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ARMÅLSDAGAR
Fossekallen
plar ikkje so ofte
skrive om dei som fyller femti.
Denne
gongen
må det likevel
gjerast eit undantak.
Av dei fire
fagdirektørane
fyller tre femti
i år, i denne rekkefølja:
Sigurcl Aalefjcer,
1967.
Rolf

14. september

Moe, 24. september

Hans Sperstad,

23. oktober

1967.
1967.

Det er ikkje so lenge sidan dei
har vore omtalt i bladet, so denne
gongen blir det berre å ynskje:
Til lukke med dagen!
SN.

J

AKANYoungsgt.11, Oslo

Til bedriftsavisene
«Arbeidslivets
komité mot alkoholisme og narkomani»
har som hovedoppgave
å spre saklig opplysning
om alkoholmisbruk og narkomani. Komiteen har som spesiell oppgave å medvirke til at forholdene innenfor arbeidslivet er best mulige.
Forebyggende arbeid er også på dette felt det mest effektive, og opplysningsarbeid overfor de som er
i bedriftene er et viktig ledd i det forebyggende arbeid. Dette vil igjen legge forholdene bedre til rette
når det gjelder de problemene en også møter på arbeidsplassen i forbindelse med disse spørsmål.
Som et ledd i vårt arbeid tillater vi oss å oversende et par brosjyrer som komiteen har laget. Vi håper
bedriftsavisene
vil finne stoff i disse og være med å formidle saklig opplysning om et av de største sosiale
problemer i dagens samfunn.
Skulle ikke dette stoffet passe for Deres avis, er vi interessert i å være behjelpelig med annet stoff.

Hilsen
Arbeidslivets

komite mot alkoholisme og narkomani.
Ragna Karlsen, formann.
Tor Rønning, sosialkonsulent.

Fossekallen vel gjerne vere med i dette arbeidet
og vil då serleg ta for seg det som blir kalla drikkepress.
Det er mest utruleg at slikt skal finnast i vår
sokalla «opplyste»
tid, men dessverre
møter ein
det på dei utrulegaste
stader og i mange former.
Nyleg var eit lag eg står i bedd inn til ein stor
landsomfemnande
organisasjon der vi gjennom foredrag og film fekk opplysing
om arbeidet
deira.
Etterpå var det lunch. Der vart det servert smørbrød og pils, dei som ikkje ville ha alkohol sat med
tome glas.
For dei som kjenner meg og min måte å reagere
på når slikt hender, høyrest det vel rart ut at det
ikkje kom anna drikke på bordet og. Her er det
stor skilnad der du er innbedd og der du betalar
for deg.
På tilstellingar
i alle slag lag er det svært vanleg
at det blir sett fram øl og vin i glassa til alle og
so blir det opplyst om at dei som ikkje ynskjer det
kann få anna. Dette er og drikkepress,
dei som har
litt greie på kor alkoholikarar
har det, vil kunne
fortelje at slikt er forkasteleg. Likevel ser ein denne
skikken i bruk titt og ofte, og av folk du skulle tru
hadde betre greie på slike spørsmål. Det er ikkje
uoverkomeleg
å plasere på bordet begge deler so
kvar og ein kan få velje utan å måtte reise seg og
seie frå at dei vil ha alkoholfri
drikk. Ikkje alle
set like stor pris på å skilje seg ut på den eine eller

den andre måten. Eg har sjølv høyrt folk seie at
dei tek med bilen på slike tilstellingar,
for å kunne
ha det som grunn for å la alkoholen stå. Det er
ikkje uvanleg at ein eller annan vil vite grunnen
for at ein ikkje kan «vere som dei andre», om ein
ikkje toler det eller om ein er fanatisk fråhaldsmann osv. Då er bilen god å ty til for mange, men
slikt skulle ein sleppe i vår «opplyste» tid.
Det har i lang tid vore dreve arbeid og propaganda
mot alkohol på arbeidsplassen.
Før var det ofte so
at skulle ein akkord feirast, so skule det gjerast
med dram. Kom ein ny mann til ein arbeidsstad,
so skulle han spandere. Alkoholen skulle vere med
når det var ein «anledning»,
og det vart det lett
mange av. Litt etter kvart har no arbeidet mot dette
bore frukt og det er lite att av det som før var,
«drikking på arbeidsplassen».
No er det kontora som er blitt dei store arbeidsplassane, både i offentlege og private verksemder,
og her må ein vere på vakt so denne skikken ikkje
kjem inn att ei bakdør. «Anledning» finst det alltid
nok av. Folk kjem nye til arbeidsstader,
dei sluttar
etter ei tid, år fyller alle, og det er jul og påske
ein gong for kvart år. La aldri alkoholen få innpass att på arbeidsplassen.
Narkotika har endå ikkje fått noko serleg innpass
på vanlege arbeidsplassar,
men sjølvsagt
må ein
her og vere på vakt.

Redaktøren.
FOSSEKALL EN
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HVAARBEIDER
VI MEDI DRIFTSAVDELINGE
I to tidligere artikler i Fossekallen har Greve og Fossen fortalt om arbeidet i de to avdelinger
innen Statskraftverkene
som står
for planlegging
og utførelse
av
våre kraft- og overføringsanlegg.
I denne tredje artikkel
skal jeg
gjøre rede for hva vi arbeider med
i den ene av de to avdelinger som
står for driften
av våre kraftverker og -overføringer,
nemlig
Driftsavdelingen.
I det øyeblikk et anlegg er ferdig og settes i drift overtar Driftsavdelingen det daglige ansvar for
anlegget
med dets tekniske
installasjoner,
utstyr og tilliggende
eiendommer
for øvrig. Man kan
vel kort si det slik at Driftsavdelingen forestår
produksjonen
av
kWh og sørger for at produksjonsapparatet,
i videste forstand,
er
i orden til enhver tid, mens Salgsavdelingen foreskriver hvor meget
og hvor det skal produseres, samtidig som den forestår
salg av
produktet.
Vår hovedvirksomhet
består da
i å betjene og overvåke
kraftverker og overføringsnett,
gjøre
nødvendige inngrep ved feil, foreta reparasjoner
og drive et systematisk forebyggende
vedlikehold.
For utøvelse av denne virksomhet
har vi et driftspersonale,
stasjonert ved eller i nær tilknytning
til stasjoner og ledninger.
Den daglige ledelsen av denne
virksomhet
er desentralisert
i
følgende
7 driftsområder
regnet
nordfra:
Innset-verkene,
Glomfjord
kraftverk,
Rana-verkene,
Aura-verkene,
Nore-verkene,
Tokke-verkene
og Vestlandsverkene. Hvert av disse områder omfatter et kompleks av kraftverker
med
tilknyttet
overføringsnett,
som utgjør en naturlig geografisk
og/eller driftsmessig enhet. Hvert
område har en lokal driftsledelse
med en driftsbestyrer
i spissen.
I tillegg til disse 7 områder med
en lokal driftsledelse
har vi Østlandets overføringsnett
+ Mår og
Hakavik kraftverker,
som styres
sentralt
fra Oslo-kontoret.
I alt
får vi da 8 driftsområder.
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Det er ikke meningen her å gå
inn på hvert enkelt av disse områder. De vil bli presentert
på
annen måte i Fossekallen.
Jeg
skal bare omtale driften ute ved
verkene generelt.
En driftsbestyrers
virkefelt
er
i sannhet mangfoldig. Foruten de
tekniske anlegg, installasjoner
og
utstyr i området, rår han over tilliggende eiendommer,
veier, kaianlegg og andre transportanlegg
og ikke å forglemme det stedlige
driftspersonale
og deres boliger.
I tillegg har han den stedlige kontakt utad med offentlige og private instanser
og enkeltpersoner,
en kontakt som til sine tider kan
være ganske krevende.
En driftsbestyrer
har høgskoleutdannelse
som elektroingeniør,
fordi en vesentlig del av hans ansvar, ikke minst det sikkerhetsmessige, er knyttet til driften av
de elektriske installasjoner
og utstyr. I det daglige virke blir han
imidlertid stillet overfor en rekke
tekniske, praktiske og administrative spørsmål av ymse slag, inklusive hele skalaen av lederproblemer.
Arbeidet ute ved driften er karaktisert ved begrepet beredskap,
dette at man til enhver tid er innstilt på å møte en driftsforstyrrelse, liten som stor, dempe eller
eliminere dens skadevirkninger
og
utbedre eventuelle skader raskest
mulig. Beredskapen
utøves ved
løpende kontroll,
overvåking
og
betjening av anleggsdelene i drift.
Like viktig er det systematiske
forebyggende
vedlikeholdet
av
komponentene,
og endelig også de
reparasjonsog utbedringsarbeider som kommer på tross av det
forebyggende
vedlikehold.
I den løpende overvåking inngår vaktordninger
på forskjellige
plan. Hvert område har således
foruten vaktpersonalet
i stasjonene, en overordnet
«ingeniør»vakt eller «vakthavende»
som avgjør hvilke inngrep som skal gjøres i kraftnettet
ved planlagte
arbeider eller under feil og driftsforstyrrelser.

Jeg sa at ordet beredskap
var
betegnende
for virksomheten
ved
driften. Dette gir seg vel også til
kjenne ved at driften som regel
fører en nokså ubemerket
tilværelse utad sammenliknet
med
anleggene.
Et ferdig utført kraftanlegg
representerer gjerne litt av en bragd,
hvor det ligger et betydelig oppbud av kunnskaper,
dyktighet og
innsats bak resultatet.
Det går da
gjerne heller ikke upåaktet
hen.
Driften påkaller gjerne bare den
negative
oppmerksomhet,
nemlig
når noe går galt. Få vet hvilken
innsats og konsentrasjon
det ofte
ligger bak en uforstyrret
drift
eller en rask gjenopprettelse
av
samme.
Statskraftverkenes
verker i drift
har i dag en installert
ytelse på
ca. 3260 MVA i kraftstasjoner
og
3800 MVA i transformatorstasjoner samt overføringslinjer
med en
samlet lengde på 3600 km. Samlet
personale
ved driften utgjør ca,
570 mann, hvorav ca. 35 ved Oslokontoret.
For en så omfattende
og spredt
virksomhet
er det påkrevet
med
en koordinerende
sentral instans.
Det må føres en samlet politikk
i en rekke prinsipielle
spørsmål
både når det gjelder personale,
forvaltning
og teknikk.
Koordineringen
av disse spørsmål skjer sentralt ved og gjennom
Driftsavdelingens
Oslo-kontorer.
Ved siden av koordinering
og behandling av prinsipielle
spørsmål
som nevnt, yter Oslo-kontorene
service på en del felter hvor det
kreves spesiell ekspertise.
Samtidig styres som nevnt tidligere,
Østlands-områdets
overføringsanlegg og kraftverkene
Mår og
Hakavik direkte herfra. Arbeidsoppgavene
er fordelt på 4 kontorer.
Driftskontoret
for
stasjoner,
SDS, som ledes av overingeniør
Thor Haugli Nielsen, behandler
tekniske og organisatoriske
driftsspørsmål for alle stasjoner i den
utstrekning
disse bør behandles
sentralt. Heri inngår service eller

AVFAGSJEF
THORVOLDHAUG

formidling av samme på spesielle
tekniske områder. Samtidig forestår kontoret
direkte driften av
våre understasjoner
i Østlandsområdet,
i alt 18, samt kraftverkene Mår og Hakavik.
En sak som opptar oss kontinuerlig, og som i hovedsaken sogner til dette kontor, er drifts- og
bemanningsopplegget
ved så vel
nye som gamle stasjoner. Samtidig
som antall stasjoner og installert
ytelse øker sterkt, skjer det en
rask
utvikling
i det tekniske
grunnlaget
for overvåking
og betjening av elektriske
anlegg. Jeg
tenker da på de funksjoner
som
inngår i begrepene fjernkontroll,
automatisering
og
elektronisk
databehandling
(EDB).
Denne dobbelte ekspansjon gjør
det ofte problematisk
å ta stilling
til driftsopplegget,
fordi det en
velger i dag, kanskje er helt galt
i morgen.
Hovedtendensen
går
i dag i retning av felles sentrale
og mobile vedlikeholdsgrupper
for
større
driftsområder.
Disse vil
kunne få en jevn beskjeftigelse
hele året, fordi man i et stort område som regel alltid vil ha tilstrekkelig installasjon
til å kunne
ha anleggsdeler
ute av drift for
revisjon.
Når det gjelder overvåking
og
betjening
gjør den nye teknikk
det i dag mulig å operere et stort
kompleks
av stasjoner
og linjer
på tilfredsstillende
måte med et
minimum av folk. Ja, det er faktisk i dag teknisk mulig under
visse forutsetninger,
å styre et
kraftnett fullautomatisk.
En elektronisk regnemaskin
tilkoplet betjeningsutstyret,
sørger da ikke
bare for de nødvendige reguleringer under normal drift, men finner også ut hvilke inngrep som
helst bør gjøres ved driftsforstyrrelser, og gjør dem.
I praksis er vi ikke kommet
riktig til dette stadium. Det foreligger ennå en del komplikasjoner
og spesielle sikkerhetsmessige
hensyn som gjør det vanskelig å ta
skrittet fullt ut. Automatikk
har
blant annet den svakhet at den

kan klikke, selv om man opererer
med automatisk kontroll av automatikken.
På et eller annet stadium må mennesket
inn i bildet,
og vi unngår altså ikke helt den
menneskelige
beredskapen.
Vårt
nye problem blir da etter hvert
dette, at når det skjer noe som
krever
menneskelig
inngrep,
så
blir det stadig mer komplisert
å
gripe inn, dels fordi teknikken er
mer komplisert
og dels på grunn
av manglende trening fordi automatikken
normalt
gjør tingene
for oss.
Den tekniske utvikling på dette
område bringer
også driften av
våre eldre anlegg i søkelyset. Innføring av automatikk
i passende
utstrekning
vil her som regel
kunne bidra til å forenkle driften
og overvåkingen,
slik at skiftpersonalet kan reduseres,
samtidig
som driftssikkerheten
bibeholdes
eller forbedres. Det er gunstig å
gjennomføre
dette i forbindelse
med ellers nødvendige
moderniseringer og fornyelser.
moVi har utarbeidet konkrete
- og rasjonaliseringsderniserings
planer for Nore, Mår, Glomfjord
og Rana, som er framlagt for og
diskutert
med lokal driftsledelse
og personale.
Planene
settes nå
etter hvert ut i livet og er for en
stor del allerede realisert.
For å illustrere utviklingen
når

