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NVE's personale

Vi er over i et nytt år og knytter
forhåpninger og gode ønsker til det
— både for den enkelte og for eta-
ten. Foran ligger medgang og mot-
gang, sorger og gleder. Det gjelder
oss alle — vi vet det.

For Fossekallen bringer året
1978 noe spesielt med seg på flere
måter. 25. årgang står det på tittel-
bladet, med andre ord et jubileums-
år! Det er ingen høy alder og bør
ikke påkalle overdreven ærbødighet
og respekt — snarere tvert imot,
skulle vi tro. Det er alderen da sin-
net ennå er åpent, ennå er bøyelig
men også kjenner de løsningene,
slår i bordet, viser tenner.

Vår etat havnet under et annet
departement dette året — Olje- og
energidepartementet. I all beskje-
denhet, det har opparbeidet seg en
viss aversjon i oss mot navnet. Olje
og energi synes som to alen av
samme stykke, så hvorfor ikke
Energidepartementet.

Det får imidlertid være en skål
for seg.

«Ommøbleringen» bør i hvert-
fall ikke være gjenstand for frykt, 


snarere tvert imot — alt tatt i be-
traktning. De fleste av oss vil neppe
merke noe I det heletatt, og navnet
skjemmer egentlig ingen.

Mer merkbart kommer kanskje
skiftet av mannskap i Fossekallen
til å arte seg. Selv om den nye re-
daktør av gode grunner kommer til
å seile i smult farvann — i hvert-
fall til å begynne med, vil storm-
kastene før eller senere bryte inn
over oss. Men — altså — foreløpig
famler vi oss fram i tåken uten øye-
merke noe sted. Vi er avhengig av
smuler som faller fra andres bord,
om uttrykket kan nyttes. Intet ne-
gativt er lagt i det — tvert imot.
Det er bare den ugjendrivelige
følelse en sitter med. Det er imid-
lertid en hurtig forbigående til-
stand, og Fossekallen-skuta vil ta
styring. Da håper vi det bærer
framover med frisk bør, og at vi
ikke styrer vår skute på land. Vi
tar det som det kommer, og mOn-
strer på fullt forberedt på det.

Velkommen i spaltene til alvor
og spøk ALLE!

Red.



Langtidsplaner og andre planer i NVE
Av generaldir. Sigmund Larsen

Planlegging mot de nære mål opp-
tar oss. Slike planer, eksempelvis for
utbyggingsoppgaver under utførelse
eller for disponering av kraft fra an-
legg i drift, er vi fortrolig med. Her
presses planene fram. Uten arbeids-
tegninger — ingen anleggsdrift, uten
kraftdisponering — ingen produksjon,
uten generalplaner — ingen nye kon-
sesjoner osv.
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Maksimal norsk vannkraftproduksjon
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pluss kraftimport, Twh pr. år. . '.
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Vestlige verdens oljeproduksjon i barrels pr. dag forutsatt
at Opec fordobler sin leveranse.

1975 80 85 90 95 2000

Figuren viser at internasjonale oljekrise og norsk kraftkrise
ventelig vil falle sammen i tid.
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Prinsipiell
langtidsplanlegging

Langtidsplanlegging retter seg mot
fjerne mål og er mer abstrakt. Sen-
tralt i langtidsplanen står utformingen
av våre overordnede «Mål og oppga-
ver» (strategiske planer). Våre mål og
oppgaver bygger på de samfunnspla-
ner som besluttes gjennomført ved po-
litiske avgjørelser i vår nasjonalfor-
samling, og som det deretter tilligger
Regjeringen å gjennomføre gjennom
underliggende etater.

De politiske beslutninger innen vårt
felt vil ofte bygge på en bred, allsidig
vurdering av etatens egne forslag og
utredninger. I en tid der energiforsy-
ning er så heftig debattert, blir det
særlig viktig for NVE å ha en løpende
vurdering av sine mål og oppgaver og
få denne vurdering etterprøvet og
korrigert.

Det er ikke skarpe grenser mellom
de forskjellige former for planlegging.
Det ene planarbeidet er grunnlaget
for det neste. Jo nærmere vi kommer
de utførende ledd (anleggsdrift, kraft-
verksdrift, forbygningsarbeider, kon-
trolloppgaver osv.), jo sikrere og mer
konkrete blir planene. Det kan være
greit med en viss systematisering:

Langtidsplaner
Utbygningsplaner
Drift av ferdige anlegg m. v.

Fram til 70-årene arbeidet vår etat
under enklere forhold. Arbeidssitua-
sjonen hadde sin rot i de politiske
partiers fellesprogram etter krigen der
kraftutbygning var gitt en bred plass
som et nytt fundament for økonomisk 


vekst. Det var en utrolig inspirerende
tid. Vi følte ikke stort behov for lang-
tidsplanlegging og hadde for så vidt
heller ikke tid til slikt arbeid. De po-
litiske beslutninger var enkle, og gikk
nærmest ut på å bygge ut så meget

som ressursene ga rom for. Selv kort-
tidsplanleggingen var ofte en flaske-
hals.

70-årene ga en klimaforandring for
kraftutbygningen. Det hang sammen
med økende interesse for miljøvern
og resultatene av økonomisk vekst og
velstand. Vi følte behov for å klar-
gjøre vår stilling og om mulig få gjen-
nomført bedre disponering av de om-
fattende ressurser kraftutbygningen
omfatter. Langtidsplanlegging på mer
prinsipielt grunnlag ble nødvendig.

Grad av usikkerhet:

Stor
Middels eller liten

Liten

Virkning av feil-
bedømmelse på:

Samfunnet/NVE
Enkeltprosjekt
Driftsinntekt
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Arbeidet har trukket noe ut av flere
åraker. Men i møte 27. nov. 1977 har
hovedstyret behandlet og vedtatt
«Mål og oppgaver» for vår virksom-
het. Disse retningslinjer blir om kort
tid sendt alle som står vår virksomhet
nær. Retningslinjene skulle rydde av
veien eventuell uklarhet om hvor
NVE står.

De mål og oppgaver vi ser fram-
over er en samlet uttolkning av myn-
dighetenes signaler, samt de slutninger
vi selv kan trekke som fagfolk av
disse. Men som nevnt er slik planleg-
ging usikker. Situasjonen som helhet
bidrar til å forsterke dette:

En energikrise truer den vest-
lige verden da bl. a. oljebehovet om
15-20 år ikke vil tilsvare oljepro-
duksjonen.

I vårt land vil oljeknappheten
forsterke ytterligere forbruk av
elektrisitet. Samtidig vil ventelig
mulighetene for import av elektrisk
kraft bli redusert.

Et utbygningsunderskudd i
vannkraftutbygningen vil føre til
problemer med å dekke forbruket
om få år. På lengre sikt kan disse

virkninger bli forsterket av en al-
minnelig energikrise.
NVE vil derfor møte betydelige ut-

fordringer i 80-årene. Det vil bli be-
hov for å tilpasse vår virksomhet til
nye rammebetingelser. Derfor vil ho-
vedstyret i årene som kommer legge
stor vekt på å foreta en løpende juste-
ring av «Mål og oppgaver», første
gang i 1979.

Innen etaten har det vært bred
enighet om de mål og oppgaver som
altså nå kommer ut. Derfor har ikke
andre sider av langtidspianarbeidet
blitt hindret. Det er gjennomført en
rekke prosjekter. Jeg vil begrense om-
talen til to som er særlig interessante:

Statskraftverkenes
termin- og ressursplan

Hva er så en termin- og ressurs-
plan? Jo, et koordinert opplegg for
det videre praktiske arbeid bl. a. med
relativt detaljerte planer for hvert år
for

— bemanning/personellbehov
investeringer
tidsplaner 


— kraftproduksjon
• — driftsutgifter og inntekter m. v.

Termin- og ressurspalnen bygger på
andre planarbeider. Igjen ser vi hvor
viktig det er at alle ledd arbeider sam-
men: Den omfattende generalplanleg-
ging av enkeltprosjekter i Statskraft-
verkene og studiene av hele produk-
sjonsapparatets oppbygging i Elektri-
sitetsdirektoratet m. v. Så langt det
blir gitt anledning til det er det Stats-
kraftverkenes oppgave å bygge ut for
differensen mellom forbruksprogno-
sen og det som påregnes utbygd i ikke-
statlig regi.

Kraftutbygging er langsiktige pro-
sjekter. Derfor omfatter termin- og
ressurspaln 4 x 4 normale langtids-
planperioder, ialt 16 år. Statskraftver-
kenes plan for perioden 1977-91 ble
behandlet i hovedstyrets møte 7. nov.
1977. Hovedstyret hadde sine merk-
nader.

De vil bli innarbeidet i neste rulle-
ring. Den vil dessuten bli koordinert
med forslag til energimeldingen. Dette
at vi får slike planer til hovedstyrebe-
handling samtidig er en betydelig ge-
vinst. For Statskraftverkene vil det bli

Sansynlig minimumsbemanning ved Statskraftverkenes virksomhet.

82 83 84 85 86 87 88 89 90 9177 78 79 80 81
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av stor betydning å få tilbakemelding.
Da kan man i tide justere seg for nye
oppgaver.

NVE's virksomhet og organisasjon
i distriktene

To forhold glemmes ofte når NVE
omtales:

— At det er en tradisjonsrik etat
gradvis oppbygd og tilpasset skift-
ende opgaver og forhold. Dens aner
går helt tilbake til 1804.

— At tyngden av etatens virk-
somhet og personale alltid har lig-
get ute i distriktene. Slik også i dag.
Vi er en sterkt desentralisert etat.
Da blir det en hovedoppgave å sør-

ge for at distriktene, hva enten det
måtte være anlegg, kraftverksdrift, til-
syn m. v., har fått ordnet seg på en
rasjonell måte. Arbeidet med lang-
tidsplanleggingen har også behandlet
dette. Noe forenklet består distrikts-

Smånytt fra
hovedstyret

Avslutningen på året 1977 ble uvan-
lig hektisk for hovedstyrets vedkom-
mende. Stoffmengden økte på, og en-
kelte saker stilte store krav til be-
handlingsmåten. Følgelig måtte man
på slutten gå over til 2-dagers møte
for å makte behandling av de frem-
lagte saker på skikkelig måte.

Inngangen på dette året ble ikke
noe bedre — tvert imot. Også jaunar-
møtet foregikk over to dager, og var
anstrengende å komme gjennom. Til
gjengjeld kan hovedstyret si seg til-
freds med vellykket sluttføring av en
rekke kompliserte saker, og at man
stort sett er å jour med arbeidet så
langt.

Blant spesielle saker i denne perio-
den må nevnes:

Programnotater for NVE i tilknyt-
ning til budsjettforslaget 1979 (ka-
tegoriene: 18.10 Elektrisitets- og
vassdragsforvaltning, 10.20 Stats-
kraftverkene og 18.30 Energiøko-
nomiseringstiltak m. v.),
forslag til hovedretningslinjer for
behandling av hjemfallssaker,

organisasjonen i dag av fem, større
virksomheter på det lokale plan, tre
for Statskraftverkene og en for hver
av Elektrisitets- og vassdragsdirekto-
ratet. Nye distriktsvirksomheter er
under oppbygging. Spørsmål i forbin-
delse med distriktsorganisasj onens
stilling og oppbygging har vært inn-
gående drøftet med personalet ute og
i samarbeidsutvalg.

Når det gjelder Elektrisitets- og
vassdragsdirektoratets distriktsvirk-
somheter, vil vi på sikt gå inn for

å lokaliserelsamle administrasjo-
nene i Narvik, Trondheim, Bergen,
Kristiansand samt Oslo.

å dele landet i fem NVE-distrik-
ter med grenser som faller sammen
med fylkesgrenser, landets admini-
strative hovedinndeling.
Det sier seg selv at vi går meget

forsiktig fram, men vi anser det for
ganske på det rene at NVE's virksom-
het i distriktene trenger oppjustering

forslag om endringer i bestemmel-
sene for konsesjonskraft til kom-
muner,
foreløpig behandling av Statskraft-
verkenes Termin- og ressursplan
1977-1991,
deltaking i utbygging og drift av
sentrallaboratoriet i Drammen
(høyspenningslaboratorium og
høyeffekt- og høystrømslaborato-
rium),
everv og regulering av Laksåga-
vassdraget i Sørfold (Faulevatn)
erverv og regulering av fallet i
Sama elv i Lundesoknavassdraget
mellom Samsjøen og Håen,
regulering og utbygging av Gau-
larvassdraget m.v. Hovedstyret har
tidligere avgitt innstilling i saken.
Denne gangen vedtok hovedstyret
ut fra samstemmige uttalelser fra
grunneiere, Gaular kommunestyre
og fylkestinget å anbefale at nedre
del av vassdraget bygges ut helt til
sj øen.
Videre ble vedtatt å anbefale at
utbyggingen i Haukedalen skjer
etter den nye planen som søkeren
la frem i 1976.
Endelig ble besluttet å anbefale at
Vetlefjordvassdraget i tråd med
foreliggende ønsker tas ut av pla-
nen — dette til tross for at man

for
å kunne betjene det lokale sam-

funn på en grei måte.
å få vår distriktsvirksomhet av-

stemt og organisert i samsvar med
annen offentlig virksomhet og lan-
dets administrative inndeling.

å rasjonalisere egen virksomhet
samt skape gode, ekspansive lokale
NVE-miljøer bl. a. med sikte på å
fortsette desentraliseringen som er i
samsvar med de politiske myndig-
heters intensjoner.

