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Verdien av

rå vannkraft

Av generaldirektør Olaf Rogstad

Verdien av et vannfall som kraftkilde beror på hva
det økonomisk kan utbringes til. For å finne det, må
man skaffe seg rede på hvilken kraftmengde fallet
yter i det kraftverk som skal utbygges, og hvilke ut-
gifter som er forbundet med utbygging og regulering,
og i forbindelse med det, hvilke produksjonsomkost-
ninger man får utenom det som skal til for å for-
rente verdien av fallet. Det som kraftens verdi ved
kraftstasjonen overskrider de nevnte produksjonsom-
kostninger, skulle da bli et mål for verdien av den
rå vannkraft. Der det gjelder et fall som det med-
fører ekstra omkostninger å ta med i utbyggingen,
f. eks. ved overføring til et annet vassdrag, må disse
selvsagt bli å medregne særskilt i produksjonsomkost-
ningene for dette fall.

En vannføring av 1 m3 pr. sek. gir i en fallhøyde av

1 m  1°
0.75

= 13.333 nat. hk. = 13.333 X 0.736 =

9.8 kW brutto. Med en effekt i maskinen av 0.815 får
man ca. 8 kW netto. I et år gir det ca. 70 000 kWh. En
regulert vannføring q gir i en effektiv fallhøyde på
h m i et år en kraftmengde av ca. 70 000 q h kWh.

Finner man f. eks. at verdien av 1 kWh ved kraft-
stasjonen er 0.1 øre større enn de ovennevnte produk-
sjonsomkostninger skulle et fall på h m med en vann-
føring av q m3 pr. sek. kunne utbringes til en verdi av
70 000 X 0.001 q h = 70 q h kroner. Regner man
5 prosent som årlige utgifter av den kapital som den
rå vannkraft representerer, skulle den bli 20 X 70 q h
= 1400 q h når kraftverket er ferdig og får levert kraf-

ten. Dette svarer til —1400 = kr. 105.00 pr. nat. hk.
13.333

Som eksempel på en beregning av den verdi som
den rå vannkraft har for et kraftverk anføres følgende:
Man har et kraftverk som yter 600 mill. kWh om
året, og de årlige produksjonsomkostninger som ut-
bygging og regulering medfører utenom dem, som skal
til for forrenting og amortisasjon av den kapital som
ligger i utnyttelsen av den rå vannkraft, forutsettes å
være 10.2 mill, kroner, svarende til 1.7 øre pr. kWh.
Det forutsettes videre at verdien av kraften ved kraft-
stasjoner er 2 øre pr. kWh. Den verdi som ligger i
utnyttelsen av den rå vannkraft, skulle da være 0.3 øre
pr. kWh. For det hele kraftverk skulle den bli 0.003 X
600 mill. = 1.8 mill. kroner om året. Regnes med
5 prosent p. a. til renter og avskrivning av den kapital
som dette representerer, skulle denne bli 20 X 1.8 =
36 mill. kroner. Dette gjelder når kraftverket er kom-
met i drift og kan få levert all kraft til 2 øre pr. kWh.

Hvis kraftverket ikke kan komme i drift og levere
kraften før om n år, blir verdien i dag det beløp som
med tillegg av renter og rentesrenter i løpet av n år
blir de ovennevnte beløp 0.3 øre pr. kWh og 36
mill. kroner i kapitalverdi. Hvis det regnes med 4 pro-
sent renter og rentesrenter blir verdien i dag

0.3
	 øre pr. kWh og —36 mill. kroner i samlet

1.04n 1.04n

kapitalverdi. For en ventetid av 5 år blir det henholds-
vis 0.2466 øre og 29.59 mill. kroner. For 10 år blir det
0.2027øre og 24.32 mill. kroner.

Når det gjelder ekspropriasjon av vannfallsrettigheter
blir det gjerne av eksproprianten som mål for verdien
i handel og vandel framlagt oppgave over hva der
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tidligere har vært betalt for rå vannkraft etter prisen
pr. nat. hk.

De priser som tidligere har vært betalt har imidlertid
i alminnelighet ikke vært basert på noen saklig bedøm-
melse av hva der økonomisk kan utbringes av vann-
fallsrettighetene etter utbyggingsforhold, beliggenhet
m. v. Man kan vel heller si at de oftest har vært et
resultat av hva oppkjøpere har kunnet få usakkyndige
eiere til å avhende sine rettigheter for. De kan derfor
ikke ansees for å danne noe brukbart grunnlag for en
skjønnsrett ved fastsettelsen av verdien av vannfalls-
rettigheter som skal eksproprieres. Skjønnsretten bør
nok søke å danne seg en begrunnet mening om hva
den rå vannkraft er verdt for kraftverket og deretter
avgjøre skjønnsmessig hvor stor del av den funne verdi
bør tilfalle eieren av fallet. Det må herunder være helt
rimelig å regne med at den som utfører det arbeid som
skal til for å gjøre verdien av fallet effektiv, og har
anledning til det p. g. a. sine øvrige vassdragsrettigheter
og som tar risikoen ved det, får en vesentlig del av den
verdi som på den ovennevnte måte er funnet.

Ved ekspropriasjon av en fallstrekning i en elv
har eieren krav på å få erstatning etter den høyeste
verdi som den eksproprierte rettighet har, enten som
kraftkilde eller som naturlig flytende elv med hva
det økonomisk kan gjøres ut av den.

Tillatelse til ekspropriasjon i medhold av lov om
vassdragene av 15. mars 1940 blir i alminnelighet gitt
som en tillatelse til «å kreve avstått det som trengs
av vassfall» for en bestemt utbygging. Det gjelder såle-
des ikke ervervelse av full eiendomsrett til vedkom-
mende elvestrekning. Etter ekspropriasjon forblir den
tidligere eier innehaver av eiendomsretten til elveleiet
og de herligheter som fremdeles følger med den. Eieren
vil da ha krav på å få erstatning beregnet enten etter
fallstrekningens verdi som kraftkilde, eller etter den
skade som bortføringen av vannet gjør på elvestreknin-
gen, hvis den er større enn den som blir beregnet etter
verdien som kraftkilde.

71ellettinn
Fra gammelt heter det at man skal bygge på fjell

og ikke på sand. Men i det siste har man når det
gjelder kraftverker, ikke nøyd seg med å bygge på
fjell, men endog bygd dem inne i fjellet. Slike anlegg
har vi f. eks. på Røssåga og Aura og vil få det på det
veldige Tokke kraftverk i Telemark.

Når man taler om å bygge på fjell, er det likevel
ikke bare materiell bygging det tenkes på. Vi kan
bygge hele vårt liv enten på fjell eller på sand. Alle
jordiske bygninger kan, hvor solide de enn måtte være,
bli ødelagt av storm eller flomkatastrofer. Men selv
om vårt hus eller til og med vårt legeme blir ødelagt,
er det ikke sikkert vi har mistet alt. Har vi bygd vårt
liv på Guds ord, har han lovet å være med oss også
i nøden.

Nå vil mange innvende at dette kan man ikke tro
på, for det finnes ikke noe bevis på at Gud er til.
Men skulle vi bare tro det som kan bevises, og som
vi kan oppfatte direkte med våre sanser, kan vi over-
hodet ikke leve, og det ville aldri bli gjort noen fram-
skritt på jorden. Når en vitenskapsmann setter i gang
med sine forsøk, må han ha tro på at det vil føre til
noe. Han har jo først beviset når han er ferdig med
forsøkene og ser resultatet. — De mennesker som satte
veldige formuer inn i Norsk Hydro, måtte også ha tro
på at det skulle lykkes å vinne ut gjødsel av luften. 


— Man må nok gi Kierkegaard rett når han sier:
«Den Troende ligger bestandigt paa Dybet, har 70 000
Favne Vand under sig.»

tro på Bibelens Gud, vil bl. a. si å søke å følge
hans bud. Imot dette blir det innvendt at man blir
for bundet og ikke får tilstrekkelig anledning til å
glede seg over livet. Også her kan vi sammenlikne
med forhold vi kjenner fra vårt daglige liv. Natur-
lovene setter sine bestemte grenser for hva vi kan
gjøre; ingen kommer uskadd fra forsøk på å trosse
naturkreftene. Min og mange andreS erfaring er at
Guds bud ikke er hemmende, men tvert imot en hjelp
på ferden gjennom livet her. Det følger velsignelse
med oss når vi følger dem.

Det blir ofte sagt at religion er en privatsak, men
det er ikke riktig. For den som føler at han er blitt
hjulpet gjennom sin tro på Gud, skulle det være en
naturlig trang å fortelle andre om det. Og troen gjel-
der hele vårt liv, ikke minst vårt daglige arbeid og
våre arbeidsfeller. Derfor er jeg glad for å kunne
sende denne hilsen gjennom «Fossekallen».

Måtte vi alle legge hele vårt liv og virke i Guds
hånd. Da vil det lykkes for oss, slik som Blix skriver:
«So signe då Gud det gode såd, til groren ein gong
er mogen!»

Ole Rasmus Krag.
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Aursjoen med Aursjødarnmen i forgrunnen.

Nå da Aura kraftverk, aluminiumsfabrikken, fabrikk-
byen i Sunndalen og kraftledningene utover distriktene
på det nærmeste er ferdigbygd, er det nedlagt ca. 3/4
milliard kroner i Sunndalen. For å få kraft nok har
det vært nødvendig å overføre en elv fra et dalføre
til et annet, og for å skaffe plass til arbeidere og funk-
sjonærer er Sunndal omformet fra jordbruksbygd til
fabrikkby. Fullførelsen av utbyggingen av Aura og ut-
nyttelsen av Aura kraftmengder har vært det daglige
samtaleemnet i distriktet i 40 år, og Auras historie er
derfor en meget viktig del av Sunndals og distriktets
historie.

I 1907 kjøpte Ragnvald Blakstad en del av elven Aura
i Eikisdalen i Romsdal og en del av Litledalselven i
Litledalen i Nordmøre. I 1910 ble ingeniør Brekke,
ingeniør Hysing og jeg sendt opp til Sunndal for å
foreta foreløpige oppmålinger. Før jeg reiste traff jeg
Oslos borgermester,  H. E. Berner.  Han fortalte at han
var født på Sunndal prestegård, og at det i Sunndal
kunne være de forferdeligste stormer med snøskred,
steinsprang og storflommer i Driva.

Fra Oslo til Sunndal var det den gang en lang reise,
nattog til Trondheim, dampbåt fra Trondheim til
Kristiansund, overnatting i Kristiansund og så en liten
fjordbåt som gikk fram og tilbake i Sunndalsfjorden
hele dagen til den til slutt havnet på Sunndalsøra om
kvelden. Turen fra Oslo til Sunndalsøra tok den gang
50 timer (i dag 8 timer). Vi tok inn på Husbys hotell,
og så begynte eventyret om Aura og Sunndal.

Sunndal var den gang en avstengt bygd. Ingen for-
bindelse østover. Skrev man et brev til Oslo, kunne
man sjelden få svar på under 10 dager. Bygdetelefonen
hadde flere apparater på hver linje, hvor alle snakket
i munnen på hverandre. Når man satte tel efonrøret
for øret var det som å komme inn i et selskap, hvor alle
snakket på en gang. Derfor var det også noen som 


moret seg med å lytte på telefonen hele dagen. Nede
ved fjorden lå det en liten husklynge med hotell, bu-
tikker og fiskere, og oppover i Litledalen og Sunndal
lå store gårder. Det som interesserte bygdens folk var
fiske, særlig laksefiske, og reinsdyrjakt.

Vi dro straks til fjells og begynte våre målinger, og
da vi dro tilbake til Oslo ut på høsten, var vi overbevist
om at et bedre sted enn Sunndal kunne det ikke være
på denne jord.

Allerede 12. april 1910 hadde Blakstad på vegne
av Aura innsendt sitt første konsesjonsandragende om
å foreta reguleringsarbeider i elvene Aura og Mardøla
i Eikisdalen. 9. januar 1912 innsendte Blakstad ny kon-
sesjonssøknad i to alternativer. Alternativ I gikk ut på
å utnytte Litledalselven i Litledalen og Aura og
Mardøla i Eikisdalen, altså hver elv i sitt dalføre.
Alternativ II gikk ut på å utnytte Aura og Litledals,
elven samlet i Litledalen, slik at Aura ble overført fra
Eikisdalen til Litledalen.