Haugli-Nielsen.

det gjelder bemanning ved driften,
kan nevnes at mens vi i 1945 produserte 4 GWh pr. ansatt, er gjennomsnittet
for statens stasjoner
i dag 30 GWh pr. ansatt. Et moderne kompleks som Tokke-verkene produserer
100 GWh pr. ansatt. En vesentlig årsak til disse
resultater
er selvfølgelig
at maskinene stadig øker i størrelse.
Og grovt sagt, en maskin er en
maskin når det gjelder pass og
vedlikehold.
En annen sak som SDS spesielt
tar seg av, er sikkerhetsspørsmål
i forbindelse med arbeid og koplinger i elektriske høyspentanlegg.
Det foreligger offisielle forskrifter
og sikkerhetsregler
på dette felt.
Men disse må utfylles med mer
detaljerte instrukser
og anvisninger innen de enkelte verk, basert
på verkets driftsstruktur
og spesielle erfaringer.
Ved en så stor
virksomhet
som vår, er en koordinering på dette felt en viktig
faktor i retning av økt sikkerhet.
Det ville føre for langt å komme
inn på alle de generelle og spesielle driftsspørsmål
for øvrig som
SDS behandler. Generelt kan man
si at virksomheten
i høy grad er
preget av den direkte daglige drift
av nevnte stasjoner
i Østlandsområdet, iblandet den stadige intime kontakt med de øvrige driftsområder i alle mulige saker.

Hedemark.
FOSSEKALLEN
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HVA
ARBEIDE
VIR
MEDI DRIFTSAVDELINGEN
Driftskontoret
for fjernledninger, SDF, som ledes av overingeniør Harald Hedemark, har i likhet med SDS en todelt oppgave.
Kontoret forestår den daglige drift
av våre fjernledninger
på Østlandet samtidig som det har den
sentrale behandling
av fjernledningsspørsmål
for samtlige driftsområder,
analogt
med SDS og
stasj onene.
Fjernledningene
er tilsynelatende enkle anleggsdeler
som burde
volde lite bry. I virkeligheten
er
de ganske sårbare og ruver godt
i feilstatistikken.
De fleste feil er
heldigvis forbigående tordenværsfeil. Men de få varige feil kan ofte
føre til langvarige
og for konsumentene kjedelige driftsavbrudd.
Slike feil skyldes nesten alltid
ekstreme
værog føre-forhold,
som linjene ikke er dimensjonert
for å klare. Vind, sne- og islast
eller ras forvolder mekaniske skader på liner, isolatorer
og/eller
master. Den siste vinteren var i
så måte en av de verste i manns
minne, med en rekke maste-deformasjoner
og brudd. Her vil vi
trekkes
med reparasjonsarbeider
i lang tid.
Slike skader oppstår som nevnt
gjerne under forhold som gjør en
øyeblikkelig igangsetting av reparasjon
vanskelig
eller
umulig.
Som regel blir det bare tale om

en provisorisk reparasjon
i første
omgang. Den permanente
må tas
når forholdene ligger til rette, og
krever gjerne nøyere planlegging
og ofte bestilling av nytt materiell.
Ved siden å ta seg av eller yte
service i slike akutte problemer
i Østlandsnettet
respektive
de
øvrige områder, har SDF som oppgave å legge opp til kontroll og
forebyggende
tiltak med henblikk
på linjenes
driftssikkerhet.
Som
ledd i dette kan nevnes isolatorkontroll,
visuell topp- og linekontroll,
demping
av linevibrasjoner, kontroll av mastejordinger,
kontroll av skjøter og klemmer.
Utførelsen av disse arbeider er
i alle fall forbundet med en risiko
som krever spesielle sikkerhetstiltak. Samtidig representerer
linjene ved sin tilgjengelighet
ute
i terrenget og gjennom bebyggelse
en fare for den almene sikkerhet.
Slike sikkerhetsproblemer
håndteres av SDF på samme måte som
av SDS for stasjonene.
En viktig faktor i beredskapen
ved fjernledningene
er kommunikasjonsog transportmuligheter.
De mange nye og viktige overførings- og samkjøringslinjer
satt
i drift i senere år, går til dels i
meget vanskelig tilgjengelig
terreng. Samtidig
opereres det her
med vesentlig tyngre liner og materiell for øvrig enn vanlig fra

tidligere.
Dette skaper
spesielle
problemer for driften som det er
SBF's oppgave å ta seg av.
Både SDS og SDF får, som
driftskontorer,
generelt
med en
rekke personalspørsmål
å gjøre,
særlig hvor det kreves innsikt i
de tekniske og miljømessige
forhold tjenesten skjer under, sett i
relasjon til gjeldende prinsipper og
bestemmelser
i reglementer,
regulativ, overenskomster
etc, for statsansatte i sin alminnelighet.
De to kontorer som ennå ikke
er omtalt, Relekontoret
og Telekontoret,
har mer preg av tekniske spesialkontorer.
Relekontoret, SDR, som ledes av
overingeniør
Jovard
Svoen, er
delvis omtalt av Fossen, fordi det
også har en planleggingsfunksjon,
nemlig når det gjelder rele-vernet
for kraftnettet.
For øvrig er det kontorets oppgaver, som navnet tilsier, å ta seg
av kontroll, revisjon og vedlikehold av rele-vernet
i våre nett.
Dette utføres direkte i marken av
kontorets
egne folk. Rele-vernet
er den tekniske
utrustning
som
sørger for å frakople anleggsdeler
med feil og som derved reduserer
skadevirkningene
til et minimum.
Det er derfor svært viktig at de
fungerer korrekt.
En annen viktig oppgave ved
kontoret er feilanalyse
og -statistikk. Her analyseres
alle driftsforstyrrelser
i våre stasjoner
og
overføringsanlegg
med hensyn på
årsak, forløp og virkning.
Hver
driftsforstyrrelse
plasseres
så i
statisikken
saksforhold,

Sveen.
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Gohn.

systematisk

anleggsdel

etter

år-

og spen-

ningsnivå.
Feilstatistikken
danner et viktig grunnlag for arbeidet med en
systematisk
forbedring
av driftssikkerheten
ved våre anlegg, et
grunnlag som vi nok bør kunne
utnytte
bedre enn vi har gjort
hittil. Arbeidet
med planer for
rele-vern og drift av samme, henger nøye sammen med feilanalysen fordi denne krever
nøye
kjennskap
til releenes funksjon.
En tredje hovedoppgave
i SDR,

MINIATYRSKYTING

som igjen henger sammen med de
to nevnte, er den løpende driftsmessige nettanalyse.
Våre overføringsnett
blir etter hvert store
og kompliserte, og det vil ofte ikke
være mulig å si hva en ny påtenkt
driftskopling
eller nett-situasjon
vil innebære av elektriske påkjenninger på forskjellige
punkter
i
nettet, eller om den i det hele tatt
er driftsteknisk
mulig, uten en
mer inngående
beregning.
Slike
beregninger
krever kjennskap
til
de samme nett- karakteristikker
som danner grunnlaget
for reMberegninger.
Analysen
kan ofte
bare løses rasjonelt ved hjelp av
EDB.
Det siste kontoret, Tele-kontoret, SDT, som ledes av overingeniør Anders Gohn, er også tidligere delvis omtalt av Fossen, fordi
det halvveis er et planleggingskontor. Det er imidlertid
formelt
tillagt Driftsavdelingen.
SDT har
altså foruten
planlegging,
kontrahering,
montasje og idriftssettelse av våre tele-samband
også
ansvaret for driften av dette utstyret.
Driftstelefonene
er jo selve
nervesystemet
i overvåkingen
av
våre kraftnett. I kraftverksdriften
er man totalt avhengig av både
lokal- og fjernsamband.
Det merker man lett de ganger sambandene ikke er i orden.
Vi andre driftsfolk er fullstendig i lommene på Gohn og hans
medarbeidere,
fordi vi som regel
føler oss nokså hjelpeløse i denne
svakstrømsteknikken.
Nå er ikke tele-samband
identisk med telefoner
alene. Telesamband
brukes også for overføring
av styrings-,
måleog
indikerings-impulser
mellom stasjoner, det vi gjerne kaller fjernkontroll. Som tidligere nevnt går
utviklingen
stadig i retning
av
fjernkontroll
av flere stasjoner fra
ett kontrollrom.
Telesambandene
får derved også en helt ny og avgjørende
betydning
med hensyn
på kraftnettenes
driftssikkerhet.
SDT er og blir, også derved, i
stadig sterkere grad belastet med

arbeid og ansvar for driften som
helhet.
Jeg har prøvd å gjøre rede for
Driftsavdelingens
arbeidsoppgaver
og organisasjon
og har måttet
konsentrere meg om hovedlinjene.
Jeg burde kanskje også ha nevnt
at Statskraftverkene
nå har en
sivilforsvarsleder
som er plassert
i Driftsavdelingen
og som avlaster
oss for meget arbeid og bekymring. Jeg burde også nevne at
Rasjonaliseringskontoret
i S behandler og kommer med forslag
til løsning av spesielle driftsproblemer.
Ellers er det jo slik at vi i en
rekke saker ved driften er avhengig av intim kontakt og samarbeid med alle de andre avdelinger og kontorene i Statskraftverkene og til dels også de øvrige
direktorater,
spesielt da kanskje
Administrasjonsdirektoratet
i forbindelse med personalsaker
og jus.
Vår basis er virksomheten
ute
ved de 8 driftsområder.
Det er
der tingene skjer og det er deres
problemer
som skal løses. Vår
oppgave i Oslo er om mulig å
bidra til en gunstig løsning, også
totalt sett.
Thor Voldhaug,
driftsjef.

Det
har
i vinter
vært
arrangert
miniatyrskyting
i bedriftsidrettslaget
ved Aura-anleggene.
Det var meget
god oppslutning
om skytingen,
idet
124 mann
deltok,
det vil si at ca. en
fjerdedel
av de ansatte
var med.
Opplegget
var
slik
at man
først
hadde en innledende
skyting
rundt på
hver
anleggsplass,
og her ble resultatet følgende:

FolisjØ:
Bengt
Einar
Peder

Svinvik
Sæterbø
Skjølset

82 poeng
76
»
76
»

Ventilkammeret:
Olav Skjefstad
Anders
Lillebråten
Ludvik
Gravem

75 poeng
75
»

70

Breiskaret:
Leif Hov
Leif Amundstad
Petter
Bergdølmo

56 poeng
55
»
51
»

Sollirda:
Bjarne
Berge
Kristian
Henden
Ivar Nord

68 poeng
58
»
55
»

GråsjØ:
Odin Damås
John Enstad
Nils Gjengstø

75 poeng
66
»
46
»

Harang:
Gunnar
Steiro
Hans Svendsen
Arvid Steinsvoll

83 poeng
80
»
71
»

SunndalsOra:
Johan
Martinsen
John
Kvalvik
Erik Fiske

62 poeng

Har De nokon
attest frå den
siste arbeidsstaden
Dykkar?
Nei, eg reiv han isund.
Det var dumt gjort.
Det hadde De ikkje sagt dersom De hadde sett han.

•

Sprekare geiter.
Knut
som budde
åleine
på ein
heiegard,
tok til å dra på åra.
Ein dag han var nede i bygda,
traff
han
ein
kjenning,
som
konstaterte
at Knut
heldt
seg
like go dt.
Du spring
vel like lett etter
geitene
som du alltid har gjort?
sa han.
- Å ja - eg er helst den same,
men eg tykkjer
geitene
har
vorte noko sprekare
i det siste,
svara Knut.

60

»

52

»

BjØnnalia:
Arvid Gåsvand
Erling
Anshus
Hallvard
Hoås

Like lurt.