Flere sider av langtidsplanarbeidet
er det vanskelig å føre videre før
NVE's framtidige organisasjon er av-
klaret. Som kjent har Industrideparte-
mentet spørsmålet om NVE skal om-
organiseres til beharidling. Straks or-
ganisasjonssaken er i havn, vil det
være klar bane for nye utviklingstiltak
basert på det omfattende rapportma-
teriale langtidsplanleggingen har gitt.

fortsatt mener at det såvel økono-
misk som ressursmessig vil være
den beste løsning å bygge ut vass-
draget mot Gaular.
Verneplan for vassdrag. Hoved-
styret vedtok herunder å rå til at i
alt 36 vassdragsobjekter med et
kraftpotensial på 1,5 TWII og 10
vassdragsobjekter med et kraftpo-
tensial på 2,5 TWh gis henholdsvis
varig vern og 10 års vern mot
kraftutbygging. Innstillingen inn-
befatter tilråing om varig vern av
to objekter — Tessungå i Tinn
kommune og Tana med Iesjokka
og Iesjavri — som ikke var be-
handlet av Sperstadutvalget. For
30 objekters vedkommende anbe-
fales verneinteressene avklaret
gjennom konsesjonsbehandling.
Hovedstyret anbefalte videre at
foreliggende 10 års midlertidige
verneperiode fra 1973 blir for-
lenget med to år til 1985, og at
midler bevilges for nødvendige un-
dersøkelser,
foreløpig innstilling om kraftsitua-
sjonen m. v. de nærmeste årene,
tilråing om gassturbinaggregat i
Ila varmekraftverk,
anbefaling om tildeling av statsstø-
nad i en rekke saker — for i alt
68,8 mill. kroner. 0.D.
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Prognoseseminar i NVE

I forbindelse med NVE's innstilling
til Industridepartementet for Energi-
meldingen 1979 tas det sikte på å ut-
arbeide 3 sett av prognoser for elfor-
bruket til alminnelig forsyning:

Av elverkene for kraftoppdekkin-
gen fram til 1985
Av fylkene for perioden fram til
1995 i samsvar med fylkeplanene
og
Av NVE på landsbasis fram til
1995 i samsvar med sentralmyn-
dighetenes målsettinger.

For best mulig å kunne utnytte
kunnskaper på lokalplanet ble fylkene
i brev av 8.7.77 fra NVE bedt om å
være behjelpelig med å få utarbeidet
prognosene på elverksplan og fylkes-
plan. Dette var også et ledd i arbeidet
med å utbygge og formalisere samar-
beidet innen trekanten: kraftforsynin-
gen i fylkene — oversiktsplanleggerne
i fylkene — NVE. Her har NVE fått
utpekt faglige utvalg i fylkene og der-
med fått en utvidet og formalisert
kontaktflate i fylkene for de mange
spørsmål som reiste seg under NVE's
virksomhet.

I denne sammenheng ble det holdt
et seminar om prognoser med i alt
43 representanter, foruten deltakere
fra NVE. Deltakerne utenfra var fra
Industridepartementet, Miljøvernde-
partementet, Kommunaldepartemen-
tet og Statistisk sentralbyrå. Ellers
møtte sjefene for kraftforsyningen og
sjefene for fylkesplanleggingen eller
deres stedfortredere i de respektive
fylker. De fleste fylker var represen-
tert med en fra kraftforsyningen og
en fra fylkesplansiden. I noen tilfeller
møtte bare en og da fra kraftforsynin-
gen. Noen fylker haddet tre represen-
tanter.

Seminaret gikk over to dager og ble
holdt i NVE-huset 7. etasje.

Fagsjef Vinjar sto for opplegg, ar-
rangement og ledelse av seminaret
som ble gjennomført med god hjelp
fra forværelset ved EE og ansatte
ved hustrykkeri, kjørekontor, resep-
sjon, statens kantiner og vaktmester-
kontoret.

Seminaret ble åpnet av direktør Vat-
ten som i sitt innlegg bl. a. redegjorde
for det arbeid som hittil er utført for 


å organisere og formalisere samarbei-
det mellom kraftforsyningen i fylkene
— oversiktsplanleggerne i fylkene og
NVE.

I denne forbindelse understreket
han at arbeidet med prognoser er vik-
tig og at arbeidet på dette området
må sees i lys av den alminnelige sam-
funnsutvikling.

Programmet for seminarets første
dag omfattet ellers et innlegg om
kraftforsyningen og forvaltning. Tan-
ker om arbeidsdeling og samarbeid.
Prognosearbeidets fordeling på riks-,
fylkes- og kommuneplan v/ A. Vinjar.

Videre holdt Vinjar og overingeniør
Kindingstad innlegg om energiflyt,
forbrukanalyse, prognose og program.
Tre representanter fra fylkene: direk-
tør Røst-Hagen, Akershus, utred-
ningssjef Gussgard, Oslo, og direktør
Prytz, Nord-Trøndelag, redegjorde for
ulike opplegg for prognoser på el-
verks- og fylkesplan. Kindingstad
holdt et innlegg om koordinering av
prognoser og kraftbalanser for fyl-
kene, fylkesplaner og erfaringer hittil.

Programmet for seminarets annen

Deltakere i Prognoseseminaret som fant sted i NVE's regi for en tid tilbake, der emnet bl.a. var å organisere og formalisere
samarbeidet mellom kraftforsyningen i fylkene, oversiktsplanleggerne i fylkene og NVE.
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dag begynte med innlegg om NVE's
landsprognose. Metodikk og forholdet
til andre energibærere. Sparetiltak,
energiøkonomisering og konsekvens-
analyse v/ Kindingstad og Myrtveit.

Etter dette redegjorde byråsjef T.
Andreassen, Statistisk sentralbyrå, for
det tilgjengelige datagrunnlag for
prognoser mens Kindingstad omtalte
emnet database på stat-, fylkes- og
kommuneplan og datakommunikasjo-
ner.

I  tilknytning til de innlegg som ble
holdt på seminaret var det en livlig
diskusjon. Denne ble avsluttet med en
utveksling av erfaringer og synspunk-
ter på spørsmålet om grunnlaget for
utarbeidelse av elverksprognoser og
fylkesprognoser.

Stort sett må en kunne si at følg-
ende spørsmål ble nærmere klarlagt
under seminaret:

Hvilke institusjoner som må, og
hvilke som bør lage prognoser.

Hvordan arbeidet er lagt an hos
de enkelte og hvordan arbeidsopp-
legget kan forbedres.

Hvilke data som er tilgjengelige
for prognosearbeidet og hvordan
datatilgangen kan forventes å bli
bedret.

Betydningen av samarbeidet mel-
lom kraftforsyningen og fylkes-
planleggingsvirksomheten i hvert
fylke.

Fylkeskommunenes økende an-
svar når det gjelder kraftoppdek-
kingen og dermed prognosearbei-
det på fylkesnivå.

Fylkeskommunenes rolle som be-



slutningsorgan i energispørsmål.

Kraftforsyningspersonalets kom-
petanse i generelle energispørsmål
på fylkesplanet.

De hovedinntrykk jeg ellers fikk
fra seminaret kan oppsummeres slik:

Ut fra et politisk engasjement
gjennom de folkevalgte trekker
fylker og kommuner opp selv-
stendige målsettinger for utviklin-
gen av befolkningsforhold og næ-
ringsliv med derav følgende krav
til energi- og elforsyning. Det sy-

Direktør

Direktør Torolf Moe.

Direktør Torolf Moe døde 24. ja-
nuar etter lengre tids sykdom. Han
ble 62 år gammel.

Ved Torolf Moes bortgang har
NVE mistet en verdifull medarbeider
som vil etterlate et stort savn. Han
hadde en personlig legning som gjor-
de ham høyt respektert av alle, både
innad i NVE og i våre eksterne kon-
taktorganer. Hans grunnholdning var
klar, — man skal ikke stille større
krav til andre, enn man gjør til seg
selv,

nes ikke grunn til å vente at sum-
men av disse målsettingene uten
videre vil falle sammen med de
målsettinger for landets totalut-
vikling som fastsettes sentralt.

De fleste fylker føler et selvsten-
dig ansvar for planleggingen av
energi- og elforsyningen innen sitt
område.

Innen fylkene gjør det seg gjeld-
ende ulike oppfatninger om hvor-

dan det i fylkenes planlegging av
energi- og elforsyning skal tas hen-
syn til Regjeringens måltall for
den mengdemessige utvikling på
området.

Omfattende faglige kunnskaper og
sunn dømmekraft førte til at han
naturlig ble tillagt behandlingen av en
rekke sentrale gjøremål innenfor
NVE's arbeidsområde, noe han påtok
seg i tillegg til den ellers krevende
oppgave å lede Administrasjonsdirek-
toratets aktiviteter. Hans vurderinger
og utredninger var preget av vidsyn
og stor grundighet.

Moe kunne nok virke reservert og
formell i sin holdning overfor den
som bare sporadisk kom i kontakt
med ham. For oss som sto ham nær
i det daglige arbeid, avdekket han en
høyt utviklet humor med treffende
replikker, noe som gjorde samarbei-
det med ham lett og givende. Den
kontakt han gjennom hele sin yrkes-
karriere hadde med vår statsadmini-
strasjon satte sitt preg på hele hans
holdning til arbeidet — en aldri svik-
tende lojalitet overfor den institusjon
han var knyttet til og følte seg som
tjener av.

Sigmund Larsen

— Det rår usikkerhet om hvordan og
med hvilke virkninger Regjerin-
gens handlingsprogram for energi-
økonomisering vil bli gjennomført
lokalt.

Seminaret representerte et stort
framskritt i samarbeidet mellom sen-
trale myndigheter og elforsyningen
lokalt. Det er, slik det ble understre-
ket av direktør Vatten i hans avslut-
ningsinnlegg, et stort behov for vek-
selvirkning og samarbeid mellom stat,
fylke og kommuner om elforsyningens
oppgaver.

Magnus Myrtveit.

htfklo-

Torolf Moe har gått bort
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Arbeidsmiljoloven, brakkeliv og kvinnelige arbeidstakere

Vi lever i et industrialisert og ef-
fektivt samfunn, hvor produksjons-
tider og kostnader er de bærende ele-
menter. Den nye arbeidsmiljøloven er
et viktig skritt bort fra denne myten
om effektivitet som et bærende ele-
ment. Vi som arbeider i industrien er
blitt flasket opp med rasjonaliserings-
tiltak, vi er vel vant med stoppeklok-
ker og spørreskjemaer.

I disse spørreskjemaene har det
aldri vært spørsmål om trivsel på ar-
beidsstedet. Trivsel er et fremmedord
når det gjelder arbeidsplasser. Det er
først i de siste år vi menneskene har
oppdaget den eldgamle sannheten at
det er når vi trives at vi arbeider ef-
fektivt og fornuftig. Vantrivsel skaper
depresjon.

Vi skal derfor hilse den nye ar-
beidsmiljøloven velkommen til våre
anlegg.

De viktigste punktene i loven i for-
bindelse med trivselselementet er:
«Joven skal gi arbeidstakerne vern
både mot ulykker og yrkessykdom-
mer og mot slitasje, stress og vantriv-
sel». Og videre: «lovens fremste mål
er å sikre et arbeidsmiljø som gir ar-
beidstakerne full trygghet mot fysiske
og psykiske skadevirkninger». Til
sist: «lovens vern skal gjelde alle
skadevirkninger i arbeidsmiljøet, både
av fysisk og psykisk karakter».

Vi ser at loven bruker ordene
skadevirkninger og vantrivsel. Med
andre ord, i vårt arbeid skal vi trives,
og vi skal ikke bli påført skadevirk-
ninger. I disse begrepene ligger det et
utall av elementer, og for å komme
til bunns i dem må de angripes ett
for ett. Det jeg vil gjøre i denne ar-
tikkelen er å peke på mangelen på
kvinner i vårt arbeidsmiljø.

For oss menn er kvinner et av de
sterkeste trivselsinnslagene. De virker
positivt på tiltakslysten og spontani-
teten. Initiativ og spontanitet er mot-
poler til apati og kjedsomhet, med
andre ord så vil kvinner i vårt ar-
beidsmiljø være helsebot mot dårlig
fordøyelse og depresjoner.

Anleggsarbeide er en utpreget
mannsarbeidsplass. De eneste kvin-
nene som tradisjonelt er i fjellet er
våre kokker. Jeg vil si det slik at ar-
beidsmiljøloven åpner adgang for
kvinner til å bli anleggsarbeidere. Jeg
vet at det finnes eksempler på kvinn-
lige anleggsarbeidere, jeg har selv

møtt en kvinnlig truckkjører på
Kvilesteinsvatn på Vik-anleggene.
Hun gled inn i miljøet på en utmerket
måte, og trivdes med sitt arbeid. Hun
hadde en helt annen betaling enn hun
ville fått i de tradisjonelle kvinne-
yrkene.

Men det viktigste er dog ikke til-
standen på stuff eller på damstedet,
men i brakken om kvelden. Vi vet at
arbeidsmiljøloven har satt en stopper
for nattarbeid, og hva vil dette i rea-
liteten si? Jo, det betyr lange og kje-
delige kvelder foran TV'en i et 100
prosent mannsmiljø, og det er sterilt
og lite utviklende. Det menneskelige
element er ikke tilstede i den grad
det burde være det, og dette gir igjen
et lavt trivselsnivå.