Aura-reguleringen ble behandlet i Stortinget 22. og
23. juli 1913. Debatten tar hele 67 sider i Stortings-
tidende.  Bonnevie  regnet at det kun var 6 millioner
HK utnyttbar vannkraft i hele Norge.  Buert  opplyste
at Auras vannkraft kunne utnyttes til 600 000 HK.
Hadde det vært riktig, ville Auras vannkraft alene
utgjort 10 prosent av Norges samlede vannkraft, og
det hadde da vært forståelig at Stortinget var engstelig
for å overlate Auras vannkraft til utenlandsk kapital.
(I dag 2 prosent.)

Det forelå fra distriktene meget sterke anbefalinger
for at utbyggingen skulle settes i gang i Sunndal med
kraft fra Litledalselven og i Eikisdalen med kraft fra
Aura. Derimot var det enstemmige protester mot over-
føringen. Resultatet ble at Aura fikk konsesjon på
regulering av Aura, Mardøla og Litledalselven, men
det ble ikke tillatt å overføre vann fra Aura til Litle-
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Sunndalsøra i 1910. Foto: Wilse.

dalselven. Høsten 1913 ble aksjemajoriteten overtatt
av det engelske selskap Nitrogen Products and Carbide
Company Ltd., London. Auras styre var norsk med
hjemsted i Oslo.

Konsesjonen ble meddelt ved kongelig resolusjon av
22. desember 1913. Planen var da å utbygge Litledal s-
elven til ca. 70 000 kw med karbidfabrikker og cyana-
midfabrikker, byanlegg og kalkbrudd.

Kraftverket var planlagt med dammer i Torbudalen
og en 18 km tunnel på 14 m2. Kraftstasjonen var plan-
lagt på Hammeren og fabrikkene på Sunndalsøra. Det
var i den anledning innkjøpt 2000 dekar byggetomter
med lange strandlinjer mot Sunndalsfjorden. Byanleg-
get var plasert på Sunndalsøra ovenfor fabrikkene.
Reguleringsplan ble utarbeidet av Morgenstierne &
Eyde og vedtatt våren 1914. Pengene hadde den gang
en ganske annen verdi enn de har i dag. Kraften
var beregnet å koste kr. 30.00 pr. kW-år, levert i fa-
brikken. Kraftverk, fabrikkanlegg og byanlegg var be-
regnet til 37 millioner kroner.

Arbeidet ble påbegynt høsten 1913 og det ble satt
mest mulig fart på arbeidet. Alle trodde jo den gang
at anlegget skulle komme i drift til fastsatt tid våren
1917.

Nå neddemd seter.

Men 1. august 1914, ved utbruddet av første ver-
denskrig, ble disse planer kullkastet. jeg fikk fra Oslo
telefon om at arbeidet skulle avbrytes og nedlegges
uoppholdelig. Aura hadde da 2000 mann i arbeid.
Da alle var reist, så hele Auras anlegg fra Sunndalsøra
til Torbudalen ut som en slagmark. Overalt var det
halvferdige arbeider. Maskiner, redskaper og materi-
aler lå spredt utover på en strekning av 30 km. Det
engelske selskap hadde påtatt seg å finansiere disse
arbeider. På grunn av moratoriet i England kunne det
engelske selskap ikke skaffe midler til anleggets full-
førelse. Arbeidet måtte derfor som foran nevnt stanses,
og Aura ble nødt til å oppta forhandlinger med kredi-
torene om utsettelse av betalingen, og med det engelske
selskap om fornødne midler til anleggets fullførelse.
Styrets formann var den gang H. M. Helliesen, og Aura
kan takke ham for at selskapet kom gjennom krisen
og at det ble lovt et ordentlig oppgjør med alle.

Høsten 1914 fikk Aura skrapt sammen noen penger,
så den lille kraftstasjon i Litledalen, Dalen I, på 1800
kW kom i drift og endel bygninger ble fullført.

Våren 1916 så forholdene mer lovende ut, og arbei-
det ble derfor fortsatt med det formål å forkorte an-
leggstiden ved den endelige utbygging. Midler til disse
arbeider ble lånt — dels hos det engelsk selskap og
dels i Bergens Privatbank. Det ble bygd kaier på begge
sider av fjorden, lager og verkstedbygninger på til-
sammen 3.7 dekar, 60 leiligheter, barakker for 400
mann, transportjernbane fra Sunndalsøra til Dalen I,
heis herfra opp til driftstunnelen og herfra jernbane
igjen fram til Osbuvatn, en samlet lengde på 27 km.
Av driftstunnelen ble sprengt 3 km med 14 m2 tverr-
snitt. Det ble også holdt reguleringsskjønn for opp-
demningene i Litledalselven.

I 1920 gikk det engelske selskap konkurs. Alt arbeid
ble igjen nedlagt, og Aura ble overtatt av Bergens
Privatbank.

Gjennom 20 år ble anlegget vedlikeholdt av Bergens
Privatbank. Dalen I ble holdt i drift og leverte kraft
til bygden. Selskapets store eiendommer ble drevet
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som gårdsbruk. Aura var under forrige verdenskrig
den største kornprodusent i Møre fylke. Vannmålinger
og nedbørsmålinger ble også holdt i orden. Gjennom
alle disse år lå Aura klar til å gå i gang med anleggs-
arbeider på kort varsel.

Jeg fikk anledning til å besøke mange store anleggs-
arbeider i Norge, Vest-Europa, Amerika, Canada.
Planer og overslag ble revidert og modernisert hvert
år. Hver sommer ble det holdt store befaringer med
foredrag etc. Jeg følte meg til slutt som en reiseleder,
og hvor jeg kom var det første spørsmål: «Hvordan
går det med Aura?» Jeg gruet meg for å svare hver
gang, og når jeg så etter mislykte reiser kom tilbake
til Sunndal, så lå hele anlegget der som en kirkegård.

I 1924 ble Aura håndgitt til Norsk Aluminium Co.
og i 1925 til Badische. Norsk Aluminium Co. var
imidlertid kun interessert i prosjektet Aura overført
til Litledalen med kraftstasjon og fabrikker ved siden
av hinannen på Trædalssiden i Sunndalen. Utsiktene
for overføring av Aura til Litledalen var imidlertid
den gang meget små, og det ble derfor heller ikke
denne gang noen utbygging.

Det var da ikke annet å gjøre enn å ta opp arbeidet
for en felles utbygging av Aura og Litledalselven. I
1926 utarbeidet Aura nye planer, overslag og utred-
ninger for overføring av Aura til Litledalen, og ny
konsesjonssøknad ble innsendt 2. juli 1927.

På vanlig måte ble søknaden sendt til distriktene
til behandling av herredstyrene. Der sto saken ikke
godt. Under konsesjonsbehandlingen i 1912-13 var
distriktene lovt arbeid, skatter og avgifter, og hva
hadde de fått? Et halvferdig og skjemmende anlegg
og endel gamle anleggsarbeidere som forsorgsvesenet
måtte ta seg av. Grunneierne var også misfornøyd.
Det var uenighet om mange kontraktsbestemmelser
etc. Behandlingen av konsesjonsandragendet førte der-
for til forhandlinger med grunneierne i Litledalen,
Eikisdalen og Eresfjord.

Konsesjonen ble behandlet av de fem herredstyrer

i distriktene gang på gang, og etter 4 års vandring ble
den endelig forelagt for Stortinget sankthansaften 1931.
Det er interessant å sammenlikne debatten i 1931
med debatten i 1913. I 1913 ble konsesjonen i grunnen
gitt motvillig. Ingen hadde lyst til å overgi så store
verdier til den «utenlandske» kapital. I 1931 hadde
mange i Stortinget mistet troen på vannkraften. Amein
ville gjerne ha budsjettsaken først, for Aura-konse-
sjonen hadde ventet i 17 år, og da kunne den gjerne
vente en dag til. Oscar Nilssen sa bl. a. «at hvis denne
plan virkelig kommer til realisasjon, hva jeg personlig
antar ikke vil skje på lenge —». Stortinget samtykket
enstemmig i å gi Aura konsesjon på de nye planer.

Endelig hadde Aura konsesjon. Men det merkelige
var, at konsesjonen ikke ble vedtatt. Aura torde ikke
vedta konsesjonen før det hadde funnet noen som
kunne bruke kraften. Departementet holdt imidlertid
på at Aura skulle vedta konsesjonen, og så begynte
kampen for å holde Aura gående uten å vedta kon-
sesjonen. Det ble gjort slik at Aura ordnet alle min-
dre forpliktelser som det kunne skaffe penger til, og
samtidig gjorde jeg mitt beste for å finne noen som
kunne bruke kraften.

Det var ikke annet å gjøre enn å bruke samme fram-
gangsmåte som vanndråpen, som drypper i det uende,
lige på samme sted, slik at det til slutt danner seg et
hull. Jeg maste om Auras vannkraft i tide og utide.
Arbeidet ble forresten interessant. Da det ikke nyttet
å få storindustrien interessert, begynte jeg å undersøke
mulighetene for leveranse av kraft til Sunndalen. For
å oppnå det, ble Dalen I ombygd fra 25 til 50 perioder,
og en kraftleiekontrakt med Sunndal kraftlag opp-
rettet. Men skulle det bli noe, måtte det nok større
leveranser til. Jeg undersøkte i bygdene omkring Sunn-
dalen. Det viste seg at kraftforsyningen var meget
dårlig. De verker som fantes, var for små, og over
100 000 mennesker hadde praktisk talt ingen utsikter
til å få lys og kraft i nærmeste framtid. Jeg utarbeidet
derfor en plan for forsyning av en del av distriktet

Skog- og vassdragskomiten i Sunndal 19. mai  1931.  Fra venstre:  Ors.  Parelius, adv. Helliesen, stortingsmennene Blakstad, Hundseid,
Valen, Schjerven, Nygaard, Fjærli, Traavik, sokneprest Skrondal (Sunnda1), stortingsmann Ræder,  ordfører Jordheirn  (Lesja), stor-



tingsmann Julius Olsen, ingeniør Gjølme,  ordfører  Forseth  (Sunndal),  ingeniørene Svanøe og Hauge.
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Fra Litledalen 1918. 1  bakgrunnen  st. og lide Dalevatn.

omkring Sunndalen med ca. 272 600 mennesker med
kraft fra Aura. Jeg så det slik, at hvis man kunne få
Aura i gang til forsyning av distriktet, slik at resten
av Auras kraftmengder kunne utbygges på en billig
måte, så ville storindustrien ta denne.

Jeg forela planen for mange av distriktets folk, men
de eldre, som nesten ikke visste hva elektrisitet var,
kunne ikke forstå en slik plan. Det var som en gam-
mel mann i Sunndalen sa, da han ble spurt om han
syntes laks var godt. «Jeg vet ikke,» svarte han; «jeg
ser aldri noe til den.»

Til slutt forela jeg planen for Møre fylkes stortings-
menn. De nedsatte et utvalg til å se på planen, be-
stående av Oksvik, Sæter, Romundstad og Andersen-
Ryst. Utvalget ble kalt Aura-utvalget. Oksvik ble valt
til formann. Det første møte ble holdt på Sunndals-
øra 11.-13. juli 1937. Aura-utvalget ble enig om å
undersøke alle muligheter for å få arbeidet fortsatt.
Det ble innledet forhandlinger med regjering og stor-
ting. En stor del av stortingets medlemmer og mange
vannkraftfolk kom etter hvert på befaringer av an-
legget.

Vassdragsvesenet framholdt at en elektrifisering av
de nevnte spredte distrikter kunne gjennomføres med
mindre kapitalutlegg ved å bygge mindre anlegg. Aura-
utvalget framholdt på sin side at dette kun ville være
en midlertidig løsning. Ved å bygge et større anlegg
som Aura, ville man kunne fortsette utbyggingen etter
behov, og man ville kunne skaffe kraft til en stor-
industri på kort varsel.

Våren 1940 kom tyskerne til Sunndal. Over 50 hus
på Sunndalsøra ble bombet og brent. Auras store
verksteder og lagrer ble ødelagt. I desember 1949 satte
tyskerne i gang arbeidet på Aura mot min protest. Det
ble uttalt at Auras kraftmengder skulle brukes til
framstilling av aluminium og at Aura måtte utbygges
på ett år hvis Tyskland skulle kunne produsere like
meget aluminium som England og Amerika. Alle an-
leggsfolk visste at det var umulig å bygge ut Aura
på ett år. Arbeidet ble ledet av et sveitsisk firma for
selskapet Nordags regning. Det kom stadig flere folk
til Sunndalen. Båt etter båt losset varer og materialer,
som ble dynget opp i store hauger utover jordene.
Det ble dog ikke gjort så meget. Det var som en av
formennene sa til laget sitt: «Bare skrik og hold spe-
takkel, så er det ikke nødvendig å gjøre noe.» Våren
1942 ble arbeidet nedlagt. Høsten 1942 reiste alle
tyskerne, og jeg overtok da igjen vedlikeholdet av
A ura.

