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Året 1964 lakker mot slutten, og den enkelte vil kanskje spørre
seg selv om de forventninger
en stilte til året er blitt oppfylt.
Mange har hatt framgang og er fornØyd, enkelte skulle gjerne
ha sett det bedre. Andre har sluttet etter lang og tro tjeneste,
og noen fikk ikke fullfØre sitt arbeid. En så stor etat som NVE
vil gjenspeile et slikt tverrsnitt
av livet.
For etaten som helhet må 1964 kunne betegnes som et godt år.
Det er satt ny rekord når de gjelder kraftutbygging
i landet —
nærmere
1 million kW ny maskinkapasitet
kommer på nettet
innen nyåret — en rekord som kommer til å bli stående en tid
framover. Og av dette faller bortimot halvparten
på NVE's egne
kraftstasjoner
Vinje, Songa og Langvatn.
Vi har fått vårt nye administrasjonsbygg
ved Majorstua i Oslo
— et stort og vakkert bygg, som jeg håper vil gi inspirasjon til
videre framgang i vårt arbeid og til økt vekselvirkning
og gjensidig respekt for hverandres
virkefelter.
Mye annet er også blitt utrettet innefor det store og mangeartede arbeidsområde
som er tillagt etaten. Det har ikke gjort
seg selv. Stor innsats ligger bak både fra hver enkelt og samlet.
Mange utover landet synes kanskje NVE ikke har tatt tilstrekkelig
hensyn til akkurat deres synspunkter
og problemer.
I 1964 har vi spesielt fått høre mange vondord fra enkelte som
mener vi i vår virksomhet tenker for lite på naturvernet.
Vi kan
synes kritikken er uberettiget og skyter over målet mange ganger
Men vi skal ikke uten videre avvise den. Vi har et særlig stort
ansvar her, fordi det er våre utredninger
Regjering og Storting
i første rekke legger til grunn for sine beslutninger
på dette felt,
beslutninger
som har rekkevidde langt utover vår egen tid.
Ved årets slutt vil jeg gjerne få takke hver enkelt på de mange
forskjellige
arbeidsplassene
våre utover i landet og ved hovedsetet i Oslo for det ærlige og redelige arbeid som er utført i 1964.
Vi har fortsatt store arbeidsoppgaver
foran oss som vil kreve
samarbeid og effektiv innsats. En oppgave i seg selv er å bygge
videre ut samholdet innen NVE og gjØre arbeidsforholdene
trivelige med alt det dette innebærer
for hver enkelt av oss.
Med disse ord vil jeg få Ønske alle i NVE god jul og godt
nytt år!

===== ~ ~

Ealvard Roald.

L

-~**

***********
***************
-4(
4(
9r
4(

4(*
4(
4:
4:
4:
4:
4(
4(
4(
4(
ir
4:
4:
4:
4:
4(
4:
4:
ir
*

*
*
*

JULEHELG

**
*

Me står framfor jul
ei hØgticl så stor.
Me minnast skal Kristus
som kom til vår jord.
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Me minnast skal krubba
og englanes kvad,
hyrdingane ute,
som straks for av stad.

.
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Ein frelsar er fødd dykk
i Betlehems by,
slik lovsongen tona.
Den bodskap var ny.

*
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Tida var liden
og dagen var nådd,
no skulle hende
det profeten har spådd.
Han kom frå det høge,
steig ned til sitt folk.
Han kom for å vere
vår himmelske tolk.
Han fred ville skape
i hjarte og sinn
og vise oss veg
til Himmelen inn.

Lat Herren få tale
stans opp frå ditt kav.
Alt det som tyngjer
det legge du av.

)t
)

Du glede og tryggleik
vil finne i Han.
Når Han styrer ferda,
då finn du fram.
som synte
Ja, stjerna
tre vise på veg.
Den stjerna vil også
få lyse for deg.
Anders

-
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Tufte.
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ÅRET SOM GJEKK
Elektrisitetsdirektoratet

Elektrisitetsdirektoratet
er igjen
samlet under ett tak og denne
gangen i NVE's eget bygg. Vi har
nå også fått elektrisitetstilsynet
1.
og 2. distrikt sammen med oss, så
alle våre kontorer
i Oslo er nå
samlet. Dette gjør at vi sammen
med de muligheter
bygget gir oss
for en rasjonell utbygging av servicefunksjonene
nå skulle ha alle
muligheter
for å arbeide
mer
effektivt
enn tidligere.
Enda er
det vel langt fram til vi er å
jour med alle saker som også det
siste året har strømmet inn i et
overordentlig stort antall, men med
de gode kontorforhold
og en liten
øking i antall ansatte
siste år,
skulle vi vel kunne begynne
å
hale innpå.
Antall
saker henger
hos oss
nøye sammen med den store aktiviteten
innen
elektrisitetsforsyningen i landet. En aktivitet som
er større enn noen gang tidligere.
I 1963 kom det til nye anlegg med
tilsammen over 619 MW og i 1964
regner vi langt over 900 MW i ny
maskininstallasjon.
Det er imidlertid ikke bare kraftverker
som
bygges, men også et tilsvarende
stort antall høyspente
kraftoverføringer og fordelingslinjer,
lavspentlinjer
og understasjoner,
alt
sammen anlegg som gir seg utslag
i «saker» om konsesjoner,
oreigning, tilsyn, finansiering
og hele
skalaen videre.
Konsesjonsog tilsynsavdelingen har i året først og fremst beskjeftiget seg med de tradisjonelle
arbeidsoppgaver.
Da antall saker
vedrørende
kraftleiekonsesjoner
som hittil alle er behandlet i Hovedstyret nå er økt kraftig, har vi
tatt opp spørsmålet om en forenkling av saksbehandlingen
slik at
kurante fornyelser og enklere saker heretter kan behandles administrativt.
Likeså arbeider vi med
spørsmålet
om en forenkling
av
saksbehandlingen
for elektriske
konsesjoner
på anlegg opp til 24
kV spenning.
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De nye forskriftene
for elektriske anlegg er nå godkjent og
trådt i kraft. I den anledning har
NVE samarbeidet
med NEVF om
et antall møter rundt om i landet
hvor forskriftene
ble gjennomgått.
Vi har også nå fått oppnevnt en
permanent
forskriftskomité
som
så vidt har begynt arbeidet med
den løpende revisjon av forskriftene. Den raske tekniske utvikling
i dag med stadig nye materialer,
metoder og teknikk gjør det nødvendig med en stadig ajourføring
av forskriftene.
Elektrisitetsavdelingen
har
i
året fortsatt sitt arbeid med opplegg av oversikter,
statistikk
etc.
I forbindelser
med forespørsler
i
anledning
industriprosjekter
er
det utarbeidet
en mengde kraftbalanser
og gitt utredninger
om
mulighetene
for kraftlevering
til
slike prosjekter.
Fra konsesjonsavdelingen har avdelingen gitt utredninger
om traser
etc, for
kraftlinjer,
spenningsvalg
o. 1. Ved
siden av dette har vi fortsatt arbeidet med utredning av kraftproduksjonsmulighetene,
overføringssystemet og forbruket.
Disse faktorer henger så nøye sammen at
skal vi få den mest rasjonelle plan
for krafutbyggingen
og stamlinjer
her i landet, må man se alle faktorer under ett for å oppnå det
beste resultat. Samtidig prøver vi
å holde oss å jour med både konvensj onelle varmekraftverk,
atomkraftverk
og gassturbinanlegg.
Ennå noen år synes det vanskelig
i hvert fall på et økonomisk grunnlag, å introdusere
atomkraftverk
her hjemme.
Statsstønadog kontrollavdelingen har også i året hatt meget arbeid med stønadssaker
for elektrifisering av mørke og dårlig forsynte områder. Ved utgangen av
1964 regner vi at bare ca. 1340 bosteder med ca. 4550 personer gjenstår for behandling.
Det kreves
stadig mer arbeid med hvert enkelt tiltak etter hvert som vi nær-