»

77 poeng
69
»
68
»

Etter
denne
innledende
skytingen
møttes
de 5 beste
fra hvert
anleggssted til finale.
Denne
gjaldt
da både
lagmesterskap
5-mannslag
og individuelt mesterskap.
I lagmesterskapet
ble resultatet
følgende:
Ventilkammeret
367 poeng
(Ved Sørgård,
Skjefstad,
Gravem,
Lillebråten
og
Børstad)
Harang
359
(Flest blinker)
Follsjø
359
Individuelt

ble

Gunnar
Steiro
Einar Sæterbø
Ludvik
Gravem
Hans Svendsen
Peder
Skjølset

resultatet

føl;ende:
88 poeng
85
»
85
80
79

G. Steiro.
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DAMBRUDDET
I RIINGSDALEN
Av overingeniørBjarne Nicolaisen
Om ettermiddagen
den 3. august
i år skjedde det et dambrudd nedenfor Riingsbreen i Hurrungane.
Samtidig med at dette hendte, var
jeg på tjenestereise
i Gudbrandsdalen, og jeg fikk vite om det inntrufne i Dagsrevyen samme kveld.
Det ble der opplyst at en av dammene til Fortun Kraftverk
hadde
røket, og at vannmassene
hadde
tatt bruer og brutt riksveien nedenfor Turtagrø.
Siden jeg til daglig arbeider
nettopp med sikkerhetsproblemer
innen dambyggingen,
var dette
store nyheter for meg. Jeg ringte
straks til overingeniør
Sundt i
Oslo for å få nærmere opplysninger, men i en sen kveldstime var
det ikke mulig å få brakt på det
rene hvilken dam det gjaldt.
Min videre tjenestereise
ble utsatt, og tidlig neste morgen dro
jeg fra Vågå over til Turtagrø.
Her ble jeg så orientert av hotelleier Drægni om at dambruddet
hadde funnet sted inne i Riingsdalen. Sammen med Drægni dro
jeg først ned til bruddstedet
på

riksvei 55, der brua over Riingselva var tatt av flommen.
Elveløpet var fullt av stein, og et
stykke nedenfor veien lå en av
de store brubjelkene
sammenbøyd
som en kjempemessig
hestesko
og vitnet om de krefter som hadde
vært løs dagen før.
Også brua på anleggsveien innover Riingsdalen
var blitt borte
i flommen, så herfra tok jeg bena
fatt. Det første jeg kom til var
en liten betongdam
i elveløpet.
Den sto nå i alle fall, selv om
det bassenget den vanligvis demmer opp, inneholdt mer grus og
stein enn vann akkurat
da, og
merker i terrenget viste at vannmassene hadde flommet høyt over
damkronen.
Normalt skal denne
dammen lede vannet i elva ned
i den «takrenna»
som skjærer
på tvers av dalene her under
Hurrungane.
Dalen flatet seg ut lengre inne,
og jeg skjønte at dammen som
hadde røket måtte ha ligget der.
Jeg fortsatte
videre, men etter
hvert ble jeg så grepet av spen-

Laurdag landa eit helikopter frå
Mørefly på Greidung i Erdal for
å frakte materialar
til to hytter,
proviant, ymse instrument
og ein
snøscooter inn på Jostedalsbreen.
Til stades for å leie arbeidet var
glaciolog Østrem frå Brekontoret
i Vassdragsvesenet,
som vi har
hatt ein samtale med.
Kva er det no som skal gå
føre seg på breen.
Vi byggjer opp to hytter —
ei på brehøgda og ei ved enden
av Vesledalsbreen.
Her skal så tre
studentar, tre månader kvar sommar i åra frametter
drive observasjonar
som temperatur-,
nedbør-, vassmålingar
o. 1.
Skal vassdraga
i distriktet
rundt breen utbyggjas
sidan det
vert teke slike observasjonar?
Nei, dette har ingen ting med
konkrete
utbyggingsplaner
for
kraftverk å gjere. Om det blir utbygging seinare kan ingen svare
på. — Kanskje det vert om 10—
100 år, eller kanskje ikkje i det

heile. Det som i første rekkje
interesserer
oss, er å sanke kunnskap om denne bretypen. Vi har
t. d. i mange år hatt i gang ei
undersøking
av Alfotbreen.
Det
har gjennom mange år vore målt
vass-standar
for dei ymse vatna
i distrikta. Dette for å få vite om
korleis nedbør, vassføring og vassstand skifter
med årstidene
og
endrar seg frå år til år. Når vi har
valt akkurat
dette området her,
er det for å få kunnskap om den
vestlege delen av Jostedalsbreen,
altså ei rein typeundersøking.
Det
valde breområdet
er relativt lett
å avgrense, og passar dermed godt
til føremålet.

8
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Er det
opplysninger
etter?

ning og profesjonell
nysgjerrighet, at jeg tok til å løpe innover
lyngrabber
og snøflekker. Det var
ikke langt, og snart sto jeg pesende på åstedet.
Nå virket
det hele svært så
fredelig og idyllisk. Elva buktet
seg atter i sitt gamle elvefar i
dalbunnen,
og gjennom
en lett
tåke skimtet jeg Riingsbreen
og
høye, svarte fjell i bakgrunnen.
En bred åpning gjennom midtpartiet av dammen viste imidlertid hvor vannet hadde brutt seg
vei dagen i forveien, og da var
det nok mindre fredelig i dalen.
Selve dammen var en fyllingsdam av morene og grus med steinkledning utenpå, vel 100 m lang
og om lag 4 m høy på det høyeste.
Det uvanlige ved denne dammen
var at overløpet gikk over selve
fyllingen, noe som krever en særlig omhyggelig
utførelse,
for å
hindre at vannet skal begynne å
grave i fyllmassene.
Overløpet
var 40 m langt, og det var vel
20 m av dette som nå var vekk.
Dammen tjente ikke som noe

spesielle ting eller
de er på leiting

Ein interessant ting er t. d. at
om vi måler nedbørsmengda
—
avsmeltinga
på breen, og vassmengda som kjem frå området,
er vassmengda da større enn nedbør + avsmelting. Dette kjem av

framover.
år
10
—
5

,

Dambruddet

i Riingsdalen.

reguleringsmagasin
for kraftverket, og den var ikke underlagt
offentlig tilsyn. Hensikten
var å
danne et klarebasseng
for det
grus- og slamførende
vannet som
kommer fra breen, slik at minst
mulig av disse massene skulle gå
ned i tunnelen. Dammen sto derfor full bestandig.
Den ble forresten ikke gammel, den var bygd
i 1966.
Den dagen dambruddet
skjedde,

var det sterk nedbør i området.
Avisene skrev at det var tropevarme i fjellet. Uten tvil har det
vært en betydelig avsmelting
på
breen, som sammen med nedbøren
har ført til særlig stor flomvassføring ved dammen. Ved full
dam inneholdt magasinet visstnok
200 000 m3, i bruddøyeblikket
har
det vært noe mer på grunn av
flomstigningen.
.Arsakene til dambruddet skal jeg ikke komme inn

kondens som legg seg på breen —
og dette let seg vanskeleg
måle
direkte. Ved Alfotbreen er denne
kondensen stor — og så får vi sjå
korleis det er på vestsida av Jostedalsbreen.
— Serlege tiltak i samband med
undersøkingane?
Vi har laga eit kart i målestav 1 : 20 000 over denne delen
av breen, eit arbeidskart.
Vidare
har vi landa på sjølve breen med
fly påmontert ski, for å finne fram
til dei høvelege hytteplassane.
Vi treng altså ikkje frykte
at fyljene av dette arbeidet som
no skal ta til, vert oppdemde dalar
og setrar under vatn.
Nei, det trur eg nok det er
ingen grunn å vere redd for! svarar Østrem til slutt.
Forutan
glaciolog Østrem var
hydrologen
Wendell
Tangborne
frå Tacoma, USA, som er på tre
månaders
studieopphald
i Norge,
og student Tom Lyche til stades
for å få eit inntrykk
av breen.

Helikopteret
kom ikkje i gang
med transporten
laurdag. Det var
ein tur fram mot breen, men måtte
gjere vendereis på grunn av sterk
vind (heilt stille på Greidung) og
«lufthol». Så snart veret vert lagleg skal transporten
ta til.
Helikopteret
var forresten ikkje
arbeidsledig. Det frakta materialar
til hytter opp på fjellet på Flo og
i Veslebygda. Dei er nok med og
nyttar ut teknikken
gardbrukarane her i bygda og!
Kald
Endå

overnatting
på breen.
ei hytte skal byggjast.

Søndag kom transporten
av materialar til den hytta Vassdragsvesenet skal ha på nederste enden
av Vesledalsbreen
i gang. Arbeidet gjeklf,, bra i førstninga,
men
så kom skoddeflak
sigande, og
transporten
med
helikopteret
måtte stanse. Tre mann hadde då
vorte frakta inn på breen for å
ta imot materialane,
bore bardunfeste og sette opp den vesle hytta.

på her, det får tas opp i en annen
forbindelse.
Ingen så dammen gi
etter, så der er i alle fall ingen
øyenvitner
som kan berette om
hendelsesforløpet.
Selve flombølgen ble imidlertid
iakttatt
av
flere, og en av disse fortalte at
den passerte i løpet av ca. 15 minutter nede ved riksveien.
Den
hadde hatt to markerte
topper,
den siste var størst. Fronten av
bølgen kom som en svær valse
av vann, jord og stein nedover
med voldsomt bulder og brak, og
på samme måte som mange snøskred satte den også luftmassene
i bevegelse, slik at den ble fulgt
av en kraftig vind der den f6r
fram. Når den traff steinblokker
og liknende
hindringer,
sprutet
vannet i tykke stråler høyt opp i
luften. Brua hadde ingen sjanser,
men ble veltet helt rundt av vannmassene, fortalte han. Flombølgen
synes å ha gått med uforminsket
kraft den mer enn 10 kom lange
strekningen
helt ned til fjorden.
Så får man til slutt bare håpe
at det vil være mulig å fastslå
med sikkerhet
hva det var som
hendte med dammen, slik at man
kan dra nytte av denne lærdommen ved framtidig
dambygging.
Og det er vel det eneste positive
man sitter igjen med etter en
ulykke som denne.

Då helikopteret
ikkje kunne gå
ned att, måtte difor dei tre overnatte. Dei hadde heldigvis med seg
telt og soveposar, men det vart eit
kjøleg opphald med nysnø og låg
temperatur.
Mandag greidde helikopteret
å
kome seg fram til dei tre og hente
dei ned. Karane
hadde tydeleg
nytta
det ufrivillige
opphaldet
godt, for då helikopteret
kom
fram, var den vesle hytta ferdig.
Etter å ha studert tilhøva nøgnare — og snakka med lokalkjende folk, har glaciolog Østrem
fastsett at det skal byggjast endå
ei hytte — på enden av Erdalsbreen. Grunnen til dette er at elva
frå denne breenden fører med seg
mykje slam (evje), og for å granske nærare dette vatnet, må det
takast observasjonar
også her.

Frå

«Fjordingen»,

8. juni
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Fra

venstre

Arnulf
Wilhelmsen
med forskaling
for

fra Tingvoll
bølgeskjermen

og Odd Hoel fra
på Aursjødammen.

Oppdal

Arbeidene med bygging av ny
bølgeskjerm
på Aursjødammen
har fortsatt i sommer og ventes
fullført i løpet av året. Hensikten
med skjermen er å redusere bølgeslagene over damkronen når høststormene setter inn. I tillegg til
støping av selve bølgeskjermen
skal det plasseres en fylling med
stor stein oppå den nåværende
damkronen.
Disse arbeidene
er
også i full gang.
S.

i sving

BØLGESKJERM
PÅ
AURSJØDAMMEN

Påfylling

av stor

stein

på damkronen
bølgeskjerm

på Ausjødammen
hindre
utvasking.

skal

sammen

med

ny

BILLOP
OGHYGGEKVELD
PÅMÅRKRAFIVERK
7. OG9.JUNI1961
Etter å ha kommet på ideen om
å arrangere
billøp internt
for
kraftverket,
satte M. Moe og K.
Akselsen i gang med planlegging.
Det hele ble arrangert innen Mårs
område over 5 poster med diverse
vanskeligheter.
Hele 19 deltakere
startet i løpet, og det var ikke
tvil om at dette var populært. De
fleste hadde sikkert stort utbytte
av å være med, og det kan vel
tilføyes
at samtlige
hadde noe
å lære.
Kommentarene
fløt villig i god10
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været den kvelden ved starten fra
Mårvang, og det diskuteres
trafikkregler
fremdeles.
Det var mange spørsmål
ved
hver post om veiskilter og trafikkregler, videre var det bakkestart,
avstandsbedømmelse,
plankekjøring osv. Den største b4rgen var
likevel en damesykkel
som var
ribbet for nødvendig utstyr. Deltakerne ble bedt om å kjøre denne
sykkelen et stykke ut på offentlig
vei og fulgte oppfordringen
med
et smil. De forlot bilen ulåst og

ga seg i vei på ulovlig «redskap»
prikkbelastet.

og ble sterkt

Imidlertid
var alt bare moro,
og etter ferien blir det nok billøp igjen.
To dager etter billøpet var lokalet på Mårvang fylt til randen.
Velferdskomiteen
hadde lagt opp
til en hyggekveld utenom det vanlige, og programmet
gikk non
stop.
Vi hadde gjester fra Oslo ved
overingeniør
Diesen og velferds-