I 1944 fikk vi besøk av Olav Oksvik, som da var
hemmelig fylkesmann, og av overingeniør Oppegård.
Hensikten var å undersøke muligheten for å få arbei-
det i gang igjen etter krigen. Resultatet av befaringen,
som strakte seg fra Sunndalen til Lesja, var at det ville
lønne seg å fortsette arbeidet etter krigen. Ved fri-
gjøringen ble Nordags eiendommer beslaglagt av di-
rektoratet for fiendtlig eiendom.

Aura-utvalgets formann, stortingsmann Oksvik, opp-
tok da igjen forhandlinger med myndighetene om å
søke Aura utbygd og nyttiggjort. Han bevirket at
fylkesarbeidsnemnda satte i gang arbeid på Aura med
100 mann for å gjøre ferdig Dalen III, et kraftanlegg
på 6000 HK som var påbegynt av Nordag. Men dette
arbeid varte kun noen måneder. Igjen ble arbeidet
nedlagt, og rør, turbiner og generatorer bestemt for
Dalen III ble fjernet fra Sunndalen og overført til
andre anlegg.

I september 1945 utformet partiene sitt fellesprogram
hvor det bl. a. heter: «Effektiv utnyttelse av de anlegg
staten overtar etter tyske og nazistiske eiere. Rask ut-
bygging av vår vannkraft . . .» 1. oktober 1945 ble
Aura befart av statsminister Einar Gerhardsen, og stats-
ministeren uttalte da at det han hadde hørt og sett
viste nødvendigheten av at det blir satt mer fart i vårt
arbeidsliv.

Etter dette så det jo igjen ut til å være mer håp
for utbyggingen av Aura, men alle visste jo at det
kunne ta noen år å få Aura ferdig. Eventuelle kon-
kurrenter la da fram planer til utbygging av småverk
«mens de ventet på Aura». Det hørtes jo vakkert ut,
men hvert prosjekt som kom i gang, tok kunder vekk
f ra Aura og vanskeliggjorde planene.

1. juli 1946 ble Aura overtatt av staten ved Vass-
dragsvesenet og underlagt kraftverkssjef J. C. Holst.

22. august 1947 framla handelsdepartementet pro-
posisjon om Aura. I forsyningsplanen var nå medtatt
260 000 mennesker, mens jeg i 1937 hadde medtatt
272 600 mennesker. Saken ble behandlet i Stortinget
1. oktober 1947.  Støstad  bemerket da, at staten her
hadde slått inn på en annen politikk enn tidligere,
idet utbyggingen av Aura mer skjer under hensyn til
de sosiale forhold enn ut fra hensynet til det rent
forretningsmessige.

I Sunndal var da arbeidet i gang med ca. 300 mann.
Reguleringsskjønnet for Litledalselven ble gjort opp
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etter de retningslinjer som var fastlagt for 25 år siden.
Det ble ordnet med tomt til kraftstasjon og rørgate osv.

Våren 1949 forlot jeg Sunndalen og flyttet over til
Vassdragsvesenets kraftverksavdeling i Hovedstyret i
Oslo. Senere er det gått slik som jeg hadde håpet.
I 1951 vedtok Stortinget planer for aluminiumsverk
på Sunndalsøra, og dermed var det lagt beslag på
kraftmengdene fra Aura og Litledalselven til forsyning
av distriktet og til industri.

Arbeidet med Aura ble særlig interessant fordi jeg
bodde i Sunndalen i mange år, og selv om jeg var
meget på reiser, så fikk jeg likevel anledning til å sette
meg ordentlig inn i forholdene i en norsk bygd med
tradisjoner fra gammel tid. De erfaringer jeg har fått
der om mange av livets forhold, setter jeg vel så høyt
som de erfaringer jeg har fått fra reiser i fremmede
land.

Eventyret om Aura og Sunndalen er ikke slutt. Det
er bare så vidt begynt. I min tid likte alle seg godt
på Sunndalsøra. Jeg vil håpe at forholdene, når driften
kommer i gang, utvikler seg slik at ungdommen vil
trives der.

Edvard Svanøe.
Håndboring i driftstunnelen for Dalen I (4 m2 X 400 m) . Dri-



veren til høyre har slått en såkalt stender.

Bærere i Litledalen i 1918 før jernbanen og
veien  var  bygd. Bæringen var ikke etter-
traktet, og arbeidere måtte gjerne gjøre tje-
neste som bærere en fjorten dagers tid  for
å få arbeid. En mann bar en  komfyr på
110 kg  fra toppen  av heisen og til Osbu.

Statsministeren sammen med Svanøe  under
besøk  på Aura 1945.

F OSS E KALLE N



:<:••4" .

Av ingenhat Ole ft Solem

Sjur Kvalern  måler  vassføringen fra Ustevatn i Hallingdal i 1911.

,

Avdelingen het en tid Hydrografisk avdeling, men
fikk for noen år siden atter sitt opprinnelige navn,
Hydrologisk avdeling, som vel er det riktige — Service
hydrologique.

Den spede begynnelse med innsamling av materiale
om vannstands- og vannføringsforhold i våre vassdrag,
begynte omtrent ved midten av forrige århundre under
direktør Røyems ledelse av Kanalvesenet. Arbeidet
ble intensivert under Sætren og Sætersmoen. Etter
deres fratreden i 1907 ble det organisert i en egen
avdeling med ingeniør, senere generaldirektør Rogstad
som sjef. Fra tiden omkring 1910 økte arbeidet sterkt.
Nå er observasjoner i gang ved ca. 640 vannmerker, 


herav er vel 50 selvregistrerende, såkalte limnigrafer,
og det er målt over 400 vannføringskurver. Materialet
er bearbeidet for en rekke av målestedene i form av
summasjonskurver, reguleringskurver m. v., og man
kan i dag bestemme med nokså stor sikkerhet hva
et hvilket som helst vassdrag i vårt land kan yte av
kraft både i uregulert og regulert tilstand.

I tiden omkring 1915 ble det satt i gang en syste-
matisk undersøkelse av landets vannkraft. Dette ar-
beid ble naturlig nok underlagt Hydrologisk avdeling.
En vesentlig del av dette arbeid har bestått i nivel-
lering av våre elver. Til nå er det nivellert ca. 12 000
km elvestrekning. Grunnlaget er således lagt for en

Billedarrangement ved Wennberg og Roen

Søgnen. Jerstad og Solem. Synnøve Fasting. Sletaune.
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Nivellement i Kvina. Et fastmerke. Wennbergs teltleir.

fullstendig kartlegging av kraftkildene i landet. Arbei-
det hermed pågår med den arbeidskraft som står til
rådighet.

Det grunnleggende arbeid som utføres ved avde-
lingen har ikke alltid vært så påaktet som det er i dag.
Bevilgningen til hydrologiske undersøkelser ble i gamle
dager nærmest betraktet som mindre vel anvendte
penger, som mer hørte hjemme som en post under
bevilgningen til kulturelle formål enn under nyttige
arbeidsoppgaver. Det forteller litt om den endring
det er skjedd i vårt syn på vannkraften og dens be-
tydning i løpet av et halvt hundreår. Man var nok
til en viss grad klar over mulighetene også før, men
overfloden var så stor, mente man, at det var bare
å skumme fløten. Nå derimot planlegges med sikte
på å nytte så å si hver vanndråpe så langt det er
økonomisk forsvarlig. Hydrologisk avdeling gir det
sikre grunnlag for en i teknisk og økonomisk hense-
ende riktig planlegging.

Ledelsen av Vassdragsvesenet har all ære av at den

i tide har forutsett betydningen av et godt hydrologisk
materiale for en rasjonell utnyttelse av vannkraften.
Det er tre navn fra avdelingens grunnleggende år som
skal nevnes med heder: Scetren, Scetersmoen og Rog,
stad. Som en liten kuriositet må fortelles at alle tre
er fra Elverum.

I den senere tid har avdelingen også satt i verk

målinger av snødybde og snøens vannverdi i endel
høyfjellsfelter. Man får derved et visst begrep om
muligheten for stor flom og om magasinene i regu-
lerte sjøer kan ventes å bli fylt.

Prøving og korrigering av vannmålingsinstrumentene
ble gjort til å begynne med i en opphogd råk i isen
på Øyeren og foregikk helt manuelt. Senere ble bygd
en prøvestasjon ved Movatn. Prøvingen foregår her
ved en elektrisk dreven tralle som kan kjøres med
flere forskjellige hastigheter. Når vannet er islagt,
prøves instrumentene fremdeles her, ellers skjer det
som regel ved NTH.

For det personale som foretar vannføringsmålingene,
er arbeidet ikke uten fare og ikke alltid så hyggelig.
Ofte må vannmåleren sitte i båt ovenfor fossestupet
med livet bokstavelig talt i en tråd. I 1919 omkom
en av avdelingens folk, Arne Prestrud, under vann-
føringsmåling i Saltelv.

De mange problemer som etter hvert er dukket opp,

har ført med seg undersøkelser av mer teoretisk og
vitenskapelig karakter. I første rekke må nevnes at
det ved avdelingen er utarbeidet en elektro-fysikalsk
metode for vannføringsmålinger i turbulent strøm, og
som avdelingens nåværende sjef, R. Søgnen, har hoved-
æren for.

For noen år siden ble det satt i gang undersøkelser

Badendyck. Hagen. Hjørdis Bakke. krun Tande.
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Fra venstre øverst: KIceboe, Lunda, Fadnes, Flatjord, Kanavin, Wold.  Fra  venstre nederst: Gyllander, Lieng  på  snømåling, Lie,
Wennberg, Ingrid Gyllander, Nordnes, Brevig.
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for å få klarlagt særlig forholdet mellom nedbør og
avløp. Slike målinger foretas nå ved Ski, ved Møs-
vatn og i Nord-Norge ved Sandnessjøen. Lederen av
undersøkelsene mener at observasjonstiden ennå er for
kort til at det kan sies noe om resultatene.

Et eget forskningsfelt er studiet av isproblemene,
spesielt i forbindelse med vassdragsreguleringer.

Representanter fra avdelingen deltok i fjor i et møte
i Stockholm med hydrologer fra de 5 nordiske land.
Det er tanken å fortsette med slike sammenkomster
for å utveksle meninger og bli gjort delaktig i de
erfaringer som vinnes i hvert enkelt land.

Avdelingen er nå organisert i tre tekniske under-
avdelinger og en kontoravdeling.

Avdelingsdirektør R. Søgnen har vært sjef for av-
delingen fra 1949. Han var da overingeniør ved Glom-
mens og Lågens brukseierforening, men hadde tidligere,
fra 1920 til 1941, vært avdelingsingeniør ved Hydro,
logisk avdeling.

Overingeniør Halvdan Klæboe er avdelingsdirektø-
rens stedfortreder og leder underavdelingen for de
hydrologiske undersøkelser. Han kan se tilbake på
37 års sammenhengende tjenestetid ved Hydrologisk
avdeling. Hans medarbeidere er avdelingsingeniørene
Sverre Badendyck og Arne Lieng, statshydrologene
cand. real. Sverre Nordnes og cand. real. Ivar Hagen, 


konstruktørene J. Chr. Brevig, Olaf Lie, Reidar Gyl-
lander, Børge Sletaune, Lars Fadnes og Torgeir T.
Høverstad.

Overingeniør Johan Jerstad leder undersøkelsene av
landets vannkraft. Han ble ansatt i Vassdragsvesenet
i 1919 og har den hele tid arbeidet ved Hydrologisk
avdeling. Han har til hjelp konstruktørene A. Wenn-
berg og Lars B. 0. Eskeland.

Overingeniør Edvigs-Verners Kanavin har isunder-
søkelsene. Han er født i Latvia, men er nå norsk
statsborger. Hans medarbeidere er statshydrolog cand.
real. S. Roen, cand. mag. Knut Wold, cand. mag. Stei-
nar Flatfjord og assistent Synnøve Fasting.

Førstesekretær Steinar Lunda er ansvarshavende for
kontoravdelingen. Han er den som har lengst tjeneste-
tid av samtlige, ikke bare ved Hydrologisk avdeling,
men vel i hele vassdragsadministrasjonen. Han har
viet seg helt til arbeidet ved Hydrologisk avdeling i
hele 43 år. Ved denne avdeling arbeider også full-
mektig Hjørdis Bakke og assistentene Ingrid Gyllander
og Jorun Tande.