mer oss den teknisk-økonomiske
grense for dette elektrifiseringsarbeid. Vanskelig
er det også å
vurdere muligheten
for varig bosetting på mange av de steder som
gj enstår.
Samtidig har vi tatt opp arbeidet med en endring av de nåværende retningslinjer
for tildeling av stønad slik at muligheten
for å hjelpe vanskeligstilte
elektrisitetsverk
blir noe bedre. Denne
saken håper vi man rekker å behandle i Stortinget
før årets utgang.
Organisasjonsforholdene
innen
elektrisitetssektoren
er under stadig utvikling
og koster oss også
meget arbeid. Kommunesammenslutninger
gjør det nødvendig
å
endre gresene for de enkelte kommunale verk.
Samtidig pågår mange steder en
sammensmelting
av elektrisitetsverker med ulike organisasjonsform. Under slike forhold har det
lett for å bli reist mange problemer som vanskelig lar seg løse
på det lokale plan alene. Erfaringen viser at vi ofte må inn i bildet
på en eller annen måte.
Av andre arbeidsoppgaver
som
kan hende ikke er fullt så kjent er
arbeidet vi driver med lånesaker
til finansiering
av kraftverker.
Vi avgir regelmessig uttalelser til
offentlige banker om de tiltak som
verkene søker lån til. Likeså avgir
vi uttalelser
til Industridepartementet om prioritetsspørsmål
når
det gjelde lån etc, til kraftverker,
og til Kommunaldepartementet
om godkjenning av vedtak etc, fra
offentlige
elektrisitetsverker
som
trenger godkjenning
derfra. Alt i
alt et interessant
arbeidsområde
som krever grundig kjennskap
til
både landets elektrisitetsforsyning
og finansiering
m. v.
La meg så til slutt nevne det
arbeid
avdelingen
driver
som
meklingsinstitusjon.
Oppstår tvister hvor et eller flere kraftverk
er innblandet,
hender
det ikke

sjelden at vi blir rådspurt. I mange
tilfelle har vi da kunnet bidra til
å løse slike tvister enten ved forhandlinger
eller på annen måte.
Det kan koste oss meget omtanke
og arbeid, men er etter mitt skjønn
en viktig del av vårt arbeidsfelt.
Alt i alt vil jeg gi elektrisitetsverkene og deres personale ros for
smidighet og vilje til å finne gode
løsninger.
Antall saker som fra
denne sektor ender for domstolene
forekommer
meg å være svært
lavt.
Beklageligvis
blir det for meg
det siste året i NVE, idet jeg som

kjent snart går over til Kraftlaget
Opplandskraft.
Dette skritt er tatt
etter grundige overveielser
ut fra
personlige
grunner,
men la det
være sagt at det nok bare var for
denne stillingen jeg ville forlate
NVE. Jeg har likt meg overordentlig godt her og en stor del av
dette skyldes nok det hyggelige og
dyktige personale både i Elektrisitetsdirektoratet
og NVE
for
øvrig.
Til slutt vil jeg da få takke hver
især i direktoratet
for et stort og
godt arbeid i året som snart er
ute.
L. Gaukstad.

Vassdragsdirektoratet
Redaktøren
er like årviss som
skodda i Oslo-området.
Når oktober tek til å halle, er dei der.
For eit år sidan nemnde eg at
vore intensjonar
når det gjeld
naturnvernarbeid
går langt. Vår
landskapsarkitekt
og vår grunndamingeniør
har i løpet av året
1964 samla ein god del røynsle og
kan nå seiast å vera etablert.
I
mai hadde vi ein tur til Klarålvdalen for å studere naturverntiltak i samband med svensk kraftutbygging.
Også representantar
for Oslo kommune,
Sira-Kvina
Kraftselskap
og Opplandskraft
var
med på denne, etter mitt syn, utbytterike
turen. Seinare på sommaren
har
våre
naturvernfolk
vore på studietur
til Kultsjöåen
ved Vilhelmina
i Nord-Sverige.
Landskapsarkitekten
har reist ein
god del og vitja mange av våre
større anleggsplassar.
Grunndamingeniøren har i sommar bygt 10
grunndammar
i
Tokke-Vinj evassdraga.
Det er tanken vår å
samle mest mogleg røynsle
om
byggemåte,
kostnad o. 1. for slike
arbeid i denne stillinga. Vi har da
også fleire gonger vore inne på
tanken å la Vassdragsdirektoratet
stå som utførande entreprenør
for
grunndammar
og strandjusteringar. Ei praktisk løysing ville vera
å knyta denne verksemda til forbygningsavdelinga
som frå før sit
inne med stor røynsle i tilsvarande
arbeid.
Dersom større konsesjonærar
er

interessert
i eit slikt samarbeid,
vi vil stille oss positive.
Av større konsesjonssaker
reknar vi med å fremja desse i Hovudstyre-møte
i vinter:
Overføring av Asta til Mesna.
Denne saka har Hovudstyret uttala seg om i brev til Industridepartementet
av 28. juni 1963,
men søknaden er så mykje endra
sidan da at saka må opp til ny behandling.
Regulering
av Savalen og utbygging av Jutulhogget
kraftverk.
Svensk regulering
av Femunden.
Vidare regulering av Stugusjø i
Tydal.
Regulering
og utbygging
av
Lærdalsvassdraget.
Vidare regulering
av Sperillen.
Regulering
og overføring
til
Rødalsvassdraget
i Tafj ord.
Dette er saker der interessene
står sterkt mot kvarandre
og kravet til grundig saksbehandling
blir
difor ekstra strengt. Konsesjonskontoret i vassdragsavdelinga
har
i tillegg til det som her er nemnt
også ei rekke
andre større og
mindre saker, så 1965 blir såvisst
ikkje noko kvileår for dei som
arbeider der. Desse sakene vil også
føre til at både hydrologisk
avdeling og avdeling for vasskraftundersøkelser
må yte ein ekstra
innsats utover det desse avdelingana elles steller med.
Forbygningsavdelinga
vonar på
større løyvingar til arbeida i Namsen, og står klar til å auka tem-