Forbygningsavdelingens
oppsynsmannsgruppe
hadde årsmøte og kurs på Hummelfjell hotell i Østerdalen i dagene 26.-29.
juni i år. Oppslutningen om møtet var meget god,
noe som også var ventet, da opplegget til denne samling av landets oppsynsmenn
var foretatt
i
samarbeid med Forbygningsavdelingen, som stilte seg meget velvillig.
Johan Wiger, som i 6 år har
vært en virksom formann i foreningen, frasa seg gjenvalg, det
samme gjorde sekretæren,
Martin
Sandal. Arne Rindal ble valgt til
ny formann
med John Rønning
som sekretær
og nestformann.
Gjenvalg på kassereren Arvid Åsbakk.
Denne samlingen var ellers lagt
opp som et kurs. Representanter
fra Atlas Copco viste filmer og
ga en grei orientering
om kompressorer og andre anleggsmaskiner. Ellers møtte folk fra Maskin
a/s K. Lund & Co. og redegjorde
for Brøyt X2 og X3.
Ved befaring
på flere anlegg
i Østerdalen, Rendalen og i Ottaområdet i Gudbrandsdalen
orienterte fagsjef Bård Andersen
om
anleggene, og særlig om vassdrag
med bunnterskler,
som var nytt
for de fleste oppsynsmenn. En fikk
se anleggsdrift
under forskjellige
forhold,
store
strømhastigheter
med krav til terskler, forskjellige
grunnforhold
å arbeide i, problemer med å få tak i brukbar stein,
m. v. En fikk i det hele tatt godt
innblikk i mange av de problemer
hver enkelt oppsynsmann
kan bli
stilt overfor i sitt oppsynsarbeid.
Fagsjefen holdt ellers på hotellet
en interessant forelesning om terskelbygging
supplert med lysbilder fra Østerrike, m. v.
Meget lærerike
var også sam-

talene oppsynsmennene
imellom
om bruk og stell av anleggsmaskiner, arbeidsmetoder
og arbeidsopplegg under forskjellige forhold.
Oppsynsmennene
ved Forbygningsavdelingen
er en meget liten
gruppe — bare 13 mann, og 12
av disse møtte. Det var første gang
at så mange av oppsynsmennene
var samlet, og flere hadde ikke
tidligere hilst på hverandre. Oppsynsmennenes
distrikter er meget
store, de strekker seg for enkeltes
vedkommende
over 2-3
fylker.
En slik samling er svært positiv
og givende,
en fornemmer
en
sterk solidaritetsfølelse
— at en
er et ledd i et større hele.

Kurset var lagt opp med full
utnyttelse
av tida, det ble imidlertid tid til en sightseeing-tur
til Bergstaden
Røros, der den
gamle bebyggelse
ikke var av
minst interesse.
Oppsynsmennene
vil takke Forbygningsavdelingen
for forståelsen av hvor ønskelig det er å
kunne komme sammen
slik en
gang iblant, og spesielt for at det
ble gjort økonomisk mulig å samle
folk fra Vadsø i nord til lengst
sør i landet.
En særlig takk til fagsjef Bård
Andersen, som disponerte 3 dager
til befaringer, orientering og foreRef.
lesning.

sjef Gråtrud,
og maskinmester
Tiller fra Flesaker var også møtt
fram i anledning av maskinmesterassistent
0. Liseths 50-årsdag
i
NVE.
Hyggekvelden
ble åpnet med
musikk av dirigent
J. Fjellhøys
orkester. Han spilte selv på Mårs
nye piano, og besetningen
videre
var H. Nørsterud,
saksofon,
S.
Lind, trekkspill,
og K. Heimreid,
batteri. M. Moe virket som toast-

master
og startet
deretter
med
premieutdeling
for billøpet.
Så ble det servert en varmrett
med påfølgende kaffe og bløtkake.
Maskinmesterassistent
0. Liseths
50-årsdag ble markert
ved taler
og gaver.
Overingeniør
Diesen
talte med velvalgte ord og overrakte gave fra driftsavdelingen.
Maskinmesterassistent
S. Lien
overrakte gave fra personalet ved
Mår kr aftverk
og velferdssjef

Gråtrud
holdt til slutt en velsmurt tale.
Hyggekvelden
fortsatte
med
musikk, og Sigmund Fjellbu var
ofte frampå med muntre innslag.
Orkesteret spilte så godt at det
etter hvert ble umulig å sitte stille,
damene dannet lang rekke under
en Jenka og deretter begynte dansen. Slik fortsatte
kvelden med
hyggelig samvær til bortimot midnatt.
M.

Oppsynsmennene

samlet

med fagsjef

Andersen

i bakgrunnen.
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FEMTI
ARBEIDSÅR
I NVE

!ørly-g:1

Daniel Liseth på Aiår begynte på det
gamle Tunnhovdanlegget
i 1917.

Femti år er lang tid — særlig hvis vi ser det
i sammenheng med elektrisiteten
som gradvis gjorde
sitt inntog i Norge fra 1885 og utover. Statens egen
utbygging
av vannkraften
kom for alvor i gang
omkring 1915 — og det finnes i dag bare ki mann
i Vassdragsvesenets
tjeneste som har vært med på
utviklingen
nesten helt fra starten
og til i dag.
Det er Olav Liseth som er maskinmesterassistent
på Mår kraftverk,
og som jeg fikk anledning
til
å besøke i begynnelsen
av juni måned, noen dager
før han skulle «feires» på en tilstelning
i kraftverkets velferdshus.
Det er fru Liseth i kritthvitt
forkle som åpner
døra og byr meg inn i den hyggelige stua. Her
får jeg tid til å observere et staselig gammelt golvur, et helt ferskt utskåret
hjørneskap
og et par
solide kubbestoler.
Jubilanten
selv tropper
opp i
fin-fin kofte, og med sans for dekorativ
virkning
slår han seg ned foran det gamle, flotte golvuret som
tippoldefaren
laget i hine dager.
Jo visst var det hardere tider og arbeidsforhold den gang jeg begynte på Tunnhovdanlegget
i 1917, sier Liseth. — Men slik som tidene var, måtte
en være glad til for å ha arbeid. Tempoet var høyt,
og siden vi ikke hadde så mye utstyr å greie oss
med den gangen, ble det mye slit.
Og nå har maskinene overtatt arbeidet?
Nei, det kan man vel ikke akkurat
si, selv
om utviklingen
har ført til at alt er mye lettere.
Jeg tror heller ikke at selv det aller fineste utstyr
noen gang vil kunne erstatte mennesket.
Hva mener du om rasjonaliseringstiltakene?
De er vel ikke til å komme utenom, og så

1. juli 1967 gikk maskinmester
Ragnar Hakavik av med pensjon.
Han er født 1. juni 1902.
En dag tok jeg meg en tur bort
til ham for å slå av en prat. Jeg
traff ham i hagen hvor han drev
og planerte.
— Du har nok å henge fingrene
ser jeg.
Ja, du vet når man har bygd
seg hus så blir det mye som skal
gjøres før man synes det er som
man vil ha det.
Hvordan føles det å være fri
mann?
Det tar nok en tid før jeg
venner meg til det, men det er
jo deilig å kunne dra bort når
man vil.
Du er jo fra Hakavik?
Ja, jeg er født og oppvokst
her, og jeg bodde her til jeg var
20 år. Kona er også herfra, fra
en av nabogårdene,
så det passer
jo fint at vi har fått oss eget hus

41ÅRI NVE
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så vi kan bo her så
ønsker.
Når begynte du e
NVE?
Jeg begynte i 1916 s
gutt ved Hakavik Kraft
var her til jeg i 1921 be
Oslo
elementærtekniske
1922-23
var jeg med
målingen
av Hallingdals
get. 1924-25
var det
med arbeid, så det ble
feldige jobber da.
I juni 1925 begynte
stikningsformann
ved
gen Nore —Flesaker — T
Juli 1927 begynte jeg sorr
nist i Slagen trafostasjo
jeg var til 1937, da jeg bl
som maskinist ved Hakavi
verk. Fra mars 1953 var j
fortreder
for maskinmest
maskinmester
fra mai 19.
Utenom dette har du
vet både med kraftutbyg
politikk?

blir uten arbeid

må en bare være

for-

lenge har du vært på Mår?
om jeg 25. oktober 1948, en ukes tid før
maskinen kom i drift. Etter tre år på
kom jeg i 1920 til Rødberg, hvor jeg holdt
beid for anlegget fram til 1928. Det året
ver til driften på Nore.
r krigen var du altså på Nore?
g det var en tid en ikke kunne røre så
g. Så for å ha noe å gjøre, begynte jeg
r. Riktignok ble det ikke akkurat noen
s ut av det, men jeg hadde glede av å
ed det. I alt har jeg vel laget om lag

MUNN
MOT
MUNN
METODEN

påtrykk får vi beveget Liseth til å hente
le han selv har laget, og som bildet viser
riktig nydelig stykke håndverksarbeid.
før du tar bildet, må jeg ha på en streng
ler, sier Liseth, som ikke vil være med
med detaljene.
.et skapet der borte i hjørnet?
et har jeg også laget selv, men det er nå
ioro skyld. Jeg har først begynt med treom hobby nå i det siste.
ellers høre at Liseth har både voksen
sønn. Datteren er bibliotekar
i Oslo mens
ingeniør som går inn for å spesialisere seg
rsyningssektoren.
si noe om Vassdragsvesenet
som arbeids1

jeg er da fornøyd. Har aldri vært uten
r aldri vært utsatt for ulykker, og skal
v med pensjon. Da vet du en kan vel ikke
Men så har jeg jo heller aldri hatt annen
er, og da er det jo litt vanskelig å samlegger Liseth til med et lunt smil.

«Skjervus».

ge vi

— Jeg var formann
i byggekomiten
for Mykstufoss
krafttlig i anlegg fra 1961 til 1964, da dette
kraftverk
ble satt i drift.
flise— Og politikken?
eg og
— Jeg har vel alltid siden jeg
Lte på
ble voksen interessert
meg for
skole.
politikk. 1947-48
var jeg varaoppordfører og 1948-55 ordfører her
;sdrai Øvre Eiker.
skelig
— Det er blitt temmelig mange
år i NVE.
T tilJa, det er etter hvert blitt
' 50111 47 år, og det er jo en ganske
førinlang tid.
sberg.
Nå gleder jeg meg til å få tid
til å dyrke mine hobbyer som er
laskihvor
jakt og fiske, men nå går vi inn
Insatt
og ser om kona har noe godt til
1..a.ft- kaffen.
stedInne blir vi møtt av alltid blide
en og fru Hakavik som disker opp.
Det er å håpe at vi får ha disse
hyggelige og omgjengelige
mendrerig og neskene blant oss i mange mange
år.
W. E.

Dette bildet er hentet fra Jacksonville i USA. Det viser en elektriker
som ved hjelp av munn til munn-metoden
redder en kamerat som er
kommet i berøring med ledningsnettet.
Når en har tatt inn dette bildet her, er det for å understreke
den
omtanke som elektrikeren
viste ved straks å starte med munn til munnmetoden selv om den skadede hang med hodet ned oppe i stolpen.
Det er nemlig slik det skal gjøres. Først munn til munn hjelp for å få
åndedrettet
i gang igjen før en tenker på å flytte den skadede.
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TARALD
AASLAND
Aasland

Maskinmesterassistent
Tarald
Aasland ved Flesaker transformatorstasjon sluttet i NVE's tjeneste
ved oppnådd aldersgrense
(68 år)
den 28. februar 1967, og gikk dermed over i pensjonistenes
rekker,
etter 401/2 års tjeneste i etaten.
Tarald Aasland er født 2. februar
1899 i Seljord i Telemark. Han er
utdannet som elektrotekniker
fra
Skiensfjordens
tekniske
fagskole
1917-19.
Fra 1920 til utgangen
av 1924 var han ansatt ved Nedre
Jondalen
Elektrisitetsverk,
hvor
han arbeidet med bygging og tilsyn av elektrisitetsverkets
ledningsnett. Elektrisitetsverkets
dårlige økonomi medførte imidlertid
at han i 1923 ble permittert
i 6
måneder, og i denne tiden arbeidet
han ved NVE's kraftledningsnett.
Dette var hans første kontakt med
etaten. I 1925 gikk Aasland Otto
Treiders
Handelsskole
(6 måneders kurs) og fra juli måned s. å.
begynte han i NVE, og fra denne
tid har han med noen få korte
opphold de første årene arbeidet
i etaten.
Aaslands tjenestetid
i NVE har
artet seg slik: I 1925 arbeidet han
med transport
av master og ledningsutstyr
under byggingen
av
Nore—Oslo-ledningen.
I 1926 var det stikningsarbeider
på Vestfoldledningen
(Flesaker-
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ved bordenden.