En bestemmelse i den nye loven
heter «at den innkvartering som ar-
beidsgiveren stiller til disposisjon skal
ha husordenesregler som fastsettes i
samråd med arbeidstakernes repre-
sentanter».

Vi ser at denne bestemmelsen kan
sette NVE's-ledelse i en meget uhel-
dig forhandlingsposisjon. Hvis ar-
beidstakerne i våre brakker vil ha et
større trivselsnivå, det vil si kvinner
som medarbeidere, så kan de faktisk
forlange det i henhold til loven. Dette
bør ledelsen i NVE ha i mente, og de
bør her ligge i forsprang. Med inn-
satsvilje og kraft må de arrangere

kurser slik at kvinner lettere kan få
adgang til de nødvendige sertifikater
og ferdighgter for å kjøre trucker,
gravemaskiner, rigger osv.

Skal denne artikkelen være et for-
nuftig utgangspunkt for en diskusjon
om arbeidsmiljølovens intensjoner på
punktet trivsel, bør det utdypes nær-
mere om hvilke elementer som kvin-
nene vil innføre i våre fjell. Dansen
er her et selvsagt begrep. Videre er
det en kjennsgjerning at vi menn li-
ker å høre kvinnelatter, vi liker å
høre kvinnestemmer, vi blir mjukere
og mer omgjengelig under disse på-
virkningene. Med andre ord, vi blir
mer sosiale og dermed mer nyttige
for vårt samfunn. Og det er selvsagt
mange andre aspekter i denne saken.

Organiseringen av kursvirksom-
heten bør arrangeres i distriktene der
hvor anleggene er. Selve kursoppleg-
get bør kanskje tilrettelegges av ho-
vedkontoret, men hvordan dette skal
organiseres på landsbasis bør være en
diskusjon for NVE-ledelsen.

Denne artikkelen kan kanskje virke
som om den er humoristisk eller en-
dog ironisk ment, men det er i fullt
alvor jeg skriver dette. Brakkelivet er
gørr-kjedelig, og vil i det lange løp
medføre psykiske belastninger.

Kvinner i arbeidslivet er en men-
neskesak!

Reimer Berg

Kvinner virker positivt på menns tiltakslyst og spontanitet, og den nye arbeidsmiljø-
loven åpner adgang for kvinner til å bli anleggsarbeidere. Hittil er det som kjent,
stort sett som kokker de har opptrådt ved anleggene.
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NORE KRAFTVERK - 50 ÅR
Eget politi og arrestlokale under anleggets første år

Nore kraftverk ligger i Numedals-
lågen som har en stor del av Hardan-
gervidda som sitt nedslagsfelt. Van-
net kommer fra blinkende fjellsjøer
som Nordmannslågen, Bjornesfjor-
den, Hein, Halnefjorden, Pålsbufjor-
den og Tunhovdfjorden. De tre sist-
nevnte fjordene er regulert, Pålsbu-
fjorden og Tunhovdfjorden mest.
Numedalslågen fikk renne utemmet
til havs helt inn i vårt århundre. Elva
ble utnyttet til sager, møller og fa-
brikkdrift. I Mykstufossen lå det to
møller som flommen rev bort i 1860.
En nyoppbygd mølle ble tatt av flom-
men i 1879. De som utnyttet elva øns-
ket å få den temmet. Samtidig mod-
net planene for å utnytte Norefallene
til kraftproduksjon.

Blant de største kraftverk i Europa

I 1928 var Nore kraftverk med sin
maskininstallasjon på 100 MW ett
av de største kraftverk i Europa. Den
økonomiske depresjonen som startet
i 1920 og som varte til slutten av
1930-årene skapte stor strid om Nore.
Først stod striden mellom staten og
kraftavtakerne om kraftmengder og
-priser. Siden stod striden om salg
av Nore kraftverk til kraftavtakerne.
I 1936 var en kommet så langt i for-
handlinger om salg at det bare var 


uenighet om prisen. Statens forhand-
lere var villige til å selge for 62 mil-
lioner kroner, mens kraftavtakerne
var villige til å kjøpe for 60 millioner
kroner. I den offentlige debatt som
fant sted om dette mulige salget had-
de Ivar Aasen, ansatt ved Nore kraft-
verk, et klart syn på hva som burde
være statens oppgave i Norges elek-
trisitetsforsyning. Han vant fram
med sitt syn på landsmøtet i Det
norske arbeiderparti, noe som førte
til at planene om salg av Nore ble
skrinlagt.

Nore kraftverk slik det tok seg ut ved åpningen for 50 år siden — i 1928.

Anleggsarbeidene begynte i 1914

Anleggsarbeidene startet opp i 1914
med bygging av Tunhovddammen.
Kanaliseringsarbeidene i Bustrøm ble
satt i gang i oktober. Tunhovdfjorden
er kjent for sin sprengkulde. Anleggs-
arbeiderne led vondt og det var mye
«skoft» p.g.a. vær og sykdom. Tun-
hovddammen var ferdig for 10 m
oppdemming i 1919 og for 18 m i
1920. Den ble bygget som massiv
gravitasjonsdam av betong. I 1967
ble den av sikkerhets- og vedlikeholds-
messige grunner erstattet med en ny
steinfyllingsdam.

Anleggsarbeiderne på kraftverket
Nore 1 startet i 1918 og de første
fire aggregatene, hver på 25 MW,
ble satt i drift i 1928. De siste fire
aggregatene ble satt i drift henholds-
vis i 1939, 1942, 1943 og 1955.
De to aggregatene i Nore 2 ble opp-
startet i 1946 og 1947.

Store forandringer for
Nore kommune

Anleggsvirksomheten grep sterkt
inn i livet i Nore kommune. Folke-
tallet var i 1910 1500 mennesker. An-
leggsbefolkningen ved kraftverket ble
i 1921 beregnet til 1300 personer,
som stort sett var innflyttere. Anleg-
get måtte derfor ordne med bygging
av boliger, sykehus, forretning, for-
samlingslokale og skoler. Anlegget
holdt også eget politi og solid opp-
tømret arrestlokale.
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Det var ikke nettopp de tekniske hjelpemidler som preget bildet, da Bustrøm kanal i forbindelse med Nore-verkene ble
bygget i 1915.

4t.

Modernisert

I de siste årene er Nore kraftverk
blitt modernisert. Kontrollrommet er
bygget om til driftsentral, og frilufts-
anlegget tilpasset samkjøringsnettet.
Som et kuriosium nevnes at genera-
torviklingen på aggregat 1 er den
originale fra 1928. 50 års levetid er
sjelden.

Mannskapstyrken er i dag 50 per-
soner. De ansatte føler seg velkom-
men i kommunen som ellers er fattig
på industri.

0.  U.

Maskinsal Nore I. Nore kraftverk med sin maskininstallasjon på 100 MW var i
1928 et av de største kraftverk i Europa.
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Elektrisitets
produksjon
Omkring 55 prosent av den energien vi bruker
vårt land. er elektrisk kraft produsert våre vann-
kraftverk. Ca. 40 prosent av energien dekkes av
olje og ca. 5 prosent av kull og ved. Norge er
det land i verden hvor en bruker mest elek-
trisitet pr innbygger, men ser vi hele energi-
forbruket under ett, kommer vi på 12. plass. Vi
blir forbigått av bl.a. Danmark og Sverige.
Hovedtyngden av elektrisiteten leveres av
kommunale og fylkeskommunale kraftverk
som samlet har 51 prosent av den totale pro-
duksjonsevne. Statens kraftverk utgjør 28
prosent og privale kraftverk 21 prosent. De
sistnevnte er verk som industnbedrifter har
bygget og driver for helt eller delvis å dekke
sitt eget kraftbehov.
De vassdragene som ikke er vernet og som kan
gi lønnsom produksjon sammenlignet med
varmekraftverk og kjernekraftverk. vil kunne
dekke økningen i elforbruket til rundt 1990.
Den videre forbruksøkningen etter at vann-
kratten er utbygd, må vi i forste omgang dekke
fra varmekraftverk.

Vannkraftverk
Vannet i magasinet ovenfor kraftverket har hva
vi kaller stillingsenergi. Når lukene i dammen
åpnes og vannet slippes gjennorn  en  tunnel
ned mot turbinhjulet i kraftverket, orrigjøres
denne stillingsenergien til bevegelsesenergi
som driver turbinhjulet rundt. Turbinakselen er
koblet sammen med en generator som derfor
også blir satt i bevegelse. Det er i generatoren
elektrisiteten blir produsert. Vannstanden i
magasinene stiger under oppsamlings-
perioden sommer og host, og den synker igjen
når kraftproduksjonen går for fullt orn vinteren.
Det er særlig nedtappede magasiner, uttør-
rede elveleier og kraftledningsgater som ut-
gjør de mest synlige sår i naturen på grunn av
kraftutbyggingen. Ved kraftutbygging i nyere
tid har en tatt hensyn til det. Myndighetene
bestemmer at magasinene ikke skalvære ned-
tappet på den tiden det vil være til størst
ulempe for næringsdrift, turisttrafikk o.l. Pålegg
om  en  viss minstevassforing i regulerte elver
sammen med bygging av terskler for å opprett-
holde vannspeilet gjør at de miljørnessige
skadene blir mindre. Overføringsledninger
søkes lagt slik at de skjemmer minst mulig.

Varmekraftverk
Når en brenner olje, gass eller kull - såkalte
fossile brensler - blir det frigjort varmeenergi.
Denne varmen brukes til å produsere damp
med høyt trykk og høy temperatur. Dampen
driver et turbinhjul som igjen driver en gene-
rator på samme måte som i vannkraftverket.
Når en brenner olje eller kull. dannes det
svoveldioksyd og en rekke andre avfallsstoffer
som føres st i luften med røykgassene. Ved
kullforbrenning får vi dessuten store slagg-
mengder. Selv fra brenning av gass er det visse
avfallsstoffer,
Det finnes i dag en rekke måter å redusere
utsfippene på. og det arbeides stadig med å få
til en bedre rensing av roykgassene.

Kjernekraftverk
Det som skiller et kjernekraftverk fra andre
varmekraftverk, er måten å produsere damp
på. Når atomkjernene uranbrenslet spaltes.
blir det frigjort varmeenergi som får vannet til
å gå over til damp. Dampen driver et turbin-
hjul som igjen driver en generator.
I et kjernekraftverk kan det ikke oppstå noen
kjerneeksplosjon.- Det er umulig på grunn av
den lave konsentrasjonen av spaltbart uran i
brenslet. Under normal drift slippes det ut små
mengder radioaktive stoffer. Strålingen fra
disse er liten sammenlignet med den naturlige
stråling vi daglig mottar fra våre omgivelser.
Et problem i forbindelse med kjernekraftverk
er å finne en sikker måte å ta hand om det
radioaktive avfallet på.
Sikkerhetsspørsmålene er for tiden under ut-
redning av et eget utvalg.

Gassturbin - kraftverk
I gassturbin-kraftverket drives torbinen og
generatoren av en gass-strom som produseres
av en jetmotor etter samme prinsipp som i et
etfly. Brenslet er vanligvis olje av samme type
som en nytter i et vanlig sentrallyringsanlegg.
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Overføring og
fordeling
Det er karakteristisk for elektrisiteten at den
ma brukes samme øyeblikksom den er produ-
sert. Sely om vannkraftkildene i Norge er godt
fordelt utover landet, er det nødvendig med
overføring til de store forbrukssentrene.
Nedbor og tilsig til magasiner varrerer sterkt fra
landsdel til landsdel. For å oppnå en mest mulig
rasjoneli utnyttelse er det kommet i stand en
samkjoring av kraftverkenei Norge
Den elekthsiteten som kommer ut fra genera-
torene. har en spenning i området 10 til vel 20
kV. For å få minst mulig tap under overforingen,
blir den transformert opp til spenninger pa 132,
275 og 380 ky og fort inn på samkjoringsnettet
som dekker praktisk tall hele landet. Ved inn-
foring til byer og industristeder transforrneres
spenningen ned til 20,10 eller 5 kV, og for den
kan tas inn i hjemmene.må den ned i 220-230
volt.

qundt en stremforende ledning dannes det
->gså et magnetisk kraftfelt. Kraftfellets styrke
er avhengig av strommens styrke. Dersom
f.eks, en kopperledning er tvunnet opp som en
spole, vil det magnetiske kraftfeltet komme til
å få samme formen som det feltet vi finner
rundt stavmagneten.
En jernstang som danner kjernen i en strom-
førende spole, blir sterkt magnetisk. Dette
forer til at spolens magnetiske kraftfelt
forsterkes. Vi har da fått en elektromagnet.
Elektroner i en ledning kan settes i bevegelse
av et magnetfelt, og vi får elektrisk strøm
ledningen.

Vekselstrøm
I en generator roterer en magnet i forhold til
en ledning, som er viklet som en spole. Fra
endene av spolen kan en da ta ut elektrisk
strom. Hver gang magneten går rundt, gjen-
nomskjæres spolen av et varierende antall
magnetiske kraftlinjer. Vi får derfor en strøm som
forandrer retning etter et bestemt manster.
En slik strøm kalles vekselstrøm Den tiden
spolen trenger på en omdreining, kalles en
periode. Dersom omdreiningshastigheten er
50 ganger pr. sek, harvekselstrømmen et peri-
odetall eller en frekvens på 50 herz (1-1z).

