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NORGES
VANNKRAFT

.43o
S.

I juni i år holdes den 5. ver-
,denskraftkonferanse i Wien.

,..°'Hovedstyret — ncerrnere be- ..
stemt Hydrologisk avdeling —
har utarbeidet en oversikt over
Norges energi-ressurser og
kraftutbyggingen, som skal

	

legges fram for konferansen. \) /.1 000 Tokle resurser-
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Den dominerende kraftkilde i Norge er vannkraften,
og det er betegnende at denne i dag utgjør over 99
prosent av landets stasjonære kraftproduksjon. Vass-
dragene har forholdsvis små nedbørfelter, men til dels
meget store fallhøyder, og nedbøren er gjennomgående
stor i de høyeste distrikter. En regner med at landets
midlere nivå er ca. 500 m. o. h. med et høyeste punkt
på henimot 2500 m. Midlere årlig nedbør er anslått
til ca. 1450 mm, og fordunstningen varierer mellom
ca. 150 mm pr. år i de nordlige landsdeler og 300 mm
i de sørlige. Den effektive nedbør varierer fra 300 mm
pr. år i de lavere indre strøk til ca. 6000 mm i høyere
strøk med innslag av maritimt klima.

I innlandsvassdragene akkumuleres størsteparten av
vinternedbøren som snø, og snømagasinet, som varierer
sterkt med beliggenheten, utgjør vanligvis 30-40 pro-
sent av årsnedbøren. I denne tid, da kraftbehovet er
størst, synker tilsigene til et minimum, vanligvis i mars,
da det kan gå ned i omkring 15 prosent av gjennom-
snittet, leilighetsvis under 10 prosent. Underskudds-
perioden varer i alminnelighet i 200-270 døgn med
et midlere tilsig på 20-35 prosent av gjennomsnittet.

Kraftverkene må derfor sikres vannreserver for lav-
vannsperioden, og betydelige magasiner kan tilveie-
bringes i de tallrike sjøer. En regner med at fersk-
vannsarealene utgjør 4.4 prosent av landområdet.
Mange av sjøene ligger i betydelige høyder, hvor regu-
leringen kan gjennomføres uten altfor store inngrep i
kulturområder. Hittil er det utbygd magasiner på til-
sammen ca. 18 X 109 (18 milliarder) m3, men dette 


er bare omkring V3-1/4 av hva som muligens kan skaf-
fes. Ved slike reguleringer kan størsteparten av kraft-
kildenes tilløp (omkring 70 prosent) utnyttes for en
utjevnet kraftproduksjon, samtidig som denne kan
tilpasses behovet både for vedkommende anlegg og i
samkjøring mellom magasinverk og elveverk.

Ytterligere kan en del vann utnyttes til flomkraft.
Statistikken over nyttbar vannkraft er under stadig

revisjon, og endelige tall kan vanskelig fastsettes. I
rapport nr. 8 til 4. kraftkonferanse ble vannkraftres-
sursene anslått til 12 X 106 (12 millioner) kW år-
gangskraft. Det er antatt at vassdragene ved en noe
hardhendt utnyttelse, D: uten å ta altfor store hensyn
til lokale interesser, med økonomisk fordel kan bygges
ut for en årsproduksjon på 110 X 109 (110 milliarder)
kW. De hydrologiske forhold tatt i betraktning skulle
denne kraftmengde være til stede med ca. 90 prosent
sannsynlighet. I normale og vannrike år blir kraft-
mengden noe større og dessuten kommer et tillegg for
tilfeldig overskuddskraft som kan nyttes for samkjøring
eller sesongbetonet formål. Den norske stat eier om-
kring ¼ av vannkraften.

I hvilken utstrekning de nevnte muligheter kan reg-
nes utnyttet, avhenger av den vekt en tillegger andre
almene hensyn. Det er mulig at en inntil videre bør
regne med 8-10 prosent reduksjon.

I denne oppgave er det ikke tatt med kraftkilder
under 1000 HK og det er bare regnet med de som
kan utbygges for priser som i dag ansees regnings-
svarende.

Vannkraften omfatter anlegg i forskjellige prisklas-
ser. Den endelige inndeling er ikke foretatt, men det
antas at omkring halvparten av kraften er meget billig
og V6 ligger i en rimelig prisklasse. De anlegg som er
tatt med, får en årsytelse på 1000-300 000 kW. Av
større enheter regner en å ha 35 anlegg på over 75 000
kW med en midlere kapasitet på ca. 125 000 kW.

De største kraftkilder er typiske magasinverk med
ofte store fallhøyder. Omtrent 60 prosent av kraften
kan således utbygges i fall på over 300 m, og det stør-
ste nyttbare fall er på ca. 1100 m. De er stort sett
beliggende på den vestlige, nedbørrike helling mot
havet. I de store elver, særlig på Østlandet, er fall-
høydene mindre og reguleringsmulighetene begrenset.
Her er det overskudd av flomkraft, som med fordel
kan utnyttes i samkjøring med magasinverkene. Denne
samkjøring gir også anledning til å dra nytte av de
forskjellige nedbørforhold mellom øst og vest. Av-
standene for linjebygging er ikke overvettes store, selv
om høyfjellsovergangene kan bringe noen vanskelig-
heter.

Over halvparten av kraften er beliggende ved eller
i nærheten av isfri havn.

Ved utgangen av 1949 var det i norske vannkraft-
verk en turbininstallasjon på ca. 3 X 106 (3 millioner)
kW. I de etterfølgende år er nettoøkingen i perioden
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1950-1955 = 1 443 000 kW, som svarer til en gene-
ratdrytelse på 1.403 M.W.

Den samlede installasjon er nå på noe over 4500 X
103 (4.5 millioner) kW. Samtidig er magasinene økt
fra 14.7 X 109 (14.7 milliarder) m3 til ca. 18 X 109
(18 milliarder), hvorved årgangskraften er steget fra
1.895 X 106 (1.895 millioner) til  2.672 X 106  (2.672
millioner) kW.

Magasinene representerer en potensiell energimengde
i de utbygde fall på 10.06 X 109 (10.06 milliarder)
kWh, en øking fra 1949 på 2.06 X 109 (2.06 milliarder)
kWh. Siden 1949 er utbyggingsomkostningene steget
med henimot 70 prosent (67 prosent).

Fig. 1 viser utviklingen av vannkraftutbyggingen
karakterisert ved installert turbinkapasitet og stignin-
gen i kraftproduksjonen.

Tabell I viser den installerte turbinkapasitet i de for,
skjellige forsyningsområder som er angitt på oversikts-
kartet på s. 1. Videre viser den størrelsen av den år-
gangskraft en kan regne med i de utbygde fall ved
den regulerte lavvassføring i et vannfattig år. Til
sammenlikning er også den samlede årgangskraft en
kan regne med ved framtidig utbygging. Nest siste
kolonne angir vannkraft under utbygging, og siste ko-
lonne den prosentvise del av befolkningen som nå er
forsynt med elektrisk kraft.

Inklusive anlegg under utbygging er nå ca. 1/4 av den
tilgjengelige årgangskraft utbygd. Tabellen viser at
installasjonen er 69 prosent større enn årgangskraften,
hvilket er nødvendig både for å ha reserver og av
hensyn til døgn-, uke- og sesongregulering som kreves
for å dekke det maksimale behov samt for å nytte
tilsiget i gode vannår.

Som det framgår av tabellen er elektrisitetsforsynin-
gen godt fordelt i de sørlige landsdeler, selv om det
ennå er langt igjen før behovet er dekket. I de nord-
ligste deler er det også gjort store framskritt for så vidt
som 70 prosent av befolkningen har fått tilførsel av
kraft mot 45-50 prosent i 1949.

Tabell I.




Utbygget

Argangskraft

ss




Forsynings-



område a
 - 




°O
ø




prosent




ø




kW 10' av
resurser




Østlandet .2 2163 5001 364618599
Sørlandet .2371 100171164899
Vestlandet1 0064 5005 421212294
Møre og

Tr.lag ..5731 400330248892
Nordland .4121 500235164270
Troms og

Finnmark72 50030 64670

4 516 12 5002 672 2143193

I tilslutning til tabell I viser fig. 2 (side 1) den
distriktsvise fordeling av vannkraftressursene, utbygd
og under bygging værende årgangskraft.

Av den totale installasjon tilhører omkring 26 pro-
sent staten. Ca. 39 er kommunale, interkommunale
eller fylkesverker, og resten, ca. 35 prosent, er private.

Det totale forbruk av elektrisk energi fordelt på
forbrukerne i de senere år er vist i tabell II.

• Omkring 1.5 prosent av turbinkapasiteten anvendes
direkte som mekanisk kraft, hovedsakelig i trefored-
lingsindustrien og til mølledrift.

Tabell II.

Norges elektrisitetsforbruk, i GWh og prosentisk fordeling på konsum :




1938
GWh = %




1946




1950




1951




1951




1953




1954
(foreL)




Produksjon 	





11 600




17 760




1 770




18 866




19 583




21 780




± overføringstap 	





1 508




2 220




2 219




2 358




2 488




2 720




Forbruk 	 9 139




10 092




15 541




15 531




16 508




17 135




19 060




Fordelt på:

















Elektrokjem.ind. etc. 
 4 872 = 53.3 3 837 = 38.0 6 950 = 44.7 7 100 = 45.7 7 150 = 43.3 7 200 = 42.0 7 780 = 40.8
Trefordeling 	 10 80 = 11.8




971 = 9.6 1 640 = 10.5 1 550 = 10.0 1 480 = 8.9 1 550 = 9.0 1 850 = 9.7
Bergverk 	




174 = 1.9




96 = 1.0




127 = 0.8




125 = 0.8




163 = 1.0




175 = 1.0




180 = 0.9
Annen industri og håndv.




703 = 7.7 1 036 = 10.3 1 522 = 9.8 1 516 = 9.8 1 700 = 10.3 1 825 = 10.7 2 070 = 10.9

Sum industri 	 6 829 = 74.7 5 940 = 58.9 10 239 = 65.8 10 291 = 66.3 10 493 = 63.5 10 750 = 62.7 11 880 = 62.3
Jernbaner og sporveier




108 = 1.2




152 = 1.5




202 = 1.3




210 = 1.3




225 = 1.4




235 = 1.4




255 = 1.3
Husholdn., jordbruk, forret-

ninger m. v. 	 2 193 = 24.1 4 000 = 39.6 5 100 = 32.9 5 030 = 32.4 5 790 = 35.1 6 150 = 35.9 6 925 = 36.4

En vurdering av det framtidige elektrisitetsbehov
blir nødvendigvis noe usikker. Under hensyntagen til
befolkningens tilvekst og industriens utvikling er det
antatt at årsbehovet kan komme opp i 30 X 109 (30 


milliarder) kWh i 1960. Dette skulle i så fall kreve
en årlig øking av produksjonen på 1.5 X 109 (1.5 mil-
liarder) kWh, eller en årlig nyinstallasjon på 300 000
kW. Hvorvidt prognosen holder eller kan gjennom-

FOSSEKALLEN 3



føres, avhenger av tilgang på kapital og arbeidskraft,
samt på verkstedenes kapasitet.

De norske turbinverksteder som nå har en kapasitet
på ca. 160 000 kW er under sterk utvikling, og vil
muligens i nær framtid kunne levere mesteparten av
de turbiner det antydede program krever. Tabell III
gir en oversikt over turbinproduksjonen ved det ledende
norske verksted i de siste 34 år.

En legger merke til den sterke vekst i enhetenes stør-
relse. De største Francisturbiner som er levert, er på
ca. 58 000 kW, og turbiner av denne type er konstrU-
ert for fallhøyder opp til 415 m. I planene for utbyg-
ging av Øvre Vinstra og Tokke regnes med enda større
enheter, henholdsvis 68 000 og 103 000 kW.

Den innenlandske fabrikasjon av generatorer tilsva-
rer omtrent turbinfabrikasjonen og transformatorverk-
stedene har omtrent den dobbelte kapasitet.

Tabell III.

Periode Antall
turb.

Turbinkap.
kv.•10!

Gj.sn.kap.
pr. enhet
kv. 10!

Årlig prod.
kv.101

1921 --30 353 799 2.2680
1931 --40 323 710 2.2021
1941 --50 232 1 392 6.00139
1951 --54 71 595 8.38149

Sammendrag.

Som følge av de orografiske og klimatiske forhold
står Norge som et av de vannkraftrikeste land i Europa.
Landets midlere nivå er omkring 500 m og netto ned-
bør er ca. 1200 mm pr. år. En stor del av nedbøren
faller som snø og avløpet er meget ujevnt fordelt over
året, men det er god anledning til utjevning ved regu-
lering av de tallrike, til dels høytliggende sjøer hvor
kultiverte områder blir lite berørt. Det antas at det
kan tilveiebringes magasiner på henimot 50 å 60 X 109
(50 å 60 milliarder) m3, hvorved ca. 70 prosent av
avløpet kan utnyttes for jevn kraftproduksjon.

Med slike reguleringer er årgangskraften anslått til
12.5 X 106 (12.5 millioner) kW ved 82 prosent virk-
ningsgrad, motsvarende en årsproduksjon på henimot
110 X 109 (110 milliarder) kWh (foreløpige tall). I
tillegg hertil kommer omkring 10 X 109 (10 milliarder)
kWh nyttbar flomkraft.