Tønsberg).
I 1927 deltok han i
linestrekking
og i montasjearbeider ved Flesaker transformatorstasjon. I 1928 var det montasjearbeid ved oppbyggingen
av koplingsanleggene
ved Smestad transformatorstasjon.
Fra august dette
året gikk han så over i stasjonsvakttjenesten
ved Flesaker transformatorstasjon,
og her har han
siden hatt sitt arbeid.
I 1931 ble han fast ansatt som
elektromaskinist
ved
Flesaker
transformatorstasjon
og fra 1951
som maskinmesterassistent
samme
sted, og som sådan har han fungert som maskinmesterens
avløser
og stedfortreder
i til dels lange
perioder, bl. a. 1959-60
og 1965
—1966.
Aasland har i sin tjeneste vist
stor plikttroskap
og har nytt godt
av ledelsens så vel som sine kollegers fulle tillit.
Fra 1959 til 1963 var Aasland
de ansattes representant
i Hovedsamarbeidsutvalget
ved driften av
statskraftverkene.
Han har også
hatt flere tillitsverv
i driftspersonalets organisasjon,
bl. a. som
styremedlem
og kasserer
m. v.
I to perioder har han også vært
medlem av det stedlige arbeidstilsyn.
Aasland har også sterke religiøse interesser
og har i mange år

arbeidet meget aktivt i en lokal
dissentermenighet.
Tarald Aaslands fratreden
ved
Flesaker transformatorstasjon
ble
markert på en meget verdig måte.
Ledelsen og driftspersonalet
ved
stasjonen hadde i fellesskap
arrangert et riktig festbord i salongen i 2. etasje.
Overingeniør
Haugli-Nielsen
talte for Aasland
og takket ham for hans tjeneste
i etaten, og overrakte ham Statskraftverkenes
sølvskål for 40 års
tjeneste. Velferdssjef H. Graatrud
hilste Aasland fra administrasjonen og takket ham for det personlige gode samarbeidet
gjennom
mange år. Fra kolleger ved stasjonen ble han overrakt en gave
ved fru Paule, som i en meget
anslående tale takket Aasland for
hans samarbeidsevne
og for hans
alltid gode humør og vennlige omtanke.
Tarald Aasland takket til slutt
for gaver og hilsener og for de
vennlige ord som var blitt sagt til
ham. Han pekte også på at tjenestetiden som var over 40 år i alt
hadde gått veldig fort. De fleste
dager hadde vært gode, sa Aasland, men noen hadde også vært
mindre gode, men det hadde alt
sammen medvirket til å gjøre livet
interessant
og sette farge på tilværelsen.
Kollega.

OLAV
SKJØRTEN
FORLATER
NVE
Konsulent
Olav Skjørten
fylte
70 år 5. september.
Dermed har
han nådd aldersgrensen
og fratrer sin stilling i NVE ved utgangen av september måned.
Skjørten er født i Askim og har
militær utdanning.
Han begynte
i NVE i 1921 og har således over
46 års tjenestetid
i etaten.
Etter en kort tid som teknisk
assistent ble Skjørten tillagt administrative
gjøremål. Han har i
sin funksjonstid gjennomlevet hele
hovedstyrets
historie,
idet hans
tiltredelse nær faller sammen med
organiseringen
av hovedstyret som
etatens
øverste
administrative
organ.
Den økonomiske
utvikling
i
denne periode har vært preget av
store omskiftninger.
Dette
har
selvsagt også satt sitt preg på forholdene innen NVE. Ingen kjenner disse omskiftninger
bedre enn
Skjørten.
Han ble stillet overfor
mange av de problemer
etaten
møtte gjennom de spare- og reduksjonsforslag
den såkalte økse-

komite fremmet i første halvdel
av 1920-årene, han fulgte diskusjonene omkring Nore-utbyggingen i 1924-25,
de virkninger
krisen i 1930-årene hadde innen
etaten og de spesielle vansker som
okkupasjonen
og okkupasjonsmakten skapte i 1940-45.
Skjørten har også selvsagt fulgt
levende med i den ekspansive utvikling
etaten
har gjennomgått
etter 1945.
Han har representert
en meget
nyttig kilde når det dukket opp
spørsmål
hvor det var ønskelig
å gå tilbake i tiden. Både hans
nære tilknytning til etatens ledelse
og hans enestående
hukommelse,
gjorde at man i slike tilfelle sjelden spurte ham forgjeves.
I sitt daglige arbeid har imidlertid Skjørten på ingen måte vært
tynget av fortidens minner. Han
har hele tiden vist en levende
interesse for de viktige sider av
etatens
personalforvaltning
som
han var tillagt, og for etaten i sin
helhet.

Skjørten har i alle disse år vært
en sjelden stabil, arbeidsom
og
pliktoppfyllende
funksjonær,
som
helhjertet
har gått inn for å løse
sine arbeidsoppgaver
på beste
måte.
Når Skjørten nå fratrer sin stilling i Personalavdelingen,
takker
vi ham for hans mangeårige
innsats i NVE's tjeneste og ønsker
ham alt godt i årene som kommer
Ny.

KRISTIAN
KRONSETH
Maskinmesterassistent
Kristian
Kronseth, Smestad transformatorstasjon, har gått over i pensjo-

Kronseth

nistenes
tjeneste
markert

får

gave.

rekker etter over 40 års
i NVE. Begivenheten
ble
med en tilstelning
på

Smestad 30. november 1966. Fra
ledelsen
deltok driftssjef
Voldhaug, overingeniør
T. Haugli Nielsen og andre. I talene ble Kronseth berømmet for sin dyktighet
som stasjonsmann,
og for sin store
tjenesteiver.
Både fra «kontoret»
og fra kollegene ved Smestad ble
Kronseth
overrakt
gaver.
Det aller meste av sin tjenestetid har Kronseth hatt ved Smestad, og de fleste årene som maskinmesterassistent.
For Kronseth
har arbeidet
og plikten
alltid
kommet i første rekke. Han var
den første om morgenen og den
siste om kvelden.
Kronseths
betydeligste
hobby
er filateli, og han har en stor og
meget verdifull samling. Ellers er
han stadig å se i turløypene i omegnen.
Kronseth har helse som en ungdom, så det er rent for tidlig å
snakke om otium, men når så
langt lider, ønsker vi at hans otium
må bli godt og fredelig.
A. Gj.
FOSSEKALLEN
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OVERINGENIØR
KAARE
AMLIE
OveringeniØr Kaare Amlie fyller 70 år den 22. september
1967
og slutter i sin stilling som kontorleder ved Konsesjonsog tilsynsavdelingens konsesjonskontor
den
30. september.
Amlie er født i Oslo i 1897. Han
tok eksamen ved Norges tekniske
høgskole i 1921.
Han ble ahsatt i NVE i 1922 og
har således ca. 45 års tjeneste
i vesenet.
Han begynte
1. oktober
1922
som assistentingeniør
ved
det
tidligere Elektrisitetsdirektoratets
kontoravdeling.
Den 22. februar
1924 ble han
ansatt
ved
Elektrisitetstilsynet
2. distrikt, hvor han rykket opp
til avd.ingeniør
B 1. juli 1938.
Den 1. juli 1947 ble han ansatt
som avd.ingeniør
I ved den tidligere Elektrisitetsavdelings
konsesj onskontor.

Den 1. juli 1953 rykket han opp
til konsulent
I, den 1. juli 1955
til overingeniØr II og den 1. november
1958 til overingeniør
I.
Etter siste omorganisering
har han
virket som kontorleder ved konsesj onskontoret.
Det er særlig arbeidet med konsesjoner
på elektriske
hØyspenningsanlegg
og ekspropriasjoner
som har opptatt Amlie i de siste
20 år, og på dette område har
han skaffet seg en meget stor erfaring som Konsesjons- og tilsynsavdelingen vil komme til å savne
i årene framover.
Amlie har vært fast medlem
av ankenemnda
for Norges Elektriske Materiellkontroll
siden 1955.
Vi takker for den tiden vi har
arbeidet sammen med Amlie, gratulerer med 70-årsdagen og ønsker
ham alt mulig godt i årene som
kommer.
A. S.

JOHN
E.BOTTOLFSEN
50 ÅR
Maskinmesterassistent
John Eilif
Bottolfsen
ved Glomfjord
kraftverk fylte 50 år den 6. juli 1967.
Bottolfsen er fØdt i det tidligere
Vestre Aker, men flyttet i april
1927 til Glomfjord hvor han siden
har vært bosatt. Fra 1936 har han
hatt sitt arbeid ved Glomfjord
kraftverk,
først som elektriker og
fra 1949 som maskinmesterassistent, — en stilling han innehar
også i dag.
Bottolfsen kom tidlig med i organisasjonsarbeidet
og ble i 1938
medlem av Arbeidsmandsforbundet.
Da Norsk Elektrikerog
Kraftstasjonsforbunds
avd. 103 i
Glomfjord ble stiftet i 1946, gikk
han over dit og ble valgt som avdelingens
første sekretær.
Med
unntakelse
av 1 år har han siden
vært formann i denne avdelingen.
Han har vært medlem av NEKF's
landsstyre
og har siden 1949 deltatt i samtlige av forbundets landsmØter. Han ble på landsmøtet
i
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1962 valgt inn i landsutvalget
for
kraftstasjoner.
Bottolfsen er ofte
blitt benyttet som fagforeningens
forhandler
både med den stedlige
og sentrale ledelse i NVE. Han er
også medlem av Samarbeidsutvalget ved Glomfjord kraftverk.
Av andre tillitsverv
har han
bl. a. i flere perioder vært medlem av Meløy skolestyre og Glomfjord kretstilsyn.
Han er nestformann i Kulturnemnda
og medlem
av det stedlige
arbeidstilsyn
i
MelØy.
John Eilif Bottolfsen
var fØr
siste krig en aktiv friidrettsmann.
Han var medlem av Arbeidernes
Idrettsforbund
og deltok i flere
nord-norske
mesterskap i friidrett
hvor han i flere Øvelser var nordnorsk mester.
Vi sender Bottolfsen
vår noe
forsinkede
gratulasjon
og ønsker
han fortsatt
må få beholde sin
gode helse og virketrang.
Kollega.

TILMINNE
Rolf Bjerke døde plutselig langfredag dette år og ble bisatt den
31. mars. Han ble ansatt som tegner ved Elektrisitetsdirektoratet
hØsten 1964 og fikk således kun
tjenestegjØre
ved etaten
i ca.
21/2 år.
Meddelelsen
om Bjerkes bortgang gjorde et sterkt inntrykk på
hans medarbeidere.
Man var klar
over de tidligere vansker som han
hadde hatt, men hadde likevel
håpet å kunne få lov til å arbeide
sammen med ham i mange år.
Bjerkes bortgang medfører stort
savn, idet han innen sitt arbeidsfelt var en absolutt ener. Hans
pliktoppfyllenhet,
punktlighet
og
faglige
dyktighet
vant
respekt
blant alle de som han kom i kontakt med. Det ble etter hvert flere
og flere, også utenom det direktorat som han var knyttet til, som
ønsket at Bjerke skulle utfØre de
arbeider som lå innenfor det spesielle arbeidsfelt.
Det er vel likevel spørsmål om
det ikke var Bjerkes rent personlige egenskaper som gjorde størst
inntrykk på hans arbeidskamerater. Hans tidligere vansker syntes
ikke bare å ha herdet ham som
menneske, men de syntes også å
ha gitt ham en innstilling til livet
som imponerte alle. Bjerke spurte
aldri etter hvilke tjenester andre
kunne yte overfor ham, men hvilke
tjenester
han kunne yte overfor
dem. Han syntes også alltid tilfreds med det livet ga, og hadde
et humør som virket smittende på
alle han kom i kontakt med.
Vi takker for den tid han fikk
lov til å arbeide blant oss og for
de mange gode impulser som han
har gitt sine medarbeidere.
Rolf Bjerke hadde en stor vennekrets innen etaten, og hans minne
vil leve lenge blant oss.
G. V.