Likestrøm
Et batteri består av flere elementer. eller celler.
I en celle finnes en positiv elektrode -anoden
og en negativ - katoden. Ved kjemiske reak-
sjoner oppstår det en spenningsforskjell
mellom elektrodene. Når elektrodene for-
bindes med hverandre, oppstår en elektron,
strom. Den kalles for likestrom ettersom elek-
tronene beveger seg bare i en retning (fra
katoden til anoden).
I en akkurnulator kan de kjemiske reaksjonene
vendes. Det gjør at en akkumulator har evnen
til først å oppta elektrisk energi, lades, og dee
etter avgi den i form av likestram. Som eksem-
pel kan en nevne bilbatteriet.
Likestrom kan på de fleste områder erstattes
av vekselstrøm. Likestram er likevel nødvendig
innen elektronikken, i galvanisk industri og ved
overføring av elektrisitet med kabel over lange
avstander feks mellom Norge og Danmark.
Likestrom kan ikke transtormeres.

, Hva er
elektrisitet?

I Alle stoffer i naturen er bygd opp av atomer.
, Atomene bestar av en positivt ladet kjerne
j som er omgitt av en eller flere elektroner med

negativ ladning.  I  metaller kan elektronene lett
I settes i bevegelse. Det er en slik strøm av

elektroner som kalles elektrisitet. Når vi sier at
kopper, solv og aluminium er <Jgode ledere»:
betyr det at i disse metaller er det enkelt a
sette elektronene i bevegelse.

) Men noe må sette det hele i gang. Til det trengs
elektrisk spenning fra en
energikilde som f.eks. en

generator i en kraft-
stasjon eller et batteri.

Magnetisme
ma til

I naturen finnes det
visse jernmalmer
som har evnen til

å trekke til seg
gjenstander av
jern. Det er de
såkalte natur-

lige mag-
- neter. Hvis

en stryker en jernstav med en bit av slik malm.
blir den magnetisert til en såkalt permanent
magnet. flundt en magnet dannes det et kraft-
felt.

Hvordan bruk
strømmen?

-------------

Elektrisk ens
kan omgjøres til

varme eller mekar
arlar

Varme
I en elektrisk varmeovn blir elektronene en
gjennom en trad med stor motstand. De
vikles da varme i trådene og denne varme
gis til rommet.

,

-

0 0

Mekanisk arbeid
I en elektrisk motor blir elektrisk energi o
til mekanisk arbeid. Motoren er i prinsipp
omvendt generator der spolens end
koblet til en stromkilde.



Natur og miljovern

spæren hår elektronene presset gjennom
tynn tråd med stor motstand. Dette forer til
.råden begynner å gløde. Elektrisiteten blir
Igjort til lys- og varmeenergi. For at ikke
den skal brenne opp, blir den omsluttet av
gassfylt glasshylster.
;stoffrør inneholder kvikksølvdamp og edel-



Ssen argon. Når strommen blir slått på, opp-

Vaer på vakt
elektriske apparater tå bruk i hjemmet skal

tre merket med ild for de kan seiges. Det
,tyrat de er undersokt og godkjent av Norges
sktriske Materiellkontroll - NEMKO.
se det hjelper ikke om apparatene er aldri
mye kontrollert hvis de ikke blir brukt rett.

rammen kan være liesfarlig dersom en ikke
erholder sikkerhetsforskriftene.
aldri med deg flyttbare elektriske apparater
i fuktige rom som f.eks. baderommet.
ekstra lampe, en radro som er koblet til

kkontakt osv, skal en ikke ta med seg på
det.

opp for feil ved isolasjonen i larsper av
Del gjelder særlig regulerbare lamper.

mtrolier at isolasjonen på ledninger ikke er
tt skadet.
nk på barna. Sarg for at alle stikk-kontakter
sikret med deksler som kan fees kjøpt i

rktriske forretninger.
ftledninger « både jernhanens og elektrisi-
tsverkets, er livsforlige. Innprent fremfor alt
.rna at de ikke skal leke nærheten av disse.
aker med fuktig snore eller metalltråd nær en
tledning er livsfarlig Klatring i rnaster likesa.
rsokaldri å «lage” en sikrin3 - det er forbud 1.

varmes elektrodene i begge ender av soret.
De avgir elektroner og setter i gang utladnin-
gen. Gassen sender ut usynhge ultraviolette
stråler som blir til synåg lys når de treffer det
fluoreseerende belegget på ionsiden av iys-
stoffrorat. I lysreklame brukes ror som bare
inneholder edelgass. som neon, og de har ikke
noe fluoreseerende belegg Lyset fra romt er
farget.

Nar en sikring «gam, betyr det at en har unegatt
en brannrisiko. Dersom en ikke hadde sikring,
ville ledningen ha blitt sa varm på grunn av
overbelastning eller feil ut det kunne ha opp-
statt brann i huset.

NB!  Forsok ikke å være elektriker selv.
Reparasjoner, utvidelser o.l. av de elektriske
installasjoner må uttøres av fagmannen -
elektroinstallatoren.

Om ulykken er ute
Hurtig reaksjon kan redde liv!
Bryt strommen og få den skadede los fra be-
roringen med spenningsforende deler. HviS
strommen ikke kan brytes, må du ikke berare
den skadede med bare hendee Det kan være
livsfarlig! Bruk noe tort og ikkeledende som
I.eks klesplagg, tau eller en bordbl.
Dersorn den skadede ikke puster - segynn
snarest mulig med kunsfig andedrett etter
munn til rnunmmetoden Dersom den skadede
puster, men er bevisseas - legg ham i frem-
overboyd srdelvie. Hold ham varm med ull-
lepper eller klesplagg.

All produksjon, transport og bruk av energi
medforer irrrrgtrrpi naturen og pavirker miljøet.
Dette gjelder på forskjelhg vis bade for vann-
kraft, olje. gass, kull og for kjernekraft.
i tk.figere tider var en ikke så opplatt av disse
problemer Da var den v:ktigste oppgaven å
forbedre folks livsvilkar. og alt ble satt inn for
a bedre tilgangen på energi slik at en kunne

Ikke bare hensynet til natur. og miljovern til-
begrenseirrtyenongiforbruket. Verdens

energiressurser er ogsa begrensede. og de er
ulikt fordelt landene imellom. Allerede før
århundreskiftet ventes det at etterspørselen
etter elje og gass vil være langt større enn
produksjonen.
Dette har fort lå at en rundt i alle industnland
den siste tiden er blitt opptatt av hvordan
energiressursene kan utnyttes bedre -
hvordan en kan okonomisere med energien.
Hos oss er flere tiltak trukket fram, bla.,
-  Hoyerepdserpå all energi vil medfore  sparing.

Garnle kraftverk ken forbedres og nye små-
kraftverk bygges.
Kraftledninger  kan forsterkes  for å redusere
overforingstapet.

- Bygninger kan isoleres bedre og oppyarrnings-
anleggene reguleres bedre etter behovet.

- Inneternperaturen kan  senkes  Iitt.
yarrnen i ventilasjonslutta kan utnyttes.

- Spillvarmen sorn går Ol v tufta eller i vannet

fra kraftintensw industri og treforedlingsindu-
stn bør utnyttes.

bygge ut landet og øke vareproduksjonen.
Hos oss er nå en rekke vassdran vernet mot
kraftutbygging. Ved eye utbyggingersoker enå
redusere inngrepene i naturen mest mulig og
utbedre de sår anleggsdritten har medfort.
Utslipp av forurensninger til luft eg vann ved
ferbrenning av olje og kvitt sokes redusert mest
mulig ved hjelp as renseanlegg.

- Kraftkrevende industnprosesser bor byttes ut
med  mindre kraftkrevende prosessee
Avfallsrnaterialer bor resirkuleres.

- Innen transponsektoren bor vi få en overgang
tra privatbilisme til kollektivtranspon, spesiett
til skinnegående transport.

Det må understrekes at sely om vi legger stor
vekt på energiokonomisering, vI den forbed-
ring av levestandard og samfunnsserviee de
aller fleste av oss onsker, føre til en fortsalt
okning av energiforbruket i årene framover.
Men ur må preve å redusere denne økningen
mest rnulig.
Innen den nordiske elorganisasjonen Nordel
drives det samarberd på mange omrader innen
krafdersynhrgen bl.a. atveksles kraff over
landegrensene.
Mulige tramtidige energikilder studeres også.
Finland skal spesielt se på utnyttelse av torv,
Sverige skal studere fusjon (energiutvikling ved
sammensmelting av lette atomer), Danmark
vindkraft, Island jordvarme og Norge bolge-
kraft.

Energiokonomisering

(,)

E
NORGES VASSDRAGS-
OG ELEKTRISITETSVESEN
Informasjonskontoret

Populær
plakat
Plakaten «Elektrisitet» som In-
formasjonskontoret ved NVE
bar fått laget, har tydeligvis
vakt interesse ved landets sko-
ler.
Tilbudet til skolene ble sendt
ut for kort tid siden, og det er
allerede kommet bestillinger på
neermere 20 000 eksemplarer.
Plakaten forteller I korte trekk
hva elektrisitet er, om produk-
sjon, overføring, fordeling og
forbruk. Videre gir den en en-
kel fremstilling av aktsomhets-
regler, natur- og miljøvern
forbindelse med kraftutbygging
og — kanskje ikke minst vik-
tig — energiøkonomisering.
Ansatte i NVE som ønsker
noen eksemplarer av plakaten,
kan få den ved henvendelse til
Informasjonskontoret.
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Gassturbinen en maskin med sterk norsk
tilknytning

Av overing. Leif Kr. Mæhlum
Statskraftverkene Varmekraftavdelingen

Utviklingen av gassturbiner etter
den 2. verdenskrig har først og fremst
skjedd innen flyindustrien hvor stem-
pelmotorer helt er blitt avløst av gass-
turbiner for hurtiggående og store fly.
«Jet»-navnet i «jetfly», «jumbojet»
etc. henspiller på fremdriftsmåten
hvor flyets skyvekraft frembringes av
en kraftig bakoverrettet gass-strøm —
«en jet» — fra flyets gassturbiner.
«Jet-motorer» er en spesiell type gass-
turbiner.

En av fordelene med gassturbinen
sammenlignet med stempelmotorer og
for så vidt andre varmekraftmaskiner
er lav vekt og lite plassbehov. Dels på
grunn av dette, men også på grunn
av gunstige kostnader, har gassturbi-
nen fått en bred anvendelse også in-
nen andre industrigrener, for eksem-
pel:

Brennkammer

Komprimert
luft

. 11
Brennstoff

Kompressor

Avgass

Belastning

Turbin

som fremdriftsmaskineri for skip
som drivenhet for ulike formål,
eksempelvis innen oljeindustrien
for store pumper og kompressorer
innen elektrisk kraftforsyning.

For flyturbiner omsettes energien i
form av en gass-strøm som gir en
skyvekraft, for de andre typene

Luft

Fig. I viser arbeidsprinsippet for en
turbin på samme aksel.

«enkel» gassturbinprosess med kompressor og

Overingeniør Leif. Kr. Mæhlum.

gassturbiner omsettes arbeidet til en
drivaksel.

Vi skal i det etterfølgende se nær-
mere på gassturbiner for elektrisk
kraftforsyning hvor de i utlandet bru-
kes for generering av toppkraft, som
reservekraftaggregater, — i visse til-
felle også i forbindelse med grunnlast
varmekraftverk. Men først litt om
gassturbinens utvikling og virkemåte.

Man kan nesten ikke som norsk
skrive noe om gassturbiner uten å
komme inn på Ægidius Elling, av
mange regnet som den moderne «gass-
turbinens far».

Konservator Olav Wetting, Norsk
Teknisk Museum, uttrykte dette slik
i 1961 i et kringkastingsforedrag på
hundreårsdagen for Ellings fødsel:

«Av alle maskiner som er bygd, har
ingen skaffet forskere og konstruktø-
rer mer hodebry enn gassturbinen.
Tallet på forslag til maskiner og de-
taljer er meget stort, og patentenes
tall går opp i tusen.

For en gangs skyld skal vi se bort
fra Heron og Leonardo da Vinci, som
også har syslet med problemet, og 


minnes vår egen mann, ingeniør Jens
William Ægidius Elling, født i Kri-
stiania den 26. juli 1861, den første
som skapte en gassturbin verdig til
navnet. Vi vil også minnes den 27.
juni 1903, dagen da Ægidius Elling
gjorde det som ingen før hadde fått
til: Å kjøre en gassturbin med over-
skudd av kraft.»

For å forstå Ellings prestasjon, og
som en basis for det etterfølgende,
skal vi kort se på gassturbinens ar-
beidsprinsipp i sin enkleste form, fi-
gur 1:

Luft suges inn i en hurtigroterende
kompressor og blåses med over-
trykk inn i et forbrenningskammer.
I forbrenningskammeret tilføres
brennstoff, og temperaturen på
den komprimerte gassen stiger
kraftig.
Deretter strømmer gassen til en
turbin hvor den ekspanderer mot
atmosfæretrykket og avgir arbeide
til turbinrotoren. Foruten kom-
pressoren driver denne så en elek-
trisk generator, en pumpe eller lig-
nende.

14 FOSSEKALLEN



Arbeidsprinsippet er enkelt, men
ikke like lett å realisere. Prof. Dag
Johnson, N.T.H., kommenterer gass-
turbinprosessen i en artikkel om El-
ling i Teknisk Ukeblad, des. 1961 slik:

«Det effektive arbeidet blir diffe-
ransen mellom to store arbeider: kom-
presjonsarbeidet og det frigitte eks-
pansjonsarbeidet. Om kompressor- og
turbinvirkningsgradene blir noe dårli-
gere enn forutsatt, vil det effektive
arbeidet fort kunne bli null eller sogar
negativt. Dette var gassturbinens store
problem».