poet der om det gledelege skulle
henda at vona blir innfridd.
I nær framtid reknar vi med å
legge fram for Hovudstyret
ei
gjennomgåing
av «Innstilling
fra
undersøkelseskomiten
vedrørende
fredning mot vassdragsutbygging».
Denne spesielle
saka har reist
mange problem som det nok vil ta
tid å løyse, men vi vonar likevel å
koma
fram
til noko handfast
alt nå.
Vi har teke opp arbeid med å få
i stand eit vassdragsregister.
I alle
publikasjonar
frå dei avdelingane
som nå høyrer til vassdragsdirektoratet, har vassdraga vore ordna
etter kvarandre
etter den staden
der dei munnar
ut i sjøen, frå
svenskegrensa
ved
Halden
og
rundt kysten med urvisaren
til
Kirkenes. Nå nyttar vi same systemet i vår arkivplan, og har delt
landet opp i 1000 hovudvassdrag
eller vassdragsgrupper.
Berbyelva
kjem
såleis
først
i registeret,
Akerselva
har fått nr. 28, Lierelva nr. 42, Dirdalselv ved Høgsfjorden nr. 148, Samnangervassdraget nr. 247 osv. Ved sida av
dette geografiske registeret vil vi
etablere eit alfabetregister
for elvar og vatn. Det er nesten uråd å
føra eit slikt register komplett. I
alle fall vil det ta tid. Det som
imidlertid
tel mest for oss, er å
få eit effektivt
hjelpemiddel
for
arkivering. Og til det bruk kjem vi
langt dersom vi fører alle namn
på elver og vatn som kjem føre i
aktuelle saker, inn i kartoteket. Eg
vonar at vi så etter kvart vil få
eit kartotek som dekker det meste
av landet. I dette vårt arbeid er
vi avhengig
av hjelp frå lokalkjende folk. Eg vil takke for den
velvilje vi har møtt hittil, og vonar på godt samarbeid
også i
framtida.
Eg vil nemna ein ting i samband
med dette som har undra meg.
Oppe i fjellbygdene har alle større
elvar å åer og ofte også mindre
bekker
sjølstendige
nanm, (som
Bøvra, Fugga, Vetå, Breia, e. 1.).
Nede i flatbygdene
ved kysten er
det derimot ofte vanskeleg å finne
fram til noko namn dersom det
ikkje er ei større elv det gjeld.
Dersom ein finn noko, er det som
regel eit usjølvstendig
namn (som
Oppstadbekken
e. 1.). Skulle det
tyda på at dialektane
i fjellbygdene er meire ordrike og har betre
grobotn for nyskapingar
enn dialektane på flatbygdene?
H. Sperstad.
FOSSEKALLEN
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Statskraftverkene
1964 vil bli et merkeår for NVE
på flere måter. For vårt direktorat betyr innflyttingen
i nybygget
ekstra mye idet vi var spredd på
4 steder i byen. Vi merker allerede
nå hvor mye lettere det er for
samarbeidet
at vi er samlet, og vi
takker generaldirektøren
og alle
andre som har slitt for vårt nye
hus, som vi alle er mektig stolte
av. Jeg håper at den innsatsvilje
som har preget våre ansatte under
de mer kummerlige
forhold må
beholdes fortsatt — det er dessverre ikke nødvendigvis
direkte
sammenheng
mellom det arbeid
som utføres og kontorets standard.
Vi får i år ny rekord med 410
MW ny installasjon
i egne kraftverk. I august kom en maskin på
45 MW i drift i Lagnvatn kraftverk, i oktober gikk en maskin på
100 MW i Vinje kraftverk
(Tokke
2) og en på 120 MW i Songa kraftverk (Tokke 3) rundt for første
gang. Innen nyttår vil nok en maskin på 45 MW i Lagnvatn og en
på 100 MW i Vinje være på nettet.
Vi har for øvrig hatt følelsen av
at alt skulle være i gang i løpet av
1964. Det merkelige er at vi synes
å være kommet inn i en rytme med
4 års periode idet 1968 er neste år
da alt mulig synes å må være ferdig.
I fjor var det lite maskiner og
mye linjer og understasjoner
våre
folk satte i gang, i år blir det omvendt. Av linjer er det således
kun 300 kV-linjen Tokke—VinjeSonga,
Strinda—Eidum
og 145
kV-linjen Langvatn—Svabo som er
tatt i bruk. Videre er to 100 MVA
trafoer 300/50 kV, en 100 MVAr
fasekompensator
og 100 MVAr
statiske batterier
(14 kV) i Hasle
satt i drift for å nevne det viktigste. Det har vært en del forsinkelser
av større trafoer
som
skulle vært i drift i høst, de kommer nå på neste år.
Arbeidsstyrken
ved Tokke er
sterkt på retur. Mens vi på våre
lønningslister
på det meste hadde
ca. 1100 arbeidere
+ funksjonærer, i 1964 ca. 800, vil det i 1965
være ca. 400 i sving med de avsluttende
arbeider
for Vinje og
Songa
kraftverk
og de nylig
igangsatte
arbeider ved de relativt små kraftanlegg Børte (Tokke
5) 20 MW og Lio (Tokke 6) på
40 MW.
Ombygging av Tunhovddammen
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er vi kommet langt med. I vinter
skal vi drive tunnel som skal føre
Økta og Borgåi over til Nores inntak.
Vi venter fremdeles på en avgjørselse på søknaden
om regulering og utbyggingsplan
for Vikanleggene.
Saken skulle ikke by
på særlige vansker for våre konsesjonsgivende
myndigheter
etter
at vi, dvs. Vikfalli
(30 prosent
L/L Sognekraft
og 70 prosent
NVE), har trukket
tilbake søknaden om å få overføre Sendo og
Grungelv
til Vik, elver som nå
renner til Voss og som også to
andre kraftselskaper
søkte om å
få utnytte.
Vi hadde håpet på
Stortingets
endelige
vedtak
om
planen høsten 1964. Vi er nå i en
meget vanskelig situasjon ved at
vi har folkene i gang på anlegget,
vi har presset fra distriktet
om
kraft innen en bestemt tid, vi har
Stortingets
vedtak
om ikke å
bruke penger til arbeider hvor det
ikke fra før foreligger
tillatelse
samtidig som vi mangler den nye
tillatelse. Det er fare for at vi må
sette bremsene på ganske snart og
sende folkene hjem om ikke noe
skjer straks.
Aura-anleggenes
administrasjon
skal flytte til Surnadal hvor arbeidet med Trollheim, 120 MW, er
i full gang. Det er kun bokholderi
og regnskap som blir igjen.
I høst, mens Aursjødammen
var
full, opplevde
vi at sterk vind
lagde så store bølger at hele 4
m3/sek. slo over dammen og vannet begynte å grave i steinfyllingen dammen består av. Dammen
er kun 0.5 m høyere enn høyeste
vannstand
med en betong bølgebryter på 1.2 m på toppen.. Fra
vannflaten
til topp bølgebryter
er
det således 1.7 m. Vi regner med
at det må gjøres en del med dammen sommeren
1965 ved at den
bygges høyere eller beskyttes på
annen måte.
Ved Rana-anleggene
ser vi slutten på tunnelene
som skal føre
vann fra Vefsna over til Røssvatn.
Ved Øvre Røssåga og Langvatn er
det også kun småting som gjenstår. Arbeidet med Rana kraftverk
(460 MW) er kommet godt i gang.
Vi har her relativt god tid, anlegget skal være i drift 1968, og vi
håper at vi derved skal kunne
drive rasjonelt og billig.
Vi har medgang og motgang i