Konstruktør Kr. Christoffersen som gikk for alders-
grensen i høst, har fortsatt i sitt arbeid ved de hydro-
logiske undersøkelser. Vasskraftundersøkelsen har f. t.
som ekstrahjelp ingeniør Solem. Statshydrolog J. Otnes
er for tiden permittert og arbeider med etablering av
hydrologiske undersøkelser i Tanganyika i Afrika.
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Roen måler isstyrken. Ved Faret ovenforSkien sto måle-



wiren så lenge over elva at et fugle-



par bygde reir på wtrefestet. —
Wiren ble kappet.

HolYers:.-ad Eskeland.

Lederskap forplikter
AV INGENIØR C. S. SOTAAEN

«Som Mesteren er, bliver ogsaa hans Svender»

Vi lever i organisasjonenes og demokratiseringens
tidsalder. Det har bl. a. ført med seg at kløften mellom
samfunnsklassene i det vesentligste er utjevnet, respek-
ten for menneskeverdet er blitt større, og den enkeltes
rett til selv å bestemme for sin egen handling og for sin
egen sjel er alminnelig anerkjent innenfor visse rimelige
grenser. Ved tvister mellom arbeidere og arbeids-
givere møtes partene nå som likestilte ved forhandlings-
bordet, og arbeiderklassen har etter hvert, naturlig nok,
mistet lysten til å erobre makten ved vold — «proletari-
atets diktatur». Videre har utviklingen i de senere år
ført med seg opprettelsen av produksjonsutvalg, be-
driftsråd og liknende.

I motsetning til tidligere tiders patriarkalske leder-
skap kan en arbeidsgiver ikke lenger betrakte og be-
handle sin lønnsmottaker som en lydig og «levende
maskin». Selve mennesket er blitt den mest ømtålelige,
fineste og viktigste maskin, som stiller meget store og
høye krav til skjøtsel, behandling og lederskap. Leder-
skapet er i vår tid blitt mer omfattende, krevende og
problematisk enn i det patriarkalske lederskaps tids-
alder.

Det tør derfor være umaken verd å søkel- etter de
gjennom erfaring anerkjente prinsipper og egenskaper
som kan antas å være nødvendig for dem som vil stikke
ut en ideell kurs for sitt lederskap.

En person som skal lede medmennesker, må være
menneskekjenner, være i besittelse av en naturlig og
positiv interesse, føle ansvar for sine folk og kunne
skape god samhørighetsfølelse. Han må ikke være prin-
sipprytter og må helst kunne bruke sin autoritet uten

Se litteraturhenvisning til slutt. 


maktmidler. Han må være intelligent og ha solide fag-
kunnskaper som han forstår å bruke. Hvis hans fag-
kunnskaper ikke er i orden, er hans autoritet ikke stort
verd innenfor hans yrke. Han må ha en sterk karakter
og være et eksempel for sine folk, ha ordenssans,
være rettferdig og pålitelig i sin ferd. En god leder må
kunne vise og motta fortrolighet og tillit, bære det
tyngste ansvar, men lære seg den store kunst å dele
dette med andre. Lederen må vise moralsk mot, fasthet
med selvbeherskelse og ro, være energisk, handlekraftig,
generøs og entusiast med initiativ paret med et godt
og friskt humør. Hvis det må brukes maktmiddel, må
dette støtte seg til et sinnelag som bare betrakter makten
som et alvorlig og sterkt forpliktende hjelpemiddel. En
leder som er i besittelse av personlig autoritet, og dertil
et naturlig psykologisk blikk, har imidlertid en egen
evne til å få sine ønsker utført på frivillig basis. Det
gjelder å vekke ambisjonene og de nyttige egenskaper
som sunne mennesker er i besittelse av, — f. eks. ved
å være med på noe som er betydningsfullt.

I våre dager kreves det langt mer av en dyktig leder
enn i det patriarkalske lederskaps epoke. Lederskapet
da var ofte preget av selvtilfredshet og maktsyke. Men
det må ikke glemmes at denne form for lederskap kan
være nødvendig i enkelte kritiske situasjoner — f. eks.
når det gjelder farefull eller banebrytende innsats. På
usikker grunn ønsker de fleste mennesker å bli ledet
med fast hånd. En leder må også være pedagog som
lærer sine folk å skille mellom det som er vesentlig og
uvesentlig og som med et rent og åpent sinnelag gir av
sine kunnskaper og livserfaringer i ydmyk bevissthet om
sin egen begrensning. Det er et av sjelens adelsmerker
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og bl. a. et merke på god og sikker dømmekraft.
svunne dager het det: «Adelskap forplikter». I vår tid
kan man med god grunn overføre dette til lederskapet:
«Lederskap forplikter.»

Den ordre som gis av en leder, skal være kort, klar
og grei, og den må gis på en slik måte at oppdraget
kan løses i sin helhet uten senere tillegg. Den som
får oppdraget, må være overbevist om at ordren dek-
ker den riktige løsning. Det utvikler selvtilliten, kom-
binasjonsevnen og fantasien hos hans folk. Den leder
som ikke holder moralsk mål og ikke er i besittelse av
en rettlinjet karakter, må være beredt på å møte van-
skeligheter og at hans folk mister aktelsen for ham.
Slurv og mangel på pliktfølelse ødelegger både disiplin,
orden og arbeidsglede. Rettferdighet, som også er
grunnlaget for fortrolighet og tillit, er et elementært
krav som må stilles til en leder. Det henger vel sam-
men med at vi her til lands i uminnelige tider har
levd i et rettssamfunn og at kravet på rett og rett-
ferdighet så å si ligger oss i blodet. Følelsesbetonte
inntrykk er oftest misvisende. En leder som behandler
noen som kjeledegger og andre som «sorte får», mister
snart alminnelig fortrolighet og forgifter samarbeids-
følelsen. Det gjør også enhver streber. Ettersyn og
oppsikt må utøves på en positiv, åpen og ærlig måte.
Den smålige, mistenksomme kontroll er et onde som
dreper både arbeidsgleden og ambisjonene. Sjefen
som er engstelig for at noen av hans underordnede
skal komme fram i rampelyset, rammes av satsen:
«Hvis du må blåse ut andres lys forat ditt skal kunne
skinne, da er det en alvorlig mangel ved ditt eget.»
En leder må stå fast ved hva han har sagt. Hvis et
gitt løfte eller en ordre ikke kan innfries eller utføres,
må han åpent innrømme at han har gjort seg skyldig
i et misgrep eller en feilvurdering. Unnskyldninger
røper svakhet og mangel på moralsk mot. En dyktig
leder vet også at et menneske som føler at det er
under stadig oppsikt, er klar over at det anses som
mindreverdig. Arbeidsytelsen blir etter det. Så langt
det er forsvarlig og riktig, må en leder beskytte sine
folk mot uvederheftig kritikk og angrep. Han gir aldri
irettesettelser i andres påhør. Gapestokkens tidsalder
er forbi.

I hverdagslivet ser man stadig hvor viktig det er å

være i besittelse av ro og selvbeherskelse. Disse verdi-
fulle egenskaper beroliger og imponerer umiddelbart
omgivelsene. Det skyldes vel at de er absolutt nød-
vendige for en klar bedømmelse av situasjonen og for
fornuftig handling. Frykt, opphisselse og vrede svekker
tenkeevnen, tankene blir uklare eller uredelige.

Besluttsomhet og viljestyrke er viktige pilarer som
også må støtte seg til klar forstand og omtanke. Men
det gis situasjoner hvor det ikke gjelder å «smi mens
jernet er varmt», men å «smi det varmt». En kIok
leder er langsom i sin tale, men hurtig i sin handling
når forholdene krever det. At en leder må være i
besittelse av friskt og godt humør og være optimist
til siste runde, er selvfølgelig. Dette er som regel vogge-
gaver som letter omgangen med medmennesker, og som
vinner dem. Svartsyn er meget smittsomt og er et
dolkestøt i arbeidsgleden. Derfor må en leder vokte
seg vel for å bli pessimist. For det sies jo å være
mannen som av mange onder foretrekker å velge dem
alle, som bare ser hullene i sveitserosten, eller som
tenker som så: «Det er aldri så godt at det ikke er
vondt for noe.»

Det stilles overordentlig høye krav til den ideelle
leder. Det viktigste er imidlertid at en leder i yd-
mykhet kjemper seg fram mot idealet, åpent innser
og av et rent sinn erkjenner sine feil. En god leder
er i stadig utvikling, og han er stadig beredt til å lære
og ta imot og omsette de inntrykk som livet i all sin
rikdom byr ham. Det gir ham styrke og kraft til å
stimulere sine folk og være et godt forbilde for dem.

Det ekte lederskap er det som beriker andre men-
nesker og som ikke bare fengsler eller behersker dem.
Det krever en høy grad av hensynsfullhet og ansvars-
følelse for andres velferd og for deres vekst som med-
arbeidere, frie individer og gode samfunnsborgere.

HENVISNINGER :

«Ledarskapets konst» av Ordway Tead, i Natur och Kultur,
Stockholm 1948.
«Månniskokunskap och månniskobehandling» av Alf Ahlberg
m. fl. i Natur och Kultur, Stockholm.
«Ledarskapets psykologi» av Erik Bjelfvenstam i Tekn. Tidskr.,
Stockholm, nr. 1/1948, side 9-11.
«Ledarskapets principer» av Curt Dahlgren i Tekn. Tidskr.,
Stockholm, nr. 30/1952.

$ milpI tik k
Den beromde Point, ågare till Europas båsta restaurant, La Py-

ramide i Vienne, ansåg tillagningen av ågg vara så svår, att det
var det enda som han på de senaste åren alltid utförde sjålv
med stid av sin enorma erfarenhet.

Det var visitas i Kvinesdal og bispen spurde borni: «Hvor ble
det av arken?» Ei kjapp gjente frå Røynestad-gardane svara:
«Ho for ned Rafossen og tok med seg jernstauren te far.»

Ein dansk sjømann kom upp på Romerike, tok ein båt og
rodde ut på Glomma og for utover Rånåsfossdammen. Han slapp
frå det med livet og kom i land på vestsida lenger nede. Han
fortalde um si hending og nytta millom anna desse ordi: «Jeg
for nedover en skråning.»

Denne bolken skal bli fast, og beste innsende stubben i kvart
nr. vil bli honorert med 25 kroner.

J. J.
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Intervju medredaktøren
Et redaktørskifte i en hvilken som helst avis skaper alltid, ikke

bare uro, men også forventninger hos avisens medarbeidere. —

Hvordan er den nye redaktøren? Hvilke meninger har han om

tidens store spørsmål? For å bringe klarhet i dette, må det

eneste rette være å gå rett i løvens hule, forresten en ganske

moderne sådan i 4. etasje i Parkveien 55, hvor redaktør Johan

Jerstad har sitt kontor. Men Jerstad er ikke bare redaktør. I sitt

daglige virke er han overingeniør i Hydrologisk avdeling og ar-

beider med statistikken over vår nyttbare vasskraft og sitter inne

med stort kjennskap til dette emne.

Det sier seg derfor selv at et intervju med redaktøren må

komme til å dreie seg om vasskraften i sin alminnelighet og om

Nore og Nurnedalslån i særdeleshet, iallfall så lenge Tokke

befinner seg på fosterst*:liet.

«Si meg, redaktør, hva bør hovedregelen være ved utbygging

av vår vasskraft?»

«Det som gjøres nå, bør passe inn i den framtidige fulle ut-

nyttelse av vår vasskraft. Såvidt mulig da. Det kan være tilfelle

da dagens krav må gå foran selv om de ikke samstemmer med

de framtidige planer.»

«Blir denne regel fulgt?»

«Som oftest. En kan støte på planer og utbygginger som en

stusser ved, men det er ikke ofte. Det planlegges godt nå. Da

var disposisjonene før krigen dårligere.»

«Kartet over Hardangervidda forteller oss at den regulerte

Pålsbufjord ligger på kote 739, og den uregulerte Bjornesfjord på

1223. Dette gir en høydeforskjell på 484 meter. Kan det tenkes

at denne høydeforskjell, helt eller delvis, lar seg utnytte med

tanke på utbygging?»