Det er nå tilveiebrakt magasiner på omkring 18 x 109
(18 milliarder) m3, hvorved utbygd årgangskraft be-
løper seg til henimot 2.7 X 106 (2.7 millioner) kW,
eller ca. 21 prosent av de totale ressurser. Den instal-
lerte turbinkapasitet utgjør for tiden ca. 4.5 X106
(4.5 millioner) kW. Ca. 26 prosent av denne tilhører
staten.

Siste år var den hydroelektriske kraftproduksjon
henimot 23 X 109 (23 milliarder) kWh. Den største
del av turbininstallasjonen er av innenlandsk produk-
sjon. (Forts. 3. omslagsside.)

VED GJÆTLEBEKKEN
Du surlande bekk,
du kurlande bekk,
her ligg du og kosar deg  varm og klår.
Og speglar deg rein
og glid over stein,
og sullar så godt
og mullar så smått,
og glitrar i soli med mjuke bår' .
—Å , her vil eg kvile, kvile.

Du tiklancle bekk,
du siklande bekk,
her gjeng du så glad i den ljose
Med klunk og med klukk,
med song og med sukk,
med sus og med dus
gjennom laubygt hus,
med underleg svall og med svæving blid.

A,  her  vil eg drøyme,  drøyme.

Du hullande bekk,
du sullande bekk,
her fekk du seng under mosen mjuk.
Her  drøymer du kurt
og gløymer deg bort
og kviskrar og kved
i den store fred
med svaling for hugsott og lengting sjuk.
— Å , her vil eg minnast, minnast.

Du vildrande bekk,
du sildrande bekk,
kva tenkte du alt på din lange veg?
Gjenom aude  rom?
mellom buske og blom?
Når i jord du smatt,
når  du fann deg att?
Tru  nokon du såg så eismal som eg.
— Å , her  vil eg gløyme, gløyme.

Du tislande bekk,
du rislande bekk,
du leikar i lund, du sullar i ro.
Og smiler mot sol
og ler i ditt skjol,
og vandrar så langt
og lærer så mangt . . .
å syng kje  om  det  som  eg  tenkjer no.
— A,  lat meg få blunde, blunde.

ARNE GARBORG.
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flakatiik KRAFTVERK

Etter Vassdragsvesenets forutgående un-dersøkelser og beregninger, besluttet

Stortinget i juni 1916 at Hakavik Kraftverk

skulle utbygges for å skaffe elektrisk energi

til drift av Oslo—Drammenbanen. På grunn

av vassdragets gode reguleringsmuligheter

og dets sentrale beliggenhet i forhold til en

flerhet av jernbaner i den sørlige del av

landet, er kraftverket bygd som toppdrift-

verk. Byggetiden var 1917-22.

1. Vassdragets  hydrografi  og regulering.

Nedbørfeltene ligger på åsene mellom

Eikeren og Lågendalen og hører til her-

redene Øvre Eiker, Øvre Sandsvær og Ytre

Sandsvær i Buskerud, og Hof herred i

Vestfold fylke.

Nedbørfeltene deler seg naturlig i to

deler, en på hver side av vannskillet mel-

lom Lågen og Eikeren. På Eikernsiden

har man store og lille Øksnevann, Utrygg,

Tistillen, Burvann og Brånevann, som alle

unntatt Utrygg er oppdemmet til et sam-

menhengende magasin. Nedbørfeltet utgjør

20 km2. Dessuten kan overføres 5 km2

småfelter på denne siden. På siden mot

Lågen har man Hajerenfeltet med 15 km2

og dessuten 7 km2 som kan overføres til

Hajeren. Det samlede nyttbare nedbørfelt

er i alt 47 km2. Av disse er i dag utnyttet

40 km2.

Nedbørfeltet har en rekke større og

mindre vann som er samlet og oppdemmet

i et magasin som utgjør 30 mil. m3. Flom-

løpet på dammen i Øksne og Hajeren lig-

ger på kote 412.80. Mellom Hajeren og

Øksne er det sprengt en nivåtunnel, -tverr-

snitt 1.7 + 1.9 i en lengde av 1000 m. Den

regulerte vannføring er beregnet til 1.2 m3

pr. sek. med et magasin på 27.6 mill. m3.

Det bemerkes at det i en rekke andre

vann i nedbørfeltet er anledning til å

skaffe ganske betydelig  nye  magasiner hvis

det skulle bli aktuelt med sesongregule-

ring i samarbeid med andre anlegg.

2. Disposisjon, kraftytelse og installasjon.

Fra Øksnevann, hvor regulert høyvann

ligger på kote 412.80 og regulert lavvann

på kote 403.00, føres vannet gjennom et

inntak og en 1520 m lang driftstunnel fram

til fordelingsbassenget, som ligger på åsen

ut mot innsjøen Eikeren. Fra fordelings-

bassenget er det lagt 2 stk. høytrykksled-

ninger ned til kraftstasjonen ved Eikeren,

som ligger ca. 19 m o. h. Fallhøyden vari-

erer mellom 393.80 ved høyvann og 384 m

ved reg. lavvann. Rørtunnel og rørgate er

utsprengt med tanke på montering av et

tredje rør ned til kraftstasjonen. Reg. vann-

føring ca. 1.05 m3/sek. Turbinenes virk-

ningsgrad ligger ved de midlere belastnin-

ger fra 1125 til 2500 turb. HK på 86 til

ca. 89 prosent. Den samlede virkningsgrad

på turbiner, generatorer og transformatorer,

ligger ved belastninger fra 1000-3000 kW

på 76 prosent, stigende til 79.5 prosent og

ned til 77.5 prosent. Vassdragets yteevne

Like før påske fikk kraftverket besøk av  noen  ingeniører fra

Hovedstyret, og sammen med disse kom «Fossekallen»s redaktør.

«Vil du gjøre meg en tjeneste?» spurte han. «Ja, så gjerne,» svarte

jeg intetanende. «Vel, da må du skrive et  stykke  i «Fossekallen» om

Hakavik Kraftverk. Det skal dekke  3-4  sider og omfatte kraftverkets
tekniske data og dets historie fra anleggstiden og fram til i dag, samt

et godt utvalg i bilder, både  fra  anleggstiden og driften, og det hele

må  være  ferdig innen  6. april,»  sluttet han i en bestemt tone.

Alle innvendinger prellet av som vann pågåsa, og hermed fram-
legges resultatet for de cerede lesere, idet jeg håper det vil være et

grunnlag for å kunne danne seg et bilde av kraftverket.

Hakavik, den 6. april  1956.

Ragnar Hakavik
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er i et normalår ca. 24 mill. kWh pr. år

ved kraftst.vegg.

Ved starten i 1922 var det installert 3

aggregater. Det fjerde aggregat ble mon-

tert i 1936. Kraftstasjonen er planlagt for

6 aggregater.

3. Beskrivelse avkraftverkets enkelte deler.

Reguleringsdam og inntak.

Dammen ligger i en trang slukt i fjellet,

ca. 500 m nedenfor Hakavikelvens utløp

fra Øksnevann. Den er utført i betong i

blanding 1:31/2:41/2 med fetskikt på for-

siden. Forsiden skråner 15:1 og baksiden

3:2. Kronebredden er 3 m. Den samlede

damhøyde er på det høyeste 34.5 m. Grav-

nings- og sprengningsmassene utgjorde i alt

ca. 10 000 m3. Inntaket er lagt på dam-

mens høyre side. Terskelen ligger på kote

399 og like foran denne, men 1 m lavere,

er det anbrakt en bunnluke i dammen for

eventuell tømming. Det er grov-varegrinn

fordelt på to løp foran inntaksluken og fin-

varegrinn etter luken. Lukespill på 50 t.

Driftstunnel.

Tunnelens lengde er 1520 m med et

tverrsnitt på 6 m2. Fallet utgjør fra inn-

taksterskelen til bunnen i fordelingsbassen-

get ca. 10 m. Tunnelen har to tverrslag,

hvorav det ene benyttes som tømmetun-

nel for driftstunnelen og ford.bassenget,

idet det er anbrakt en luke i krysset mel-

lom tunnelen og tverrslaget. Det viste seg

å være dårlig fjell i tunnelen, og ca. 12

prosent av lengden er derfor utforet med

betong i forskjellige utførelser.

Fordelittgsbasseng.

Bassenget er sprengt ned i fjellet i en

dybde av 22 m. Bunn og sider er utforet

med betong. Fra fjell og videre opp i en

høyde av 7 m er bassenget utført helt i

betong. Tverrsnittet er 11.4 X 9.5. Fra

bassenget fører 3 rørledninger gjennom en

betongpropp som er 11 m lang. Foran

rørene er montert fin-varegrinn. Det ene

rør er lukket med blindlokk.

Rørgate og rørledning.

Rørgaten har en skrå lengde av 1100 m

og en høyde 380 m. I horisontalplanet

har rørgaten en vinkel like foran kraftsta-

sjonen, mens det i vertikalplanet er en

rekke knekkpunkter.

Rørledningen er utført av sveisede plater

og konstruert for en tillatelig påkjenning 
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av 720 til 630 kg/mm2. Rørledningens dia-

meter er 1100 mm, avtagende til 850 mm,

og godstykkelsen varierer fra 9 til 33 mm.

I rørtunnelen ved bassenget er det på

hvert rør anbrakt 1 hånddreven trotle-

ventil med omløp og luftventil, og i 18 m

aystand fra denne en automatisk spjeldven-

til med luftventil. Det er dessuten mellom

disse ventiler anbrakt en tømmeventil. Den

automatiske ventil kan utløses fra kraft-

stasjonen og dens lukkestilling markeres

ved en viser i stasjonen.

Ved siden av rørledningen er det bygd

en trekkbane med 20 kg skinner fra kaien

ved Eikern og opp til rørtunnelen, hvor

det er montert et heisespill for 4.5 tonns

taustrekk.

Brettet.
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Endel av boligene.

Transformatorene er luftkjølte og har en
betydelig vekt, ca. 54 tonn, inkl. olje. I
maskinsalen er videre installert en 200 HK
turbin med trefase generator på 150 kVA.
230 V. 50 per. I maskinsalen er montert

en kran med to kroker, en på 40 t. og
en på 10 t. Verkstedet har en kran på
25 t. Autom.sp. og strømreg. av type BBC.
Automat. synkroniseringsanordning.

4.  Fjernledningen.

Fjernledningen Hakavik—Asker har en

samlet lengde av 49.63 km. Kraftledningen

Maskinsalen.

•

•

e) Kraftstasjon med maskineri og elektrisk

utstyr.

Kraftstasjonen er bygd for 4 aggregater.
Bygningen er oppført som jernbetongskje-
lett med utforing av teglsten i 1. etg. og
i de øvrige etg. av sementhulsten. Kraft-

stasjonen er 40 m lang og 27 m bred,
hvorav maskinsalen dekker halvparten.

Installasjon: 4 stk. Peltonturbiner li

5400 HK.

4 stk enfase generatorer å 2700 kVA
ved kont. belastn. 162/3 per. 4500 kVA ved

1 times belastning.

4 stk. enfase transformatorer å 2700 kVA
6000/66 000 volt.

4,•.•

Nedenfra og fra
venstre:

r ,

Maskinmesterass. Alf
Steen, linjeform. P.
Andersen, reparatør
A.  Gimre, elektriker
Sverre Guterud,  ma-
skinmesterass. Mattis
Martinsen, maskinist
Kjell Gunneid, hjelpe-
arbeider  Arne  Ha-
kavik, maskinist  Alf
Løken,  maskinist  Rolf
Drangsholt, maskin-
mesterass. Nils Sven-
sen,  montørformann
0.  Østerbø, maskin-
mesterass. N. Skeie,
arbeider G. Gimnes,
linjearbeider Torleif
Smørgrav, arbeider  L.
Grimnes, damvokter
M.  Gislerud, snekker
Lars Amundsen, ma-
ler Harald Gislerud,
maskinist  A.  Lille-
vold, maskinmester-
ass. H. Moe, maskin-
mester  R.  Hakavik,

har 2 trådsett. 35 mm2 koppertråd på stå-
isolatorer. Mastene er konstruert for opp-
henging av 50 mm2 tråd. Som gjennom-
gående jordledning er benyttet 50 mm2
stålwire. Minste trådhøyde over jord er
7 m. Største spennvidde 250 m. Største

mastehøyde = 32 m.

Koplingsstasjoner.

Linjen er oppdelt i 4 seksjoner, med
koplingsstasjoner ved Sundet, Pukerud,

Lier og Asker. Ved Sundet er det en for-
grening til Skollenborg koplingsstasjon med

2 trådsett på enkel masterekke.

Kraftverket har nylig fått tilknytning
med det kommunale elektrisitetsverk gjen-

nom en 5 kV linje, som går parallelt med
kraftverkets fjernledning i en lengde av
ca. 8 km. Linjen er bygd for 20 kV.
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Opplæring og kvalifikasjoner
for driftspersonalet ved statens kraftverker

I årene etter krigen har utbyggingen av statens kraft-
verker som kjent foregått i hurtig tempo. Pr. 1. april
1956 hadde vi i drift i statens kraftstasjoner generatorer
på i alt ca. 1100 MVA. Denne maskinkapasitet for-
deler seg med ca. 520 MVA på Østlandskraftverkene
og ca. 590 MVA på de øvrige kraftverker. For 10 år
siden var den samlede generatorytelse i alle statens
kraftstasjoner noe over 350 MVA. Vi har således i
løpet av etterkrigsårene 3-doblet generatorytelsen i
kraftstasjonene våre. Etter hvert som de nye stasjoner
og maskiner er blitt satt i drift har det — som en kunne
vente — meldt seg et stigende behov for faglært og
kvalifisert driftspersonale. De tall som er nevnt foran
for generatorytelsen i MVA gir riktignok ikke et helt
korrekt bilde av behovet for driftspersonale. Størelsen
av personalet øker ikke proporsjonalt med MVA-ytel-
sen, men tallene gir likevel et godt bilde av tilveksten i
de verdier som skal drives og tas vare på.