Elling, som hadde en sterk teoretisk
bakgrunn, kom med en serie med
epokegjørende forbedringer. I 1903
kunne han prøvekjøre et parafinfyrt
gassturbinaggregat som ydet 11 kW,
— «verdens første gassturbin som ga
overskuddskraft». Den står i dag i
Norsk Teknisk Museum og er en av
museets severdigheter.

Virkningsgrad og ydelse øker med
gasstemperaturen foran turbinen, noe
Elling var fullt klar over. På grunn
av begrensningene ved datidens mate-
rialteknikk måtte han imidlertid nøye
seg med 400-500°C gasstemperatur,
og trykket i brennkammeret lå på ca.
4 kp/cm2. — For moderne gassturbi-
ner er forbrenningstemperaturen til
sammenligning ca. 900-1000°C, og
brennkammertrykket opp imot 16 kp/
cm2.

Elling arbeidet nærmest kontinuer-
lig med sitt gassturbinaggregat fra
1903 fram til 1932, — de siste åtte
årene i samarbeide med Kongsberg
Våpenfabrikk — og kom stadig med
nye ideer og løsninger, samt viktige
patenter. Hans eksperiment-maskin i
1932 ydet 75 hestekrefter. Gasstem-
peraturen foran turbinen var ca.
550°C. Elling var da 71 år gammel,
og denne gassturbinen regnes som
toppen av hans verk.

I 1906 tok Elling patent på et me-
get viktig konstruksjonsprinsipp innen
turbinbygging:

«Når flere turbingrupper samarbei-
der innen samme system, bør de ag-
gregater som arbeider med de høyeste
trykk ha et høyere turtall enn aggre-
gatene i lavtrykksområdet».

Dette prinsippet gir det mest hen-
siktsmessige gasstrømingsbildet og ut-
nyttes i praktisk talt alle moderne
gassturbiner for sivile og militære fly,
men også for stasjonære anlegg. Dette

illustrert i figur 2.

Noe av det mest imponerende, me-
ner mange, er Ellings resultater i for-
bindelse med kompressorutviklingen:
Hans radielle gasskompressorer fra
1903 har således en forbløffende lik-
het med hva som i dag benyttes i
mange moderne gassturbinanlegg.

Det var i alle år Ellings mening at
Norge skulle nyte godt av hans opp-
finnelse. I 30-årene rådet imidlertid
ennå den økonomiske depresjonen i
landet, og blant annet på grunn av
dette fikk han liten respons fra norsk
industri.

Det var således meget imot Ellings
vilje at han ble nødt til å gå til utlan-
det — til England — med sin gasstur-
bin. Det synes i denne sammenheng
helt klart at Ellings ideer har hatt be-
tydning for det første «jet»-aggregat
for fly som ble utviklet av engelsk-
mannen Frank White og prøvefløyet
i 1941.

Mot denne bakgrunn er det imid-
lertid gledelig at Kongsberg Våpen-
fabrikk gjenopptok arbeidet med
gassturbiner i 1967. Aggregat nr. 1
på 1,1 MW ble levert til NVE i 1968
og står i dag på Røst.

I 1932 skrev Elling blant annet i et
brev til en av sine døtre: «Da jeg
1882 begynte med gassturbinen var 


Now
2

det for luftfartens skyld, og denne
tror jeg fremdeles venter på gasstur-
binen —». Utviklingen har sandelig
vist at han her så rett. .

Ægidius Elling døde i mai 1949, 88
år gammel. I mere enn 60 år hadde
han arbeidet med utviklingen av gass-
turbinen.

Når det gjelder gassturbiner for
elektrisk kraftproduksjon og andre in-
dustrielle formål, har utviklingen gått
mot stadig høyere gasstemperaturer.
Dette har vært kostbart, men gevins-
ten har vært forlokkende: for hver
femte grads temperaturforhøyelse
øker nettoeffekten med ca. 1 % og
varmeforbruket synker med 0,25 %.

For industri- og flyturbiner har
høyeste gasstemperatur i de senere år
ligget på ca. 900-950°C, noe av-
hengig av fabrikatet. For å klare dette
må de beste høytemperaturmaterialer,
samt spesielle finesser for å kjøle de
varmeste delene benyttes. For større
gassturbiner benyttes kompresjon og
ekspansjon i flere trinn, og aksielle
turbiner og kompressorer, dvs, gassen
strømmer i rotorenes lengderetning.
Gasshastighetene er gjerne høye.
Tross sitt enkle arbeidsprinsipp må
gassturbinen fremdeles sies å være en
«avansert» maskin. Den har imidler-

4 5 6 7

Fig. 2. Rotorarrangement for en flerakslet gassturbin i 100 MW-klassen. 1 Lav-
trykkskompressor. 2 Mellomtrykkskompressor. 3 Brennkammer. 4 Høytrykkskom-
pressor. 5 Høytrykksturbin. 6 Lavtrykksturbin. 7 Generator. Lavtrykkskompres-
soren drives av mellomtrykksturbinen. Mellomtrykkskompressoren drives av høy-
trykksturbinen, mens den elektriske generator drives av lavtrykksturbinen.
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Fig. 3. Enakslet kraftverksturbin i 100-MW klassen. Til venstre på figuren luftinn-
tak og flertrinnskompressor, — i midten brennkammertårn, — og til høyre firetrinns
ekspansjonsturbin. Kraftuttaket for generator er vist helt til venstre.

tid i årenes løp nådd en høy grad av
driftssikkerhet.

I de senere år er industrigassturbi-
nene, som er bygget for lengre drifts-
tider og for andre vedlikeholdsrutiner
enn flyturbiner, blitt mere og mere
skreddersydde for sine bruksområder.
Men også flyturbintypene, som er let-
tere, mindre og billigere, blir brukt
for elektrisk kraftforsyning og indu-
strielle formål.

I dag finnes det således et bredt ut-
valg av både «tunge» og «lette» gass-
turbiner for elektrisk kraftproduksjon
fra 1 MW til ca. 100 MW.

Fig. 3 indikerer størrelsen på en
100 MW gassturbin for elektrisitets-
produksjon.

Foruten «kompaktheten», som kan
være en vesentlig fordel med hensyn
til lokalisering og kort byggetid sam-
menlignet med andre kraftverkstyper,
er gassturbinanleggene forholdsvis ri-
melige i anskaffelse. Grovt regnet
koster et gassturbinanlegg ca. halv-
parten av et oljefyrt varmekraftanlegg
og ca. femteparten av hva vi i Norge
i dag må regne for vannkraftutbyg-
ging. Dette byr på interessante mulig-
heter for eksempel når det gjelder re-
serve- og toppkraft:

Som kjent behøves alltid en viss re-
serve i et elektrisk kraftforsyningssy-
stem om noe skulle klikke. Videre va-
rierer kraftbehovet over døgnet og
med årstidene. Ofte kan det lønne seg
å bygge enkle kraftstasjoner for å
dekke «toppene» som bare opptrer i
kortere perioder. Her kommer gass-
turbinene inn. Gassturbiner har kort
starttid og kan være på nettet i løpet
av noen få minutter. Selvom brenn-
stoffutgiftene er forholdsvis høye som
vi skal se, oppveies dette og vel så det
av de lavere faste utgiftene, når drifts-
tiden ikke er for stor. Derfor benyttes
gassturbinanlegg mye i Europa, USA
og ellers i verden som reserve- og
toppkraftaggregater, — det er aggre-
gater som har en årlig driftstid min-
dre enn ca. 1500 timer.

De brukes også i land med vann-
kraft. Her til lands har gassturbiner
som reserve- og toppkraft vært vurdert
av Elektrisitetsdirektoratet med jevne
mellomrom siden 1964. Hittil har det
imidlertid vist seg at det har vært mer
lønnsomt å øke størrelsen på rørgater,
turbiner og transformatorer for vann-
kraftverekne noe. Videre gir samkjø-
ringsnettet en verdifull fleksibilitet.

Elektrisitetsforsyning og forbruks-
utvikling er et komplisert nettverk, og
vi skal ikke fordype oss i dette her.
Bildet endrer seg imidlertid avhengig
av utviklingen både i våre naboland
og hos oss. Dette gjør at gassturbin-
anlegg meget vel kan bli et gunstig
alternativ også her til lands. Fig. 4
viser arrangementet av en kraftstasjon
på ca. 100 MW med gassturbin.

Ett minus ved gassturbiner er at de
er «kresne» med hensyn til brenn-
stoff:

For flyturbiner benyttes såkalte
«jet-fuels», som ligner parafin. For
industrielle gassturbiner benyttes mest
gassolje eller dieselolje, begge lette
destillater. For gassturbiner som frem-
driftsmaskineri for skip, men også
innen elektrisitetsforsyningen, er det
anlegg som kjøres på tungolje. Prisen
for tungolje er ca. 35 % lavere enn
for de lette brennstoffene, men tung-
oljen inneholder korrosive og tungt
brennbare bestanddeler. Tungoljedrift
for gassturbiner krever derfor ganske 


omfattende forbehandlingsanlegg for
oljen. Det mest vanlige i dag er lett-
oljedrift, som også er gunstigere med
hensyn til uønskede luftutslipp. Når
det gjelder uønskede luftutslipp, ligger
gassturbiner noe dårlig an idet de
bruker forholdsvis mye luft.

Et annet minus med den enkle gass-
turbinsyklus er den forholdsvis lave
virkningsgrad, 33 %, dvs. ca. 33 %
av den tilførte energi med oljen om-
dannes til elektrisk energi. Ved å
gjenvinne og overføre noe av avgass-
varmen til tilførselsluften ved hjelp av
varmevekslere kan virkningsgraden
økes til ca. 37 %.

Ytterligere forbedringer kan opp-
nåes ved de såkalte «kombianlegg»
hvor avgassene fra gassturbinen ut-
nyttes for dampproduksjon i en kjele.

Dampen ledes i sin tur til en damp-
turbin som produserer elektrisk kraft.

Det finnes to hovedtyper kombian-
legg: I det ene tilfellet går avgassen
fra gassturbinene inn i en dampkjele
som fyres med olje eller gass. Forhol-
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det i elektrisitetsproduksjon mellom
gassturbiner og dampturbiner blir ca.
20/80 % og totalvirkningsgraden ca.
45 %. I det andre tilfellet går turbin-
avgassene til en dampkjele som ikke
fyres. Gassturbinene produserer da
mest kraft, effektforholdet blir ca.
65/35 % og virkningsgraden ca. 42%.

Det finnes flere gass og/eller lett-
oljefyrte kombiverk i Europa i stør-
relsesklassen 300-400 MW, og man-
ge av dem ligger i tettbefolkede om-
råder. Dette muliggjør også levering
av fjernvarme. En del av dampen fra
turbinene brukes da til oppvarming
av vann for boligoppvarming etc. Der-
ved kan energiutnyttelsen av brenn-
stoffet økes ytterligere og opp imot
80 %, avhengig av fjernvarmeleverin-




gene. I forbindelse med det såkalte
«Karmøy-prosjekt», som var aktuelt
for noen år siden, så man innen
varmekraftavdelingen også på kom-
biverk.

Olje- og gassressursene i verden er
begrensede, og det råder i dag enighet
om blant geologer og andre eksperter
på området at verdens oljeproduksjon
vil kulminere omkring århundreskif-
tet for deretter å avta, — noe som
helt sikkert vil skape store omstillings-
problemer, især for industrilandene.

Usikkerhet for fremtiden med hen-
syn til verdens oljeforsyning samt
oljeprisene, er derfor viktige momen-
ter å regne med også for varmekraft-
anlegg. Det er imidlertid få forunt å
kunne si noe sikkert om hvordan ut-




viklingen vil bli i de nærmeste 10—
20 år.

Forsyningsmessig er Norge her i en
meget gunstig stilling. Gassturbinan-
legg er derfor et aktuelt alternativ for
det norske kraftproduksjonssystemet
som tørrårsreserve, toppkraft og ef-
fektreserve for viktige forbruk for å
kunne utnytte vannkraften på en
bedre måte. Dette vurderes regelmes-
sig av Elektrisitetsavdelingen på basis
av mest mulig ajourførte opplysnin-
ger, behovsanalyser etc. — Avhengig
av dette, og hvilke vannkraftprosjek-
ter som vil bli realisert i fremtiden, er
det fullt mulig at gassturbinanlegg vil
bli benyttet også i det norske kraft-
produksj onssystemet.

Fig. 4. Arrangement av en kraftstasjon med ca. 100 MW gassturbin. Gassturbinen står til venstre og generatoren til høyre.
Stasjonen krever liten plass.
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Hva betyr det faglige nivå for virksomheten
i NVE - og hva gjør vi med det? Av overing. 0. Gunnes

Det er 3 direktorater innen NVE
som vesentlig har sine arbeidsområ-
der innen de tekniske- og naturviten-
skaplige fagområder.

Oppgavene spenner over et stort
område, bl.a. elektroteknikk, maskin-
teknikk, bygningsteknikk, hydrologi,
hydraulikk, geologi, geoteknikk, tek-
nisk økonomi, systemplanlegging,
landsskapsarkitektur, fiskeribiologi
m. m.

Det er neppe mange tekniske insti-
tusjoner i Norge som er mer faglig
differensiert enn NVE. Heri ligger
også en av vanskelighetene med å
klare å opprettholde et høyt faglig
nivå på alle felter og til alle tider.