Detnorske
orgeli Coventry
Cathedral
Kjære kolleger!
Jeg skulle for lengst ha skrevet
i Fossekallen
om innvielsen
av det
norske
orgelet
i Song
School
i
Coventry
Cathedral.
Men sykdom
med opphold
på Dikemark
har
forsinket
meg.
Likevel:
Bedre
sent enn aldri.
Innvielsen
foregikk under Evensong i Katedralen
lørdag 21. januar. Det var lagt opp en egen
liturgi, og det var trykt et vakkert
programhefte.
Det var en stor
opplevelse
å være med ved den
begivenheten.
Høytideligheten
ble
innledet
med geistlig
prosesjon,
som to norske
sjømannsprester
deltok i. Kirkens
store orgel og
det skjønne
gutteog mannskor
var med og kastet glans over det
hele.
Først
etter
at det norske
orgelet var høytidelig
innviet, fikk
man høre dets toner. — Det ble
bedt en rekke spesielle bønner for
orgelet og bruken av det, for dem
som hadde hatt ideen til det og
laget det og endelig for Norge og
det norske folk. Og programheftet
gjorde det lett å følge med i alt.
Senere på kvelden var det konsert, hvor organist
Magne Elvestrand,
Oslo, _spilte
et allsidig
orgelprogram.
Til denne konserten
hadde Egil Hovland,
Fredrikstad,
laget en komposisjon
med motiv
fra «Herre Gud, ditt dyre navn og
ære». Endelig
spilte lege Rasmus
Ringdal,
som har tatt initiativet
til hele
orgelprosjektet,
fløytestemmen
i en Bach-sonate.
Men feiringen var ikke slutt med
dette. Søndag var det et spesielt
norsk tilsnitt ved høymessen.
I den
engelske
kirke er det bruk at en
legmann
leser
teksten,
og ved
denne anledningen
var det Rasmus Ringdal som hadde oppgaven.
Og orgelbygger
Karl Torkildsen
og jeg var med og tjente ved alterbordet etter engelsk
skikk.
Som det framgår
av dette ble
det vist oss norske stor gjestfrihet,
og det hele er blitt et minne for
livet.
Etter
innvielsesfestlighetene
flyttet
orgelbyggerne
instrumentet til Song-School
i underetasjen.
Denne salen som var nybygd
og
først ble ferdig etter vår ankomst
til Coventry,
er meget vakker med

utmerket
akustikk,
så man må si
at orgelet har fått en meget god
plassering.
Det kommer
til å bli
brukt daglig
ved korets
øvelser
og til orgelundervisning
og øvelse
for kirkens
to organister,
som
begge er meget dyktige musikere.
Endelig
er det planlagt
å holde
kammerkonserter
i Song-School,
så det norske
orgel får allsidig
anvendelse.
I et fornemt
engelsk
tidsskrift,
«The Organ», har domorganisten
i Coventry,
David Lepine, skrevet
en artikkel
om orgelet, og det er
en stor glede også der å se hvor
godt det er blitt mottatt.
Lepine
avslutter
sin artikkel
med disse
ord:
«The writer believes
that it is
one of the fairly small number of
instruments
in this country which
deserves
to be called great.»
Den gamle Coventry
katedralen

Magne Elvestrand

ble sterkt skadet under siste krig,
og står nå som en vakker ruin forbundet med den nye, som er bygd
i rett vinkel til den gamle.
Hele
anlegget
er av stor skjønnhet,
og
er også meget hensiktsmessig
innrettet.
Bak alteret
i den gamle
kirken
står ordene
«Father
forgive» og vitner om denne kirkes
spesielle oppgave: å forsøke å forkynne
forsoning
mellom
nasjonene. Til gjenoppbyggingen
av katedralen har man mottatt gaver fra
en rekke forskjellige
land, og det
er en stor glede å vite at Norge
nå hevder seg godt blant giverne.
Med disse linjer vil jeg takke
de mange kolleger
både i Vassdragsvesenet
og Polarinstituttet
som har bidratt til å realisere dette
prosjektet.
Middelthuns
gate 29
representerer
nærmere
200 navn
på giverlisten.
Hjertelig
takk.
Ole Rasmus Krag.

og Robert Weddle ved orgelet under
i Song School.

oppsetting
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SVALBARD

Av overing.Ingvar Steine

Svalbard — navnet betyr landet med de kalde
kyster — er et fellesnavn for Vestspitsbergen,
Nordaustlandet,
Edgeøya, Barentsøya,
Prins Karls Forland, Kvitøya, Kong Karls Land, Hopen og Bjørnøya,
samt en del småøyer. Spitsbergen,
som er et fellesnavn på det meste av området, dekker et område
på ca. 62 000 km2 — større enn Rogaland, Hordaland,
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal tilsammen —
og er slett ikke helt øde. Selv om det meste av landet
er dekket av snø og is til ut i juni og 2/3 er dekket av
evig snø og is, vokser det ca. 165 blomsterplanter,
og der finnes isbjørn, reinsdyr,
ryper, rev, gjess,
moskusdyr og en del sjøfugl. I områdene rundt kullgruvene blir det først snøbart om våren på grunn
av kullstøvet som legger seg på snøen.
På Svalbard er det elektriske anlegg som er underlagt tilsyn i likhet med anlegg her i landet, og kontrollen har fra 1954 til 1966 vært foretatt av overingeniør Følling, Elektrisitetstilsynet
6. distrikt. Fra
i år er tilsynet med anleggene på Svalbard overført
til Elektrisitetsdirektoratet,
Konsesjonsog tilsynsavdelingen.
Det falt i min lodd å ta reisen til Svalbard i år.
Turen opp til Svalbard må i sommerhalvåret
foregå
med båt, flyplassen der oppe er bare brukbar om vinteren fordi den består av en stripe hardfrossen
myr.
Båten som var en kullbåt i ballast, gikk fra Harstad
21. mai, men før vi komhalvveis,
måtte båten gjøre
vendereis og gå tilbake til Harstad med en syk passasjer. Heldigvis var været forholdsvis bra de tre
døgnene reisen varte, men det var unektelig godt å
få fast grunn under føttene igjen.
Jeg ble vel mottatt på kaien som lå litt over en
mils vei fra selve bebyggelsen, og kjørt inn til Longyearbyen. Det var jo ikke så store byen da, men
likevel på en måte mindre primitiv og større enn jeg
hadde tenkt meg på forhånd. Veien var f. eks. breie
og gode, og de ble stort sett holdt åpne hele året.
Alle husene hadde innlagt vann og kloakk. Vannledningene lå over jorden, godt isolert i lukkede trekanaler. Det nytter ikke å grave til frostfri dybde
der, telen går nemlig ca. 300 m ned. Det er bare den
øverste halvmeteren
som tiner om sommeren.
Landskapet
rundt
Longyearbyen
virket
svært
goldt. Det fantes ikke trær eller busker i det hele
tatt, bare noen visne grastuster her og der. Ellers var
det bare stein. Og ennå i slutten av mai lå det en
god del snø nede i dalen.
Kullene ved Longyearbyen
ligger ikke som ved
gruver flest dypt nede i jorden. De ligger flere hundre meter oppe i fjellsidene som et skarpt avgrenset
horisontalt lag på mellom 1/2 og 1 m tykkelse. Dette
laget tas ut på følgende måte etter at gruven er oppfart, dvs, gjort klar for drift: Med kraftige elektrisk
drevne kuttmaskiner
skj æres et 11/2 m dypt kutt i underkanten av kullaget i en viss lengde. Etterpå bores
etter et visst mønster huller inn i kullaget i samme
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lengde. Så blir det ladet og skutt, og deretter skrapes de utskutte kullene med kraftige skrapespill ned
i vogner i transporttunnelene,
som er bortimot 3 m
høye.
For at fjellet over ikke skal sige eller rase ned over
arbeiderne når kullaget blir fjernet, settes opp to rader kraftige stålstempler
mellom gulv og tak. Disse
flyttes da etterhvert som kullene tas ut.
Alt dette foregår på en arbeidsplass
hvor taktøyden altså er fra 1/2-1 m. Her må arbeiderne åle seg
fram 100-200 m i lyset fra små lamper på hodehjelmene og arbeide hele skiftet liggende på siden i bråket fra bore- og kuttemaskinene.
Kullvognene som går på skinner, kjøres ut til daganlegget med trolleylokomotiv.
Her blir kullene veid og tippet ned på transportbånd som går til grovrenseverk
hvor større steiner
samt ikke så lite gruveutstyr
blir sortert fra. Fra
renseverket
blir kullene fraktet på taubane til finrenseverk og videre til kullageret ute ved lasteanlegget. Det er store dimensjoner
over anleggene,
på
lasteplassen hvor det lagres over 3000 000 tonn kull
er det f. eks to skinnegående
svingkraner
hvor sporbredden er ca. 100 m.
Alle maskinene i gruvene ble drevet elektrisk. De
elektriske anleggene både i og utenfor gruvene var
derfor ganske omfattende. De besto i hovedtrekkene
av en varmekraftstasjon
med to dampturbinaggregater på tilsammen 6000 kVA og et mindre dieseldrevet reserveaggragat.
Fra kraftstasjonen
førte 10 kV
luftlinjer
til de 7 gruvene
og til fordelingskiosker i Longyearbyen
og ved lasteanlegget.
Ved gruveinngangene ble spenningen transformert
ned til 2 kV.
Derfra gikk det 2 kV kabler innover i gruvene til
kapslede
eksplosjonssikre
fordelingstransformatorstasjoner med brytere og sikringer for kablene til
de forskjellige maskinene.
I Longyearbyen
er det gode muligheter for friluftsliv i den lyse årstid, altså ca. halvparten
av året. Der
er flott skiterreng,
og særlig det siste året er det
blitt populært å kjøre snøscooter. Det ble fortalt at
det nå var over 70 snøscootere i Longyearbyen!
På
grunn av at alt er avgiftsfritt
— også tobakk og
alkohol! — ble scooterne forholdsvis rimelige både
i anskaffelse og drift.
Det er forståelig at disse kjøretøyene var blitt populære, det var en fantastisk opplevelse å suse innover snøviddene, selv om motorbråket
forstyrret den
roen vi ellers drar ut i naturen for å oppleve.
Ellers drives en del jakt, særlig etter ryper og
gjess. Rypejakten var etter det jeg forsto ikke særlig
spennende, for fuglene var så lite sky at de praktisk
talt kunne slås ihjel med børsa. Gåsa derimot var
vanskelig å komme på skuddhold.
Det var min oppgave også å ta en kontroll av anleggene i Ny Alesund. Som kjent ble gruvedriften
der
nedlagt etter eksplosjonen i 1962, og det aller meste
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av maskineriet
er nå demontert
og fjernet. Men i
løpet av det siste året er det bygget en satellittfølgestasjon der, et såkalt ESRO-anlegg.
I forbindelse
med dette er det montert 4 dieselaggregater
på tilsammen ca 900 kVA som forsyner stasjonen, og noen
boliger og en messe.
Turen fra Longyearbyen
til Ny Alesund ble foretatt med sysselmannsbåten,
M/S «Nordsyssel», populært kalt «Sysla», sammen med sysselmann Landsverk og hans fullmektig. Båten var fin, men det var
en del dønning på turen, som tok 12 timer hver vei.
I Kongsfjorden,
fjorden inn til Ny Alesund, var det
is da vi kom, men en isbryter med utstyr til satellittstasjonen og med en ekspedisjon fra Norsk Polarinstitutt var i gang med å brøyte råk.
Landskapet her var av en helt annen karakter enn
ved Longyearbyen.
Her var det slake skråninger og i
det hele tatt mer likt et norsk vinterlandskap,
selv om
det selvsagt ikke var trær. Og her lå snøen et par
meter dyp.
Den dagen vi var i Ny Alesund, fikk sysselmannen telegram om at han var utnevnt til byfogd i
Stavanger,
og dette ble selvsagt behørig feiret på
turen tilbake til Longyearbyen.
Hjemturen
til Norge med D/S «Ingertre» endte i
Mo i Rana, etter 31/2 døgns rullig og kortspill. Jeg
kan ikke nekte for at det var godt å komme tilbake
til grønne marker, trær og busker og sommer. Selv
om oppholdet på Vest-Spitsbergen
var interessant og
ga mange nye inntrykk, så betydde det også to ukers
ekstra vinter, og den er ellers lang nok her i landet.
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Kartet
viser
fordelingen
av landområder
som alltid
er
snø og bredekket
(hvit)
og de områder
som blir bare i
sommertiden
(skravert).
Vi kan se av kartet
at det er
mest bart land i vest, mens øst- og nordover
tiltar
mengden av breer.

BEDRIFTSIDRETTSLAGET
VEDAURA-VERKENE
Av årsmeldingen
for
annet
det at laget blant
grener
på sitt program:

1966 framgår
har følgende
mosjonsparti,

badminton,
skotthyllkasting
og skyting.
I løpet av våren
1967 er også
fotball tatt opp på programmet.
Da det
ikke er mulig å stille eget lag, er det
her et sammensatt
lag mellom
Auraanleggene
i Surnadal
og Aura-verkene.
Laget

deltok

i vår-cup

for

bedrifts-

idrettslag
på Sunndalsøra.
Det sammensatte
Aura-laget
plasserte
seg som
nr. 2, og hevdet
seg således bra.
Den 5. oktober
Aura-mesterskap
Resultatet

1966 ble det arrangert
i skotthyll-kasting.

av finaleomgangen

ble:

og Aura-mester,
Ivar
Skotvoll
NiIs Husby
2. Arne Sørdal

260 poeng.
210
»
210
»

Age Kirkelund
John
Nygård

120 poeng.
80
»

I alt deltok
13 mann i mesterskapet.
På skytebanen
i kraftstasjonen,
hvor
det blir benyttet
luftgevær,
har
det
vært skyting
hver onsdag i vinterhalvåret. Sesongen
ble avsluttet
onsdag
10.
mai. NEKF
avdeling
99 har satt opp
en pen sølvpokal
som årspremie
for
1967. Det skytes

20 skudd

på 10 m av-

stand uten anvisning,
i konkurransen
om denne
pokalen.
Stillingen
pr. 10.
mai 1967 var følgende:
Jarle
Gravvold
Thorbjørn
Alvik

173 poeng.
169

Per
Age

166
165

Bruset
Kirkelund

I alt har

14 mann

deltatt.

En pokal som er blitt finansiert
med
50 øres innsats
pr. serie, som består av

10 skudd
Gravvold,

på 10 m avstand,
tilfalt Jarle
etter
omskyting,
med
92

poeng.
Den videre
rekkefølgen
Per Bruset
Nils
Husby
Thorbjørn
Alvik
Age Kirkelund
Seksten
mann
deltok
tingen.