Samtidig med utbyggingen av kraftstasjonene har vi
også fått betydelig tilvekst i fjernledninger og sekun-
dærstasjoner. Denne utvikling har dertil foregått i en
tidsperiode med fullbeskjeftigelse i landet og samtidig
med at en rekke andre kraftverker — utenom statens
— er satt i drift. Disse forhold har medfdrt at en viss
mangel på faglært og kvalifisert personale har gjort seg
gjeldende. Situasjonen har ikke på noen måte vært pre-
kær, men de som steller med ansettelser kan sikkert
bekrefte at det ofte har vært vanskelig å få ansatt
kvalifisert personale i rett tid.

Opplæringen.
Etter hvert som mangelen på kvalifisert personale

har meldt seg, har spørsmålet om opplæring kommet
mer i forgrunnen. Av NVE's arkiver framgår at opp-
læringsspørsmålet også har vært berørt flere ganger tid-
ligere.

Av tiltak som gjennom årene har vært gjort på dette
felt, nevnes:

I 1948 foreslo Statskraftverkenes Arbeider- og Funk-
sjonærforening for statsmyndighetene at det ble ytt
bidrag til opplæring av stasjonspersonalet gjennom kur-
ser ved Norsk Korrespondanseskole — og i særlige til-
felle at det kunne ytes stipendier til deltakelse i kurser
ved Teknologisk Institutt eller tilsvarende anstalter.
Dette førte til at ca. kr. 5000.00 pr. år ble bevilget til
dette formål.

Ved Nore Kraftverk har vi senere hatt kurs i elektro-
teknikk i forbindelse med Norsk Korrespondanseskole
og med en av våre ingeniører i stasjonen som leder av
kurset.

I Mår Kraftverk har vi hatt noe liknende, også som
korrespondansekurs. Av erfaringene fra disse kurser
synes å framgå at man har hatt noen vanskeligheter
med at deltakernes forkunnskaper har vært for små.
Ihteressen for kurser i denne form kan heller ikke sies
å ha vært særlig stor. Pengene som er bevilget, har visst-
nok ikke vært oppbrukt noe år.

Under budsjettbehandlingen i Stortinget i 1952 tok

representanten Selås opp spørsmålet om organisert
opplæring av kraftstasjonspersonale. Opplæringen
skulle ta sikte på å dekke den store mangel på kvali-
fisert betjening som hadde gjort seg gjeldende ved alle
nye kraftanlegg i landet. Med kraftstasjonspersonale
ble da ment personalet både ved kraftstasjoner og
understasjoner. Saken har senere vært under behand-
ling av oppnevnte utvalg og underutvalg, og en har
forsøkt å få i gang et prøvekurs for kraftstasjons-
personale.

Kurset er imidlertid nå for tredje gang blitt avlyst
på grunn av vanskeligheter med å skaffe kursleder.
Men utvalgene arbeider såvidt en vet videre, og da
nær tilknytning til Yrkesopplæringsrådet for håndverk
og industri. Det siste en har hørt, er at kurset nå skal
søkes igangsatt i Steinkjer.

Utvalgene har sikkert gjort et stort og meget verdi-
fullt forarbeid for organisert opplæring, men ennå er
ikke prøvekurset kommet i gang.

De tall som innledningsvis ble nevnt, viser at statens
kraftverker nå begynner å anta anseelige dimensjoner,
og nye anlegg av betydelig størrelse er påbegynt eller
vedtatt utbygd. Av disse nevnes Øvre Røssåga, Innset
og Osbu, med en samlet generatorytelse på over 300
MVA. Dertil nevnes at konturene av Tokke-anleggene
på ytterligere 400 MVA begynner å ta form. Et spørs-
mål som da melder seg, er om ikke tiden snart er inne
til at NVE setter i gang egen opplæring av sitt drifts-
personale i likhet med den opplæring som Vattenfalls-
styrelsen i Sverige har gjennomført. Såvidt en kan
bringe i erfaring er det i dag neppe noen som vil be-
stride at behov er til stede for organisert opplæring
av personalet. Spørsmålet er nærmest hvordan det hele
skal legges an. Vi har ingen skoler i landet som direkte
tar sikte på å kvalifisere ungdom for tjenesten ved
kraftverkene våre, og det prøvekurs som er planl agt,
vil neppe få særlig betydning for oss. Såvidt en vet vil
prøvekurset bli basert på å kvalifisere ungdom for tje-
neste i mindre og middels store kraftstasjoner. For store
kraftstasjoner som våre med komplisert utstyr må det
opplæring til i tillegg til prøvekurset. Kurset er dess-
uten beregnet på kun 12 å 15 mann. Prøvekurset vil
derfor neppe få særlig betydning for NVE og på
ingen måte avhjelpe vårt behov.

Dertil krever våre store kraftstasjoner og under-
stasjoner fagfolk fra en rekke forskjellige fag. Opp-
gavene som disse stilles overfor er til dels av meget
spesiell art. Riktig anlagte kurser kan her muligens
bli av verdi. Et annet forhold kan også nevnes i denne
forbindelse. I overenskomsten for timelønte arbeidere
ved bedriften av statens kraftverker er under § 2
anført at det er behov for et visst antall læregutter
spesielt ved kraft- og understasjoner. Denne sak er
ennå ikke løst. Vi har ennå ikke fått i stand lære-
guttordning i noe fag. Dette er en sak som krever
grundig forberedelse.

I det hele synes forholdene nå å ligge slik an at
det er behov for en egen institusjon innen NVE som
tar seg av opplæringen. Og saken bør antakelig be-
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Av overingeniør
Tj. Hølland

handles på et noe bredere grunnlag enn det en hittil
har gjort.

Opplæring av personale innen større etater med
spesielle arbeidsoppgaver er heller ikke ukjent her i
landet før. Kfr. jernbaneskolen ved Statsbanene. Denne
er ordnet med kurser av kortere og lengre varighet.
Lengste kurs varer visstnok 7 måneder. Av andre etater
med egen opplæring nevnes f. eks. Telegrafverket.

Kvalifikasjonene.

Det er her nærliggende å begynne med å trekke opp
en ramme om det arbeid som skal utføres av per-
sonalet — eller med andre ord hva arbeidet omfatter.
Denne oppgave er for så vidt klar. Vi produserer
elektrisk kraft i kraftstasjonene, overfører denne over
kortere eller lengre strekninger og leverer så kraften
nærmest «en gros» til de forskjellige avtakere. Drifts-
personalets oppgave er å opprettholde stabil drift og
besørge det nødvendige vedlikehold og reparasjoner
av de forskjellige anleggsdeler. Ved østlandskraft-
verkene, hvor driften nå har pågått i en årrekke, har
det dessuten innarbeidet seg en praksis hvor drifts-
personalet også deltar ved nyanlegg og ved mindre
utvidelser, forandringer og moderniseringer av de be-
stående anlegg. Hvorvidt denne praksis vil fortsette
ved østlandskraftverkene og utvikles videre ved de
øvrige kraftverker, er ikke helt på det rene, men dette
spørsmål har betydning ved vurderingen av nødven-
dige kvalifikasjoner for driftspersonalet.

Driftspersonalet ved statskraftverkene kan deles i
2 hovedgrupper:

Timelønte arbeidere som fra 1950 er lønnet etter
statsregulativet, men som ikke er ordinære stats-
funksjonærer.
Fast ansatt personale som er statsfunksjonærer.

Det fast ansatte personale kan igjen deles i skift-
personale og personale som arbeider på vanlig dagtid.

For de tirnelønte arbeiderne er det i tariffavtalen
fastsatt hvilket kunnskapsnivå som fagarbeiderne skal
ligge på. Ifølge overenskomstens § 2 skal således fag-
lærte montører oppfylle minstekravene til teoretisk og
praktisk utdannelse fastsatt i kgl. res. eller ha serti-
fikat fra NEVF. Kunnskapsnivået som må oppfylles
for å bli antatt som timelønt fagarbeider er dermed
temmelig nøyaktig bestemt.

For det fastlønte personale har vi ingen liknende
ordning med fastsatte krav til kvalifikasjoner, og vi
har heller ikke innen administrasjonen noen vedtatte
minstekrav for noen stilling.

Den praksis som har vært fulgt ved nyansettelser er
i korthet — når vi tar de enkelte stillinger:

Maskinmesterstillingene er i den senere tid kunn-
gjort med krav eller ønske om 2-årig teknisk skole.
Kraftverksavdelingen har gitt uttrykk for at dette bør
være minstekrav til teoretisk utdannelse for disse stil-
linger. Dessuten er det lagt stor vekt på god praksis,
men ingen bestemte krav er angitt.

Maskinmesterassistent- og maskiniststillingene har
vært kunngjort med krav om noe teoretisk teknisk
utdannelse. Og selysagt også god praksis.

Jeg må her få skyte inn noe som har slått meg når
jeg har arbeidet med denne saken. Det er de mange,
nokså uklare titlene som vi arbeider med for perso-
nalet ved kraftstasjoner og understasjoner. Vi har
eksempelvis maskinister, brettvakter, assistenter osv.
En passende forenkling på dette felt vil ventelig være
på sin plass, ikke minst når vi skal snakke om opp-
læringen. Vi må etter min mening ha klare, entydige
titler for å få klare linjer i opplæringen, og for øvrig
også hva stillinger og kvalifikasjoner angår.

Men tilbake til den praksis som har vært fulgt ved
ansettelser:

I de senere år er det blitt ansatt en rekke maskinister
og maskinassistenter med 2-årig teknisk skole.

Fra Kraftverksavdelingen er det blitt antydet at den
maskinmesterassistent som skal være maskinmesterens
stedfortreder må ha noe høyere kvalifikasjoner enn de
øvrige assistenter — så vel hva «faglige soni admini-
strative kunnskaper angår».

Stillingene som montørformenn og elektrisice repa-
ratører har vært avertert med ønske om montørserti-
fikat av gruppe  H  eller «tilsvarende kvalifikasjonem

Når det gjelder faste stillinger som ledningsmestere
og ledningsformenn så har også disse vært avertert
med krav om teoretisk teknisk utdannelse. For disse
stillinger har dog administrasjonen lagt større vekt på
praksis i faget enn for de tidligere nevnte stillinger.
Kraftverksavdelingen har uttalt at det ikke bør settes
absolutte krav om 2-årige teknisk skole for iednings-
mestere og ledningsformenn, men at det anses for å
være en stor fordel om utdannelsen er best mulig.

Dette var i meget korte trekk den praksis som i den
senere tid har vært fulgt ved faste ansettelser Yed
statens kraftverker.

Det finnes — så vidt jeg kan oppspore ingen ved-
tatte minstekrav til teoretisk og praktisk utdannelse for
noen stilling, men en kan lett merke at det yed an-
settelsen av driftspersonale i stigende grad er blitt lagt
vekt på så vel god teoretisk utdannelse som praksiS.

Kraftverksavdelingen har lagt hovedvekten på at sø-
keren må være skikket for stillingen. En noe svak
utdannelse kan for en stor del stillinger mer enn opp-
veies av dyktighet og kunnskaper ervervet gjennom
praksis og erfaring.

I  det foregående har jeg flere ganger pekt på at vi
ikke har faste, vedtatte minstekrav til kvalifikasjoner
for de forskjellige stillinger. Dette behøver imidlertid
ikke være noen mangel eller feil ved den praksis som
nå følges ved ansettelser. Den nåværende ordning
byr også visse fordeler, særlig under de nåværende
forhold på arbeidsmarkedet med sterk mangel på fag-
lært personale. Det det gjelder er å holde driften av
anleggene gående, og skulle vi få for bestemte minste-
krav som måtte følges slavisk, kan det være fare for
at vanskelighete'ne med å skaffe personale blir verre
enn nå.

Lovbestemmelser.

I  det forangående har vi omtalt de kvalifikasjoner
som i de senere år har vært bestemmende ved anset-
telser av driftspersonale, uten å nevne noe om even-
tuelle lovbestemte krav som måtte finnes. Som kjent
arbeider vi i stor utstrekning med spenningsførende

(Forts. s. 14.)