Vår organisasjonsmessige struktur
er bygget opp på fagavdelinger, det
vil si avdelinger som først og fremst
besitter èn spesiell fagekspertise og
som må gå i samarbeid med andre
fagavdelinger hvis de skal være med
på gjennomføringen av omfattende
prosjekter. Denne organiseringen har
som hovedsiktemål å opprettholde og
videreutvikle en høy faglig standard.

I  de organisasjonsmessige strate-
gier for Statskraftverkene som forelå
i 1972, er det også helt klart uttrykt
at et topp faglig nivå er en målsetting.
Jeg vil anta at den samme målsettin-
gen gjelder for hele NVE, og at den
blir å finne i etatens strategier som
blir fremlagt om kort tid.

Høyt faglig nivå

Det er således udiskutabelt at den
offisielle målsettingen innen NVE er
å holde det faglige nivå høyset mulig
for hele vårt differensierte fagspek-
trum.

Jeg vil peke på et par grunner til
at vi nettopp idag bør skjerpe oss
ekstra for å oppfylle denne målset-
tingen.

For det første forvalter vi, eller
øver innvirkning på, stadig større res-
surser.

Når det gjelder Statskraftverkene
så har vi idag et anleggsbudsjett på
nærmere 2000 mill, kr. årlig, og vi
omsetter kraft til en samfunnsmessig
årlig verdi av omkring 3000 mill. kr.
Det skulle således være klart at det
ligger ti-talls millioner kroner i god
eller dårlig planlegging av såvel ut-
bygningsvirksomheten som drifts- og
produksjonsvirksomheten.

Hvilken størrelsesorden av ressur-
ser NVE øver innflytelse på utover
sine egne (Statskraftverkenes) interes-
ser, er langt vanskeligere å vurdere.
Vi kan imidlertid ta utgangspunkt i
det faktum at ca. 2/3 av den norske
el-forsyningen ligger utenfor Stats-
kraftverkene. Når vi så vet at NVE
gjennom E-direktoratets systemplan-
legging og Vassdragsdirektoratets
konsesjonsbehandling, øver vesentlig
innvirkning også på de beslutninger
som fattes vedrørende disse to tredje-
parter, er det også her lett å forstå at
kvaliteten på det arbeid som nedleg-
ges kan ha store økonomiske konse-
kvenser.

Rekrutteringen

Det er imidlertid også en annen
grunn til å opprettholde et topp fag-
nivå, og det er hensynet til rekrut-
teringen.

NVE konkurerer idag med en rek-
ke andre etater og bedrifter om den
faglige arbeidskraften. De fleste av
disse er i stand til å tilby langt bedre
materielle betingelser enn hva NVE
og andre statsetater makter. Skal vi
likevel kunne konkurere må vi tilby
andre fordeler, og her vil et høyt fag-
lig nivå kombinert med et velorgani-
sert og godt arbeidsmiljø etter min
mening telle meget sterkt.

Utviklingen innen de fleste tek-
niske disipliner går som kjent meget
raskt i dagens samfunn. Dette gjelder
også innen de fagområder hva NVE
opererer.

Det er derfor farlig å hvile på
sine laurbær. Vi vet at vi har vært,
og fremdeles må sies å være, langt
fremme på de aller fleste av våre om-
råder. Det er imidlertid tendenser
innen enkelte fagfelter til at utviklin-
gen utenfor NVE har gått fortere enn
hos oss. Det er selvfølgelig mange
forskjellige vurderinger som kommer
inn i en slik forbindelse, bl.a. om man
skal satse på nye dristige metoder
eller om man skal holde seg til det
sikre og utprøvde? Skal man legge
seg på en teoretisk og mer «avansert»
linje, eller skal man stole mer på de
tradisj onelle «tommelfingermetoder» ?
Vi vet at vi innen NVE har talsmenn
for begge oppfatninger, og i hele
spekteret mellom.

En dristig linje

Man vil ved å legge seg på en dris-
tig kurs i forreste utviklingslinje mis-
lykkes enkelte ganger. Dessverre blir
slike mislykkede forsøk alt for ofte
brukt som beviser på at det nye er
dårligere enn det gamle tradisjonelle.
Det er også hevet over tvil at ikke
alt nytt er bedre eller like godt som
det gamle, men det er like sikkert at
hvis vi ikke tør ta sjansen på å prøve
nye metoder så vil vi stagnere og
sakke akterut i utviklingen. Derfor er
det min mening at NVE må ha råd
til å legge seg på en dristig, men ikke
dumdristig utviklingslinje. Jeg vil her
igjen peke på den betydning dette har
for rekrutteringen. Vi vet at nyutdan-
nede mennesker vil være tiltrukket
av en arbeidsplass hvor man er i
fremst linje.

NVE er som nevnt bygget opp
omkring en rekke fagfelter. Alle disse
er ikke like sterkt utbygget og skal
heller ikke være det. Det er etatens
politikk å være sterk og selvhjulpen
innenfor de tradisjonelle felter som
f.eks. maskin- og elektroteknikk, byg-
ningsteknikk, hydrologi m.fl. mens
man på andre felter som f.eks. geo-
logi, geoteknikk, biologi og økologi
m.fl. er sterkt avhengig av støtte uten-
fra. Dette kommer vi ikke utenom
hvis etaten skal kunne holde seg
innenfor en akseptabel personalram-
me. Det er selvfølgelig på våre tra-
disjonelt sterke fagfelter vi har mu-
ligheten til å være best, mens vi på
andre områder må være sterke nok
til å forstå og styre våre konsulenter.

Mange vil nå spørre om vi virkelig
er blitt så dårlige at det er grunn til
å ta opp det faglige nivået i etaten i
en artikkel som denne. Jeg mener
ikke at vi er faglig svake idag, men
jeg mener det er alvorlig grunn til å
være på vakt overfor de tegn som
finnes til svekkelse, slik at symp-
tomene ikke utvikler seg. Jeg ønsker
ikke her å peke ut tilfeldige områder
innen NVE hvor det er spesiell grunn
til oppmerksomhet. Hver fagavdeling
bør ta sin egen situasjon opp til vur-
dering da man selv bør kjenne best
hvor skoen trykker. Det kan imidler-
tid være grunn til å peke på en del
generelle forhold som er med på å
undergrave det faglige nivå. Den ab-
solutt største hindring for en faglig
utvikling er statens budsjettpolitikk.
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Mens de statlige oppgaver svulmer
opp, anskueliggjort i enorme an-
leggsbudsjetter, så holdes personal-
budsjettene meget stramme.

Tidsnød

Dette resulterer i at stadig større
oppgaver blir lagt på hver enkelt an-
satt. De fleste har nok med å holde
sine daglige tidsplaner, og strever med
å holde hodet over vann. Når man
ikke makter dette lenger, må man ty
til konsulenter.  I  denne situasjonen
vet alle som har prøvd det at nytenk-
ning ikke så lett finner sin plass. Man
kjører i sin tidsnød på gamle metoder
og tør som oftest ikke prøve noe nytt
da man ikke har tid til å utvikle det.
Så vil noen hevde at da får man bru-
ke utenforstående institusjoner til å
drive utviklingsarbeide og nytenk-
ning. Dette er vel og bra, men skal
vi ha den fulle nytte av et slikt arbeid
må vi ha tid og folk til virkelig å
følge med. Hvis ikke vil de nye kunn-
skaper bli sittende igjen i de andre
institusjonene. Vi så et produkt som
vi ikke har hatt tid til å sette oss
skikkelig inn i, men mer eller mindre
må akseptere. Vi blir brukere uten
helt å skjønne hva vi bruker. For na-
sjonen kan vel dette synes i sin fulle
orden, men for NVE er det utilfreds-
stillende. Vi er her ved kjernen til den
relative svekkelse av vårt faglige nivå.
Vi har i en årrekke vært meget flinke
til å gå ut med utviklingsoppdrag. Det
er ingen overdrivelse å hevde at mye
av den utvikling som her i landet har
funnet sted, på for NVE relevante
fagområder, skyldes oppdragsvirk-
somhet fra oss.

Selv har vi vært alt for lite opptatt
av å ta del i denne prosessen med
egne folk. Derfor har det skjedd en
forskyvning av ekspertise i vår dis-
favør.

Det kan synes vanskelig å unngå
denne utviklingen sålenge det tyde-
ligvis ikke er noen som helst forståel-
se for problemet hos våre departe-
mentale myndigheter. Det synes kan-
skje som det er nødvendig med en
Bravo-ulykke for å oppnå noe.
• Vi må innse at problemene tilknyt-
tet statens personalpolitikk ser ut til
å være konstante og vedvarende, og
det er så iøynefallende at det helt
overskygger de muligheter vi har
tross alt.

Større romslighet

Et annet spørsmål er de forhold vi
selv rår helt og fullt over. Den jevne
vekst og utvikling i etaten må vi selv-
følgelig tilskrive den formelle organi-
satoriske utviklingen i fagavdelinger
og direktorater. Det er imidlertid ikke
i kraft av dette apparat at den mest
dynamiske utviklingen har skjedd.
Etter min mening har mange og store
ideer utviklet seg rundt enkeltper-
soner som fra tid til annen har duk-
ket opp. Jeg vil også gi etaten all ære
for at den har sett romslig og ubyrå-
kratisk på friske og dristige initiativ,
og gitt spillerom for personlig utfol-
delse. Det skulle være nok å nevne
utviklingen av EDB-basert system-
planlegging for vannkraftsystemet, ut-
vikling av mer systematiske metoder
for prosjektstyring, mer systematiske
teknisk-økonomiske analyser etc. Vi
har heldigvis i mange tilfeller maktet
å ta vare på disse gjennombruddene,
men vi har også sett at mye har stag-
nert eller gått tilbake, ofte i forbin-
delse med at opphavskilden har slut-
tet i NVE.  I  denne sammenheng me-
ner jeg det er grunn til å kritisere
etaten for ikke i tilstrekkelig grad å
ha fulgt opp sin romslige innstilling
ved å bygge ut det formelle organisa-
sjonsapparat omkring det som er blitt
utviklet.

Et eksempel på denne svikten er at
man ennå ikke har maktet å bygge ut
en tilfredsstillende målrettet og orga-
nisert virksomhet når det gjelder
elektronisk databehandling og tek-
nisk-økonomisk systemplanlegging.
Det er nå snart 20 år siden de første
pionerer startet med dette i NVE.
Mye av grunnen til at vi har hatt en
delvis svikt her, mener jeg kommer
av at vi har vært for svake når det
gjelder målsetting. Det har ofte blitt
mye opp til den enkelte å bestemme
denne. Dette har også gitt seg utslag
i ansettelsespolitikken, idet det har
vært lagt for liten vekt på målrettede
kvalifikasjoner.

Det skulle være muligheter til å
bedre disse forholdene. La oss først
se litt på problemet med å utvikle og
ta vare på kompetanse.

Systematisk opplæring

Den etterutdannelse vi har idag
består omtrent utelukkende i ekstern 


kursvirksomhet. Det skal for øvrig
bemerkes at NVE aldri har vært til-
bakeholdende når det gjelder å la sine
ansatte komme på kurs. Kursvirk-
somheten er imidlertid nokså tilfeldig,
slik at det er svært vanskelig å få en
systematisk kompetanseutvikling gjen-
nom kursdeltakelse.

Ekstern kursvirksomhet må kom-
pletteres med interne kurs og semi-
narer direkte rettet mot etatens spesi-
fikke arbeidsoppgaver. Den interne
opplæringsvirksomheten må bli syste-
matisk og obligatorisk for alle nyan-
satte. For eldre ansatte bør det avset-
tes tid til kollokvier hvor spesielt ak-
tuelle problemer behandles og hvor
man også trekker inn ekspertise uten-
fra.  I  en del spesielle jobber bør det
være obligatorisk med noen måneders
systematisk innføringskurs.

Videre bør det satses på et mer
bevisst samarbeide med andre insti-
tusjoner, f.eks. NTH, EFJ, VHL o. a.
med sikte på utveksling av personell.
Derigjennom kan det oppnås en gjen-
sidig kunnskaps- og erfaringsutveks-
ling til nytte for begge parter og uten
at personalsituasjonen belastes.

Vi vet at det ved våre tekniske
forskningsinstitusjoner er vanlig med
såkalte «sabat-år» hvor høyt kvalifi-
sert personell går ut og arbeider i
andre institusjoner. Dette bør også
NVE kunne benytte seg av, og derved
trekke ekspertise inn i etaten. Ved
siden av å gå inn i det daglige arbeid,
bør slike personer kunne yte en bety-
delig innsats ved en intern kurs- og
opplæringsvirksomhet.

Jeg har etterlyst en skarpere mål-
setting for utviklingen på enkelte om-
råder. Heri ligger også at det må byg-
ges opp organisatorisk omkring de
oppgaver man skal løse slik at utvik-
lingen blir mer personuavhengig. Et
ledd i dette er at kvalifikasjonskrave-
ne ved ansettelser brukes bevisst for
å sikre kontinuiteten og målsettingen
man har satt seg.

Det meste av dette er vel for man-
ge gamle og kjente forslag. Jeg kjen-
ner også mange av motforestillingene
som vil komme, bl.a. de praktiske
vanskelighetene med f.eks. utveksling
av personell, at vi har for lite folk
til å drive opplæringsvirksomhet etc.

(Over til neste side.)
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Hva mener
Diesen?