vårt arbeid. Vi har gjennomført
store arbeider
de siste år hvor
kostnadene
har stemt godt med
overslagene.
For arbeidene
ved
Vefsnaoverføringen
og selve kraftstasjonen
ved Lagnvatn
har det
ikke vært tilfelle. Det er flere
grunner til at overslagene er overskredet, og disse grunner har vi
prøvd å finne ut av, ikke for å
gi skylden på noen, men for å lære
av de feil som er begått. De overskridelser som skyldes forkortelse
av arbeidstid, øking av sosiale utgifter, uforutsette
tiltak og erstatninger m. v. er i denne forbindelse
mindre spennende. Det er de ting
som måtte
skrive
seg fra for
knapp tid til planlegging,
feil i
overlsag, for dyr anleggsdrift m. v.
vi må være på vakt mot.
Det kan kanskje være verdt å
nevne at vi har søkt om planendringer for Rana ved at vi sløyfer regulering
av Tverrvatn,
som
ligger kloss ved mellomriksvegen,
og at vi ber om mye større regulering i Akersvatn og Kalvatn. Vi
håper vi får denne tillatelse med
det første. Endringen
vil gi oss
mer vinterkraft
og skulle gi et
bedre økonomisk resultat.
Strausmo har hatt interessante
vanskeligheter
med sprakfjell
i
kraftstasjonen.
Vanskelighetene
er
mestret på en elegant måte, men
har ført til forsinkelser.
Det er
dog ikke fare for igangsettingsdato. Vi har hatt vanskeligheter
med inndrift og kostnader på tilløpstunnelen,
men vi mener dette
nå retter seg.
Ved Glomfjord
har vi totalt
modernisert
8 gamle og bygget
nesten ferdig 4 nye leiligheter.
Arbeidet med å få brakt boligforholdene ved Glomfjord opp til høy
standard
ser vi snart slutten på.
Vi har pr. 1. november
1964
sprengt
375 m av vegtunnelen,
som totalt blir 1100 m og som skal
gi kraftverket
vegforbindelse.
Vi
håper neste år å få bygd verksted
og lager ved kraftverket
og dermed få rasjonalisert
driften ytterligere.
Sira-Kvina,
hvor vi er medeier
med 44 prosent uten å ha noe direkte
med
anleggsarbeidet,
er
kommet i gang med vegbygging
og andre forberedende
arbeider.
Man håper nå å få ordnet lån i utlandet slik at første byggetrinn
med 2 maskiner
å 160 MW kan
komme i gang for fullt. Røldal—
Suldal hvor NVE har 50 prosent
av interessene, og Norsk Hydro er

generalentreprenør,
er delvis foran
programmet.
Kraftverkene
i Øvre
Namsen, hvor vi også har 50 prosent, er ferdig så nær som det lille
Røyrvikfoss
på 14 MW som skal
være i drift 1965.
300 kV-linjen
fra Tokke over
Setesdalsheiene
til Førrebotn
og
Lyse er praktisk talt ferdig. Arbeidet med linjene nordover
på
Vestlandet går bra framover og vi
nærmer
oss tiden for de store
fjordspennarbeidene
hvor
M/S
«Vestkraft» skal gjøre en innsats.
Også i Vestfold, Møre og Romsdal
og Troms og Finnmark
har vi i
gang store arbeider med linjer og
understasjoner
og nye er under
forberedelse med stikning osv.
Den voldsomme kampanje
som
i år har vært i gang fra naturvernhold tar vi ganske rolig. Vi
fortsetter
planlegging
etter den
langtidsplan
vi tidligere har lagt
opp. Vi forsøker å komme på forskudd med planer og vi vil gjerne
ha tid til å utrede alternativene
slik at de bestemmende
myndigheter får et best mulig grunnlag å
treffe sine beslutninger
på.
Det er hyggelig å konstatere
at
mange
av våre anleggsfolk
er
svært interessert
i å rydde og
gjøre det pent etter seg og samarbeidet
med NVE's landskapsarkitekt
synes å være utmerket.
Det er omtanke fra anleggsfolkene

til enhver tid som for en billig
penge kan gi de store resultater.
Mange vil lure på om vi blir
kvitt kraften når vi som i år får
inn 410 MW i en smell. Vi kan berolige med at vi på faste kontrakter
fra første stund kunne
solgt mer enn vi kan tilby. Kraften fra Vinje og Songa har vi for
øvrig solgt som ren vinterkraft.
I 1964 regner vi med 350 mill.
kroner til nyanlegg, budsjettforslaget for 1965, som nå behandles
i Stortinget, er på 355 mill, kroner
fordelt med 235 mill, kroner på
kraft- og reguleringsanlegg
og 120
mill, kroner til linjer og underAdministrasjonsdirektoratet
Elektrisitetsdirektoratet
Vassdragsdirektoratet
Statskraftverkene

stasjoner.
Vi for vår del skulle
gjerne sett at vår arbeidsmengde
stabiliserte seg på nåværende nivk
men mye tyder på stadig øking. Vi
er spent på det langtidsprogram
som er under arbeid i departementene.
Høsten 1959 hadde vi en frisk
diskusjon med representanter
for
Vattenf all om antall funksjonærer
ved Vattenfall
og NVE. Vi var
stort sett enige om at Vattenfall
hadde for mange og vi for lite
folk. En Vattenhaller
hevdet bestemt at om 5 år hadde NVE fordoblet sin stab i Oslo. 5 år er gått
og vårt bestikk viser:
15110 59
43
38
52
114
247

Vi har så godt som mulig fordelt gamle NVE etter den nye direktoratinndeling.
Vi må medgi at svensken hadde
mye rett.
Landets totale byggeprogram
er
i samme tid økt fra ca. 400 MW
pr. år i perioden 1956-60
til ca.
690 MW pr. år i 1962-65.
Statskraftverkenes
investering
har økt

15/10 64
77
56
91
214
434

Øking
80 %
50 %
75 %
85 %
75 %

fra 190 mill, kroner i 1959 til 355
mill, kroner i 1964. Generatorytelse i drift i NVE's kraftverker
er økt fra 1360 MVA til 2780
MVA, eller 100 prosent, i samme
tidsrom. Slike økinger er nok mer
enn noen av oss dengang tenkte,
men vi bør nok likevel tenke på
Parkinson.
Sigurd Aaleficer..

Administrasjonsdirektoratet
Budsjettforslaget
for 1965, hvis
skjebne antakelig vil være kjent
når dette leses, forutsetter
en viss
utvidelse av NVE's virksomhet på
de fleste felter i forhold til inneværende år. Forutsetningene
for å
gjennomf øre en slik utvidelse
skulle også være gode i 1965. Vi
har i år flyttet
hovedkontorets
mange avdelinger
sammen under
ett tak i et moderne kontorbygg
med de muligheter som de byr for
arbeidsmessig
rasjonalisering.
Vi
har videre i 1964 fått økt staben
av tjenestemenn
og står personalmessig ganske godt dekket. I administrasjonsbygget
er det også en
plassreserve
som gjør det mulig å
skaffe arbeidsplass
for det personale som det vil være behov for å
nytilsette
i 1965. Vårt utstyr er
på mange områder blitt forbedret
i år, noe som vil gi grunnlag for
økt arbeidseffektivitet.
Disse forutsetninger
som gjelder

etaten som helhet, gjelder også for
Administrasjonsdirektoratets
muligheter for utvidet virksomhet, og
kanskje
særlig for Administrasjon
og
økonomiavdelingen
i
direktoratet.
Avdelingen vil i 1965
fortsette
arbeidet med rasjonalisering av regnskapsarbeidet
m. v.,
og det er meningen i løpet av året
å få gjennomgått
denne del av
virksomheten
med henblikk
på
utnytting av den EDB-installasjon
som en nå har til disposisjon. Avdelingen får også den omfattende
oppgave å administrere
kontorbygget og fellestjenestene
der, og
legge forholdene
til rette for en
hensiktsmessig
kontortjeneste.
Personalstyrken
i NVE er forsatt økende, men en regner med
at en nå vil få et noe avtagende
tempo i stigningen. Vi har vært i
den heldige situasjon at vår turnover har vært svært liten. Vi håper at det vil være mulig å opp-