FOSSEKALLEN 9



Da bølgene etter etatsfesten i no-
vember hadde lagt seg og de mest
følelige økonomiske konsekvenser
av den var overvunnet, begynte den
selvbestaltede og utrettelige festko-
miteen straks å se seg om etter en
ny anledning til å holde fest. Og
den hadde hellet med seg. Ut på
vinteren pleier jo alle bedrifter og
etater med respekt for seg sjøl å
holde skirenn, og slik gikk det da
til at NVE's tjenestemenn og arbei-
dere i og omkring Oslo den 6. mars
1956 holdt skirenn med etterfølg-
ende premieutdeling og dans på
Linnerudkollen idrettsanlegg i Gref-
senmarka. Dermed er det altså også
gitt bevis for at NVE har respekt
for seg sjøl. Rennkomiteen holdt
en rekke møter, hadde kjøpt inn
premier, og på renndagen hadde
den sendt et par mann foran seg
til å legge løype og preparere hopp-
bakke. Alt burde derfor ligge til
rette for et vellykket renn. Det
gjorde det da også. Været var fint
og løypeleggerne hadde satt en eks-
tra spiss på arrangementet. Da star-
ten for langrennet tok til kl. 14.30,
var sletta under hoppbakken fylt
av ca. 70 forventningsfulle delta-
kere. Og deres forventninger ble
ikke gjort til skamme. Like over
første haug fikk de anledning til å
velge mellom et stort antall likt
merkede løyper av høyst forskjellig
lengde og vanskelighetsgrad, og de
benyttet seg av utvalget i fullt
monn. De som tilfeldigvis valte den
løypa løypeleggerne hadde tenkt
seg, fikk tilsvarende anledning til
å velge på nytt bak neste haug. De
første tredve deltakerne ble på
denne måten spredt utover i ter-
renget og var borte — med unntak
av to, som på telepatisk vis eller
annen måte ved alle kryss hadde
valt samme løype som løypeleg-




gerne, og som derfor etter kort tid
vendte tilbake til startplassen. Nå
var det meningen at deltakerne
skulle gå samme løypa to ganger;
men da tidtakerne ikke selv hadde
gått løypa og derfor straks regnet
ut at disse to, som kom så urimelig
fort tilbake, måtte ha gått feil, ble
de tvunget til å starte på nytt. Og
denne gangen gikk heller ikke de
riktig løype — og forvirringen var
fullkommen. Nå vil den ubetenk-
somme leser tro at premieutdelin-
gen for langrennet med dette ble
overflødig. Og når han undervur-
derer NVE's selvbestaltede festko-
mite, er det ikke annet å vente enn

kieen
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Hopprennet hadde samlet tredve
deltakere som gjorde mange slags
hopp. Det kan vel ikke sies at
«strekken» var til stede for alles
vedkommende, men skiføring hadde
alle sammen — for ikke å snakke
om nedslag. I motsetning til hva
som var tilfelle ved langrennet, var
det en hel del tilskuere til stede
under hopprennet, idet de som ikke
torde hoppe, deltok som tilskuere.
Uten forkleinelse for hopperne må
det sies at tilskuerne gjorde den
aller største innsatsen. Vi ser da
bort fra mannen på hoppet, over-
ingeniør Broch, som tutet voldsomt
til ære for hver enkelt hopper.

Etterpå var det badstu og der-
etter middag — svinestek m. m. —
og så var det premieutdeling. Den
ble forestått av Broch og fru Høyem
med stor hjertelighet og rund hånd.

10

OSLO
at han må ta feil. Konkurransen
gikk nemlig ut på å få minst mulig
differanse mellom anvendt tid på
første og annen runde. Floken ble
derfor løst ved at deltakerne etter
hvert som de kom inn etter å ha
gått sine runder, fikk beskjed om å
gå sin runde en gang til. For noen
av de sprekeste ble det på denne
måten en svært lang tur; men det
hadde de bare godt av. Premielisten
for langrennet følger nedenfor og
viser med all mulig tydelighet hvor
galante Vassdragsvesenets mannfolk
er. De mannfolkene som har blan-
det seg inn i premielisten, bekrefter
bare regelen.

(Forts. side 16)

Turid Moltzau gjorde seg godt i løypa.
Hun  vant.
Edvard Svanøe valte den aller lengste
løypa.
Inger Saupstad gjorde det også godt
i løypa — og enda bedre i  bakken.
Men da ble hun ikke fotografert.
Dommerne  fikk ikke sett stort til lø-
perne. Her venter Bergland, Broch,
Falnes og Wold tålmodig.
Torsteinsen var  litt  sent ute til foto-
graferingen. Han vant likevel.
Wold er den mannen som alltid  har
drømt om å bli politi.
Gerd  Moltzau  idet hun letter.
Sletta fikk ikke lagt fra seg strikke-
tøyet i farten.
Fru  Goyer  tok  en snarvei.
Det var 13roch som slo an tonen.
Taktikken  ble livlig diskutert før start.
Berit Jørgensen og Liv Tande kunne
også gå på ski — som vi ser.
Mengshoel hadde også hengt ut et
løypebånd.
Torsteinsen og
Gerd Moltzau vant hver  sin første-
premie  i hopp.
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Etter å ha vært i arbeid i 3 år, kunne skjønnsretten for Røssåga-reguleringen erklære seg ferdig. Og —
som rimelig kan være — så den tilbake på sin virk3omhet. Rettens medlemmer har skrevet ned sine
inntrykk fra dette tilbakeblikket. Vi vil takke rettens formann, sorenskriver Mørkved, for at han har latt
oss bringe inntrykk (og minner) videre til «Fossekallen»s lesere.

RØSVASSPOSTEN
4.  årgang 14. januar 1956 Nr.  1

Redaktør : En rekke uansvarlige
RØSVASS-SKJØNNET

Røssvatn har hittil bare vært Norges tredje største
innsjø. Dette har alltid ergret den initiativrike befolk-
ning rundt Røssvatn, og folket der opPe har derfor i
lange tider arbeidet for å fd demmet opp Røssvatn så
mye at det iallfall ble nr. 2 blant landets innsjøer.
Befolkningen har således bl. a. i all stillhet gitt staten
full rett til å demme opp vannet og lovet ikke å kreve
noen erstatning for dette, bare vannet ble stort nok.
I 1953 hadde så staten ved hjelp av skatteskruen og
på mange underfundige vis reist de nødvendige penger
til å iverksette oppdemningen. Men det reiste seg nye
problemer. Hva skulle man så bruke alt vannet til?
Så ble Røssåga kraftverk bygd. Men hva skulle så
kraften brukes til? Så ble Norsk Jernverk besluttet
bygd. Dette er altså et resultat av det iherdige arbeid
befolkningen ved Røssvatn hadde drevet for å skaffe
seg et skikkelig vann.

Men det var flere problemer. Statens kårne menn
begynte å spekulere på om det likevel kunne være
riktig at staten satte hus og jord under vann uten å
betale erstatning for dette, når den samme stat hadde
betalt oppsitterne rundelige bidrag for  å  dyrke den
samme jord og bygge de samme hus. Stortinget kom
til den konklusjon at dette ikke kunne være riktig og
besluttet at det skulle avholdes skjønn til fastsettelse
av erstatninger. Skjønnet skulle være endelig, selv om
skjønnsmennene allerede fra første stund av hadde et
sterkt inntrykk av at det ville bli uendelig. . .

Den største grunneier ved Røssvatnet er staten. Dette
var et nytt problem. Skulle staten betale staten er-
statninger, eller skulle staten slippe å betale staten?
Problemet ble utredet av en rekke eksperter, og da
staten — i motsetning til oppsitterne for øvrig — ikke
hadde lovt staten å unnlate å kreve erstatning av sta-
ten, ble det besluttet at staten værsågod hadde å be-
tale staten. Det er jo som bekjent ingen grunn til å
løse en  sak  så enkelt som mulig, dersom det kan gjøres
vanskelig, og istedenfor at staten skulle fly tvers over
gangen til staten og løse problemet i all enkelhet, ble
det besluttet at skjønnet også skulle fastsette statens
erstatninger til seg selv.

Følgende skjønnsmenn ble så oppnevnt:

Direktør J. Hallesby.

Relativt uberyktet i Nordland. Kjent for sin inter-
esse for gamnielt og skrøpelig bohave, fortrinsvis gynge-
stoler. Ble oppnevnt vesentlig fordi rettens formann
måtte ha noen å  spille  kort med om natten.

Skogsjef Lykk e.

Da det nesten ikke finnes skog rundt Røssvatn, var
det en iøynefallende fordel å ha med en skogsmann, 


som da ikke behøvde å hefte skjønnet på noen måte.
Dessuten viste det seg at Lykke kunne løse nesten alle
problemer på utrolig avstand ved hjelp av sin utmer-
kede kikkert.

Oppsynmann Johan Erlandsen.

Fiskeri- og sjøfartskyndig både når det gjelder salt
og ferskt vann. Medtatt vesentlig på grunn av sitt til-
litvekkende utseende for å berolige befolkningen. Dess-
uten har hans inngående kjennskap til andre folkeslag,
f. eks. på Borneo og i Tunis, vært av uvurderlig nytte
for retten.

Herredsagronom Ravat n.
Oppnevnt på grunn av sitt kjennskap til det karrig-

ste jordbruk under ekstensive forhold. Dessverre måtte
han på et tidlig tidspunkt innstille sitt arbeid med å
ta jordprøver ved hjelp av sitt jordbor, da det viste
seg at den dyrkede og dyrkbare jord ved Røssvatn ikke
strakk til til hans eksperimenter.

Gårdbruker og veioppsynsmann Grønnio.
Årsciken til hans oppnevnelse er uklar. Det for-

modes at den er skjedd etter henstilling fra de skade-
lidende, da han i kraft av sin stilling i det offentlige
veivesen måtte forutsettes å kunne sette rundelige pri.7
ser på alle nødvendige nye veiantegg, bruer etc. Dess-
uten erstattet han ethvert bruk av måleinstrumenter,
da han alltid skrittet nøyaktig 1 meter, unntagen når
han fulgte rettens formann på befaring. Da måtte han
skritte 2 meter.

Småbruker Akset Moljor d.
Gulrot gir som bekjent den største avkastning pr.

arealenhet av alle jordbruksprodukter. Da Moljord er
ekspert på  gulrotdyrking, ble han oppnevnt for å få
fastslått at jorden ved Røssvatn og i Korgen ikke egnet
seg til dette bruk og derfor var mindre verdifull.

Herredsskogmester Ingulf Skancke og
forretningsfører Kr. Lindb akk.

Disse to har hele tiden fulgt retten som varamenn.
De har nå i tre år med den største spenning studert
dødsannonsene i en rekke av landets aviser i hdp om
at noen av de ordinære skjønnsmenn skulle falle fra.
Det skal sies tit deres ros at de har båret sin skuffelse
som menn.

Retten har hele tiden vært administert av soren-
skriver Mørkved. Hans raske framrykninger i terrenget
tyder på at han allerede på et tidlig tidspunkt gikk
ut fra at det skjønnsrettens medlemmer ikke hadde i
hodet, måtte de iallfall ha i bena.

Som protokollfører har hele tiden fru Frida  Mørk-
ved med tapperhet og uthoidenhet delt alle farer og
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anstrengelser med retten. Hun overlevde  til bg med
et overraskende og besluttsomt angrep av skjønnsmann
nr. I, direktør Hallesby, i «Sjørøverbukta» sommeren
1954.

Den saktmodige, og med verdens ondskap ubekjente,
befolkning i Hattfjelldalen hadde intet å innvende til
rettens sammensetning i 1953. Siden har den ikke
hatt anledning til å uttale seg.

Advokat Lous framla følgende høyst ualminnelige
skjønnsforutsetninger.

1 Vassdragsvesenet laver en stor dam nedenfor Tus-
tervatn.

Har ikke staten fått i stand nok rør, kan vannet
ledes ut ved kanal eller hull i bunnen. Blir det
umulig å få tømt vannet, fastsetter Erlandsen et
manøvreringsreglement.
Ingen md lade vann fra eller på andens grunn
uden det bryder selv ut,  jfr. N.L., 5-12-4.

Skade ved rus eller større utskeielser holdes
utenfor skjønnet.
Staten setter tre tusind små fisk i Røsvatnet. Vil
disse ikke sette seg i vannet, kan de bli stående
i ku/per i elven. Fiske erstattes ikke, da staten
har hjemmel til alt vann, jfr. klausuler om vann-
hjemmel. Ved vurdering av fisk settes Lykke ut
av betraktning.
Bumann og bufe (innbefattet K. Vadis i Varn-
tresk) må  ikke  etter full oppdemming oppholde
seg i lengre tid på de neddemmede arealer. Samme
gjelder for flyttlapp, som kan finne seg ny kote
på f. eks. 385 meter.
Skogvesenet har ingen grunn til å få erstatning.
Grunneiere som har god grunn får full erstatning,
Uten grunn får ingen erstatning.

Moljord  fjernes med bulldozere fra den ned-
demmede grunn før vannet stiger.
Skjønnet skal søke råd hos Røssvassnemnda, da
staten ikke lenger har råd. Dobbelterstatning straf-
fes strengt. Departementet kan gi skjønnet en
korreks.

FUNNET
En udrukket konjakkflaske funnet på streknin-

gen Sjåvik—Stekkvasselv. Tomflasken bes hentet
i all stillhet grunnet avholdsmann.

Bill. mrk. «Islosen».

VEIARBEID
En rekke veiakkorder ønskes bortsatt mot kum-

merlig betaling.
Henvendelse Stavrum.

ADVARSEL
Gift utlagt på 3000 mål i Hattfjelldal.

Storrusten.

P ARTENES PROSESSFULLMEKTIGER
En rekke prosessfullrnektiger har passert revy for

retten under sakens gang. Noen kom til på et tidlig
tidspunkt og har vært med i lengre tid, mens andre
er kommet til på senere tidspunkter og er forsvunnet
ut av bildet igjen etter hvert. En enkelt både kom
og forsvant samtidig. Den eneste som hele tiden  har
vært fast er Lous.