I Fossekallen rn'. 3/77 fremlegger
Diesen hva han kaller noen synspunk-
ter omkring kjernekraft. Det kan for
så vidt være forståelig at Diesen med
sitt engasjement føler trang til å lufte
frustrerte refleksjoner på dette områ-
de, de skinner derfor igjennom.

Det forekommer meg imidlertid at
å koke lapskaus på dette kontrover-
sielle emne i dagens situasjon passer
dårlig i Fossekallen. Dette skal jeg
således la ligge.

Allikevel må det være tillatt å se
litt nærmere på en av de moralske
premisser som bringes til torgs: Nem-
lig: At k-kraft fremstilles som nød-
vendig for å redde verdens fremtidige
økte befolkning fra undergang — det
må jo da nødvendigvis tenkes på de
befolkningsrike land. Argumentet ly-
der fromt og besnærende, men for en
som har ferdes en del i nevnte del av
verden skurrer det dessverre stygt i
ørene. Selvfølgelig, argumentet er
oppfunnet og markedsført ikke av
Diesen, men toner ut fra teknologiske
sentra og fora, og det kan derfor være
alle grunn til å undersøke dets opp-
riktighet. Dette kan best gjøres ved å
prøve det på dagens harde virkelig-
het.

I korthet er jo denne at for henimot
1000 millioner mennesker arter livet
seg som en redningsløs daglig balanse-
gang på kanten av og i undergangen.

Ovennevnte prøve består derfor i å
besvare følgende enkle spørsmål:
Hvor finner man den samme bekym-
ring og aktive innsats fra de samme
teknologiske kretser for å redde disse
1000 mill, i deres undergangssitua-

Jeg vil imidlertid hevde at vi ikke har
forsøkt å sette dette i system noen
gang. Vi har derfor aldri fått noen
erfaring med det. Det er klart at
slike ting vil koste en del anstrengel-
ser, men vi får ikke noe gratis. Skal
vi ha muligheter til å være med i
første rekke må vi anstrenge oss til
det ytterste, og en av hovedbetingel-
sene for å lykkes er at vi klarer å
sette det i system.

sjon og for å fjerne dagens nød og
elendighet?

Ble du svar skyldig?
Saken er jo at dette meget vel kan

gjøres og dertil er de teknikker du
allerede mestrer gode nok, hvis det
bare finnes medmenneskelig energi og
solidarisk tankekraft nok.

Derfor, Diesen & Co., kanskje
dette var noe å tenke på.

Hva du evner kast av i de nærmeste
krav!

Per Hals

Per Hals spør meg om hvilken be-
kymring «teknologiske sentra og fora»
— som han åpenbart oppfatter meg
som en mer eller mindre kritikkløs
tilhenger av — nærer for de av ver-
dens millioner som lever i den ytterste
elendighet.

Uansett hvilke disse «sentra og

Overingeniør Edvard Svanøe
døde 18. januar, 94 år gammel.

Svanøe var født i Oslo og var
ingeniør fra Kristiania Tekniske
Skole 1904. Etter bl.a. i ha vært
ved Gravhalstunnelen, i Odda
og Tyssedal, ble han i 1913
byggeleder ved A/S Aura. Hi-
storien om Aura fram til staten
ved NVE overtok etter siste
krig, er for en stor del historien
om Svanøe. Det var et liv i
medgang og motgang, alt fra
optimisme og maksimal innsats
av folk for å bygge kraftverket
til fullstendig og langvarig still-
stand. I mellomkrigstiden slet
Svanøe for å få storindustri til
stedet som basis for gjenopp-
tagelse og fullføring av arbeidet
med Aura kraftverk. Mange var
hans reiser til utlandet i den
anledning.

I 1949 kom Svanøe til NVE's
hovedkontor i Oslo hvor han
hadde en lang arbeidsdag til
lenge etter han var blitt pen-
sjonist. Han var oss til stor
hjelp og glede spesielt i forbin-
delse med skjønn og eiendoms-
saker. Han hadde en meget god
hukommelse og kjente Auras
forhistorie som ingen annen.

fora» er, har jeg i artikkelen i Fosse-
kallen bare presentert mine egne,
personlige refleksjoner.

La meg presisere at jeg har ingen
illusjoner om at en satsing på kjerne-
kraft  aleine vil redde opp de skjeve
fordelinger som eksisterer i verden og
eliminere sult og nød.

Men vi burde vel kunne være enige
om at en ganske betydelig økning av
utlandenes energiforbruk er en av de
uomgjengelige forutsetninger for at
deres matvareproduksjon skal kunne
øke så det monner noe.

Så stilt overfor en framtid der olje
og gass, som idag dekker 2/3 av ver-
dens energiforbruk, er på vei ut og
folketallet bare fortsetter å stige, ser
ikke jeg at vi for de nærmeste ti-år
kan unngå vesentlige bidrag fra kull-
og kjernekraft — hva enten vi liker
disse energikilder eller ikke.

Erling Diesen

Overing. Edvard Svanøe.

For Sunndalsøra og omland
var Svanøe en god mann. Han
deltok i kommunalt styre, til og
med en kort tid som ordfører,
og han stiftet Kristiansund—
Oppdal bilruter.

Svanøe var en ivrig frilufts-
mann. Han holdt seg i åndelig
og fysisk form helt til det siste.
Han var stadig på farten sam-
men med sin kone.

Det var stil over Svanøe. Han
var hjelpsom, vennlig og kor-
rekt, i ordets beste betydning en
fin person. Vi ble glad i Svanøe,
vi vil savne denne hedersmann.

- S Aa -

Edvard Svanøe er død
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Eldre sivilingeniører ved NVE
Av siv.ing. Joralf Halgunset, Institutt for industriell miljøforskning

Som en del av NVE's ansatte kjen-
ner til, er det i 1977 i gang et forsk-
ningsprosjekt ved hovedkontoret i
Oslo. Prosjektet dreier seg (i første
rekke) om  eldre sivilingeniørers ar-
beidssituasjon, og har som mer offi-
siell tittel: «Relasjoner mellom alder,
yrkesforløp og utdanningsmønster».

Det er Institutt for industriell miljø-
forskning (IFIM) som gjennomfører
undersøkelsen. IFIM er et relativt lite
samfunnsvitenskapelig forskningsinsti-
tutt (i dag 13 ansatte). Det ligger i
NTH-miljøet og er organisasjonsmes-
sig tilknyttet SINTEF. Denne plasse-
ringen har gjort at utdanning og yr-
keskarriere for sivilingeniører alltid
har vært en del av instituttets arbeids-
felt.

På dette prosjektet har IFIM to
forskere som begge er -utdannet sivil-
ingeniører, Joralf Halgunset og Ivar
K. Brokhaug. Prosjektet er finansiert
av NTNF, og NTNF's komite for vi-
tenskapelig personell er styringsko-
mit.

Formålet med prosjektet kan skis-
seres i følgende punkter:

Klarlegge arbeidssituasjonen for
middelaldrende og eldre sivilinge-
niører (over 35-40 år).
Kartlegge yrkesgruppens syn på
og ønsker i forbindelse med eget
yrkesforløp, og med framtidige
planer.
Se deres arbeidssituasjon i sam-
menheng med deres yrkesutdan-
ning, og med sider av bedriftens
personalpolitikk og organisasjons-
messige oppbygging.
Undersøke, og eventuelt bidra til
å utvikle alternative yrkesbaner i
bedriften.

Den første kontakt med NVE ble
tatt i mars 1977, etter initiativ fra
IFIM. I henvendelsen til bedriften ba
vi om å få gjennomføre en intervju-
undersøkelse blant de ansatte sivilin-
geniører og blant ledelsen ved hoved-
kontoret. NVE stilte seg positiv, og
de første intervjuer ble gjennomført
like før sommerferien. Vi regner oss
nå ferdig med intervjuene, og har
hatt samtaler med et utvalg på ca. 30
av sivilingeniørene i den aktuelle al-
dersgruppen, det vil si over 40 år. Vi
har også inkludert ingeniører som har
tilsvarende stillinger som sivilingeniø-




rer. Utvalget har vi trukket ut vilkår-
lig fra personaloversikten:

Det er Joralf Halgunset som har
stått for det meste av dette arbeidet
ved NVE.

I tillegg har vi intervjuet ansatte i
personalavdelingen og folk med per-
sonaladministrative oppgaver innen
V- og E-direktoratet og i Statskraft-
verkene.

En tilsvarende intervjuundersøkelse
gjennomføres parallelt i en større in-
dustribedrift, slik at det vil være mu-,
lig å sammenlikne forholdene i de to
bedriftene.

I intervjuene tar vi særlig sikte på å
kartlegge den enkeltes arbeidssitua-
sjon, bl. a. bestemt av arbeidsoppga-
ver, ansvar, opplærings- og avanse-
mentsmuligheter. Men vi ber også
den enkelte se jobben i sammenheng
med sin «totale livssituasjon».

Mange av samtalene har gitt
intervjueren mye, og ikke sjelden
har de strukket seg utover den på for-
hånd avtalte tid. Neste trinn i arbeidet
er å bearbeide det innsamlede mate-
rialet, og på den bakgrunn foreta en
mer systematisk beskrivelse av ar-
beidsforholdene ved NVE slik de for-
toner seg for dem vi har intervjuet. I
dag er det for tidlig å si noe om
hvilke tendenser og dominerende

Sivilingeniør Joralf Halgunset. 


trekk som preger folks oppfatning.
Det får vi komme tilbake til.

Denne arbeidsrapporten vi forespei-
ler vil i første omgang bare være
myntet på NVE og til internt bruk i
etaten. Men i all informasjon vi brin-
ger tilbake, er vi opptatt av å skjerme
dem som har gitt oss opplysningene,
slik at det ikke skal være mulig å
spore seg tilbake til kilden. Det kan
selvsagt være vanskelig, forholdene er
ikke større i en bedrift som NVE, enn
at folk som er godt orientert kan
kjenne folk igjen på utsagn som blir
sitert. På den annen side er det neppe
noen som har kommet med uttalelser
som ikke tåler dagens lys, eller som
vedkommende for enhver pris ikke vil
bli identifisert med.

Tradisjonell (samfunnsvitenskapelig)
forskning slutter gjerne ved at fors-
kerne produserer en eller annen form
for rapport som gjøres tilgjengelig for
dem som er utforsket og andre. Vi
ved IFIM ønsker å følge arbeidet
(minst) ett skritt lenger. For det før-
ste ønsker vi å drøfte vår framstilling
med de berørte parter på bedriften,
for å rette feil, uklarheter og misfor-
ståelser. Slik drøfting tar vi og sikte
på underveis, bl. a. med NIF-gruppen
ved bedriften, for å være mer trygg
på at vi tar opp sider ved arbeidssi-
tuasjonen som bedriftens ansatte selv
anser som vesentlige.

Gjennom slike drøftinger, og den
informasjonsutveksling som skjer i
den forbindelse, vil både ansatte og
forskerne komme fram til en dypere
innsikt i positive og mindre gunstige
konsekvenser av den personalpolitikk
som føres i etaten og av den organi-
sasjonsmessige oppbygging som pre-
ger den. Slike drøftinger ser vi som
ledd i vårt arbeid med å bringe de
informasjoner og kunnskaper vi har
fått gjennom prosjektet tilbake til an-
satte og ledelse i bedriften, noe vi
definerer som del av prosjektet.

Dernest ser vi det som ønskelig at
prosjektet resulterer i mer konkrete
utviklingstiltak, i tråd med punkt 4 i
prosjektets formål. Initiativ til videre
arbeid med utgangspunkt i og med
grunnlag i dette prosjektet må komme
fra bedriften. Men vi ved IFIM er
sterkt interessert i å delta i dette ar-
beidet.
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Gamle Vemork fram i lyset igjen

Gamle Vemork Kraftverk slik det ter seg i dag etter at vannstoffabrikken er revet.

Vannstoffabrikken til Norsk Hydro
på Vemork ovenfor Rjukan er nå
slettet med jorda.

Mange kalte den vel for tungt-
vannsfabrikken, men tungtvannet var
bare et biprodukt.

Fram i lyset er da igjen etter mange
år kommet den prektige steinbygnin-
gen til gamle Vemork Kraftverk fra
begynnelsen av århundret.

Men den sto også for noen år siden
i fare for å gå samme veien som
vannstoffabrikken nå er gått.

Dette kraftverket ble jo overflødig
da Nye Vemork ble bygget inne i fjel-
let og tok over alt vannet. Inngangen
til Nye Vemork ses til venstre på bil-
dene.

Både lokale instanser og de sentrale
planmyndigheter gikk inn for at kraft-
verket skulle fiernes når det ikke len-
ger var i bruk.

Her i NVE var det imidlertid noen
som mente det burde restaureres og 


bevares som et minne om industriali-
seringens inntog i Norge. Tanken ble
reist av Hillestad i Vassdragsdirekto-
ratet og under konsesjonssakens gang
fulgt opp av Hovedstyret. Gradvis
vant dette synet fram, og gamle Ve-
mork med den karakteristiske rør-

gaten skal nå bevares.

Når de gamle vindusåpningene blir
åpnet igjen og fasaden for øvrig pus-
set opp, vil kraftverket framtre i sin
gamle prakt.

Slik tok det seg ut på Vemork før vannstoffabrikken til Norsk Hydro (i forgrunnen) ble slettet med jorden.