«Det meste av dette fallet må anses for nyttbart. Vi får finne

fram kartet i nummer 5 av Fossekallen. Det rasjonelle må være

å føre Bjornesfjorden til Langesjøen. Det er en lettvint affære,

ved flom går det mye vatn den veien også nå. Fallet fra Lange-

sjøen til Geitsjøen kan yte 9000 kW årgangskraft. Så kan en ta

igjen Lågen ved Lågliberget og føre den over til Hein og bygge

ut herfra ned til Orsjøen. Det blir 25 000 kW. Tredje verket

blir fra Orsjøen til Rambergseter nede i Dagalibygda med 33 000

kW. og så til sist Gofarfossen nede ved Pålsbufjord med 10 000

kW. Det blir tilsammen 77 000 kW. Det er ikke av vår billige

kraft, men ikke så svært dyr heller. Jeg vil slumpe på en pro-

duksjonspris ved kraftstasjonen på ca. 2.4 øre pr. kilowattime.»

«Dette forutsetter selvfølgelig regulering av sjøene på Vidda.

Hvordan vil det virke på Nore I og Nore II?»

«Det vil virke slik at de store magasinene nede ved inntaket,

Pålsbufjord og -Tunnhovdfjord blir mindre effektive. De får for

lite av uregulert tilsig. Mens disse magasiner nå øker vass-

føringen med 28 m3 pr. sek., vil økingen da bare bli 8 m3 pr. sek.

For å råde bot på det, bør nye felter overføres, og dette kan skje

ved Tunnhovdfjord. Nore-planen av 1917 omhandler en slik

overføring, overføringen av Økta og Borgå østenfor Tunnhovd-

fjord. Dernest kan Smådøla vestenfor Tunnhovdfjord overføres

og likeledes øvre del av Rukkedalselv som går til Nesbyen i

Hallingdal. Kraftøkingen i Nore I og Il ved de tre overføringer

blir henholdsvis 8500, 6500 og 5000 kW årgangskraft. Ved de

to første feltene kan jeg ikke tenke meg at det skulle være noen

særlige vanskeligheter for overføring. Hva sier De  som  er lokal-

kjent, til dette?»

«Jeg har ofte tenkt på disse ting. Det kan være grunn til å

nevne et viktig moment: I de siste år er det utført betydelig

veibygging både til Borgegrend og langs Smådøla. Dette vil bli

til stor nytte hvis de muligheter som De nevner kommer til

utførelse. Men apropos, Rukkedalselven, står ikke den i en

særstilling?»

aek,

Atigel
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«Jo, det er alltid vanskelig med overføring fra ett vassdrag til

et annet. Men nasjonaløkonomisk sett er overføringen riktig. En

utbygging av Rukkedalselv blir antagelig for dyr. Og da blir det

bare fallet nedenfor Krøderen som kan bruke dette vatnet, og

Krøderen ligger på kote 132 mot Tunnhovdfjord på 736. Det

er forresten å merke at Ljøgodt i Oslo Lysverker har lansert en

utbyggingsplan for midtre Hallingdalselv med inntak i Stranda-

fjord, og kraftstasjon ved Nesbyen med innføring av Rukkedalselv

i tunnelen. Fordelen ved dette prosjekt sammenliknet med det

vanlige alternativ med kraftstasjon på Gol, er at en innvinner

endel fall og at en slipper en god del av de isvansker som ut-

byggingen til Gol nok vil føre med seg nedenfor Gol. Skulle

dette alternativ vinne gehør, bør vel overføringen av Rukkedals-

elv til Lågen utgå.»

«Bør disse overføringer utstå til øvre Lågen er utbygd?»

«Det kan jeg ikke si. Det er meget mulig at det er grunn til

å utføre dem tidligere. Men det er opplagt at de er berettiget

når øvre Lågen er utbygd. En kan nesten si at da er de nød-

vendige.»

«Vi snakker om overføringer. Kunne det ikke være tale om

å føre øvre del av Toddøla nordover til Lågen, slik at vi fikk

dette vatnet i Nore?»

Kartet kom fram og redaktøren svarte: «Jeg arbeider med disse

ting selv, men har ikke vært oppmerksom på denne mulighet.

Tanken ser bra ut, jeg tror vi annekterer den og bruker den i

oversikten over nyttbar vasskraft som vi arbeider med nå.»

Med takk ble intervjuet avsluttet og hulen forlatt, men hos

den besøkende hadde det festnet seg et stort, lysegrønt håp om

at det fortsatt knytter seg store framtidsmuligheter til Nore. Og

over Nores store nedslagsfelt legger vår store Bjørnstjerne Bjørnson

en hymne som med omskrivning av en enkelt stavelse får denne

ordlyd:

Nores ånd har skatte, forgjærnt i fjællets ly,

de finnes må i morgengry

og frem påny.

I. Aasen.

Jral/iyaii
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Sikringsarbeid

ved

Glomfjord kraftverk

Av avdelingsingenior Thorleif Hoff

Modellforsøk. Til høyre dammen i Fykanvatn. Til venstre inntaksdammen i
elva. De lyse partier ovenfor denne markerer inntakstraktene for gammel og

ny tunnel

Kraftstasjonen er plasert nede ved sjøen ved utløpet
av det gamle elveleiet (Fykanåga). Dette har to kjede-
lige konsekvenser for stasjonsbygningen. For det første
er det svært trangt, og for det andre er bare et hjørne
av stasjonsbygningen fundamentert på fjell. Resten er
fundamentert på grusavleiringer. Disse forhold er blitt
mye verre etterat kraftstasjonen ble utbygd til sin nå-
værende størelse i 1949. Bygningen stenger nå nærmest
hele det gamle elveleiet.

To ganger har det vært rørbrudd — i 1935 da en
ekspansjonsmuffe sprang, og i 1942 da rørledningene
ble sprengt ved sabotasje. Begge gangene streiket rør-
bruddventilene, og vatnet flommet nedover til folk
nådde opp på fjellet og fikk stengt lukene. Siste gangen
førte vatnet med seg ca. 25 000 m3 grus og stein ned-
over lia. Massene sprengte bakveggen av stasjonsbyg-
ningen og fylte en god del av maskinsalen. Skadene
var store, men man fryktet likevel mest at bygningen
kunne ha forskjøvet seg. Det viste seg heldigvis ikke å
være tilfelle.

Etter den siste utvidingen av kraftstasjonen ble det
aktuelt å finne fram til sikringstiltak som kunne trygge
bygningen. Disse arbeidene er nå på det nærmeste
fullført, og det skal her i korthet gjøres rede for hvor-
dan det er gjort.

For å sikre stasjonsbygningen mot skader ved rør-
brudd, er det først og fremst installert nye rørbrudd-
ventiler. Dertil er det i lia ovenfor stasjonen støpt noen
svære betongmurer som skal fange opp grus og stein
som det fortsatt ligger i store mengder av oppe i lia.

Den største faren er imidlertid følgene av et dam-
brudd (sabotasje). Den beregningsmessige flom ved
et dambrudd på Storglomvatn er ca. 1000 m3/sek.
Vatnet vil følge det trange dalføret til Fykenåga —
hvor det ikke er noen utjevningsmuligheter — rett
ned til sjøen. Fra før er det sprengt en omløpstunnel
forbi kraftstasjonen som tar vassføringen fra det uregu-
lerte nedbørområdet. Denne kan imidlertid maksimalt
ta ca. 350 m3/sek. Det var da to tiltak som kunne bli
aktuelle, bygging av en steinfyllingsdam nedenfor regu-
leringsdammen ved Storglomvatn (som er en plate-
dam av armert betong), eller utviding av omløps-




tunnelen. Det første viste seg å bli svært kostbart, og
man konsentrerte seg derfor om omløpstunnelen.

Den gamle omløpstunnelen går i «trappetrinn» fra
sjøen opp til elveleiet. Først er det et horisontalt stykke
på ca. 40 m, deretter følger en skråsjakt som løfter tun-
nelbunnen fra kote 10 til kote 40. Grunnen til dette
trappetrinnet er at omløpstunnelen opprinnelig ble
ført ut i dagen på kote 40, men da det ble bygd en
kai rett under utløpet, måtte vatnet føres videre i tun-
nel ned til sjøen. Tunnelen går så videre horisontalt
ca. 180 m, og deretter fører en 20 m høy sjakt opp i
elveleiet. Like nedenfor inntakstrakta er det bygd en
4 m høy sperredam over elveleiet. Planen gikk nå ut
på å sprenge en ny tunnel under det øvre trappetrinn
(bunnen på kote 10) og kommer opp i den gamle
inntakstrakta. Men nå var det ikke godt å vite hvordan
disse planene ville virke i praksis. Vassbyggingslabora-
toriet ved Norges Tekniske Høgskole ble derfor bedt
om å undersøke forholdene i en modell (den ble bygd
i målestokk 1 : 100, og dekket området fra Fykanvatn
ned til sjøen, en strekning på ca. 500 m). Det viste seg
nå ved modellforsøket at det måtte omfattende spreng-
ninger til ved inntakstrakta for å få avløp for vatnet.
Det ble derfor prøvd en ny plan som gikk ut på å føre
den nye omløpstunnelen ved siden av den gamle (med
bunnen på kote 10) og slå opp en ny inntakstrakt ca.
40 m ovenfor den gamle, rett under et stort stup i
elveleiet. Ved flere forsøk prøvde man seg fram til de
minste sprengningsprofilene som kunne gi sikker av-
ledning av vatnet. Resultatet ble en horisontal tunnel
ca. 200 m lang og med et tverrsnitt på 20 m2. En 70 m
lang sjakt med 45° stigning førte så opp til elveleiet.
Tverrsnittet av denne er 20 m2 nederst og økte oppover,
slik at den litt over midtveis er 30 m2. Herfra går sjakta
over i en inntakstrakt i elveleiet med et areal på 350 m2.

Vannmassene vil nå styrte rett ned i den nye om-
løpstunnelsen. Normalt vil derfor den gamle ikke len-
ger få tilførsel av vatn. Men skulle det skje et dam-
brudd, er vassføringen så stor at begge tunnelene går
fulle — og enda kan man risikere at 15-25 m3Isek.
renner over sperredammen og ned mot kraftstasjonen.
Det er nemlig et forferdelig kok i vannmassene over
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inntakstraktene, noe som modellforsøket selv med sine
beskjedne dimensjoner ga et levende inntrykk av. Det
vatnet som kan komme til å renne ned mot kraftstasjo-
nen regner man imidlertid med ikke vil gjøre noen
større skade, da fjellet er blankskurt nedover, slik at
det ikke kan ta med seg grus og stein.

Utformingen av inntakstrakta — som har en avgjø-
rmde betydning for et effektivt avløp av vatnet — viste
seg å være svært avhengig av strømningsforholdene i
vannrnassene ovenfor inntakstrakta. På denne streknin-
gen (ca. 200 m opp til utløpet av Fykanvatn) ble det
konstruert noen store ledemurer. Disse tvinger vann-
massene til å samle seg i en rygg midt etter elveleiet.
I alt er det 5 ledemurer og en kanal på 3 X 3 m og ca.
30 m lang som samler vatnet. Murene kan se nokså
malplasert ut der de er plasert nedetter elveleiet —
dimensjonene er til dels nokså store, opptil 4 m høye
og 30 m lange — men de er faktisk noe av det viktigste
ved hele systemet.

Det var ingen liten oppgave Vassbyggingslaboratoriet
hadde med disse forsøkene, og de kostet da også ca.
35 000 kroner. Til gjengjeld kom de fram til en løsning
som ga en besparelse på omkring 200 000 kroner i for-
hold til den opprinnelige planen.

En katastrofe som et dambrudd ville bli, vil ikke
unngå å sette spor etter seg. På Fykanberget er det en
god del bygninger: brakker, verksted, taubanestasjon
etc. Disse vil sannsynligvis bli feidd vekk av vannmas-
sene. Vannstanden i Fykanvatn vil nemlig nå opp til
kote 99, 4 m over høyeste regulerte vannstand. Opp-
gaven er imidlertid å beskytte millionverdiene i kraft-
stasjonen. «Forsikringen» koster omkring 11/4 mill. kr.

Allerede høsten 1951 ble det utført endel arbeid
med den nye omløpstunnelen, men det stoppet opp på
grunn av manglende bevilgninger og utstyr. Det var
strekningen fra sjøen til første sjakt som ble utvidet fra
50 til 80 m2. Et stykke foran foten av sjakta kom på-
hogget til den nye tunnelen. Det ble drevet ca. 20 m
av denne. Massene ble lastet opp for hånd. Dette ar-
beidet ble utført før modellforsøket var satt i gang, så
tverrsnittet ble endel større enn nødvendig. For å
kunne drive arbeidet uavhengig av flom i Fykanåga,
var sålen på det utstrossede parti og den nye tunnelen
lagt halvannen meter over den gamle.