Han har hele tiden representert Vassdragsvesenet og

har  med vekslende hell forsøkt å gjøre vått til tørt og
tørt til vått, is  til  vann og vann til is etter som dette
måtte passe i ekspropriantens kram. Skjønnsretten har
noen tvil om hans innsikt i det praktiske livs pro-
blemer, fordi skjønnsmann Erlandsen ved en rekke
anledninger i ledige stunder forgjeves har forsøkt å
lære ham hvordan man forbinder to tau med hin-
annen ved hjelp av en knute.

Advokat Trampe-Kindt med familie (Frau und
Trampe Kinder)  har  representert de skadelidende
ved Røssvatn. Retten har satt meget stor pris på hans
evne til, med et sjarmerende smil, å fortelle om alle de
redselsfulle ulykker som ville ramme den arme be-
folkning  rundt Røssvatn ved reguleringen.  Hans måte
å framstille saker og ting på  har  i høy  grad  bidradd
til å mildne den uhyggestemning som ellers lett ville
ha senket seg over skjønnet etter hans foredrag.

Rettens formann har gitt samtlige prosessfullmektiger
rundelig tid til å uttale seg, uten at dette på noen måte
har virket forstyrrende på retten eller dens oppfatning.

EKSPROPRIANTER SE HER
En så godt som ubenyttet prosessfullmektig

med 2 kg klausulbeheftigede kongeskjøter er dis-
ponibel grunnet andres bestemmelse. Gebyr ingen
betingelse.

Henvendelse Korgen kommune.

JORD TIL SALGS
En potetåker som ligger i sør- eller nordhelling

etter behag til salgs eller til leie. Førsteklasses
potetjord og skogsjord, som dessuten etter behag
kan nyttes til støpesand, utrasning, knusing av
vindusruter eller sandflukt.

Bill. mrk. «Billig hvis bakskudd».

VARE  SAKKYNDIGE

Til tross for den overveldende sakkyndighet som er
representert i retten, har det vært tilkalt en rekke
sakkyndige som til stor glede for dem selv har hatt
rikelig anledning til å dosere sine spesialiteter  for  retten.

Dr. Devik har således i foredrag og utredninger
belyst isforholdene i Røssvatn og Røssåga. For Røss-
vatns vedkommende konkluderte han, etter å ha mistet
sitt spesielle badevannstermometer, med at det ikke
ville bli noen vesentlige endringer i isforholdene til tross
for at den før omtalte overveldende sakkyndighet innen
retten ved et enkelt regnestykke kunne finne at det
iallfall ble 15 000 dekar mer is  i  Røssvatn ved fullt
magasin.

For Røssågas vedkommende kom dr. Devik, etter et
lengre studium av forholdene, og med støtte i erfarin-
ger fra andre land, til at det ikke ville bli noen is i den
del av Røssåga hvor det etter reguleringen ikke blir
noe vann. Uten å gå nærmere inn på dr. Deviks viten-
skapelige beregninger kan retten  slutte seg til dette.
For de deler av Røssåga hvor det fremdeles vil renne
like mye vann som før, konkluderte dr. Devik med
at det heller ikke  her  ville bli noen is. Hvis det derfor
i framtiden skulle vise seg at Røssåga islegger på disse
strekninger, er dette galt.

Samene er den del av befolkningen ved Røssvatn
som til daglig oppholder seg nærmest himmelen. For
å få belyst deres  krav på en sakkyndig måte ble fhv.
domprost Nissen innka/t. Han påviste på en over-
bevisende måte at reinen neppe ville komme til å opp-

FOSSEKALLEN 13



holde seg under oppdemningsgrensen etterat magasinet
er fullt.

At samene og deres prosessfullmektiger tviler på
prestens ord, vil antagelig på Dommens dag bli verst
for dem selv og er retten uvedkommende.

Det er på det rene at det flere ganger har vært fisket
i Røssvatn og Røssåga i de ncermest foregående dr-
hundrer. I den anledning ble den fiskerisakkyndige
Berg innkalt. Etter et par års intenst fiske har han
fått flere fisk som han kunne konstatere var av god
kvalitet og hadde vokst. At fisken var av god kvalitet
hadde retten for lengst konstatert på Hattfjelldal Hotell
og at den hadde vokst var også klart for retten, da
fisken hadde oppnådd en viss størrelse. Det var likevel
betryggende å få dette belyst av en sakkyndig. For å
bøte på skadevirkningene i Røssvatn har Berg foreslått
å oppdrette såkalt porsjonsfisk ved hjelp av temperert
vann fra Jernverket og å slippe disse i Røssvatn. Retten
finner løsningen med oppdrett av porsjonsfisk interes-
sant, men vil da foreslå at fisken sendes direkte til
konsumentene, som derved spares en masse arbeid
med å fiske den. For Røssågas vedkommende har Berg
ikke foreslått den samme løsning, sannsynligvis av den

OPPLÆRING - - (Forts. fra side  9)

elektriske anlegg, og i vår lovgivning finnes atskil lig
om disse.

Jeg skal i korthet forsøke å redegjøre for driftsper-
sonalets stilling overfor lovene.

Norge var tidlig ute med sin lovgivning om utførelse
av elektriske anlegg. De første og grunnleggende lover
skriver seg helt fra elektrisitetsforsyningens spedeste
barndom i 1896. De første forskrifter for elektriske

.anlegg ble utferdiget i 1902. Senere er forskriftene
utgitt flere ganger. Vi har utgaver av 1908, 1912,
1919 og 1939. Alle de lover og forskrifter som ble
utgitt før 1929 gjaldt utførelsen av elektriske anlegg
m. v. I 1929 inntrådte en vesentlig endring og utvid-
else av lovgivningen. Vi fikk Tilsynsloven, og ved
denne ble også vedlikehold og drift av anleggene
regulert ved lov.

Med hjemmel i Tilsynsloven er de kjente kg1. res.
av 5. april 1935, 13. juli 1951 og 20. februar 1953 ut-
ferdiget. Disse fastsetter minstekrav til teoretisk og
praktisk utdannelse for elektromontører, reparatører,
installatører og driftsledere ved elektriske anlegg.

Av lovens forarbeider og av den praksis som har
vært fulgt de siste 20 år synes å framgå at Tilsyns-
loven ble gitt et nokså begrenset gyldighetsområde. Det
var kun anlegg som har borgerlig forsyning loven tok
sikte på. Elektriske anlegg som de vi har ved våre
kraftverker og overføringsanlegg, regnes ikke å komme
inn under loven i dens fulle bredde.

Driftspersonalet ved våre anlegg regnes ikke å kom-
me inn under de kg1. res., og den praksis som har
vært fulgt ved ansettelser av det vanlige driftspersonale
ved NVE, er derfor fullt i samsvar med lovene.

Men når det gjelder utførelsen av elektriske sterk-
strømsanlegg, da må også vi oppfylle de kg1. res. Skal
således driftspersonalet benyttes til å utføre installa-
sjoner som rammes av kg1. res., f. eks. utføre lavspente
installasjoner i tjenestemannsboliger e. 1., må vedkom-
mende montør oppfylle de krav som fastsatt enten i
kg1. res. av 13. juli 1951 eller 20. februar 1953. De
som skal lede sådanne installasjonsarbeider, må vente-
lig også oppfylle loyens krav. Det er imidlertid nokså 


grunn at porsjonslaks ikke er noe aktuelt begrep. Her
foreslår han innplantet en ny fiskeart som han kalte
«Smals». Retten er ikke helt klar over hva dette er
for slags fisk, men går ut fra at det er en art som ikke
er avhengig av vann.

Da det innen retten bare finnes én herredsagronom
og to gårdbrukere, samtlige fra Nordland, ble fylkes-
agronom Sørli fra Trøndelag innkalt for å informere
retten om jordbruksmulighetene ved Røssvatn. Hans
standpunkter var klare og greie. Enten var forholdene
aldeles soleklare eller helt umulige. Noen mellomting
eksisterer ikke. Denne utmerkede forenkling av begre-
pene har lettet rettens arbeid i vesentlig grad. For
øvrig var fylkesagronom Sørlis konk/usjon at da det
hverken kunne gro appelsiner eller bananer ved Røss-
vatn, burde hele befolkningen evakueres.

SETT I HELGELAND ARBEIDERBLAD
«Etter hva ordføreren i Hattfjelldal opplyser,

har kommunen anmodet om at Røssvasskjønnet
må bli «hengt» opp i herredshuset så snart alle
erstatningsspørsmål er avgjort.»

vanskelig å angi hvor grensen går mellom installasjons-
arbeider underlagt kg1. res. og vanlig driftsarbeid.

Hovedregelen er dog at vårt faste driftspersonale
vanligvis ikke behøver å oppfylle kravene i kgl. res.

Men anleggene må være i full overensstemmelse
med statens forskrifter, og driftsforskriftene som er
inntatt i statens forskrifter, må følges av alle.

Det fast ansatte driftspersonale ved NVE er van-
ligvis høyere lønnet enn de timelønte fagarbeidere.
Det synes derfor å være naturlig at kunnskapsnivået
for de fastlønte helst bør ligge noe over de gjeldende
krav for timelønte fagarbeidere. Kfr. nevnte overens-
komst, § 2.

For å skape klarere forhold, kan det gjerne være
en fordel å innføre minstekrav til teoretisk og praktisk
utdannelse også for det fastlønte personale når arbeids-
forholdene måtte gjøre dette mulig.

Konklusjon.
Flere forhold som er omtalt foran har medført at

det uten tvil er behov for organisert opplæring av
driftspersonalet ved statens kraftverker. Det planlagte
prøvekurs som de oppnevnte utvalg arbeider med, vil
ventelig ikke få noen særlig betydning for oss og heller
ikke avhjelpe vårt behov. Dette sies ikke til forklein-
else for de dyktige menn som sitter i utvalgene —
men prøvekurset oppgis å være basert på personale
ved små og middels store stasjoner.

Ved NVE har vi behov for spesialopplæring i drift
og vedlikehold m. v. av store kraft- og understasjoner
med meget komplisert utstyr. Vi har dessuten behov
for spesialopplæring innen en rekke arbeidsområder
ved kraft- og overføringsanleggene våre.

Dette er spesielle NVE-problemer som vi må løse
selv — og den eneste fornuftige ordning synes å være
at vi får en egen institusjon ved statens kraftverker
— permanent eller midlertidig — som gis i oppdrag
å organisere og ta seg av opplæringen i likhet med
den Vattenfallsstyrelsen i Sverige har innført.

Vi har i dag et meget dyktig driftspersonale ved an-
leggene våre, men flere forhold tyder på at vi lett
kan bli alvorlig akterutseilt på dette felt, om ikke noe
gjøres med det første.
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STATSKRAFT-

VERKENES

BEDRIFTSRENN

Rennets eldstemann, Oskar Rognemyhr,
går i  måt.

Rennet gikk av stabelen i Nore lørdag 3. mars 1956. Været var
upåklagelig - sol og klar himmel fra morgenen, lettere skyet ut-
over dagen med et ganske godt skiføre. Løypa, som var ca. 10 km,
hadde sitt utgangspunkt ved Rudihagen. Etter en grov grense-
krenkelse gikk løypa inn i Uvdals territorialfarvann i en sløyfe
ved Smådøla. Av de 65 påmeldte løpere startet de 50. De kom
fra nær sagt hele Østlandet, fra Gjøvik i nord til Slagen i sør.

Bestemann ble Asbjørn Vinjar, kontoret i Oslo. Skulle noen få
øye på en akrobat med en laurbærkrans om seg oppe på en mast
på overføringen, så er det sikkert han. En ikke så liten kuriositet
må nevnes. Førstemann i klasse 2, 3 og 4 heter henholdsvis Helge
Hagen, Simen Hagen og Torstein Hagen. De er brødre, det er så.
Men dessuten bærer de fleste av Nores befolkning navnet Hagen
i en eller annen form, og da er det kanskje ikke så merkelig at
noen blir premierte. Utover dette får resultatlisten tale for seg
selv. Bare en enkelt prestasjon bør nevnes. Fellesmiddagen som
fru Tonny Jacobsen og hennes stab presterte, burde også vært
premiert.

Så var det slutt på sammenkomsten i Nore for denne gang. Det
ser ut til å herske samstemmighet om at pokalene oppbevares tryg-
gest når de står vel bevart i en monter i kontrollrommet i Nore.
Om denne oppbevaring av alle pokalene også skal fortsette for all
framtid, er ennå ikke endelig avgjort. Det vil sikkert bli vurdert
nærmere når Statens birkebeinere møtes ved neste korsvei til neste
år, og da langt utenfor Nores grenser.

Til slutt er bare å tilføye at Statskraftverkenes bedriftsrenn om-
fattes med en stor og stadig stigende interesse.

Referent.