22 FOSSEKALLEN



Glimt fra GlomfjordKalles refleksjoner :

Misbruk av
fotografi

Min pensj o-
nisttilværelse
foran sydfløyen
er langtfra
kjedelig. Det
hender rett som
det er at en av
direktørene
skuer ned på
meg for å få
såkalt grasrot-
kontakt, og
stundom følger
de mitt råd.

Før fikk jeg
ofte besøk av
gamle arbeids-
kamerater på
Oslotur. Men i
det siste har de
dem onstrativt
snudd ryggen
til meg og heller
sett ut over den

kjedelige parkeringsplassen på den
andre siden av Middelthuns gate. Hva
skyldes dette?

Mange kaller meg mannen med
steinansiktet. Men selv om jeg er
laget av stein, har jeg både hjerte og
hjerne, og nå har jeg fått slippe til i
Fossekallen for å oppklare en mis-
forståelse. På mine gamle dager har
jeg fått god tid til å lese, både bøker
og aviser. «Du skal ikke tåle så inner-
lig vel den urett som ikke rammer
deg selv», sa Arnulf Øverland. Aften-
postens korsfarere kan neppe ha lest
dette.

Like etter det første snøfallet kom
en fotograf bort til meg. Han legiti-
merte seg og spurte om å få ta et bilde.
Jeg sa ja uten videre, for jeg trodde at
jeg nok en gang skulle opptre på kul-
tursiden. Stor ble derfor min over-
raskelse 25.11 da Aftenposten brukte
bildet til å pynte opp en leder med
angrep på arbeidsmiljøloven.

Kjære venner, min holdning til
nattskiftet er som før!

Selv om mange har løpt til pressens
etiske utvalg med mindre saker enn
dette, nøyer jeg meg med å gi gult
kort. Men Aftenposten skal vite at
redaktøren har antydet noe om en
fast spalte i Fossekallen, og jeg har
rødt kort på lager under hatten. Nå
som saken er oppklart, ber jeg mine
kamerater fortsette å oppsøke meg.
Jeg trenger stadig stoff til spalten
min. Kalle

Like fra tiden omkring første ver-
denskrig til for få år siden lå det et
lite anleggskraftverk ved siden av det
store kraftverket i Glomfjord. Det
hadde to aggregater på til sammen
noe over 1 MW og utnyttet en del av
vannet i fallet mellom Fykanvannet
og sjøen, snautt 100 m. Maskineriet
ble etter hvert nedslitt, apparatanleg-
get gikk vel på slutten nærmest på
dispens fra tilsynet, og røret var også
nokså rustent. Da Glomfjord skulle
få sitt nybygg med kontorer, garde-
rober og spiserom, verksteder og lager
i tilslutning til stasjonen, måtte så
«lille stasjon» vike plassen for godt.
Og nesten alt vannet buldrer nå «til
ingen nytte» ned Fykanberget — nes-
ten, fordi det på det gamle drifts-
rørets plass ble lagt et nytt rør, — se
bildet — som forsyner 3 av de store
generatorene med kjølevann.

Men i den siste tiden er jo små-
kraftverk kommet på moten igjen.
Burde ikke generalplanleggerne i
Statskraftverkene som for tiden arbei-
der med prosjekter i hele Svartis- og
Saltfjellområdet, og som vanligvis
bare opererer i MW og TWh-klassen
se litt på mulighetene for plassering
av et nytt småkraftverk inne på Fy-
kan?

Glomfjords historie går imidlertid
lenger tilbake enn til tiden omkring
første verdenskrig. På de store, blanke
svabergene like ovenfor Fykanvannet
finner vi helleristninger fra omkring
år 2000 før Kristus. Strekene er gan-
ske svake etter å ha vært utsatt for
vær og vind — og hvilket vær og vind
— i 4000 år. Så leserne får bare tro
Fossekallen på at til venstre innenfor
det inngjerdede feltet er det avtegnet
ei kveite og til høyre et reinsdyr.
Gjerdet og orienteringsskiltet har ka-
rene ved Glomfjord Kraftverk satt
opp etter anmodning og anvisning fra
Tromsø Museum. Arrangementet har
med årene vist seg å være noe uhel-
dig. Fjellet nedenfor skiltet er blitt
misfarget av rustvann fra jernstol-
pene. Museet er blitt gjort oppmerk-
som på forholdet, og oppsynsmann
Bang og hans folk retter gjerne på
forholdene, bare de får vite hvordan
Tromsø Museum vil ha det.

Videre innover i Fykandalen langs
vannet går det en bilvei, hvor en
riktignok ikke bør kjøre særlig fort.
Den fører inn til den taubanen som
ble montert for noen år siden for å

Taubanen som ble montert for noen år
siden for å lette adkomsten til reguler-
ingsanleggene, har hatt mange og tildels
hardnakkede barnesykdommer.

lette adkomsten til reguleringsanleg-
gene på fjellet for damvokterne. Ba-
nen har hatt mange og til dels hård-
nakkede barnesykdommer. Så ganske
ofte, også de siste årene, har folkene
måttet ta seg opp på den gamle må-
ten, over ei hengebru, opp en stup-
bratt sti, og der det blir enda brattere,
går stien over i ei trapp på drøyt 1100
trinn. Driftsbestyrer Thorleif Jenssen
håper at driften av taubanen nå skal
bli mer stabil.

Blant innbyggerne i Glomfjord er
banen blitt populær. Til visse tider
hver uke kjøres den nemlig som tu-
ristbane, kr. 8,— for store og kr. 5,—
for små.

Men noen få tar trappene fatt uan-
sett, hva nå enten det er økonomien,
trimmen eller suget i mellomgulvet
som er motivet.

Die
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Tegneass.
Ingeniør
Ingeniør
Førstesekretær
Elmaskinist
Betjent
Ktr.ass.
Førstesekretær
Avd.ing.
Ktr.ass.
Førstesekretær
Adm.sekretær
Tegneass.
Avd.ing.
Maskinm.ass.

Ingeniør
Førstehydrolog
Førstesekretær
Adm.sekretær
Førstesekretær
Overing.
Overing.
Førstesekretær
Førstektr.fullm.
Avd.ing.
Førstektr.fullm.
Førstesekretær
Ktr.fullm.
Ktr.fullm.
Førstesekretær
Spesialarbeider
Overing.
Ktr.fullm.
Konsulent
Spesialarbeider
Ktr.fullm.
Spesialarbeider
Overing.
Førstektr.fullm.
Oveding.
Førstektr.fullm.
Førstektr.fullm.
Spesialarbeider
Overing.
Ktr.fullm.

VU
Innset-verkene
SBA
SAB
Nore-verkene
SAA
SAA
ESS
ET 1
SAA
SAK
AI
SKG
SDT
Rød trafostasj.

Ulla-Førre-anl.
VH
AAA
SPK
Eidfjord-anleggene
SVS
VFØ
Ulla-Førre-anl.
VA
Ulla-Førre-anl.
AAØ
EKT
VH
SAK
Skjomen-anleggene
Rana-verkene
EKT
VA
Ulla-Førre-anl.
Smestad trafostasj.
ET 1
Rana-verkene
ET 6
VH
EEP
VF
SDS
Hakavik kraftverk
ES
EA

MaterialforvalterSAM
Overing. SDT
Spesialarbeider Aura-verkene
Spesialarbeider Nore-verkene
Avd.ing. SPV
Avd.ing. Eidfjord-anleggene
Førstesekretær SAB
Spesialarbeider Rana-verkene
Spesialarbeider Aura-verkene
Førstekonsulent AAØ
Maskinm.ass. Røykås trafostasj.
Ktr.fullm. SAA
Avd.ing. VHD

Nytilsatte:
Bachtel, Patricia
Elverum, Odd
Haugli, Arne
Kristensen, Bjørn
Larsen, Bjørnar
Magnussen, Mona
Michelsen, Knut
Minde, Arne
Myrann, Kjell
Ose, Tove Lise
Rogstad, Jon 0.
Tvervik, Knut
Østmo, Martin
Aalborg, Tor
Aas, Mads

Avansement og opprykk:
Allertsen, Agnar D.
Andersen, Jan H.
Andreassen, Arne
Askedal, Charlotte
Bae, Peder 0.
Bakke, Jørund
Beheim, Einar
Bersås, John
Berg, Ingebjørg
Bertelsen, Geir
Birkeland, Ottar
Brodersen, Kjell F.
Brænd, Ellen
Byholt, Solveig
Børli, Kåre
Dambråten, Ola
Danielsen, Per
Dietrichs, Kari
Dypå, Arvid W.
Eng, Sigurd
Flyen, Gunhild B.
Følling, Ole
Gjessing, Erik T.
Gjøtterud, Arnhild
Glende, Ivar
Godal, Karen
Graff, Ragnhild
Grimnes, Jan
Grongstad, Steinar
Gulbrandsen, Nora
Gundersen, Håkon J.
Gusdal, Finn
Hafsås, Håkon
Hagen, Anker
Hagenes, Knut
Helle, Atle
Hjelseng, Margit
Hjerpbakk, Jakob
Hoel, Torleif
Hove, Roar
Jahnsen, Bjørn
Jahren, Gunnar
Jansrud, Sigurd

Jensen, Helge
Karoliussen, Andreas
Knudsen, Hans H. W.
Kristiansen, Hans J.
Kroken, Hallstein
Kaaseth, Arne
Lagnes, Ole
Leirbekkhei, Anbjørn
Lillebrygfell, Sverre
Mellquist, Pål
Møller, Per J.
Nordheim, Torleif
Nylund, Reidar
Olsen, Klara
Ommundsen, Ole J.
Paule, Gunhild
Roghell, Bertin
Romtveit, Magne
Rudi, Olav
Rødberg, Hans
Råmundal, Olav T.
Sandbjør, Karin
Scheen, Sverre
Skjelvik, Halvor
Skotvoll, Ivar
Sletaune, Børge
Solheimjordet, Ole
Solvang, Asbjørn
Stavnes, Harald
Steen, Ole J.
Stormo, Olav
Svedahl, Henrik
Svensli, Gustav K.
Sætre, Else
Sæves, Arne
Sørlie, Emilie
Vedlog, Harald
Venjum, Johan
Wathne, Tørres
Weseth, Vilhelm
Ødegaard, Arne R.
øksnes, Helge
Østensen, Svein H.
Aamodt, Arthur

Fratredelse med pensjon:
Anshus, Olaf
Asmyhr, Nils
Bugge, Hans
Hegstad, Sverre
Kvamme, Bård
Rødseth, Per
Skamfer, Martin
Stenseth, Knut
Svensli, Gustav K.

Fratredelse, annen:
Fosshaug, Trond
Hanssen, Nikolai
Lied, Karine
Lillefjære, Harald
Moe, Håkon
Nesheim, Bjørn
Nilsen, Gunnar
Paulsen-Linnekogel, E.
Pedersen, Eivind
Rasmussen, Sigbjørn
Rønsberg, Kari M.
Skogen, Hilde
Smylingsås, Leif

Dødsfall:
Bjerkmo, Guttorm
Lia, Torkjell

NVE s personale
Endringer i november
og desember 1977

Avd.ing. SPS
Spesialarbeider Glomfjord kraftv.
Overing. Eidfjord-anleggene
Avd.ing. VHO
Spesialarbeider Tokke-verkene
Spesialarbeider Nore-verkene
Konsulent Skjomen-anleggene
Spesialarbeider Rana-verkene
Spesialarbeider Rana-verkene
Overing. VN
Konsulent SAB
Spesialarbeider Tokke-verkene
Avd.ing. SDS
Spesialarbeider Rana-verkene
Avd.ing. SEL
Spesialarbeider Flesaker trafostasj.
Avd.ing. Rana-verkene
Spesialarbeider Tokke-verkene
Spesialarbeider Nore-verkene
Avd.ing. SKS
Avd.ing. VH
Ktr.fullm. EA
Konsulent SAK
Spesialarbeider Tokke-verkene
Konsulent Grytten-anlegget
Avd.ing. VH
Spesialarbeider Nore-verkene
Spesialarbeider Innset-verkene
Spesialarbeider Glomfjord kraftv.
Avd.ing. Aura-verkene
Spesialarbeider Glomfjord kraftv.
Tekniker VI-1
Spesialarbeider Aura-verkene
Adm.sekretær AP
Konsulent AP
Ktr.fullm. AAØ
Avd.ing. Aura-verkene
Konsulent AAØ
Konsulent AP
Spesialarbeider Rana-verkene
Førstekonsulent AJ
Avd.ing. Skjomen-anleggene
Førstesekretær Eidfjord-anleggene
Konsulent AAØ

Oppsynsmann
Maskinmester
Fagarbeider
Maskinmester
Oppsynsmann
Maskinm.ass.
Opps.mannsass.
Fagarbeider
Driftsarbeider

Fagarbeider
Oppsynsmann
Avd.ing,
Avd.ing.
Maskinm.ass.
Ingeniør
Avd.ing.
Ktr.ass.
Betjent
Ingeniør
Tegneass.
Ktr.ass.
Ktr.fullm.

Grytten-anlegget
Minne trafostasj.
Omr. 2
Rød trafostasjon
Grytten-anlegget
Rana-verkene
Grytten-anlegget
Omr. 4
Aura-verkene

Innset-verkene
Skjomenanleggene
SKG
ET 2
Hasle trafostasjon
Ulla-Førre-anl-
Skjomen-anleggene
SAA
SAA
Eidfjord-anleggene
ESO
ESO
AE

Maskinm.ass. Rana-verkene
Maskinm.ass. Hasle trafostasjon
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