Høsten 1954 ble arbeidet satt i gang for alvor. Det
var da skaffet utstyr, men dette var dessverre gammel t

Glomfjord kraftverk.

og velbrukt så det ble mye stans i arbeidet. Først i feb-
ruar 1955 da man fikk ned utstyret fra Tærskaldvatn
kom driften i gang for fullt. Det ble montert en 16 m3
stasjonær kompressor, til driften ellers var det to laste-
maskiner, Eimco 21, og et 6 tonns diesel-lokomotiv,
samt en vifte på 160 m3/min.

Til å begynne med ble det nyttet 1.5 m3 trekant-
vagger, men disse viste seg å være for svake og ble
erstattet med 2.5 m3 Granbyvagger. Det første som
måtte gjøres var å bygge en skinnegang fra kaia ved
kraftstasjonen bort til omløpstunnelen. Fra før var det
bare en gangbane som førte dit. Den nye banen ble
lagt på bukker boltet fast til fjellveggen, som her går
temmelig bratt rett ned i sjøen. Sporet på tippen ble
lagt på en utsprengt hylle i fjellet. Det var ikke noen
vansker med å bli kvitt massene, da sjøen var 40-50 m
dyp utafor. Tippen fordret imidlertid at man måtte
være svært forsiktig når man kom ut med vaggene,
da sporet gikk i en nokså krapp kurve. I løpet av
arbeidsperioden forsvant likevel 4 vagger, og et par
ganger var det nære på at lokomotivet skulle gå samme
veien.

Tunnelen ble først drevet med en 6 m2 stoll, og det
var så tanken å strosse den ut til fullt profil — 20m 2 —
før man tok fatt på sjakta. Men det viste seg å være
vanskelig med ventilasjonen. Lokomotivet hadde en

Glomf jord kraftverk. Storstasjonen til venstre. Rørledningen fra
Fykanvatn til småstasjonen sees midt på bildet.  Munningen  av den
nye tunnel ved det lyse parti til høyre. Munningen av den gamle

tunnel i det mørke parti ovenfor kaia.

Fykanberget til venstre. Inntaksdammen for den gamle tunnel
til  høyre.
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Munxtingen av  den nye tunnel (80  m2).  Skinnegangen fra kaia til omløpstunnelen. Innløpstrakt til den gamle omløpstunnel.

kraftig røykutvikling, og der den gamle og nye tunnelen
delte seg, lot det til å være en luftkolk som hindret en
effektiv utlufting. Man gikk derfor opp med en 3 m2
stigort i toppen av sjakta, og fikk da ganske god trekk.
Nå munnet imidlertid stigorta ut midt i elveleiet, og
for å hindre vatnet å strømme ned i den nye tunnelen
ble det støpt et hus over utslaget med åpning bare på
den siden som vendte vekk fra vannstrømmen. For
ikke å risikere å få eventuelle vannplager i sjakta, ble
den strosset ut umiddelbart etterat stigorta var drevet.
Strossingen ble drevet nedenfra. Etterat ca. 25 m var
ferdigstrosset, ble foring og lufttilførsel lagt ovenfra.
Massene ble lastet opp avpasset slik at folkene hele
tiden kunne stå på steindungen. Arbeidet med sjakta
ble avsluttet da man nådde så høyt at bare selve inn-
takstrakta sto igjen. Det ble da et tak over sjakta som
hindret vatnet å renne ned i tunnelen. Dette arbeidet

ble akkurat ferdig til vårløsingen begynte. Man tok så
fått på strossingen av tunnelen. Det ble da lastet med
to maskiner. Arbeidet gikk greitt, og det var ubetydelig
med vatn som ble skylt ned i sjakta.

Ut på høsten da tilsiget til Fykanåga var blitt så lite
at det ikke lenger rant vatn over dammen ved Fykan-
berget, begynte arbeidet med inntakstrakta. Det var
ca. 3000 m3 som skulle strosses ut. Arbeiderne måtte
for det meste henge i tau på grunn av de bratte sidene
og isen som la seg på fjellet. Da omtrent halve arbeidet
var utført, kom en kraftig nedbørsperiode. Det førte
til fjorten dagers stans, og ytterligere en uke gikk med
til å rette opp igjen skadene på skinnegang, lys og luft
i tunnelen. Arbeidet ble ferdig til jul. Da var også for-
støtningsmuren i rørgata og mesteparten av arbeidet
i elveleiet ferdig.

Thorleif Hoff.

Driftsutvalgene
AV DIAKON ARNE KROGSRUD

Arbeider vi effektivt i disse utvalg? Er den rette
åpenhet til stede ved disse utvalgs møter? Hva er år-
saken til at så få saker kommer inn for utvalget fra
de deltakende parter: Bedriften, arbeiderne og funk-
sjonærene?

Fra begynnelsen av året har jeg vært funksjonærenes
representant i dette utvalg her på Aura. De saker som
utvalget har hatt til drøftelse, er fremmet av med-
lemmene på selve møtene. Jeg har også lagt fram
noen saker, men jeg har ikke hatt følelsen av at det
alltid er vist den rette personlige glede og oppriktighet
ved diskusjonene som er oppstått. Nå er det jo så at
jeg på grunn av min arbeidsoppgave særlig vil legge
vekt på sosiale, sikkerhetsmessige og velferdsmessige
tiltak, da jeg mener dette er av stor betydning for
arbeidsglede og trivsel på arbeidsplassen.

På min arbeidsplass har disse ting vært meget man,
gelfulle. Dette er også erkjent, men med en hale:
Tidsnød, husmangel. Jeg vil hevde og vil alltid hevde
at tidsnød og husmangel ikke er gyldig grunn til at
husstandard, velferd og vedlikehold forsømmes. En-
hver som er ved et anlegg er en nødvendig del av
den hele arbeidsoperasjon. Uten kokk, vedlikeholds-
folk, transport, verkstedfolk osv., vil ikke arbeidet
kunne gjennomføres. Dersom nokså primitive brakker
og verksteder ikke kan pusses opp på grunn av mang-
lende husrom for vedlikeholdsfolk, da er det satt opp
for lite hus på den plassen. De folk som trengs til 


slikt, er viktige og må bli tatt med ved planlegging
av bebyggelsen på en arbeidsplass hvor folkene må bo
på stedet.

Driftsutvalgene er etter min mening en organisasjon
som burde ha store muligheter for å høyne interessen
og skape kontakter mellom gruppene i en bedrift og
på den måten skape større effektivitet og trivsel og
bedre verne- og helseåtgjerder.

I punkt a, § 2, står nevnt «orienterende meddelelser
fra NVE». I den tid jeg har vært medlem av utvalget
her, har slik orientering ikke forekommet. Det var
av interesse å høre om andre utvalg har fått slik
orientering. I punkt b står om fortrolige drøftelser
av teknisk art. Blir det holdt slike fortrolige drøftelser?
I Fossekallen nr. 3/1956 ser jeg at hovedutvalget har
holdt møte. Er dette et hovedutvalg fra Kraftverks-
avdelingen? Har hver avdeling et hovedutvalg? Dette
er jeg ikke klar over. Heller ikke om hovedutvalgene
har andre oppgaver enn nettopp å ta opp spørsmål
som driftsutvalgene ikke oppnår enighet om. Er det
så at både bedrift, arbeidere og funksjonærer kan
komme med forslag og spørsmål? Eller skal disse bare
komme fra de to siste gruppene?

Hvis driftsutvalgene kunne bli en virkelig del av
bedriften, har de en stor oppgave. Men da må en
møte hverandre med oppriktighet og ærlighet. Vi men-
nesker vil gjerne kritisere og finne feil hos hverandre
og kanskje også prøve å hevde oss overfor hverandre.
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Det vil være gagnlig om vi prøver å møtes på samme
plan. Da tror jeg problemer som blir forelagt drifts-
utvalgene vil bli løst positivt.

Det må fortrolighet til. Før jeg gikk til et møte, sto
jeg og snakket med en kar. Han sier: «Hva gjør dere
egentlig i dette utvalget? Vi ser jo aldri noen ting fra
dere?»

Til dette måtte jeg svare: «Men kjære deg, det er
da din og alle de andres feil, som aldri sender saker
inn til oss.»

Til dette svarte han: «Nei, gjør vi det, har vi inn-
trykk av at det er lite ønskelig. Vi fikk vel et minus
på oss om vi kom med kritikk og forslag. Vi bør vel
helst ikke legge oss opp i arbeidsutførelsen eller kriti-
sere den.» Det var et trist svar.

Jeg tror knapt det er gtunn til å tenke slik, og det
er vel vanskelig å finne årsaken til at det blir tenkt
slik. Men den tenkemåten er der og da bør en prøve
å rette på forholdet.

Kunne vi være slik at vi ikke viste eller følte oss
irritert over hverandres forslag, men heller prøvde å
forstå hverandre, da ville driftsutvalgene bringe resul-
tater både for bedrift og ansatt. Jeg vil slutte min
lille frimodige ytring, som jeg håper oppfattes som fri-
modig, med å si at kan våre utvalg gjennom fortrolig
drøftelse høyne arbeidseffektivitet og trivsel innen be-
driftene, da har de sin store berettigelse; hvis ikke,
skaper de gnidning og burde heller oppløses.

A. Krogsrud.

Bygningsavdelingens svar
Herr Krogsruds artikkel synes å være en sammen-

blanding av konkrete klagepunkter og mer generelle
spørsmål. Vi vil imidlertid forsøke å svare så godt det
lar seg gjøre.

Ang. hovedutvalg. Det eksisterer intet hoved-
utvalg for Statens kraft- og reguleringsanlegg.
(Dette i motsetning til Statens kraftverk.)
Orienterende meddelelser fra NVE. «Fossekallen»
må vel sies å komme inn under denne kategori.
Hvem skal komme med forslag? Forslag kan selv-
følgelig framsettes både av arbeiderne, funksjonæ-
rene og anleggsledelsen.
Herr Krogsrud klager over utilfredsstillende inn-
kvarteringsforhold. Vi mener at en slik klage er
uberettiget og henviser til den standard som blir
fulgt ved våre nye anlegg. Ved anlegg som befin-
ner seg på avviklingsstadiet er det klart at mye
kunne ha vært bedre, men en anser det ikke for
økonomisk forsvarlig med omfattende utbedrings-
arbeider i brakker som snart skal rives.
Til slutt blir spørsmålet om å legge ned drifts-
utvalgene luftet, med den begrunnelse at den rette
fortrolighet ikke eksisterer.

Vi kan erklære oss enig i at det ikke har blitt store
resultater av arbeidet i driftsutvalgene, men hva er
grunnen?

Driftsutvalgenes oppgave skulle forutsetningsvis falle
i to hovedgrupper.

, , •

10 måter å få
HJERTESLAG på

Ditt arbeid kommer først, personlige hensyn i
annen rekke.
Gå på kontoret om kveldene, lørdager, søndager,
helligdager.
Ta med saksmappen hjem de kveldene du ikke
er på kontoret. — På den måten kan du gjen-
oppfriske dagens bekymringer og fortredelser.
Avslå aldri en forespørsel si alltid ja, jatakk,
javel.
Motta alle invitasjoner til møter, banketter, ko-
miteer og så videre.

Arbeid for bedre velferd (innkvartering, sikker-
het, generelle arbeidsforhold).
Arbeid for økning av produktiviteten blant annet
gjennom forslagsvirksomhet.

Når det gjelder oppgaver under pkt. 1, så har praksis
vist at driftsutvalgene har vært overflødige, idet disse
ting blir ivaretatt av tillitsmannsutvalgene. Samarbeidet
med disse har hele tiden vært utmerket.

Driftsutvalgene har maktet svært lite når det gjelder
oppgaver under pkt. 2.

Dette er ikke noe spesielt for våre anlegg, også
permanente bedrifter har oftest samme erfaring. Men
en må være oppmerksom på de spesielle forhold ved
provisoriske bedrifter som anleggene er. En av grunnene
til at så få forslag er kommet inn, er at de forskjellige
arbeidsoperasjoner ved et anlegg normalt er av kort
varighet, men en har tidkrevende og kostbar tilrigging.
Før et forslag er bearbeidet og behandlet av drifts-
utvalget, så vil oftest arbeidet nærme seg sluttfasen, og
det er for sent å forandre noe. Muntlig og uformelt
har en selvsagt alltid fått verdifulle forslag fra arbei-
dere og funksjonærer, og en må vel si at samarbeidet
stort sett har vært godt. Men det kan og bør bli enda
bedre på dette felt.