Klasse  3 42-50  år:
SimenHagen, Nore 11 	 53.59
Torstein Haugen, Smestad 58.09
Nils Asmyhr, Flesaker 	 58.43
Pokal.
Hilmar Buen, »   1.25.57

Klasse  4. Over  50 år:
Torstein Hagen, Nore I 	 48.15
Arne Pedersen, »   57.58
Arne Røstby, Smestad 	 59.18
Pokal.
Paul B. Henriksen, Nore I .. 1.01.14
Pokal.
Fritjof Sommer, » 1.06.38
Oskar Rognemyhr » 1.09.42
Pokal.
Martin Jåbeck, Smestad 1.13.08
Pokal.
Herman Henriksen, » 1.21.52

NEKF's pokal  for  beste 2-mannslag i
klassene  under  42 år:

Nore I ved:
Leif Wedhus 	 46.08
Helge Hagen 	 46.38 1.32.46
Kontoret ved:
Asbjørn Vinjar 	 45.28
J. E. Torsteinsen 	 48.44 - 1.34.12
Nore II ved:
Tore Møllerud 	 47.43
Hans Kristiansen 	 47.55 - 1.35.38































Klasse 1 -  21-35  år:
Asbjørn Vinjar,Kontoret
Leif Wedhus, Nore I, 	 
Oddvar Sactrang, Flesaker
Pokal.
Torgrim Hovde, Slagen 	
Hans Kristiansen, Nore II
J. E. Torsteinsen, Kontoret
Halvor Sletta, Smestad  
Steinar Heia,»
Eyolf Dahl, Kontoret 	
John Bernås, Mår 	
Werner Frydenberg, Nore I
Karl Håkonsen, Gjøvik 	 
Pokal.
Leif Langård, Mår 	
J. E. Knudsen, Nore I 	
Pokal.
Karl Aslaksen, Mår 	
Birger Rise, Nore II 	
Magnus Hovd, Nore I 	
Einar Wold, Kontoret 	
Alf Løken, Hakavik 	
Einar Karlstad, Mår 	

45.28
46.08
46.58

47.11
47.55
48.44
49.06

  49.23
49.34
49.36
50.09
50.30

52.17
52.34

52.44
52.58
53.38
53.39
55.09
56.31




























Martin Bråthen, Smestad
Pokal.
Kjell Werlo, Flesaker 	
Arne Engen, Nore II 	
Helge Martinsen, Smestad
Steingrim Nisjå, Nore I 	
Sverre Guterud, Hakavik 	
K. R. Hagen, Nore I 	
Rolf Drangsholt, Hakavik 	

Klasse 2 -  35-42 år:
Helge Hagen, Nore I 	
Hans Groven,»
Tore Møllerud, Nore II 	
Knut Tråseviken,»
Egil Kaasin, Nore I 	
Finn Tønsberg, Smestad 	
Sverre Bjerke, Nore I 	
Henrik Holter, Flesaker
Pokal.
Gunnar Thorsby, Mår 	
Pokal.
A. J. Gimre, Hakavik 	

56.54

57.01
58.43

. 58.54
59.53

1.04.41
1.06.34
1.11.41

46.38
47.12
47.43
50.15
51.3 3
52.12
56.53

1.05.32

1.06.03

1.25.32

Per  Kures pokalfor beste 2-mannslag
over 42 år.

Den ble vunnet første gang på Mår 1955
av Nore I ved følgende løpere:

Torstein Hagen 	 36.55
Paul B. Henriksen43.12 - 1.20.07

Annen gang 1956 på Nore ble den vun-
net av Nore I ved følgende løpere:

Torstein Hagen 	 48
Arne Pedersen  

57:55181.46.13

Nr. 2 ble Smestad ved:
Torstein Haugen58.09
Arne Røstby   59.18 - 1.57.27

Brødrene  Bernsens  vandrepokal for  beste
3-mannslag uansett klasser.
1.Nore I ved:

Leif Wedhus 	 46.08

FOTO : OLR GRANHAUG
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Karl Fldkonsen, Gjøvik

Helge Hagen 	 46.38




Hans Groven 	 47.12 - 2.19.58

Kontoret ved:




Asbjørn Vinja r 	 45.28




J. E. Torsteinsen 	 48.44




Eyolf Dahl 	 49.34 - 2.23.46

Nore Il ved:




Tore Møllerud 	 47.43




Hans Kristiansen 	 47.55




Knut Tråseviken 	 50.15 - 2.25.53

Avdeling 61, vandrepokal for beste løper
uansett klasse, ble vunnet av Asbjørn Vin-
jar på anvendt tid 45.28.

Tiokalen skal vinnes 4 ganger.

Klasse 4. Klassens middeltid 1.05.08.
Damenes premie:
Fritjof Sommer, tid 1.06.38.

Martin Jåbeck, Smestad.

Og så  var det fest etterpd.

Pilkekonkurranse i Nore
Det begynner å bli litt av en tradisjon at Fossekallens bon-

nenter i Nore samles en dag på vårparten for å utkjempe den
matnyttige dyst orn å trekke opp flest mulig røyer gjennom et
hull i isen på Tunhøvdfjorden. I år ble slaget utkjempet søndag
8. april ved Sagbotn like utenfor Feriehjemmet. Det ble en vold-
somt spennende kappestrid helt til siste minutt, da Valborg
trakk opp den avgjørende røye og dermed formelig ga Nils en
knock out, slik at han gikk i isen for full telling. Resultatet ble:

premie: Frk. Valborg Pladsen.
» Nils L. Hagen.
» Jon Egil Knutsen.

Premiene var pilkestilker, personlig komponert av Oskar Rogne-
myhr. Selv om resultatet av tevlingen både hva deltakelse og

Frut  Tonny Jacobsen og hennes stab.

utbytte angår står i et avgjort misforhold til årets storsildfiske,
så ble det i hvert fall en minnerik dag for deltakerne, også for
de av oss som presterte det fullkomne - nullo.

NORE POWER PLANT
kalles en brosjyre som Kraftverksavdelingen har gitt ut og som
inneholder en orientering om Nore Kraftverk, beregnet på ut-
lendinger. Vi har merket oss at NVE på engelsk heter «The
Norwegian Watercourse and Electricity Board». Det gir straks
en doft.

ADMINISTRASJONSNYTT
heter et blad som Statens Rasjonaliseringsdirektorat har begynt
å gi ut. Det presenterer seg som «organ for administrasjons- og
orgartisasjonsspørsmål i statsforvaltningen».

Redaktør er Odd Strand.

SKIRENN I OSLO
(forts fra side 11)

Etter å ha delt ut de innkjøpte pre-
mier, delte de ut endel 'kontorrek-
visita av forskjellig sort som de i
siste liten hadde fått med seg fra
kontoret, og deretter gikk Broch løs
på inventaret i restauranten. Til
slutt delte han ut alle de gode råd
han kunne komme på i farten -
enda så dyre de var.

Og så var det dans etterpå -
for ikke å snakke om bussturen
hjem.

Og nå venter vi spent på det
neste.

Premieliste:
Hopprenn - herrer. Poeng

1.Torsteinsen 	 156.5
2. Stokkebø 	 152.5
3.Berg 	 146.5
4. Andersen 	 146.0
5. Vaa 	 145.5
6.Sletta 	 136.5

Hopprenn - damer.

Gerd Moltzau.
Fru Goyer.

Langrenn. Tidsdif I.
Turid Moltzau 	 1 sek.
Ueland 	 14 »
Fru Goyer 	 16
Fru Saupstad 	 17
Frk. Granum 	 19 »
Nordberg 	 30
Weibell 	 33

7. Frk. Halvorsen 	 33
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UTGANGSPUNKTET

Vassdragsavdelingen
Avdelingsdirektør Ragnar Bang

ble sjef for vassdragsavdelingen
etter Olaf Elverum i januar 1955.
Han hadde da vært i vesenets tje-
neste siden 1918, og helt siden høs-
ten 1920 har hans arbeidsområde
vært konsesjonssakene. Og fremde-
les er det disse sakene som interes-
serer ham mest, og som nok gjør
hans arbeidsdag lenger enn den
vanlige kontortid. For arbeidsmeng-
den øker i takt med kraftutbyggin,
gen. Av de større saker i den se-
nere tid kan vi nevne konsesjon til
A/S Årdal og Sunndal Verk, på er-
verv og regulering av Fortun—
Grandfastavassdraget i høyfjellet
mellom Luster i Sogn og i Otta-




dalen, statsregulering av Tokke i
Vinje-vassdraget. Dessuten har det

siste vinter vært betydelig arbeid
med de midlertidige reguleringstil-
latelser.

Vassdragssjefen har tre yngre
medarbeidere ved behandlingen av
konsesjonssakene. Det er overinge-
niør Sperstad, avdelingsingeniør
Fossheim og førstesekretær Kiel-
1 and. Sistnevnte står også for ar-
beidet med beregning og fordeling
av konsesjonsavgiftene og med de
beskatningsoppgaver som Hoved-
styret må avgi til Riksskattestyret.

Vassdragssjefens stedfortreder er
overingeniør MengshoeL Hans ar-
beidsområde er egentlig fløtnings-

Tekst: KIELLAND

Foto: VOLDHAUG

På bildet: Fossheim (1), Sperstad (2),
Harruner (3), Gudal (4), Nicolaisen (5),
frk.  lunker-Andersen  (6),  Mengshoel (7),
Arnesen (8), Strand (9), Bang (10), Kiel-



land (11), Steensgard (12) og frk. Fos-



sum (13).

sakene, men han har i stor utstrek-
ning også vært benyttet til vass-
drags- og konsesjonssaker. Dessuten
har han vært opptatt med komite-
arbeider og forhandlinger, og det
kan nevnes at han er medlem av
den norsk-svenske koMmisjon for
regulering av Trysil-vassdraget. (Fe-
munden m. fl.)

Overingeniørene Strand og
Steensgaard behandler vannverks-
og kloakksakene. Mengden av slike
saker øker jevnt og sikkert, og det
har i vinter vært en mengde saker
om utslipping av avløpsvann fra
halmlutingsanlegg, noe saksbearbei-
derne er lite begeistret for.

Til vassdragsavdelingens arbeids-
område hører vassdragstilsynet eller
kontrollen som det også kalles. Det
er overingeniør Arnesen som er sjef
her. Han har for øvrig også arbei-
det med en rekke konsesjonssaker,
samt deltar i komiteer og forhand-
linger. Han disponerer over tre
yngre medarbeidere, avdelingsinge-
niørene Hammer, Gudal og Nico-
laisen, og disse besøker jevnlig de
fleste damanlegg og avgir i hvert
enkelt tilfelle rapport over anleggets
tilstand. Videre foretar vassdrags-
tilsynet kontroll med en rekke an-
legg under utførelse og må god-
kjenne planer etc. i henhold til
konsesjonsbetingelsene.

For øvrig vil vi ikke unnlate å
nevne det uvurderlige arbeid som
utføres for Vassdragsavdelingen av
en som ikke tjenstgjør i avdelingen,
nemlig Hovedstyrets juridiske kon-
sulent, Egil Bjørnvall.

Av Vassdragsavdelingens damer
har frøken Njærheim ansvaret for
arkivet og ekspedisjonen, og hun er
sikkert den i etaten som har best
orden i arkivet. Frøken Fossum sit-
ter på forværelset til vassdragssjefen
og leder skrivemaskinarbeidet med
sikker hånd. Frøken Somdalen bi-
står med skrivemaskinarbeidet, og
frøken Berg og f. t. hennes vikar,
frøken Iunker-Andersen, assisterer
frøken Njærheim.

Samtlige tjenstgjørende i Vass-
dragsavdelingen skulle hermed være
presentert.
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Rasjonaliseringsdirektør Leif H. Skare

EFFEKTIVITETSPROBLEMENE
I STATSFORVALTNINGEN

Enkelte  hovedpunkter i  foredraget
den 13. mars  1956

Vi opplever i løpet av en enkelt generasjon en større teknisk

utvikling enn den som tidligere tok flere hundre år. Den tek-

niske utvikling og de sosiale endringer som denne fører med

seg,  skaper et behov for nye organisasjons- og administrasjons-

former, et behov som kanskje i enda større grad gjelder for den

offentlige forvaltning enn for næringslivet for øvrig. Vårt sam-

funn i 1956 er ikke tjent med en organisasjon i statsforvaltningen

som delvis er formet etter behovene i 1900 eller 1930.

Effektivitetsproblemet i statsforvaltningen er et vidtspennende

emne. I et foredrag kan bare enkelte sider av det berøres. Fore-

dragsholderen kommer ikke inn på de juridiske sider ved stats-

forvaltningen, og heller ikke inn på de problemene som knytter

seg til rettssikkerheten og betryggende former for den offentlige

forvaltning. Han holder også de politiske sidene av statens virk-

somhet utenfor diskusjonen, f. eks. spørsmålet om en bestemt

virksomhet bør drives av staten eller privat. Foredragsholderen

ser det som sin oppgave å behandle effektiviseringsproblemet ut

fra  generelle synspunkter på organisasjon og ledelse, synspunkter

som kan gjøres gjeldende for alle virksomheter, offentlige og

private. På dette grunnlaget drøfter han, med utgangspunkt i

statsforvaltningens arbeidsområde og omfang, organisasjonsopp-

byggingen, lederfunksjonene, personalforvaltningen, de tekniske

hjelpemidlene og Organiseringen av effektiviseringsarbeidet.

Statsforvaltningen (ekskl. Forsvaret, Sivilforsvaret og Rettsvese-

net) kan deles inn i 4 virksomhetsområder:

Departementene, fylkeskontorene og interne administrasjons-

enheter som Riksarkiv og Statens Pensjonskasse. Dette område

omfattet i 1954 ca. 3400 personer, mot 1200 i 1939.

Kontrollerende og regulerende virksomhet utenom departe-

mentene, f. eks. Prisdirektoratet og Skatte- og Avgiftsadministra-

sjonen. Personalantall i 1954 ca. 4900, mot 2500 i 1939.