rettholde dette forholdet også ved
en noe avtagende
stigning i personaltallet. Det vil gi Personalavdelingen mulighet for å legge hovedvekten i arbeidet over fra rekruttering
til andre sider av personalarbeidet.
I løpet av 1964 har et stort antall av de ansatte fått anledning
til ved etatens bistand å gjennomgå kurser av forskjellig art, og til
å delta i møter og konferanser
i
utdanningsøyemed.
En tar sikte
på å føre dette opplæringsarbeidet
videre og herunder m. a. sørge for
bedre innføring i tjenesten av nytilsatte. En vil her nevne at administrasjonsbygget
har et undervisningsrom
som vil være godt
egnet for NVE's egenvirksomhet
på opplæringsområdet.
For Juridisk
avdeling
vil det
neppe opnstå arbeidsoppgaver
av
ny karakter,
men en må regne
med at omfanget
av oppgavene
FOSSEKALLEN
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EN NY MILEPEL I TOKKEPRPSJEKTET
VinjeogSongakraftverkerstartetopp
I vinter kan vi glede oss over en
ny rik krafttilvekst
til stamlinjenettet. De to kraftverkene
Vinje
og Songa er nå satt i drift. Vinje
kraftverk, som under anleggstiden
har gått under navnet Tokke 2 og
Songa kraftverk,
som under anleggstiden har gått under navnet
Tokke 3, er begge som kjent deler
av det store Tokkeprosjektet.
Ferdig utbygd har dette prosjektet en
kapasitet på 966 MW.
I forbindelse
med oppstartinge
av kraftverkene
ble det foretatt
en befaring
til Tokke-anleggene
den 28. og 29. oktober. Her deltok
industriministeren,
medlemmer av
Hovedstyret
for NVE, representanter
for Stortingets
industrikomité, en del embetsmenn
fra
departementene,
fylkesmannen
i
Telemark, ordførerne
i Tokke og
Vinje, en del av våre fagsjefer,
representanter
for ledelse og ansatte
ved Tokke-anleggene
og
Tokke-verkene
og flere pressefolk.
Befaringen startet på Dalen hvor
direktør Aalefjær
ga en generell
orientering
om Tokke-anleggene.
Han opplyste blant annet at Tokke
fullt utbygd vil dekke 10 prosent
av landets elektrisitetsproduksjon
i 1963. En tok også en rundgang
i stasjonen ved det helt ferdige
Tokke kraftverk.
Ved Vinje kraftverk
ble deltakerne
i befaringen
møtt med

musikk fra hardingfele.
Driftsbestyrer RØst Hagen forklarte
hva
som skj edde ved en oppstarting,
og industriminister
Karl Trasti
trykket på knappen og satte den
første maskinen
på 100 MW i
gang. De to andre maskinene ved
Vinje kraftverk,
også hver på 100
MW, blir satt i gang i desember
i år og juni neste år.
I en tale ved middagen samme
kveld understreket
generaldirektør Roald betydningen
av plan-

Aalef jær ga en orientering.
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fortsatt vil øke, m. a. som følge av
økingen i NVE's egen utbyggingsvirksomhet.
Oppkjøpene
av fallrettigheter
vil fortsette
innenfor
samme økonomiske
ramme
som
hittil.
NVE har i 1964 avgitt sin uttalelse
til
Industridepartmentet
om de nedringer
i konsesjonslov-

givningen som har vært bebudet
med sikte på enerett for det offentlige til å bygge og drive vasskraftanlegg.
Lovsaken som berører viktige sider av elektristetsforsyningens
organisasjon
her i
landet, vil trolig bli fremmet for
Stortinget
i 1965. Dersom forslagene går igjennom, vil de medføre betydelige endringer i NVE's
arbeid.
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legging innenfor
større områder.
Da kan en få en rasjonell utbygging, og kan også best ivareta
hensynet til naturvernet.
Generaldirektør
Roald mintes de
21 arbeiderne fra NVE og private
entreprenører
som er omkommet
ved ulykker
under anleggsperioden, og sa at en av de aller viktigste oppgaver i framtiden blir å
forebygge slike ulykker.
Industriminister
Trasti opplyste
i sin tale at elektrisitetsutbyg-

>c< >cx ><><
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Velferdskontoret
vil med de
midler som i budsjettforslaget
for
1965 er foreslått stillet til disposisjon for velferdsarbeid,
få mulighet for en bredere anlagt virksomhet i samarbeid med de interesserte utvalg. Vernearbeidets
orinnenfor
NVE ventes
ganisasjon
avklaret med det første, og en vil
da kunne ta opp arbeidet på alle
arbeidsplasser
hvor vernearbeidet
har ligget tilbake.
Bedriftslegesaken som har vært tilfredsstillende løst på enkelte større arbeidsplasser,
er nå også på det
nærmeste klar for hovedkontorets
vedkommende,
hvor legekontor er
innredet og lege tilsatt. Det vil bli
arbeidet videre med å finne hensiktsmessige
løsninger
for andre

>o< ><><>o< >o< >o< )0< >< ><><
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arbeidsplasser,
slik- at flest mulig
av arbeidere og tjenestemenn
blir
dekket.
NVE har sluttet avtale om leie
av kjøretid
på en GIER EDBmaskin som en har avgitt plass til
i administrasjonsbygget.
Installasjonen

tar

i første

omgang

sikte

på løsning av våre tekniske problemer,
men vi vil som foran
nevnt, også så snart som mulig
søke å utnytte den for administrativ databehandling.
Vi venter oss
meget av maskinen,
men vi er
også klar over at maskinen
vil
kreve mye av oss, og at vi må
ruste oss for disse oppgavene. En
del av personalet har allerede fått
en førsteopplæring
i maskinspråket, og videre opplæring
vil
bli gitt.
T. Moe.

Ingeniørane

Kvamme,

gingen i 1964 vil sette ny rekord
her i landet. Tilsammen
vil det
komme til en kapasitet
på 940
MW. Av økingen faller 50 prosent
på statskraftverkene,
og det viser
hvilken rolle staten spiller i kraftutbyggingen.
Fylkesmann
Tidemann Evensen
framhevet
det gode samarbeidet
mellom NVE og fylkesadministrasj on og understreket
betydningen
av de nye arbeidsplasser
som var
skapt i Telemark.
Ordfører Aslak 0. Versto hilste
fra Vinje og Tokke kommuner,
*>'='< >< ><

<)<

Hoff og Ødegård.

Ole Chr. Lagesen

og sa at en var glad over den utbyggingen som hadde funnet sted.
Også når det gjaldt
naturvern
hadde NVE vært lette å samarbeide
med, og mange steder var det nå
etter hans mening blitt mer naturfagert
enn det tidligere
hadde
vært. Han håpet at en ville finne
forståelse når en skulle søke å løse
de sysselsettingsproblemer
som
måtte oppstå etter hvert som anleggene ble ferdige.
Neste dag var det omvisning ved
Sonka kraftverk der landets største aggregat — 120 MW — er in-
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og Røst Hagen.
-