Broch Due.

Odd Johannessen.

•  • •••••  •-••••-• •••• •••- • ...••••• *

Spis aldri et måltid i fred og ro. Sørg for at du
kan avvikle en konferanse mens du spiser.
Betrakt fiske, jakt, golf, biljard, kortspill, seilturer,
fotturer osv, sorn sløsing med tid og penger.
Vær overbevist om at det er dumt å ta den fri-
tiden og ferien du 'har krav på.
Deleger aldri ansvaret til andre; bær hele ansvaret
selv hele tiden.
Såfremt arbeidet nødvendiggjør reiser, sørg da for
at du arbeider hele dagen og reiser om natten;
dermed kommer du tidsnok til å få ditt hjerte-
slag.

(Norges Grossisttidende nr. 10, 1954.)
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7t.å utlan?et
Russland

Det finst knapt meir interessant lesnad enn russiske
vassbyggjingsplanar. Det skal her bli nemnt ein plan
um å snu elvar som gjeng til Nordishavet og føra dei
til Volga. Planen er arbeidd ut av Sjuk og eit fyre-
bels resultat lagt fram i 1954, men det blir arbeidd
med han enno.

Ved grensa millom Russland og Sibir vil elvane
Petsjora, Nord-Dvina og Kama, tverelv til Volga, bli
demd upp, alle til kote 127. Petsjora blir demd 71 m,
Nord-Dvina 30 m og Kama 13 m. I dei tri elvedalane
blir det då kunstige sjøar på tilsarnan 16 000 km2.
Millom desse blir det so grave kanalar etter gamle
elvefar frå istidi, slik at vatnet kan førast til Kama.
Ein kan få med fleire elvar i overføringi, so det i alt
kan førast sørover 60 kubikkilometer vatn i året. Dei
reknar ikkje med kubikkmeter. Det gjev ei nyttbar
energimengd i Kama og Volga på 17 milliardar kilo,
wattimar. Og skapar ein ny vassveg på 100 mil. Etter
denne kan ein føra sudover kol frå Petsjora og timber
frå Nord-Russland. Og so fær dei nytt tilsig til Kaspia-
havet. Tanken på framtidslagnaden for denne sjøen
tyngjer på russarane. Volga fører no ut i sjøen 255
kubikkilometer vatn um året. Men når all regulering
i Volga blir utførd, fær ein store kunstige sjøar som
aukar vasstapet ved burteiming. Og dei påtenkte irri-
gasjonsverk vil føra vekk mykje vatn, som for det
meste blir brukt upp og ikkje kjem i elvefaret att. Det
framtidige tilsiget frå Volga vil berre bli 75 kubikk-
kilometer i året. Då vil Kaspiahavet siga og det vil
føra til graving av elvane ved munningen. Sjøarealet
vil minka og klimaet vil bli mykje dårlegare. Over,
føringi frå Nord-Russland vil hjelpa noko på dette.
Men skal det bli full hjelp, må ein annan mange gon-
ger større plan realiserast: å føra Jenisei til Ob og
denne til Aralsjøen og vidare til Kaspiahavet.

Men det vil fylgja store arbeid med denne planen
og. Dammen over Petsjora blir 14 km lang og 80 m
høg på det høgste. Det blir ein jorddam på 250
mill. m3. I alt må det ved dette prosjektet takast ut
750 mill. m3 masse og støypast 3.5 miii. M3 betong.
Ein kunde prøva å gjera seg upp ei meining um kva
projektet vil kosta:

750 mill. m3 graving X 10 kr. --=7.5 milliard kr.
3.5 mill. m3 betong X 200 kr. = 0.7
17 milliardar kWh X 40 øre = 6.8

Sum 15

Det gjev i alle fall ein tanke um den kapital som
må til. Det blir sagt at planen vil bli sett ut i livet.
Vassminken i Nord-Dvina og Petsjora vil skapa van-
skar for skipsfarten i desse elvane og dei vil måtta
byggja dammar og slusar for å bøta på det.

(Etter Sovjet-Unionens informasjonsbyrå, Oslo.)

Frankrike
Elvi Durance, ei austleg tverelv til Rhone, er viktig

for det økonomiske livet i Provence. Mange vassverk
tek vatn her, soleis Marseille vassverk med 8 mil lang
tilføringskanal. I nedre Provence blir det avla grøn-
saker for over 600 mill. kronor um året, og vatn frå

Durance blir nytta til vatning. Der er ialt 24 vat-
ningskanaler som sluker 114 m3 i sekundet. Krafti er
ikkje nytta ut so mykje enno, men der er i alt 10 mil-
I iardar kilowattimar nyttbar kraft. Det må bli dyr
kraft. 2/3 av krafti er i midtre og nedre Durance, som
fell 3 m pr. km og skal byggjast ut ved avleiding i
kanalar og tunnelar. Etter skandinavisk syn er ikkje
dette nyttbar kraft.

I øvre Durance skal byggjast kraftverket Serre Pereon.
Utbyggjingi blir ved ein 122 m høg stuvingsdam, ein
jorddam på 14.1 mill. rn3. Ein fær eit nytbart magasin
på 900 mill, m3 og demmer ned tvo småbyar med
I 230 ibuarar. Medelvassføringi er 88 m3 pr. sek., men
dei set inn maskineri for 300 m.3 pr. sek. Kraftinstalla-
s,.on og årsenergi blir 320 000 kW og 700 kilowattimar,
dvs. ei brukstid på berre 2200 timar. Byggjekostnaden
blir 2630 kr. pr. kW eller 120 øre pr. kilowattime.
(S.B. nr. 43 1956.)

Øvre luten av elvi Loire blir ført sørover og bygt
ut i kraftverket Montpezat ved Ardeche, ei tverelv
til Rhone. På vegen gjeng driftstunnelen innum vatnet
Isarles og tek med dette feltet som er 4 km2. Dette
er eit gamalt krater som er fylt med vatn upp til
kote 1000. Vatnet er utan avlaup og blir kvitt tilsiget
ved lekking gjenom botnen og ved burteiming.

Kraftverket hev eit magasin på 45.1 mill. m3 og
34 mill, av dette fær det i Isarles. Regulering kan
trengast i dette lendet. Ved St. Marlin vassmål i Ar-
deche med nedbørfelt 2140 km2 er største flaum 7500
M3 pr. sek. og minste lågvassføring 2 m3 pr. sek. Kraft-
verket hev eit fall på 611 m og installasjon 116 000 kW.
Brukstidi er berre 2600 timar.

Søkkjingi av vatnet var interessant. Det skulde
søkkjast til kote 950. No var det ein bratt vegg med
foten på kote 963, og dei valde å la søkkjingstunnelen
munna ut der. Etterpå vilde dei søkkja noko ved å gå
ned med synk i tunnelbotnen og so ta siste tapping
med pumpe. Massen skulde takast ut gjenom ei sjakt
frå strandi. Men då dei hadde sprengt denne ned
til kote 984, fekk dei ein lekkasje der på 70 liter i
sekundet og måtte stansa arbeidet. So dreiv dei inn
driftstunnelen frå høgre. Men då dei kom 11 m frå
sjakti, fekk dei ein lekkasje på 160 1. pr. sek. Og so
måtte dei til med «paraply». Dei støypte ein betong-
propp der og gjekk inn med borhol etter ein kegle-
flate frå framsida av proppen og sprøyta inn ei blan-
ding av sement og leire. Då blei fjellet tett og tun-
nelen kunde drivast vidare. Det blei ialt nytta fire
slike tettingsskjermar i tunnelen og ein i sjakta. Og
betongproppar måtte støypast 2 gonger til. På det viset
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kom dei 41.6 m framum sjakta. Herfrå måtte stollen
førast med 300 stigning for å koma fram til foten av
fjellveggen. Skråstollen dreiv dei fyrst med 1 m, sei-
nare med V2 m djupe borhol. Då dei kom 6 m frå
vatnet, bora dei gjenom 7 hol, som etterpå blei støypt
att, for å få noggrann lengd til vatnet. Då fjellveggen
som stod att, var 2.5-2.8 m tjukk, gjekk dei inn med
52 borhol, 2.4 m djupe, og fylte i 102.5 kg dynamitt
(9 kg pr. m3 fjell). Utslaget gjekk bra. (S.B. nov. 1956.)

England

Det engelske og franske leidningsnettet skal no
knytast saman med 40 km lang kabel under Kanalen.
Kabelen blir berre dimensjonert for overføring av
150 000 kW. Leidningen blir bygt som den svenske
likestraumsleidningen til Gotland. Spenningen blir
200 kV med umformarstasjonar på båe sidor av Ka-
nalen. Arbeidet vil kosta 81 mill, kr. og vera ferdig
i 1960. (W.P. november 1956.)

Sambandsstatane

Arbeidet er byrja på tvo nye verk i Coloradoelv:
Flaming George med installasjon 72 000 kW og Glen
Canyon med installasjon 800 000 kW og byggjepris
3270 kr. pr. kW. USA bygde 3 verk i fjell fyre 1913
og hev no bygt det fjorde, verket Haas i Kingselv i
California med installasjon 128 000 kW. (E.N.R. 18.
oktober 1956.)

12.q oe?
Anleggsarbeidaren var aldri stiv i prosa. Dette bla-

det til dømes er jo eit funksjonærprodukt. Men dikta
det kunde han:

Blandt vildeste fjelde i ødeste trakt
en bane fra Bergen vi ferdig har lagt;
på skinnerne ruller det lastede tog
hvor ulven for år sedan jog.

I Grutrust barakke ved høyfjeldets topp
jeg stemmer min harpa i kveldstunden opp;
jeg sjunger om banen som ferdig vi fikk
trods snestormens jevne musikk.

Vi ganger til knoget, tunnelen den står
som da vi forlot den i forrige år;
i sjakten det drønner i bunn og i tak
og snart lyder salvenes brak.

Det er slutt på anleggspoesien no, den siste rallar-
visa skreiv ingeniør Eeg-Henriksen i 1932. Og det er
vel ikkje noko å gjera med det. Poesi må laga seg
sjølv. «Og denne visa hev gjort seg sjølv, ho kom
no rekande på ei fjøl.» Men armodi blir stor når det
korkje er poesi eller prosa. Burde ikkje anleggsarbei-
daren ta fatt på prosaen no? «Fossekallen» vil med
glede ta mot slike stykke.

Johan Jerstad.

Vassdragsvesenet våren 1910

Sitjande frå venstre: Magda Henriksen, I. Kristensen, Jon Hol, Ellen HugO, Sjur Kvalem,  A.  Hugo-Sørensen. Suiande  frå  venstre:
0. Elverum,  0.  Vold, V. S. Bull, H.  G. Slottan, L.  Nielsen, R. F. Ræder, Helge Steen, 0. Rogstad,  0. Øen,  A. Fossum,  A.  Holmsen,

K. Enger,  N. Anker.
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Meit 6tå uttan?et

Produksjon av elektrisk energi i Sovjet-Samveldet:

	

1913: 2 milliardar kWh

	

1930: 8.3

	

1940: 48

	

1950: 90

	

1955: 177 » » (vasskraft 23 milliardar kWh)

1960: 320

Sovjet-Samveldet er no største kraftprodusenten etter Sambands-

statane. Etter krigen hev det vore ei 4-dubling av kraftproduk-

sjonen i 10 år. Vest-Europa reknar berre med dubling i 10 år.

Kraftverket Kujbyschew i Volga, ferdig i 1955, er på storleik

som Grand Coulee med 20 aggregat å 105 000 kW = 2.10 mill.

kW. Produksjon 10 milliardar kWh. Turbindiameteren  e r  9.3 m

(ganghjulet). 1.15 mill. kW blir ført 85 mil til Moskva på 400

kV leidning, som liknar mykje på den svenske 100 mils 380 kV-

leidningen frå Harsprånget til Hallsberg.

I Angara i Sibir blir bygt på Irkutsk kraftverk, som blir ferdig

i år, og på Bratsk kraftverk, som blir ferdig 1960. Det siste vil

bli på 3.6 mill. kW og 21.7 milliardar kWh og blir største verket

i verdi. Aggregati er på 200 000 kW. Er eit multipurpose-verk

(fleirformålsverk). (E.T.Z. nr. 20, 1956, W.W. oktober 1956 og

E.N.R. oktober 1956.)