Virksomhet som produserer sosiale ytelser og tjenesteytelser,

f. eks. Undervisningsvesenet, Havnevesenet, Veivesenet. Personal-

antall i 1954 ca. 39 000, mot 28 000 i 1939.

Såkalt forretningsmessig offentlig virksomhet, f. eks. Sam-

ferdselsetatene, Vinmonopolet og Statsbanene. Personalantall i

1954 ca. 58 000, mot ca. 29 000 i 1939.

Ikke mindre enn 92 prosent av det samlede personalantall ifølge

denne gruoppeinndelingen finnes i gruppe 3 og 4, tjenesteytende

virksomhet og forretningsmessig virksomhet. For denne virksom-

het må man spørre etter de økonomiske og samfunnsmessige

resultater målt med vanlige effektivitetsmål, og man må ved

organiseringen og ledelsen av virksomheten ta langt sterkere

hensyn til effektivitetskravene enn hittil.

Undersøker man bakgrunnen for organisasjonsoppbyggingen i

statsforvaltningen, finner vi at den i meget stor utstrekning er

historisk og tradisjonelt betinget. Det spørsmål som naturlig

melder seg er: Har man endret organisasjonsoppbyggingen i takt

med utviklingen?

Det synes å være til stede et sterkt behov for å få avklart

arbeids- og ansvarsfordelingen mellom departementene på den

ene side og med frittstående direktorater, bedrifter eller andre

statsinstitusjoner på den andre siden.

I våre departementer er hver avdeling oppdelt i et antall kon-
torer, som utgjør de grunnleggende administrative enheter. Det

typiske personalantall i departementskontorene ligger mellom 5

og 10 personer, dvs, at kontorene er ganske små enheter. Hvert

kontor har i stor utstrekning sitt eget arkiv, utfører sitt eget

skrivearbeid, har ikke sjelden endel regnskapsarbeid osv.. Hvis

man skal kunne høste fordelene av den moderne kontortekniske

utvikling, er det nødvendig at man kommer bort fra det gamle

systemet med et stort antall «selvforsørgende» små kontorenheter.

Det må opprettes hjelpeavdelinger for det rutinemessige kontor-

arbeid, f. eks. skrivestuer for skrivearbeid, arkiver for arkivarbeid

og regnskapskontorer for regnskapsarbeid, slik at man kan få

gjennomført den nødvendige spesialisering.

Spørsmålet om en effektiv intern administrasjon i departe-

mentene kan bare løses ved at det i hvert departement direkte

under statsråden oppnevnes en fullt ansvarlig administrativ sjef.

Denne må ha de nødvendige kvalifikasjoner på områdene ad-

ministrativ organisasjon, kontororganisasjon og arbeidsledelse.

Effektiviteten i vår statsforvaltning lider i dag under mangelen

på delegering av avgjørelsesmyndighet. Et viktig spørsmål er i

hvilken grad de institusjoner som står utenfor departementene

kan få selvstendig myndighet og ansvar. For den forretnings-

messige virksomhet har tendensen i etterkrigsårene gått mot

friere organisasjonsformer, f. eks. gjennom aksjeselskapsformen.

For statens forretningsmessige virksomhet må de økonomiske

synspunkter gjøres gjeldende, og økonomifunksjonen må få den

plass den tilkommer i organisasjonsoppbyggingen.

Den viktigste oppgave i personalforvaltningen er å utvikle

dyktige ledere. Innenfor statsforvaltningen bør det legges opp

et langsiktig utviklingsprogram for rekruttering og videre kvalifi-

sering til lederstillinger. På området rekruttering og opplæring

innenfor statstjenesten ligger det store uløste effektiviserings-

oppgaver og venter. Man må håpe at den offentlige komite

som nå er nedsatt for å utrede opplæringsspørsmålet i statsfor-

valtningen, hurtig kan komme med positive forslag til hvordan

behovene bør dekkes. Utviklingen av dyktige ledere er den før-

ste forutsetning for en effektiv virksomhet. Statens lønnspolitikk

har, særlig i etterkrigsårene, virket direkte hemmende på mulig-

hetene for å rekruttere dyktige ledere.

Hvorfor hemmes effektiviteten i statsforvaltningen av mangel

på moderne, tekniske hjelpemidler? Delvis skyldes det ledelsens

manglende evne til å følge med i utviklingen og til å vise ini-

tiativ. Dette gjelder kanskje særlig på kontorområdet, hvor finan-

sieringsproblemene er av mindre omfang. Men i stor utstrekning

er ledelsen fullt klar over manglene og søker å rette på dem.

Vanskeligheten  er  da statens begrensede finansieringsmuligheter.

Vi må se i øynene at bare en del av de sterke krav om mer

effektive tekniske hjelpemidler i statens virksomhet kan imøte-

kommes.

Under slike forhold er det desto viktigere at det foreligger

pålitelige lønnsomhetsberegninger for de forslag til tekniske an-

skaffelser som fremmes. Først da kan både de enkelte institu-

sjoner og Finansdepartementet sentralt få grunnlag for den nød-
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Fra venstre: Hauge Knutsen, Fordelsen og Evensgård.  Skotvoll

var på utlønning da bildet ble tatt.

LØNNINGS-
ARBEIDET
VED
ANLEGG

Av Gun

Det er sikkert mange innen vår etat som ikke har
vært fullt klar over hvilket arbeidspress «det nødven-
dige onde» har, men det teller da litt og er med på
det store hjulet.

Gledelig var det at «Fossekallen» allerede i sitt før-
ste nummer ofret to helsider på oss.

Vi fikk lese om litt av de mange arbeidsoppgaver
de har ved Kraftverksavdelingens regnskaps- og løn-
ningskontor, så det er unødig å gjenta gangen i løn-
ningsarbeidet.

En fordel fra hovedkontoret har vi, ved at vi kan
kaste slips og jakke. Barbering får vi tid til i «den
stille uke» mellom to lønningsperioder.

Utlønning i Hesthagen.

I «den stille uke» kopler vi av, ikke akkurat slik
som to av representantene fra hovedkontoret mente,
at vi hadde hele uken alene med kjeiet på skiturer.
Nei, vi pusler litt med skatteoppgjør til ca. 100 herreds-
kasserere og lensmenn. Som ved Kraftverksavdelingen
pløyer også vi igjennom ca. 1000 kontokort.

Samtidig har vi en post som heter bidrag, som det
også er litt å gjøre med. Det er en risikabel jobb,
som er lite ettertraktet. En risikerer her ikke bare at
lensmannen purrer på oppgjør, han er kjekk og tar
det rolig, men . .

Så har vi litt statistikk i en uendelig rekke av skje-
maer med variasjoner. Og så kommer noe til som
vi sikkert bare har ved anleggene, nemlig daglig be-
søk av mange av folkene våre, som skal ha rede på
hva som står igjen på skatten, stempling av syke- og
friskmeldinger, og mange andre spørsmål som ønskes
besvart. Vi vil så gjerne avse tid til en tjeneste og gi
ønskede opplysninger, det nevnes her bare fordi det
opptar en vesentlig del av den fra før knappe tiden,
spesielt i den uken vi har lønningsarbeidet.

Vi vil herved benytte anledningen til å hilse alle
våre kolleger innen etaten.

«Det nødvendige onde» ved Røssåga.

vendige prioritetsvurdering, og sikre at de disponible midler blir

brukt så formålstjenlig som mulig.

Effektiviseringsarbeidet hører med til den planlegging og orga-

nisering av virksomheten som er ledelsens første oppgave. Det

er nødvendig at den høyeste ledelse i virksomheten legger til-

strekkelig vekt på effektiviseringsarbeidet og gir det høy prioritet.

Prinsipielt bør enhver virksomhet, hvor stor eller hvor liten

den er, bruke en del av sine ressurser til utviklingsarbeid, til

effektiviseringsarbeid.

På samme måten som man systematisk driver forskning med

sikte på framtiden, bør man systemtisk bruke en rimelig del av

den disponible arbeidskraft eller det disponible budsjett til effek-

tiviseringsarbeid.

I endel store industrielle virksomheter gjennomfører man peri-

odisk en kritisk gjennomgåelse av hele organisasjonen og dens

effektivitet, f. eks. hvert 5. år. Det er en tanke til overveielse 


om man ikke i vår statsforvaltning burde innføre en liknende

ordning. F. eks. hvert 10. år kunne man foreta en gjennom-

gående vurdering av statsforvaltningens organisasjonsoppbygging

og administrasjon og vurdere behovet for endringer. En slik

vurdering kunne også danne grunnlaget for planleggingen av det

løpende effektiviseringsarbeid.

Innenfor vår statsforvaltning har det i etterkrigstiden vært gjort

ganske mange anstrengelser for å øke effektiviteten, men resul-

tatene har ofte vært små. Det er behov for et mer sysrematisk
og langt sterkere underbygct og utbygd effektiviseringsarbeid, både

gjennom de enkelte statsinstitusjoner og sentralt.

Ledelsen må se effektiviseringen som en nødvendig og viktig

oppgave, en oppgave som ikke kan skyves til side på grunn av

daglig arbeidspress. Først da vil effektiviseringsarbeidet kunne

få sin naturlige plass i forvaltningen.
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Beskrivelsen av et stort kraftverk be-

handler i første rekke de bygningsmessige,

maskinelle og elektriske arbeidene. Bak

resultatet skjuler det seg imidlertid en

innsats av fagfolk, funksjonærer og arbei-

dere fra de forskjelligste yrker. Man kunne

nevne mange tilsynelatende uvesentlige,

men like fullt uunnværlige hjul i maski-

neriet. Ett av disse er ventilasjonsanlegget.

På Røssåga ble dette temmelig omfattende

på grunn av stasjonens størrelse og be-

liggenheten langt

inne i fjellet.

Teknisk konsulent

har vært ingeniør

Henrik N. Oven-

berg. Selve anlegget

koster kr. 290 000.—. Herav faller kr.

55 000.— på vifter, kr. 65 000.— på filtere

og resten på varme- og kjølebatterier,

spjeld, rister, ventiler og kanaler. Regner

man med konsulenthonorar og endel byg-

ningstekniske arbeider som er utført spe-

sielt for ventilasjonen, kan totalkostnaden

anslåes til kr. 350 000.—. Viftenes maksi-

malkapasitet, 200 000 m3/time, er nok til

å fornye luften i de store hallene to ganger

i timen. Automatiske oljefiltere sørger for

at den tilførte luften alltid er ren.

Ventilasjonsproblemet for en kraftstasjon

i fjellet består i å bortskaffe de store

varmemengdene som utvikles fra de elek-

triske og maskinelle deler, skinne- og ka-

belkanaler samt fra belysningen rundt om

i stasjonen. Utgår man fra disse varme-

mengdene og de innblåsnings- og rom-

temperaturer man vil tillate, kan man etter

vanlige metoder beregne den nødvendige

luftfornyelsen med størrelser på vifter,

kanaler og batterier. De lange og mange-

artede ventilasjonskanaler sammen med

den eventuelle varmeavgivningen til fjellet

skaper imidlertid usikkerhetsmomenter.

Disse gjør at man nærmest må betrakte

beregningene som en pekepinn om de

kommende forhold. I større grad enn for

en bygning ute i det fri må man derfor

ha muligheter for senere å regulere med

spjeld og ventiler. Vår konsulent valte å

bortse helt fra fjellets temperaturinnvirk-

ning på luften, og dette var hovedgrunnen

til at vi ble enige om å forenkle hans for-

slag noe. Imidlertid kan vi uten større

ekstrakostnader komplettere anlegget hvis

det ikke skulle virke tilfredsstillende.

I forhold til det elektriske og maskinelle

utstyr blir utlegget til ventilasjonsanlegget

temmelig beskjedent. Det må derfor finne

seg i å komme inn i bildet på et sent tids-

punkt i planleggingen. Konsulenten er da

svært bundet i sine forslag. På Røssåga

nyttet vi to tunneler som var sprengt for

arbeidsdriften. Disse bestemte ventilasjons-

systemets hovedutforming og ga

oss en grei løsning. Kaster man

et blikk på figurens brune streker

kan nok det hele virke kompli-

sert. Luften blir imidlertid for

det meste ført i allerede bestå-

ende tunneler og kanaler uten særlig

ekstra-arbeider utover vifterommene.

Før vi kommer så langt at vi kan følge

pilene på figuren, har luften passert den

1.3 km lange atkomsttunnelen. Et nød-

vendig varmebatteri på 300 kW er plasert

allerede ved inngangen. Ved kuldegrader

ute blir da luften oppvarmet, og vi unn-

går isdannelser ved lokale vannårer i inn-

kjøringen. Batteriet kan, om nødvendig,

økes til 700 kW ved full utbygging av sta-

sjonen. I vifterom 1 fordeles luften til

Spesialiteten:

VENTILASJONSANLEGGET
i nedre Røssågakraftverk
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Av avd.ingeniør

E. KUMMENEJE

stasjonens forskjellige kanter. Den brukte

luften samles så i vifterom 3. Av hensyn

til kablene må temperaturen her reduseres

av et kjølebatteri før 2 nye vifter driver

luften opp gjennom kabelsjakten til

luftsanlegget.

Rommet mellom hvelv og himling i

maskinsalen blir delt i 3 deler med harde

trefiberplater i salens lengderetning. Den

midterste delen fører luften til transfor-

matorsalen. Vi har nemlig avgreninger fra

denne delen til de 3 skinnekanaler og til

transformatorene gjennom kjølevannstun-

nelen. De to andre deler over himlingen

er henholdsvis tilførselsside (trykkside) og

avtrekkside for ventilasjon av maskinsalen.