stallert. Maskinen var nylig startet opp og målinger og justeringer
pågikk under besøket.
Etter at deltakerne i befaringen
hadde tatt Songadammen
i øyesyn
og blitt orientert av anleggslederen
Ødegård, fikk en et innblikk i den
nye teknikk som er tatt i bruk
under oppførelsen av Venemodammen.
Befaringen ble avsluttet i Grungedal hvor en studerte forsøk med
en grunnvannsdam
som skal bidra
til å danne vannspeil
i elveleiet
når elven blir tørr.
Odd St.
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ANLEGGSLEDERMØTE
Foto: Vaa
— eller byggeledermøtene
som de het tidligere, er
ikke av så vært gammel dato — det første fant sted
høsten 1959. Deltakerne i disse møtene er sjefen for
bygningsavdelingen,
anleggslederne
samt lederne for
fjernledningsog anleggskontoret.
Vi tok allerede
tidlig sikte på 2 slike møter i året, et i Oslo, samt
et møte på et av anleggene,
vekslende
anleggene
imellom. «Forhold vi ikke er herre over,» har imidlertid ført til at vi hittil ikke har greid å avvikle
anleggsmøtene.
Både i 1960 og 1963 hadde vi imidlertid 2 møter i Oslo.
Møtene går gjerne over 2 dager, og det er sendt
ut saksliste til deltakerne på forhånd. Overenskomst,
budsjett og vernesaker har vært så å si faste poster
på alle møtene. Det siste møtet hadde vernearbeidet
på anleggene som hovedpunkt.
Andre saker til diskusjon var: årets tariff-forhandlinger,
enhetlig elektrisk opplegg i tunnel, samt endel andre ting.
Det er klart at det er av stor betydning
at anleggslederne
og folk fra Oslokontoret
kan komme
sammen og diskutere
saker av felles interesse. Vi
skal her bare minne om at av de ca. 370 mill. kroner

som Statskraftverkene
disponerer
inneværende
år,
blir vel 300 mill, anvendt på eller til anleggene.
Møtene avsluttes gjerne med en hyggelig kveld,
der eventuelle uenigheter fort forsvinner!
P. T Smith.

Tveit, Smith, Greve, Ødegård, Johnsen,
Singsaas, Moen og Høgestøl.
FOSSEKALLEN
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NORDISK HYDROLOGKONFERANSE
AvSyverRoen
I ISLAND 1964
Alt sia fØrste hydrologkonferanse
i Stockholm
1955 har sikkert mange sett fram til den dagen da
turen gjekk til Island. I august 1964 gjekk så draumen i oppfylling for ein del av oss, og i ei veke fekk
vi ved sia av det reint faglege (som sølvsagt var det
viktigste)
hØve til å sjå og å lære Island litt betre
å kjenne.
Deltakartalet
sette ny rekord, noko som tydeleg
viste interessa for Island. Islendingane
hadde lagt
ned eit kjempearbeid
i opplegget til konferansen
og
det måtte vera ei god oppmuntring
for arrangørane
å sjå korleis alt gjekk fint og knirkefritt
heile tida.
Frå fØrste til siste konferansedag
var den samrøysta
kritikken at denne konferansen
var den best organiserte av alle hittil 4 arrangerte.
Deltakartalet
frå dei fem ulike landa var: Finland
9 (4), Sverige 13 (7), Norge 18 (5), Danmark 3 (3)
og Island 44. Tala i parantes er deltakarar
frå dei
respektive
hydrologiske
avd. eller tilsvarande
avd.
Berre 2 av deltakarane
frå den hydrologiske
avdelinga i Norge (Otnes og Aars) fekk reiseutgiftene
sine dekka av Vassdragsvesenet.
Dei 3 andre (Kanavin, Wold og Roen) måtte få hjelp utanifrå.
Dei faglege emna som skulle opp, var som vanleg
både mange og store. Alle innlegg — sett bort fra
diskusjonen
— var stensilert og delt ut til deltakarane i god tid i førevegen, slik at alle som hadde interesse skulle ha sett seg inn i emna føreår. Ein vann
difor mykje tid ved at det for kvart innlegg vart
gjevi berre eit stuttare
(eller lengre) resymé før
diskusjonen
starta. Fylgjande
liste viser emna og
innlegga på konferansen.
Overflatehydrologi,
Island:
S. Rist, hydrolog.
Nedbør
og temperatur,
Island:
Adda Båra Sigfiisd6ttir,
meteorolo g.
Geologiske
betingelser
for islandske
flodtyper:
G. Kjartansson
mag.scient.
Grundvatten
och teknonik
i nårheten
av Reykjavik
och
Hafnarfjørdur:
J. J6nsson
fil.lic.
Breer
og bremåling
i Island:
J. Eythorsson,
meteorolog.
Jøkulhlaup
och deras taxering:
S. Thorarinsson,
docent.
Produksjon,
transport
og oppmåling
av is i Glomma
i
Østerdal,
særlig
på strekningen
Os—Stai:
K. Wold, statshydrolog.
Redegjørelse
for isundersøkelser
i et spesielt
eksperimentområde
i Forravassdraget
og i kuldelaboratorium:
S. Roen, statshydrolog.
Svenska
isbårighetsundersökningar
1959-1963:
K. Falkenmark,
byrådirektør.
Enkle
metoder
til bruk under
feltarbeid:
J. Otnes, fagsjef.
Beståmmandet
av variationerna
i markens
fuktighet
inom
ett lite område:
J. Virta, fil.lic.
Om bestämming
av den potentiella
evapotranspiration:
Mustonen,
tekn.lic.
Geothermal
activity
in Iceland:
G. Pålmason,
geofysiker.
Maskinell
databehandling
ved hydrologisk
avdeling
NVE:
I Hagen,
statshydrolog.
Olika
grader
av mekaniserat
omhåndertagande
av hydrologiska
observationer
och registreringar:
L. Raad, statshydrolog.
Litt
om maksimalflommer
og statistisk
behandling
av
forskj ellige flomtyper:
A. Tollan.
Elektroniske
datamaskiner
och vårhögvattenprognoserna
i
Finland:
P. Målkki,
bitr.hydrolog.
Geohydrologisk
aktivitet
ved forskjellige
institusjoner
i
Norge: Ø. Aars, statshydrolog.
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Skulen

der konferansen

vart

halden.

Hydrologi-kulturteknikk:
E. Harildstad,
dosent.
Undersökningar
över snösmeltning
och avrinning:
A. Forsman,
statshydrolog.
Snötacket
i skogsglåntor
av olika storlek:
dr. M. Seppånen,
hydrolog.
Snøens
akkumulasjon
på Alfotbreen
1963-64:
V. KarMn og G. Østrem.
Sndackumulation
och avrinning
inom Peeratjärv
fjällområde:
dr. A. Sirén, statshydrolog.
Om bestemmelse
av netto snømagasin
i norske
nedbørsfelt:
A. Jakhelln,
avdelingssjef.
Den hydrologiske
dekaden.

Frå Norge var det skrevne innlegg frå tre hydrologar som sjølve ikkje fekk hØve til å reise. Desse
innlegga vart referert av dei andre norske hydrologane, ein utveg som naturleg nok ikkje er den
beste.
Island skil seg til dels sterkt frå alle dei andre
nordiske landa. Største skilnaden er at medan spesielt
Finland, Sverige og Norge stort sett er gamle område
geologisk sett, er Island ungt og uferdig der dei geologiske kreftene
er i synleg verksemd
i form av
varme kjelder, aktive vulkanar
og jordskjelv.
Ein
som er van med å ha solid grunn under føtene, ville
kanskje kjenne seg utrygg med så mykje ustabil og
kokande masse så nær oppunder
jordskorpa,
men
islendingane
ser ikkje ut til å bry seg om det. Tvert
imot, dei prøver utnytte desse kreftene
og denne
energien til gagn og nyte for seg. Dei varme kjeldene har vori brukt til vasking og bading heilt frå
landnåmstida,
men først ette rat dei byrja bore etter
varmt vatn i 1928 — ble dette naturlege varmvatnet
brukt til oppvarming
av hus. Etter den tida har det
vori ei rivande utvikling og det blir stadig fleire og
fleire borehol og stadig meir vatn til disposisjon.
Temperaturen
ligg på 85-95 ° C og det djupaste
holet er 2200 m. Vi ble vist om på Hitaveitu Reykj avikur (Reykjavik
fjernoppvarming)
og fekk smaka
på vatnet med canapeer til. Det smakte godt, men
ved nærare analyse av det vatnet vi fekk, viste det
seg å være tydeleg forurensa med rom.
Dette naturlege
varmvatnet
blir nytta i drivhus
og
det var reine sjokket å sjå bananer og druer
vekse i eit land der ein meir venta møte isbj ørnar.
Noko av dette innestengde
vatnet står under så