Nedanfor er ein tabell med nokre data frå kraftverk i Enns i

Austerrike:

Verk
Brutto-

fall
m

Installa-
sjon
kW

Byggjekostnad
kr. pr. øre

inst. kW pr. kWh

Grossraming 	 24 54 000 2 520 53

Ternberg . 	 14 30 000 2 470 47

Rosenau 	 12 25 000 2 710 50

Staning 	 13 33 000 1 910 35

Miihlrading 	 8 23 000 2 550 54

Byggjeprisane gjeld året 1955. Det er døgerregulering i elvi,

men elles ikkje regulering. Installasjonen er stor, turbinane kan

sluka tilsiget i 270-300 av årets dagar. Prisen er «etter måten

rimeleg», segjer austerrikingane. Kilowattimeprisen ved stasjonen

må bli burtimot 4 øre. (Publ. frå Ennskraftwerke.)

I 1954 blei det brukt 1345 milliardar kWh elektrisk energi i

verdi (Kina ikkje medrekna), derav umlag ½ vasskraft. Bruket

pr. hovud skifta frå 5 kWh i Pakistan til 6450 kWh i Norge. -

For verdi under eitc skulde ein kunna rekna med ein årleg auke

i kraftutbyggjingi på 7 prosent. Det meste av vasskrafti i Europa

vil venteleg vera utbygd um 20-30 år. Store nye verk er

Kemano i Kanada med turbinar på 1.77 mill. kW og MC Nary

i USA på  1  mill. kW. Største kaplanturbinen er i MC Nary,

81 000 kW (24 m fall). Største francisturbinen er i Grand Coulee
(USA), 121 000 kW (100 m fall). Og største peltonhjulet

Cimego i Italia, 110 000 kW. Ein reknar med desse verknings-

gradane for dei tri typone: 93, 92 og 91 prosent. - USA hev

største varmekraftverket på 1.4 mill. kW. Dampturbiner på

340 000 kW er no under arbeid. Nye verk brukar 2 500 kcal

pr. kWh. - England planlegg byggjing til 1965 av 12 atomkraft-

verk på tilsaman 1.5-2.0 mill. kW. Kilowattimepris 5 øre. Men

det ser ikkje ut til å kunna bli mykje atomkraft fyrste 10-året.

Det er tvil um kva reaktortype som er best, og det er enno eit

problem kva ein skal gjera med det radioaktive avfallet og kor-




leis ein skal få isolert verki. Atomkraftverk bør gå med grunnlast.

(Era, nr. 8, 1956, Z.V.D.I. nr. 29, 1956.)

I den kraftrike Columbiaelv blir bygt ut kraftverket Dalles Dam,

det neststørste i USA med 22 aggregat å 78 000 kW = 1.716 mill.

kW. 1. byggetrin er på 14 aggregat, som vil bli sett i drift til års.
Byggjeprisen ved 1. trin synest vera 1710 kr. pr. kW, men må

minka munaleg ved full utbyggjing. Er eit fleirformålsverk.

Kraftstasjon og overlaup er bygd nesten utan fangdammar. Djup-

Men gjeng langs Oregonsida og skal no stengjast med ein røys-

dam. Elvi er her ca. 50 m djup og ein kan ikkje få upp fang-

dammar. Dammen skal difor byggjast ved å tippa stein frå

Oregonsida ut i vassfaret. Modelprøve hev synt at når ein ved

5700 m3 pr. sek. vassføring tippar stein med medelvekt 230 kg

i øvre kanten av damprofilet, so vil det aller meste av steinen
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bli liggjande i profilet. Ovanfor storsteinen vil bli tippa små-

stein, og so tjukke lag med grus og sand. Siste tetting vil elvi

gjera sjølv med slam. Dei 8 ubrukte turbinopningane under

kraftstasjonen vil stå uppe og ta mot meir og meir vatn etter

som dammen veks. Dei reknar med ein lekkasje ved ferdig dam

på 6 m3 pr. sek. (driftsvassføring ca. 4 800 m3 pr. sek.). Røys-

dammen er i alt på 1.71 mill. m3. Derav må 0.53 mill. m3 fyllast

under vatn. Dette arbeidet skal gjerast på snaude 4 månader frå

20. september 1956 til 15. januar 1957. Heile damarbeidet er

sett burt for 18 kr. pr. m3 (E.N.R. 6. oktober 1955).

I Calimaelv i Colombia, Sud-Amerika, er planlagt kraftverket

Salvajina med installasjon 270 000 kW. Utbyggjingspris 2 800 pr.

inst. kW. (M.D. oktober 1956).

I Columbiaelv i USA er det gjeve konsesjon på byggjing av

verket Priest Rapid, installasjon 1.2 mill. kW og byggjepris kr. 970

pr. inst. kW og av verket John Day Dam med installasjon 1.105

mill. kW og byggjepris kr. 2010 pr. kW. Iallfall det siste er

fleirformålsverk. (E.N.R. 28. april 1955.)

I Kingselv, Kalifornia, er planlagt og smått begynt på byggjing

av 5 verk på tilsaman 276 000 kW med byggjepris kr. 2060 pr.

inst. kW. (E.N.R. 6. oktober 1955.)

I Snakeelvi i USA er planen um å byggja ut verki Mountain

Sheep og Pleasant Valley på tilsaman 1.446 mill. kW og byggje-

pris kr. 720 pr. kW. (E.N.R. 15. september 1955.)

Ein entreprenør i staten New York fekk 81/2 års fengsel for å

ha laga ein dårleg kloakk. (E.N.R. 15. september 1955.)

Straus, president i A.E.C., hev sagt at Statane um 20 år vil

ha bygt ut atomkraftverk på 80 mill. kW. (E.N.R. 12. des. 1955.)

9. oktober i år var 100-årsdagen for Max Carstanjens fødsel,

uppfinnaren av valsedammar. Den fyrste bygt 1902 ved Schwein-

furt i Saumain, ei tverelv til Main. Spennet var 18 m og demme-

høgd 4,14 m. Seinare er bygt valsedammar med upp til 45 m

spenn og 6.5 m demmehøgd. (Stahlbau, nr. 10, 1956.)

Høgste dam i verdi med høgd 285 m og 6 mill. m3 betong er

i arbeid i Grande Dixence i Sveits. Byggjepris kr. 192 pr. m3.

(Ljosstikka, nr. 8, 1956.)
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KITTIL STORMOEN — 70 AR

Vaskeekte telemarking —

født i Heddal 23. desember

1886, med den følge dette

tidspunkt får når alders-

grensen blir nådd på 70-års-

dagen lille julaften i år.

Kittil Stormoen begynte

sin lange arbeidsdag i kraft;

verkene allerede i 1909 i det

gamle, ærverdige Svelgfoss.

Her ble han til 1915, hvorpå

han arbeidet i to år hos

A/S Per Kure. Så gikk veien

til Høyanger og kraftstasjo-

nen til Norsk Aluminium

Company A/S. Han kom

alene dit, men da han sluttet og reiste til Hvittingfoss kraftstasjon

i 1921, var han ikke lenger så ensom. Hans trofaste Asta var

kommet med i leken. Etter sju år på Hvittingfoss ble Stormoen

ansatt i Vassdragsvesenet i 1928 som maskinmesterassistent ved

Nore I. Dette ble altså reisens endelige mål hva kraftverkene

angår.

Kittil Stormoen er en levende protest mot alt som har med

aldersgrense å gjøre. Bare for noen uker siden var han med

godt resultat på villreinjakt på Hardangervidda. Så tommerhogst

og arbeid på en tomt hvortil der også knytter seg planer. Et par

eldre biler skal trimmes og holdes i stand. Det er så visst ikke

mangel på noe å ta seg til.

Vi takker for godt samarbeid, gratulerer med 70 -årsdagen og

ønsker Kittil Stormoen og hans familie alt godt i årene som

kommer.

I. Aasen.

AMUND JOHNE — 70 AR

Overingeniør Amund Johne,

tilsynsmann ved Elektrisitets-

tilsynet, 3. distrikt, Arendal,

fyller 28. november 1956 70 år

og fratrer samtidig sin stilling

i statens tjeneste.

Johne har diplomeksamen

fra den tekniske høyskole i

Karlsruhe 1912. Før han be-

gynte sine studier hadde han

1 års praksis ved norske verk-

steder og 2 års praksis ved

General Electric Co., Sche-

nectady, N. Y. Etter eksamen

var han i 3 år ansatt ved

Siemens-Schuckert Werke, Ber-

lin, der han arbeidet med elektriske baneanlegg. Han arbeidet

deretter i 5 år med planer for sporveier og bussanlegg i Stavanger

og Haugesund og også med andre oppgaver.

I 1920 reiste Johne igjen til General Electric Co. og arbeidet der

1 års tid. Før han reiste tilbake, foretok han en studiereise til

en rekke store kraftanlegg i De forente stater.

Johne var således en vel utdannet ingeniør da han i 1921 ble

ansatt i Hovedstyret. Han arbeidet først i 4 år ved distrikts-

avdelingen med elektriseringsplaner og økonomiske saker — lån,

tariffer, kontroll m. v. samt lov om elektriske anlegg. Deretter

var han i 8 år ved driftsavdelingen for Statens kraftverker.

I 1933 ble Johne ansatt som sjef for Elektrisitetstils3;net 3. di-

strikt, og det ble snart lagt beslag på hans arbeidskraft som med-

lem av det utvalg som allerede var oppnevnt for å gi forslag til

revisjon av forskrifter for elektriske anlegg. Han tilførte utvalget

gode impulser og var en meget nyttig mann under arbeidet.

NEVF ble tidlig oppmerksom på Johnes anlegg og benyttet ham

som medlem av sin komite for 380 V forskrifter. Han har også

vært benyttet til kommunale oppgaver i Arendal. Arbeidet ved

tilsynet brakte ham, kanskje noe uforberedt, i kontakt med de

kompliserte oppgaver som tilsynet møter. Johne lot her ikke noen

dø i synden, når det gjaldt å forsvare prinsipielle sannheter, som

Ohms lov og liknende. Enkelte har av denne grunn funnet ham

om ikke brysom, så iallfall å være en mann som man ikke uten

videre kunne komme utenom.

Johne har vært velsignet med en god helse, ikke bare neden-

for snippen, og han vil derfor være fullt kvalifisert til å gjøre

midlertidig tjeneste til den nye mann kan overta etter ham.

Trygve Hodne.

Staten og papirsløsing

En ser så (altfor) ofte kritikk av statens «disposisjoner», ikke

minst av papir. Det er alltid  noe  i kritikk, hvor den nå kom-

mer fra. Vi som er statens egne tjenestemenn, må vel da ta

noe av alt dette til oss og forsøke å rette på det så godt vi kan.

Noe en etter min mening med fordel kunne spare inn på, er

antallet av de sirkulærene som stadig fordeles fra administra-

sjonen til papirkurvene, av og til via skrivebordene. Kunne ikke

de fleste av disse bare sirkulere for påtegning, og så kunne de

enkelte som var spesielt interessert, hente seg et ekstra eksemplar

på forværelset eller et liknende sted? Ved noen avdelinger ville

det kanskje være mest praktisk om sirkulærene ble lagt ut på et

sted hvor alle kunne gå og lese dem (f. eks. ved «noteringsboka»).

Det er vel egentlig den enkeltes plikt å lese dorordninger oven-

fra», og de som reiste mye, kunne da bare se igjennom det som

eventuelt var kommet av nytt mens de var borte og notere

navnet sitt (initialene).
Knut Wold.

Velferd

Vi i Vassdragsvesenet er stort sett eit reisande folk. Vi (tenest-)

reiser i nord og sør, i aust og vest, og mange er glade over å få

ei «roleg» tid på kontoret nå og da. Men ikkje  alle  reiser. Ein

god del — mellom deL kontordamene — sit år etter år nagla

til kontorkrakkene. Dei er alle ein lekk i maskineriet, men får

sjeldan eller aldri sjå det konkrete resultatet av arbeidet.
Ville det ikkje vera ein tanke å arrangere turar til kraftanlegg,

kraftverk e. 1. med visse mellorom (f. eks. 2 kvart år med ein

halvpart av dei det er aktuelt for kvar gong). Deltakarane måtte

få minst ein ekstra fridag til turen — og eventuelt reisetilskot.

Arbeidsglede er noko av det største ein kan gjeva eit menneske,

og vil ikkje nettopp slike turar og omvisningar kvikke opp i kvar-

dagen og gjeva større skjønsemd og interesse for arbeidet?

Syver  Roen.
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