Tilførsel og avtrekk skjer henholdsvis ned

og opp bak veggene ved ventiler i disse.

— e+ysk/i/1.,
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Ventilene, i alt 55, er utført med rammer

av rustfritt stål. Det samme gjelder den

store omluftsventilen mot vifterom 1, hvor

en  del av den oppvarmede luften fra ma-

skinsalen blir ført tilbake til viftene. Der-

ved kan vi spare et varmebatteri.

Som det framgår av figuren står avtrekk-

siden over himlingen i forbindelse med

vifterom 3 gjennom den forlengede atkomst-

tunnelen. I transformatorsalen skjer av-

trekket fra skinnekanalene gjennom trans-

portgangen foran sellene, avtrekket fra

transformatorene i en himling over trans-

portgangen. Ved punkt A på figuren ledes

noe av friskluften inn i kabelkanalens be-

gynnelse. Viftene her er først og fremst

beregnet på å forhindre tilbakeslag fra

vifterom 3. Det mekaniske verkstedet ven-

tileres som et uttak fra maskinsalen. Av-

trekket herfra skjer over punkt B sammen

med den bedervede luften fra apparat-

fløyens syrerom og toaletter.

Ventilasjonen av apparatfløyen med kon-

trollrom har vi ofret spesiell oppmerksom-

het. I vifterom 2 passerer luften nok et

filter, hvorpå vi øker trykket med en eks-

tra vifte for å overvinne motstandene i de

mange ventiler og småkanaler. Kontorene

og kontrollrommet er plasert i apparat-

fløyens øverste etasje. Luften til disse opp-

varmes til nærmere værelseternperatur før

den føres inn i trykk-kammeret over etasjen.

Et lett, perforert tak som luften presses

ned gjennom, sørger for en behagelig ven-

tilasjon av kontrollrommet. I forbindelse

med kontorene er det montert en mindre

propellervifte. Tilførsel til og avtrekk fra

apparatfløyen for øvrig skjer etter samme

prinsipp som for maskinsalen.

På grunn av den trinvise utbyggingen av

Røssåga vil det ennå gå en tid før vi kan

få konstatert hvordan ventilasjonsanlegget

vil virke. Det er meningen at vi ved se-

nere målinger skal få en oversikt over den

pekepinn beregningene kan gi oss. Vi hå-

per at de erfaringer vi høster vil være til

hjelp ved liknende storanlegg i fjell.

NORGES VANNK RAFT

(Forts. fra s. 4.)

Omkring 93 prosent av landets

befolkning har nå adgang til elek-

trisk kraft.

I de nærmeste år framover antas

det at det kreves en årlig nyinstalla-
sjon på ca. 300 000 kW.

Den termoelektriske kraftproduk-

sjon i landet er mindre enn 1 pro-

sent av den hydroelektriske pro-

duksjon.

NYE MEDLEMMER AV
HOVED STYRET

etter  Sy/tebø,  Nielseri og Støstad:

Stortingsmann
OLAV BENUM,

født 5. september 1897 i Beitstad, jord-

brukskandidat NLH 1919, bosatt i Havik

ved Namsos, fylkesagronom i Nord-Trøn-

delag siden 1948, har vært varaordfører og

ordfører i Vemundvik og er stortingsmann

(V) siden 1945.

Stortingsmann
BERNT INGVALDSEN,

født 12. oktober 1902 i Trondheim, bosatt

i Drammen, elektroingeniør NHT 1925,

adm. direktør for AIS National Industri,

Drammen, siden 1949, medlem av Dram-

mens bystyre fra 1946, stortingsmann (H)

siden 1945.

Stortingsmann
NILS KRISTEN JACOBSEN,

født 13. august 1908 i Skjervøy, bosatt

samme sted. Han har drevet fiske og,

ved siden av det, småbruk. I 1934 tok

han kystskippereksamen og i 1943 handels-

skoleeksamen.

Han har vært medlem av Skjervøy her-

redstyre og varaordfører 1935-37. Stor-

tingsmann (A) fra 1945.

MARTIN
HENRIKSEN

er født på Hadeland 30. mars 1887. Bare

12 år gammel fikk han arbeid på glass-

hytta ved Hadeland Glassverk. Fordi han

var så ung, arbeidet han halv dag, og be-

talingen herfor var 45 øre. Da han ble

14 år og arbeidet full dag, steg daglønnen

til en hel krone. I året 1907 begynte han

i arbeid ved Kistefoss tresliperi. Her ar-

beidet han til våren 1919, da han fikk

arbeid ved Nore Kraftanlegg, et arbeid i

statens tjeneste som kom til å vedvare i

36 år til han sluttet i fjor etter oppnådd

aldersgrense. Hans første arbeidsplass i

Nore ble sagbruket i Øygardsgrend, senere

ble det et årelangt tunnelarbeid både ved

Nore I og Nore II, og for øvrig alt fore-

fallende anleggsarbeid.

• Martin Henriksen har sitt eget hjem i

Øygardsgrend. Omgitt av hustru, barn og

barnebarn og med en god helse i behold,

vil det sikkert ikke oppstå noe tomrom,

selv om aldersgrensen er nådd.

«Fossekallen» takker ham for trofast ar-

beid gjennom de mange år og ønsker ham

og hans familie alt godt når han nå skal

nyte sitt otium.

er gått av med pensjonstrygd etter å ha

falt for aldersgrensen. Edh er født 9. juli

1895 på Grorud, og som den eldste i en

stor barneflokk måtte han tidlig ut i ar-

beidslivet. Bare 14 år gammel begynte han

å arbeide på Rjukan, og her var han til

1913. Fra 1913 til 1920 var Edh på an-

leggsarbeid på Sørlandsbanens forskjellige

avdelinger og kom derfra til Nore kraft-

anlegg. Bortsett fra de dårlige årene da

anleggsarbeidet lå nede, har han siden vært

i etatens tjeneste. I avbruddsårene var

Edh en sesong på hvalfangst, og et par år

arbeidet han på Vestfold-banen. Da an-

leggsarbeidet på Nore atter kom i gang, var

Edh på pletten, og med sin lange og solide

erfaring ble han snart anleggsbas. Denne

jobben hadde han til han i 1955 måtte

slutte arbeidet på grunn av sykdom. Den

lange arbeidsdagen i de aktives rekker har

tatt slutt, men vi ønsker Edh fortsatt

mange og lykkelige år som pensjonist.

W.

Oppsynsmann Oskar Auke takket  av fra

aktiv tjeneste den 1. jan. 1956 etter tem-

melig nøyaktig 37 års arbeid ved Nore

Kraftverk, idet han tiltrådte 7. februar

1919.

Før den tid hadde han vært ansatt ved

Hydros anlegg i Vestfjorddalen, Matre og

Tyin tilsammen i ca. 12 år. Dette blir alt

i alt nesten 50 år på anlegg i en tid da

anleggsdriften gjennomgikk en rivende ut-

vikling, ja ofte så rask at mangen en gam-

mel anleggsbus vantrivdes iblant.

Auke hadde alltid et åpent øye for fram-

skritt som han mente ville lette «blodslitet»

og øke effektiviteten, og det var aldri van-

ARTHUR

EDH



TILGANG OG AVGANG

skelig for ledelsen å få ham med på å
prøve noe nytt. Det var meget sjelden at
han ikke var førstemann og sistemann på
jobben, og han kunne heller ikke i fritiden
unnlate å prate anlegg så sant det var den
minste anledning til det. Anlegg var hans
liv. Der følte han seg som makrellen i
vannet.

I et så langt anleggsliv kom han i kon-
takt med mange mennesketyper, og fikk
naturligvis også av og til med folk å gjøre
som ikke alltid var «mors beste barn» som
det heter. Men når den tettbygde kraft-
karen Auke satte i med sitt tordenbulder,
ble det orden i sysakene.

For buldre kunne han når det trengtes,
men bak bulderet og det biske utseende
slo det alltid et hjerte av gull. Han hadde
en utpreget medkjensle for dem som hadde
det vondt og drev en veldedighet i det
stille som sjelden noen fikk snusen i uten-
om den som nøt godt av det.

Han har vært en meget aktiv og betrodd
mann i kommunen og har hatt nesten alle
de tillitsverv som en kommune kan pålegge
en mann, og for å nevne noen av de vik-
tigste: Medlem av herredstyret og skole-
styret. Formann i gamlehjemsforeningen.
Det var i hans formannstid at kommunen
ervervet det nåværende gamlehjem, og
Auke har den aller største delen av æren
for at hjemmet kom i drift. Videre skal
nevnes at han var formann i sykepleie-
foreningen, formann i styret for «.Koopen»,
formann i samarbeidsnemnda for Uvdal,
Nore og Rollag, samt i mange år formann
i styret for det kommunale E.verk.

Men til tross for alt dette syntes ikke
den fortettede energibunten Auke å bli
tappet tom. Det syntes alltid å være litt
igjen, og selv nå etterat han har passert
de 70 er det ennå såpass igjen, at det
er lite trolig at han vil slå seg helt til ro.

Måtte mor Norge fostre mange som han!

KVM.

Nummereringen av bladet
Som leserne vil ha bemerket, har

vi gått over til en ny nummerering
av bladet. Det viser seg nemlig at
det er et vilkår for postforsendelse
at bladene nummereres fra 1 og
utover for hvert år. I stedet for
nr. 7 er derfor dette bladet blitt
nr, 2 for 1956.

TILGANG

Siden siste oversikt er følgende tjeneste-
menn tilsatt i ny stilling:

H. W. Bjerkebo som overingeniør ved
Hovedstyret (K),

E. H. Wold som underkasserer ved Ho-
vedstyret (A),

Aage Huseby som kontorfullmektig ved
Hovedstyret (K),

Karen J. Johnsen og
Kristi Goyer som kontorfullmektiger ved

Hovedstyret (F),
Sigrid Bruvoll som kontorfullmektig ved

Hovedstyret (A),
Gerda Fossum som kontorfullmektig ved

Hovedstyret (V),
Kitty Waaler som kontorfullmektig ved

Hovedstyret (E),
Dyre Vaa som avdelingsingeniør ved

E.-tilsynet, 2. distr.,
Borghild Bakken som kontorfullmektig

ved 1. distr.,
Irene Hagen som kontorassistent ved

Hovedstyret (B),
Berit Jørgensen som kontorassistent ved

Hovedstyret (B),
A. Bergkvist som maskinmesterassistent

ved Mår kraftverk,
G. Kristiansen som maskinmesterassistent

ved Glomfjord kraftverk,
N. Krogsæter som avdelingsingeniør ved

E.-tilsynet, 5. distrikt. •

Følgende nye tjenestemenn er tilsatt:
Erling Hansen som tekniker ved Hoved,

styret (T),
Berge Sletaune som tekniker ved Hoved-

styret (H),
R. Gyllander som konstruktør ved Ho-

vedstyret (H),
Jon Bergstrøm som sekretær ved Hoved-

styret (E),
Jorunn Granum og

Inger Saupstad som kontorassistenter ved
Hovedstyret (K),

Randi Drabløs som kontorassistent ved
Hovedstyret (B),

E. Hognes som ledningsformann ved
Røssåga kraf tverk,

M. Hovd som maskinist ved Nore kraft-
ve rk,

Arne Berg som ingeniør ved E.-tilsynet,
1. distrikt,

Tor Tangen som ingeniør ved E.-tilsynet,
6. distrikt,

Svanhild Foss som kontorassistent ved
Hovedstyret (B),

Leif Fossheim,
Einar Kvam og
Paul Nyheim som oppsynsmenn ved Inn-

set kraftverks overføringer,
R. Schau-Svendsen som konstruktør, og
Hugo Henriksen som verksmester ved

Innset kraftanlegg.

AVGANG
Følgende tjenestemenn er meddelt  av-

skjed etter egen oppsigelse:
Kontorassistent Berit Brækken,
Kontorassistent Dora Fossheim,
Avdelingsingeniør 0. Åberg,
Avdelingsingeniør K. Skavlem,
Avdelingsingeniør P. Storebø,

Maskinist M. Eger Johnsen,
Maskinist K. S. Rabbevåg,
Montørformann Bj. W. Ingvaldsen.

LOKALMEDARBEIDERE
Aura kraftanlegg — Thorleif Ørsal,

Sunndalsøra.
Aura kraftanlegg/anleggsstedet Aur-

sjøen — Hans Isaksen, Sunndals-
øra.

Flesaker transformatorstasjon —
Oddvar Sætrang, Vestfossen.

Forbygningsavdelingens Trøndelags-
kontor — Konstruktør Ivar Kværn-
rød, Trondheim.

Gjøvik transformatorstasjon — Olav
Håheim, Gjøvik.

Glomfjord kraftverk —
Bottolfsen Glomen.

Hakavik kr;ftverk — A. Gimre,
Darbu.

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

Minne transformatorstasjon Sverre
Hegstad, Minnesund.

Mår kraftverk — Per Saugerud,
Øverland.

Nore kraftverk — Ivar Aasen, Rød-
berg.

Reinsfossen kraftverk — Hans H.
Steen, Skonseng.

Røssåga kraftanlegg — Alfred Hau-
gen, Korgen.

Slagen transformatorstasjon —
Gulbrandsen, Tønsberg.

Smestad transformatorstasjon —
Helge Martinsen, Norevegen
Oslo.
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