2.
2.
4.
4.

ble:
92 poeng.
92
89
89
i denne
sky-

Deltakelsen
i mosjonspartiet
vil variere noe på grunn av skiftarbeid.
Lagets styre ser det som en viktig
oppgave å få flest mulig med her.
For å få aktivisert
den yngre
garde
har laget arrangert
barneskirenn.
I forbindelse
med St. Hans-bål,
ble det servert varme
pølser
og rundstykker
for
barna,
noe som var svært populært.
Lagets
styre håper
på god oppslutning i vintersesongen
67/68.
OIS.
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Alle kraftverk forbundet til ett
vannkraftsystem
gjennom samkjøring.
En etablert
samkjøring
med
det svenske kraftverkssystem.
En effektivisering
av produksjonsapparatet
ved tilskudd av
varmekraft
som toppkraft
og
tørrårsreserve.

STRUKTURRASJONALISERING
I KRAFTFORSYNINGEN
Behovet for undersøkelser
Av FagsjelErnst H Wessel
For vel ett år siden ga Hovedstyret en utførlig utredning
om
de problemer som knytter seg til
vår framtidige el.forsyning. Denne
klarlegging
og vurdering
av utviklingen viser at vi ikke vet nok,
og at en omstillingsprosess
og
strukturrasjonalisering
må bli en
følge av de tekniske framskritt.
I dagens situasjon kreves mer enn
før idevennlighet
og åpenhet for
nye perspektiver.
Det kan bli dyrt
og kan virke
tilbake
på hele
energipolitikken
om vi ikke har
sans for praktisk
utnyttelse
av
teoretisk og teknisk innsikt og er
villig til å satse på undersøkelser
og utviklingsarbeid.

Årsprod.
TWh

Totalproduksjon

30

For rett og riktig å kunne løse
oppgaven kreves nye beregningsmetoder,
og undersøkelsene
av
våre vannkraftresurser
må sees
ut fra en helt annen synsvinkel
enn før. Jeg våger å påstå at tidsmessige undersøkelser
av landets
vannkraft er en forutsetning
for å
kunne våke over offentlige
og
almene interesser
i vassdragene
og for å kunne fremme og planlegge
rasj onelle
kraftverksprosj ekter.
Vårt produksjonsapparat
er temmelig særpreget, og vi er henvist
til å vurdere og analysere ut fra
nye forutsetninger,
nemlig:

(konfidens
-

= 0,9 )

-

. = 0, 5)

26

26

Prirnakraft ( konfidens= 0,9)
--z- — — — — — — — — — — — —
r
Primakraft (konfidens= 0,5)

24
Underskudd
22
Leveringssikkerhet

= 95%

Rosjoneringsrisiko=
-4---0bservasjonsperiode

Fig.l.

Produksjonsforhold
forskjellig
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Det er alminnelig enighet om at
mye av det som utrettes
for å
dekke de økende kraftbehov, kunne gjønes bedre, men ikke alle er
klar over i hvilken grad det skorter på eksakt viten. Alt for mye
synes basert
på filosofiske
betraktninger
og vurderinger
som
ikke er tilstrekkelig
underbygd.
Vasskraftundersøkelser
består
dels i å skaffe til veie og dels i å
bearbeide data for våre nyttbare
og utbygde kraftkilder.
Studieselskapet for Norges vannkraft har på
dette felt allerede nedlagt et stort
og verdifullt
arbeid med å identifisere og registrere våre viktigste framtidige utbyggingsobjekter.
Likeledes
pågår
det et intenst
planleggingsarbeid
som utføres av
kommuner,
fylkeskontorer,
konsulenter m. v.
Det har fra enkelte hold vært
hevdet at arbeidet kanskje kunne
vært bedre koordinert
og at arbeidsområdet
er overlappet.
Jeg
er overbevist om at et bredt, representativt
materiale
av ideutkast, markundersøkelser
og alternative planer er av stor betydning
og at innsats fra forskjellig
hold
bidrar til at gode løsninger ikke
blir oversett. Virkningen blir omtrent den samme som ved en arkitektkonkurranse.
Man får et utvalg av ideer og kan trekke ut
det beste. For større byggearbeider er en slik saksbehandling
i
alminnelighet
en selvfølge.
Like viktig som å utarbeide ideskisser for utnyttelse
av de enkelte kraftkilder
er det å behandle
dette materiale
i systemanalyser.
Disse gir ofte et helt nytt dimensjoneringsgrunnlag
og åpner for
nye muligheter
og mer rasjonelle
utbyggingsmønstre.
Man kan ikke
uten betydelig risiko for feilinvesteringer
betrakte
hver
enkelt
kraftkilde
for seg og overlate til
den enkelte kraftutbygger
å vurdere problemene
ved en samordnet kraftverksdrift.
Dertil er den
for komplisert,
for omfattende
og
samtidig for spesiell.
Det ofres år om annet store beløp på forskning her i landet, selv

om vi selvsagt ikke kan følge opp
med de store industriland.
Men
når det gjelder vannkraft,
er vi
jo nesten en liten stormakt. Kan
det være riktig å ofre mer på å
fastslå hva vi har av resurser og
hvorledes vi best bør utnytte dem?
Helt siden 1918 har det i forskjellige sammenheng vært framsatt krav om å få utarbeidet
en
endelig generalplan for utbygging
av våre kraftkilder.
Målsettingen
for NVE's vannkraftundersøkelser
har da også vært å utarbeide best
mulige oversikter
med spesifikasjoner av naturresursene.
Publikasjonene for årene 1919 til 1922
og den seneste fra 1961 er resultatet av slike undersøkelser.
Den tekniske utvikling går imidlertid raskt, og perspektivene
skifter like hurtig. En sammenfattende vurdering
av utbyggingsmulighetene
vil derfor være tidsbetont og subjektivt betinget. Det
vil være en umulig oppgave å forutsi utviklingen
slik at man en
gang for alle kan si hvorledes og
i hvilken
grad vår potensielle
vannkraft
bør og vil bli utbygd.
Det som står fast er at det er
et stort behov for løpende undersøkelser. Så langt det er mulig,
må vi erstatte
foreldede
synspunkter med ny viten i pakt med
de tekniske framskritt.
Det er lett å påvise at driften
av et kraftverkssystem
har et
visst økonomisk
optimum.
Hvis
magasinene ikke tømmes nøyaktig
på en bestemt måte, oppstår tap
i millioner kroner, og tapene må
bæres av forbrukerne
i form av
økte kraftpriser.
Magasiner
som
er sammenkoplet
via kraftverk og
kraftledningsnett,
får følgelig en
betinget maksimal nytteverdi
som
kan beregnes,
og dette forhold
innvirker
sterkt på den økonomiske utbyggingsstørrelse
for det
enkelte
prosjekt.
Forutsetningen
for en fornuftig detaljplanlegging
og en rasjonell kraftutbygging
må
derfor være at myndighetene
legger forholdene til rette ved undersøkelser og beregninger
av systemet som helhet. Til syvende og
sist er det jo lønnsomhetskriteriet
for de samkjørende kraftverk som
må avveies mot andre motstridende interesser i vassdragene.
Det har vist seg at elektroniske
datamaskiner
er et uunnværlig
verktøy for systemanalyser.
Disse
regnemaskiner
har gjort det mulig
lettvint å gjennomføre
omfangsrike og detaljerte beregninger som

før bare kunne skisseres grovt ved
møysommelig
håndregning
og
grafiske metoder.
Det er imidlertid
grunn til å
nære engstelse
for at problemstillingen kan forkludres ved overdreven tro på bruk av regnemaskinprogrammer
utviklet i andre
land og under helt andre forutsetninger. De programmer
og data
som maskinen skal arbeide med,
må naturligvis
så nøyaktig
som
mulig svare til naturforeteelser,
produksjonsforhold
og kostnadsfaktorer
for kraftverkssystemet.
Uten en slik «modell-likhet»
blir
resultatet
oftest verre enn ingenting. Hvorfor verre? Fordi beregningene kan se ut som noe, men
ikke er annet enn filosofiske spekulasjoner
og gjetninger.
Det bidrar til å mørklegge
og trekke
oppmerksomheten
bort fra virkeligheten.

Det fortelles at en molbo trodde
at kunsten å lese besto i å sette et
par briller på nesen. Like absurd
er det å tro at fiktive modeller,
dvs. systemanalyser
uten fysiske
analogier kan være til noen hjelp.
Løsningen
ligger
i å avspeile
systemet og dets virkemåte
med
sifre, funksjoner, kurver og tabeller og deretter
velge den best
egnede regnemaskin
for å utføre
tallbehandlingen.
Det er i denne forbindelse gledelig å konstatere
at de som arbeider med systemanalyser,
etter
hvert er blitt enige om svært meget og følger hverandres
arbeid
med interesse, Det er også grunn
til å håpe at de flerverksmodeller
som en nå på annet hold skal
supplere beregningene
med, er et
skritt i riktig retning. I prinsippet
er disse modeller bygget på VU's

{ Normalkostnader
for ny vannkraft
inkl. overföringer.
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metodikk, og de kraftverksdata
og
spesifikasjoner
VU har tilrettelagt, skal brukes som grunnlagsmateriale.

VU's modeller.
For forbrukerne
er rasjonaliseringsrisikoen et kvalitetskriterium.
At den er liten, ja til og med
meget liten, er en forutsetning
for
at en skal kunne konkurrere
med
andre energiformer.
Vi må imidlertid også ta produksjonsprisen
i betraktning
og må avveie forholdet mellom pris og kvalitet ved
forskjellig
forbruk.
Prisen stiger moderat inntil en
leveringssikkerhet
på 93 prosent
(7 prosent rasjoneringsrisiko).
I
området 93 til 97 prosent har priskurven en knekk, og det er innlysende
at leveringssikkerheten
for primakraft
bør ligge i dette
intervall.
I VU har vi derfor nøyet oss
med å fastslå hva en kvalitetsforbedring vil koste på produksjonssiden. Vi kan herav slutte at leveringssikkerheten
må ligge i et
meget snevert
område
omkring
95 prosent. En ytterligere
øking
blir dyr, mens det er lite å spare
ved å redusere den. VU's metodikk
tar utgangspunkt
i dette faktum.
Som regel vil produksjonsapparatet være noe overdimensjonert
for å kunne møte en uventet belastningsøking.
Denne overkapasitet gjør det mulig å produsere
mer primakraft
enn det er behov
for. Et annet og mer lønnsomt
alternativ
er å tappe magasinene
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med sikte på å tilgodese en kvantitativ
større overskuddsproduksj on. For å hanskes med dette
problem har VU innført et begrep
vi kaller «konfidens»
som er et
mål for hvor forsiktig vi vurderer
magasinsituasjonen.
Uttrykt i tall
betegner
konfidens
den momentane sannsynlighet
for at magasinene ikke blir tømt, forutsatt
samme belastningsforhold
videre
framover i tiden.
Høy konfidens
innebærer
forsiktige disposijorier,
dvs, relativt
stor primakraftytelse,
men lite
overskuddskraft.
Liten konfidens
derimot betyr at magasinene tappes lenger ned for å fange opp
kommende
flommer.
Det fører
naturligvis
til mindre
flomtap,
men større tilbakeslag
i vannlattige år. Resultatet blir altså større
gjennomsnittlig
energiproduksjon,
men mindre ytelse av leveringssikker kraft. (Se fig. 1.)
I regneprogrammet
inngår beregning
av den konfidens
som
akkurat garderer primakraftleveransene. Dette gir optimale disposisjoner, fordi overskuddskraften
tilgodesees best mulig uten vågespill med leveringssikkerheten
for
primakraft.
Den gunstigste utvidelse av produksjonsapparatet
beregnes
ved
hjelp av to modeller:
ettverksmodellen som representerer
systemet og flerverksmodellen,
hvor
totalbelastningen
fordeles på de
enkelte
kraftverk.
I den siste
modell registreres
også tap av
vann som søkes minimert.
De to

sammenkoplet
slik
verdier for produgår tilbake til ettfor fortsatte bereg-

Resu/tater.
Større interesse enn selve beregningsmetodikken
har ventelig
de resultater VU er kommet fram
til ved bruk av modellene.
Vurdering av nyttbar vannkraft
henger nøye sammen med hvorledes
ulike
kombinasjoner
av
vannkraft og varmekraft
påvirker
kostnaden
pr. kWh primabelastning. Fig. 2 viser samspillet mellom varmekrafttilskudd
og primakraftytelse
ved varierende
leveringssikkerhet.
Hvis kostnadene
for vannkraft
og varmekraft
er
gitt, kan vi herav beregne den
optimale sammensetning.
Vi må
imidlertid
også ta hensyn til at
overskuddskraften
reduseres
ved
økende tilskudd av varmekraft
og
at varmekraftverkene
representerer en maskinreserve.
Alle forhold tatt i betraktning
er vi da
kommet til at 25-30 kW varmekraft pr. million kWh belastning
er en gunstig sammensetning
med
dagens priser og under forutsetning av at vannmagasinene
rommer ca. 42 prosent av det totale
tilløp. (Østlandsområdet
pr. 1/1
1967.)
Da varmekraften
er omtrent
1000 kroner billigere pr. kW enn
vannkraft
inklusive
overføringskostnader, ville man i de nærmeste 2 år kunne spare henimot 500
millioner
kroner
i kapitalutlegg
ved å legge om til varmekraftsupplering
for Østlandsområdet.
I det vesentlige
vil riktignok
de
reduserte kapitalutgifter
kompenseres av økte driftsutgifter,
slik
at kraftprisen
neppe blir påvirket
nevneverdig.
De besværligheter
man har med å skrape sammen
tilstrekkelig
kapital for å holde
takten i kraftutbyggingen
må likevel tilsi en favorisering av varmekraften.
Heller
ikke bør man
glemme at en slik strukturrasjonalisering vil begrense de inngrep
i naturen
som en ensidig vannkraftutbygging
medfører.
Et annet sentralt
spørsmål er
optimal dimensjonering
av kraftverksmagasinene
og effektytelsen
i de nedenfor liggende kraftverk.
At dette problem har stor betydning for en rasjonell
utnyttelse
av våre kraftkilder,
synes selvinnlysende,
men er likevel ikke

NYI STATENS
TJENESTE
Ny

NVE

Det er i det siste kome to små
hefte med desse titlane, og det
var nyttige tiltak. Når ein kjem
ny til eit firma so er det altid
ynskjeleg
å få opplysingar
om
arbeldstilhøve og arbeidsstad. I eit
slikt lite hefte er det sjølvsagt
uråd å få med alt mogeleg, men
her er det noko eg spesielt saknar,
opplysing om dei ymse former for
tilsetting. Det må vel vere sers
viktig, og her er det skjær i sjøen.
I vinter var det mange som fekk
noko å tenkje på då dei las dette
i Aftenposten:
Fast ansatt i Staten.