Hovedstyrebefaringer
Hovedstyret
foretok i dagene 13.-19. september i
år befaring bl. a.:
langs Trysilelva
og pa Femunden
i forbmdelse
med søknad fra A/S Borregaard
på vegne av
svenske interessenter
om tillatelse til å øke reguleringshøyden
i Femunden.
ved Stuesjø i Tydal i anledning av søknad fra
Trondheim Elektrisitetsverk
(TEV) om tillatelse
til ytterligere
senkning av sjøen,
innover Sylsjøveien i anledning av TEV's søknad
om konsesjon på neddemming
av Nedalsmyrene
for å kunne skaffe seg et kunstig magasin, «Nessjø»,
langs Selbusjøen i forbindelse med TEV's søknad
om tillatelse til ytterligere
nedtapping,
i Vassdragslaboratoriet
og kuldelaboratoriet
i
Trondheim,

sterkt trykk, at det er planar om å utnytte det til
produksjon
av elektrisk kraft. Sjå foto.
På programmet
var det sett av ein heil dag til
ekskursjon.
Turen gjekk langs med Tjorsa opp til
Burfell, der det er planar om stor utbygging og tilbake om det gamle bispesete Skålholt til Tingvallavatn med Tingvellir. Sjølv om været svikta oss, det
var lågt skydekke og disig heile dagen, fekk vi likevel eit godt inntrykk
av tilhøva og problema som
hydrologane
har å stri med. Det var interessant
å
konstatere
at radioisotopar
var teki i bruk for måling av vassføring. Turen ga oss ikkje berre faglege
opplevingar. Vi fekk sjå stader og høyre forteljingar
frå den første landnåmstida
og framover. Det var
tydelig at islendingane
kunne sin historie.
Sterkast inntrykk gjorde opphaldet på Tingvellir.
Medan ei låg kveldssol spegla seg i Tingvallavatn
og lange skuggar av den vakre, kvite kyrkje strekte
seg bortover flate vollar, og du høyrde liksom langt
borte stemma til han som fortalde oss om Tingvellir,
da såg du heile soga for deg liksom i ein visjon.
Etter ei slik sterk oppleving — var det godt å koma
til Valhall som låg like ved.Og i Valhall fekk vi til
fulle slegi fast gudeorda om at der var det flust opp
av god mat og drikke for alle som var så heldige å
koma hit. (Det var Sog-kraftverkene,
som i dag
produserer
over 90 prosent av all elektrisk kraft i
Island, som spanderte på oss.)
Apropos god mat og drikke, alt om kvelden første
møtedag, kunne vi konstatere at det ikkje var berre
Valhall som kunne frista med bugnande bord. Alle
deltakarane
var invitert til landbruksministeren,
og
for dei som bles i kaloriar og hadde bilen heime, var
det ein paradisisk kveld. Vi utlendingar
var seinare
i veka invitert
heim til Islands første og største
hydrolog,
Sigurjon Rist, noko som alle sette stor
pris på.
Ei veke går fort når ein er i godt lag, og sundag
16. august letta dei fleste av oss frå den amerikanske
flyplassen
Keflavik
med kurs for Norge. Det var
strålande vær med blank sol og god sikt. Den nye
vulkanøya, Surtsey, stakk opp av havet i sør, kransa
av røyk og vassdamp. På andre sida av flyet såg vi
Hekla og deretter jøklar med jøkulelver.
Etter ca.

ved Gjevilvatn,
Ångårdsvatn
og langs Driva i
forbindelse med søknad fra Sør-Trøndelag
Elektrisitetsverk
om tillatelse til regulering og utbygging av Festa-Vindøla
m. v.,
av Aursjøområdet
og takrenneanlegget,
først og
fremst for å besiktige oppryddingsarbeidene.

5. oktober foretok Hovedstyret
befaring ved fikdalselv, Sperillen og en del av Bægna i anledning av
søknad fra Foreningen
til Bægnavassdragets
Regulering om konsesjon
på ytterligere
regulering
av
Sperillen, og den påfølgende dag befaring av Lcerdalsvassdraget,
som Østfold fylke har søkt om tillatelse til å regulere og utbygge.
Noen tjenestemenn
i Vassdragsdirektoratet
var
med på disse reiser. På en rekke steder ble det under
reisene holdt møte med grunneiere
og andre interesserte.
En beretning
om ovennevnte hovedstyrebefaringer
vil bli gitt i neste nr. av «Fossekallen».
list.sekr.

1 time i låg flukt over dette kystlandskapet,
svinga
flyet utover havet medan sagaøya vart liggjande att
bak oss.

Staden for utkasting

av isotoper i Tjorså.

Borehol ved Hvevagerdi. Når kanonen er stengd,
er trykket 15 atm. Ved bpen kanon 8 atm.
FOSSEKALLEN
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ELEKTRONISK
DATABENANDLINGSANL
I NVE
Av Kåre Bjørn Hagen

NVE har nå fått til disposisjon
et elektronisk
databehandlingsanlegg
som er installert
i underetasjen i nybygget vårt. Sentralenheten
ble ferdig
installert til 1. oktober 1964 og ble umiddelbart
tatt
i bruk for tekniske beregninger.
Resten av utstyret,
hullkortleser,
magnetbåndstasjoner
og linjeskriver
ble installert
i løpet av november
måned, og slik
anlegget er utbygd i dag er det meget velegnet for
databehandling
både innenfor den tekniske og merkantile sektor.

Beskrivelse av EDB-anlegget.
EBD-anlegget, som kalles GIER, leveres av Regnecentralen A/S, København. Navnet GIER er en forkortelse av «Geodetisk Instituts elektroniske
regnemaskine». Maskinen ble utviklet som et forskningsprosjekt
for Geodetisk
Institut
i København,
og
resultatet
ble så vellykket
at det ble satt i gang
produksjon
av GIER-maskinen.
I Norge finnes det
fra før av 3 GIER-anlegg,
2 anlegg ved Norges
Tekniske Høgskole (ved SINTEF og ved Institutt
for reguleringsteknikk)
og 1 anlegg ved Atomreaktoren i Halden.
Anlegget i Halden kan man kalle en basismaskin
som er det minimumsutstyret
som er nødvendig for
å kunne bruke maskinen. Basismaskinen
ble installert i NVE til 1. oktober, og maskinen kunne umiddelbart
tas i bruk for tekniske
beregninger.
På
grunn av noe lengre leveringstid
for det perifere
utstyret som magnetbåndstasjoner,
linjeskriver, hullkortleser, ble dette utstyr installert i november måned.
Det komplette EDB-anlegget
til NVE er helt analogt til GIER-anlegget i Arhus, og man har valgt å
ta med bilder fra dette anlegget, da installeringen
i NVE ikke var ferdig på det tidspunkt
denne artikkelen skulle trykkes. Maskinoppstillingen
vil bli
noe annerledes
i NVE, men enhetene er de samme
bortsett fra typen av magnetbåndstasjoner.
I oversiktsbildet av GIER-anlegget
ser vi helt til venstre
FACIT-karusell-magnetbåndstasjonen
som har lagerplass for 3-4 millioner sifre eller tegn. Lagerplassen
er fordelt på 64 spoler, og midlere accestid til hver
spole er 1.9 sekunder. Lese- og skrivehastigheten
er
ca. 40 000 tegn eller sifre pr. sek. Ved siden av
FACIT-karusellen
står 3 magnetbåndstasjoner
med
lese- og skrivehastighet
20 000 tegn eller sifre pr.
sek. På et vanlig magnetbånd
er det lagerplass for
5-15 millioner sifre eller tegn. Til høyre for magnetbåndstasjonene
ser man 3 skap. Disse inneholder
henholdsvis:
Buffer med elektronikk
for tilknytningen
til magnetbåndstasjonene,
GIER-sentralenhet med trommelager
og elektronikk
for tilknytningen
av hullkortleser.
Hullkortleseren
er ikke
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Detaljbilde