Dette var det få som visste om.
Hr. redaktør.
Til daglig bruker vi ofte uttrykket
«fast ansatt i Statens tjeneste».
De fleste av oss har vel en slektning eller bekjent der. De forflyttes
— de avanserer, det kan se ut til at
når de først er ansatt, så kan de bevege seg i statstjenesten i sin helhet.
Staten har som arbeidsgiver
hatt
godt ord på seg. Pensjonskasse
opprettet den tidligere enn de fleste, sørget for ordnede arbeids- og lønnsforhold, Staten var en sikker lønnsbetaler også i nedgangstider med svakt
arbeidsmarked. Dyktige folk søkte seg
dit. Per og Pål fikk god behandling
når de kom med sakene sine — Statens funksjoner fikk godt ord på seg.
Man hørte riktignok om en og annen
som bare satt — — lenge efter at de
burde foretatt seg noe. Men det problemet kunne andre arbeidsgivere også
ha. Avskjedigelse
var en omstendelig
historie som bare sjelden ble satt
i verk.
Tjenestemannsloven
presiserer imidlertid at den faste ansettelsen i Statens

løst på en forsvarlig måte for
flere av våre mest betydningsfulle kraftverk.
Ved vurdering av regulering for
et helt system og fordeling av
magasinvolumet
på de enkelte
vassdrag er det avgjørende at man
vet hvilken avkastning reguleringen gir for produksjonssystemet.
Magasinets funksjon er jo å lagre
energi til det blir behov for den,
men lagringskostnadene
må ikke
overstige hva det koster å produsere varmekrafttilskudd
i vann-

tjeneste aldri er generell. Den følger
tjenestegrenen.
Tjm.lovens prgrf. 19 sier at den som
går over til en ny tjenestegren — i inntil 3 år efterpå
når som helst risikerer oppsigelse.
Den sjefen som overtar en embedsmann eller funksjonær fra en annen
tjenestegren, kan i inntil 3 år uten
videre si vedkommende opp. Det spiller ingen rolle hvor lang tjenestetid
han måtte ha bak seg i den forrige
tjenestegrenen.
Oppsigelsen har maksimal virkning
og gjelder til fratredelse i Staten overhodet.
Først efter 3 år der, er man igjen
fast «ansatt i Staten», dvs, i den nye
tjenestegrenen.
Da kan et forsøk på
å bringe ansettelsesforholdet
til opphør ankes inn under paragrafen om
avskjedigelse.
Det er en beskyttelse
for så vidt som at flere da får med
saken å gjøre, man er ikke lenger utsatt for den mer subjektive avgjørelse
det inntil da har stått den nye sjefen
fritt å foreta.
Man hører riktignok
sjelden om
oppsigelse i.h.t. Tjm.lovens prgrf. 19.
Men paragrafen er der, og som en del
av vårt rettsvesen.
Det er jo så at vi ikke alltid selv
er like snille og hensynsfulle bestandig. Personalsjefer
i Staten er det
heller ikke. Ved overgang til en ny
tjenestegren kan man komme bort i
ting man på forhånd ikke ville tenkt
seg muligheten av. Med trusel om oppsigelse hengende
over hodet, vil man
da være absolutt forsvarslØs, og kan
komme temmelig ille ut å kjøre.
Man bør derfor være oppmerksom
på at ansettelsen I Staten ikke er fast
ut over tjenestegrenen.
Ansettelsesbrevet dekker bare den tjenestegrenen
man befinner seg i når det blir utstedt.
Og ved overgang til ny tjenestegren
bør man tenke seg om.
Oslo, 10. mars.
Janne

Lyclersen.

fattige perioder. Den gunstigste
sammensetning
bestemmes ved å
simulere
kraftverksdriften
med
alternative
magasinvolumer
og
varmekraftresurser
og se på totalkostnadene. Fig. 3 viser hvorledes
resultatet av en slik undersøkelse
tar seg ut.
bestemme den gunstigste fordeling av det totale magasinvolum
på de enkelte vassdrag er en
viktig oppgave ved den fortsatte
utbygging
av våre kraftkilder.
Mange spørsmål som knytter seg

Overingeniør
KARLBAALSRUD
90 år
Overingeniør Karl Baalsrud fyller 90 år den 6. september i år.
Overingeniør
Baalsrud er kjent
som lederen av anleggsarbeidene
ved den første utbyggingen
av
Nore kraftanlegg, som den gang
var et av de største anleggene
landet.
Karl Baalsrud er født den 6. september 1877 i Hole. Etter artium
i 1896 gikk han først Kristiania
tekniske skole og deretter den
tekniske høyskolen i Aachen, hvor
han tok eksamen i 1901.
Baalsrud ble ansatt i Vassdragsvesenet i 1912. Fra 1915 til 1931
var han overingeniør og byggeleder for Nore kraftanlegg med
Tunnhovddammen.
Deretter var
han i 4 år sjef for kontrollen med
vassdragsanlegg
som var tildelt
konsesjon. Fra 1935 til han gikk
av for aldersgrensen i 1947 var
han sjef for Kraftverksavdelingens
tekniske kontor.
Overingeniør Baalsrud har skrevet atskillige artikler av teknisk
art i fagpressen. Han var medlem
av flere innen- og utenlandske
komiteer, bl. a. var han medlem
av elektrisitetskomiteen
i Nasjonenes Forbund i 1939 og i mange
år formann i Den internasjonale
G.
komite for store dammer.

til denne side av saken, kan studeres i detalj i VU's flerverksmodell.
Jeg vil til slutt betone at de
betraktninger som er gjort i denne
artikkel, står for egen regning.
De diskusjoner vi har hatt innen
etaten og med ekspertise utenfra,
viser at det til en viss grad finnes
divergerende
synspunkter.
Noe
annet ville også være unaturlig
når det gjelder noe nytt og originalt i et så vidt komplisert
problemkompleks.
FOSSEKALLEN
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tan på eige initiativ eller etter påtrykk av andre. Her er det då
greit, den som har teke opp saka
kjenner den og alle opplysingar
kjem fram under drøftigane. Noko
anna er det dersom det er folk
utanom utvalet som tek opp ei sak
og vedkomande
ikkje blir kalla
inn når saka blir drøfta. Her er
praksisen
so ymse. I some utval
blir den som tek opp ei sak altid
innkalla.
Utvalet reknar med at
ikkje alle opplysinga
kjem fram
når saka blir sendt inn skriftleg.
Det ville bli både for langt og omstendeleg, men når vedkomande er
tilstades so kan vedkomande svare
om noko er uklårt. Dette må vere
det einaste rette og alle samarbeidsutval burde bruke den praksisen.
SN.

SAMARBEID
OGSAMARBEIDSUTVAL
ordna og underordna
og her skal
so alle syn kome fram.
Some tider blir saker tatt opp
av slike som er med i utvala, an-

Samarbeidsutvala
har kome for
å hjelpe fram samarbeid
mellom
alle dei tilsette.
Det blir valde
halvparten frå kvar gruppe, over-

NVE's PERSONALE
Endringer i 2 kvartal 1967
Nytilsatte:
Andersen, Odd
Austrått, Liv
Berge, Britt
Breivik, Harald
Brodersen, Kjell
Bråstein, Peder
Dotseth, Kai
Fevåg, Broder
Fjeldavli, Odd
Gjuvsland, Sverre
Gullberg, Bjarne
Hatling, John
Hauan, Erik
Høie, Tor
Larsen, Odd Bjønnes
Nederb erg, Aase
Nordhagen, Thor
Næss, Tor Jocob
Paulson, Einar
Skofteland, Egil
Syslak, Harald
Sørum, Rolf
Thiis, Grete
Østensen, Svein

AA
Vest1.-v.
SKA
AAØ
EKK
SBF
Mår kraftverk
Osbu kraftverk
Rana-verkene
Vik-anleggene
SKH
VVV
VVV
VHO
Innset-verkene
SKA
VVV
ESA
AP
VHG
AA
VHO
SKA
Tokke-anl.

betj ent
ktr.ass. I
ktr.ass. I
sekretær I
sekretær I
oppsynsmann
el.maskinist
el.maskinist
el.maskinist
oppsynsmann
sekretær I
avd.ing. II
avd.ing. II
tekniker I
el.maskinist
ktr.ass. II
avd.ing. I
avd.ing. I
konsulent II
statshydrolog
vaktm.ass.
tekniker I
ktr.ass. I
maskinbokholder

Avansement og opprykk:
Ammerud, Sven
overing. II
Bakken, Magnus
sekretær I
Bergmann-Paulsen,
Bj. overing. I
Brekke, Arne
konsulent II
Colliander, Alfred
avd.ing. II
Eriksen, Edith
ktr.ass. I
Eriksen, Eirik Smidt
sekretær II
Falnes, Ole G.
overing. II
Fjelldal, Odd
maskinmester
ktr.ass. I
Hansen, Aud Marie
Haugan, Bjarne
avd.ing. II
Haugen, Roald
avd.ing. I
Henriksen, Henrik
konsulent II
Husnes, Målfrid
ktr.ass. I
Høknes, Lars
maskinm.ass.

I

SBP
AA
VVV
EA
SBF
EA
VF
ESS
Reinfossen
AE
Innset-v.
EE0
ESA
Vik-anl.
Rana-v.

kr.

Iversen, Knut M.
Johansen, Josef
Kleva, Ivar
Kristiansen,
Arthur
Kristiansen,
Hans J.
Molle, Asbjørn
Nielsen, Christian
Njerve, Ingulf
Nordmo, Arne
Nygård, John
Pettersen, Alf
Reistad, Finn
Rønning, Arne
Skagen, Finn
Skagen, Ase Marie
Sletune, Børge
Steen, ørjan
Steien, Halvor J.
Storaker, Finn
Ulfsby, Øyvind
Valan, Jostein
Valla, Aage
Vestad, Hans
Wammer, Randi
øgaard, Arne R.

avd.ing. I
elektroformann
konstruktør
II
førstesekretær
konstruktør
I
avd.ing. I
konstruktør
I
avd.ing. II
konstruktør
I
maskimn.ass.
avd.ing. II
avd.ing. I
avd.ing. II
konsulent I
ktr.ass. I
avd.ing. II
avd.ing. I
avd.ing. II
konsulent I
avd.ing. I
maskinbokholder
maskinm.ass.
avd.ing. I
maskinbokholder
konsulent I

ET2
Rana-v.
SSV
SBF
VHO
SBP
VHB
SEA
VU
Rana-v.
Rana-anl.
SBP
SEA
EKK
Vik-ani.
VH
ET1
Vik-anl.
SKS
SEA
AAØ
Rana-v.
SBP
AAØ
AJ

Fratredelse:
Med pensjon:
Hakavik, Ragnar

maskinmester

Hakavik

Annen:
Ballestad, Torvald
Daling, Hermund
Emilsen, Rolf E.
Endresen, Martha
Eriksen, Arne
Fleisje, Arthur
Grøndahl, Eli
Grønfur, Asbjørn
Hamre, Olav
Haugen, Arne
Henriksen, Jørgine
Haakenrud,
Eva
Jorde, Ola
Lyrån, Reidar
Melgaard, Ragnhild
Nedenes, Olav
Nederberg, Aase
Nesheim, Vetle
Rusten, Sigurd
Raassum, Kjell

avd.ing. I
SDF
tekniker I
SBP
konstruktør
II
SEA
bedriftssøster
Innset-anl.
konstruktør
I
SDR
sivilagronom
VVV
sentralbordbetj.
II AA
konstruktør
II
SBM
oppsynsmann
II
Tokke-anl.
avd.ing. I
Tokke-anl.
maskinbokholder
Tokke-anl.
ktr.fullm. II
AAØ
avd.ing. I
SBF
førstesekretær
AAØ
ktr.ass. I
Rana-anl.
overing. I
VVV
ktr.ass. II
SKA
oppsynsmann
I
Vik-anl.
avd.ing. II
SBP
konsulent II
AP
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