av kontrollbordet.

kommet med på bildet. Den har en lesehastighet
på
1000 kort (80 kolonner) pr. minutt.
GIER-sentralenhet
består
av et ferittlager
på
1024 ord (tilsvarer
ca. 6000 sifre eller tegn) og et
trommelager
på 12 800 ord (tilsvårer ca. 75 000 sifre
eller tegn). Addisjonstiden
er 49 mikrosekunder
(8-sifrede
tall), altså kan den utføre ca. 20 000
addisjoner i sekundet.
Nærmest i bildet ser vi et utsnitt av linjeskriveren.
Den har en skrivehastighet
på 667-1000
linjer pr.
min. I detaljbildet
av kontrollbordet
ser man til
venstre papirhullhåndleseren
som har en lesehastighet på 2000 tegn pr. sek., videre til høyre en kontrollskrivemaskin
hvorfra man kan taste inn forskjellige opplysninger
til styring av programmer
og
også motta kontrollutskrifter
og utskrifter for øvrig.
Lenger
til høyre ser man GIER's manøverbord
øverst og hjelpemanøverbord
nederst. Ved hjelp av
lampene
kan man lese av innholdet
i bestemte
registre og for øvrig få ut en mengde informasjoner
om hva som skjer i maskinen. Helt til høyre ser man
hullbåndsperforatoren
som har en punchekapasitet
på 150 tegn pr. sek.
NVE's GIER-anlegg
vil bli det mest utbygde
GIER-anlegget
her i landet, og det vil være meget
velegnet både for tekniske beregninger
og administrativ databehandling.
Til maskinen er det utviklet
en meget god ALGOL-compilor.
ALGOL (Algolorithmic Language)
er et internasjonalt
standardisert kodningsspråk
som i Europa har fått stor utbredelse. Normalt har hver enkelt maskin sin interne
ordrestruktur,
og i maskinkodning
må man detaljert
skrive opp de enkelte operasjoner
maskinen
skal
utf øre. Skriver man sitt program f. eks. i ALGOL,
overtar
ALGOL-oversetteren
en hel del av den
rutinemessige
kodningen, og man har også den fordel at programmet
kan med små modifikasjoner
kjøres på et annet EDB-anlegg som har en ALGOLoversetter. I den nye ALGOL-oversetteren til GIER

kan man også skrive små programmer
i maskinkode
og flette disse småprogrammer
inn i ALGOL-programmet. På denne måte kan man også i ALGOL
operere på de ytre enheter,
og man har således
muligheten
for å skrive alle sine programmer
i
ALGOL. Den tiden det tar å skrive et ALGOLprogram er vesentlig mindre og kan være en liten
brøkdel av den tiden det tar å skrive programmet
i maskinkode, men et ALGOL-kodet
program krever
vanligvis noe lenger kjØretid enn et maskinkodet
program.
Dette er dog av mindre betydning
hvis
man har tilstrekkelig
maskintid
disponibel.
Leieforhold

og drift

av anlegget.

EDB-anlegget
skal stå til disposisjon
for hele
etaten. EDB-kontoret,
som skal være et serviceorgan
for etaten, vil organisere driften av maskinen.
NVE leier kjøretid på GIER-anlegget,
og det tekniske vedlikeholdet
utføres av leverandøren.
NVE disponere GIER-maskinen
i 6 timer pr. dag
4 timer i tidsrommet
mellom kl. 0800-1600
og 2
timer utenfor denne tid. Disse 2 timer vil bli benyttet til rutinekjØringer
som utføres av operatØr
og for etatens Øvrige personell vil det være tilstrekkelig kjØretid disponibel i kontortiden.
Utleieren av maskinen, et norsk aksjeselskap,
disponerer den ,resterende maskintid.
Med den rivende
tekniske
utvikling
innenfor
regnemaskinsektoren
vil det ofte være gunstig med
en leieavtale, idet man står fritt til å forlenge leieavtalen eller gå til innkjØp eller leie av et nytt
EDB-anlegg. Den tekniske utvikling er så stor i dag
Oversiktsbilde

at en maskin er teknisk foreldet når den har vært
i produksjon i noen få år.
Leieavtalen NVE har oppnådd er Økonomisk meget
fordelaktig,
idet man kun betaler for den tredjeparten av maskinkapasiteten
som man utnytter,
og
samtidig har fordelen av å ha maskinen i eget bygg.
Ved vanlige leieavtaler
betaler man til dels også
for den maskinkapasiteten
man ikke utnytter.
Arlig leie av GIER-anlegget
er vesentlig mindre
enn NVE's nåværende
årlige utgifter
til servicekj øring på hullkortog EDB-anlegg.
I 1963 var
utgiftene ca. kr. 350 000.00, og det ventes en sterk
øking i behovet for maskinkjØringer
i tiden framover.
Anvendelse

av EDB

i NVE.

Elektronisk
databehandling
har vært i bruk i en
del tid i etaten, men kjØringene har vært noe spredt
på forskjellige
anlegg og firmaer, men for tekniske
beregninger
og hydrologiske
data har det hovedsakelig vært foretatt
kjøringer
på regnemaskinen
FACIT EDB 3 ved Meteorologisk
Institutt.
I NVE
har det vært plankontoret
i bygningsavdelingen
(SBP) og hydrologisk
avdeling (VH) som først tok
EDB i bruk i det daglige arbeid. Plankontoret
utfører beregninger
i forbindelse med prosjekteringen
av nye kraftanlegg
— beregninger
av overføringstunneler
og dammer,
simuleringsprogrammer
for
kraftverk
på grunnlag av hydrologiske
data osv.
I hydrologisk avdeling bearbeides det hydrologiske
grunnmaterialet
maskinelt,
og etter hvert vil en
stØrre og stØrre del av det hydrologiske
materialet

av. GIER-anlegget.
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og kan således
på magnetbånd
være tilgjengelig
som
brukes direkte som input i videre beregninger
med trykdata. I forbindelse
krever hydrologiske
årbok vil man kunne
kingen av den hydrologiske
idet hele tabelloppnå en betydelig rasjonalisering,
klart
verket kan skrives ut direkte på linjeskriver
for videre trykking i offset. Herved sparer man så
å si hele korrekturlesingen.
limnigrafmed de store mengder
I forbindelse
skjemaer i VH vil det bli anskaffet en kurveavleser.
Man fører en slags blyant, tilkoplet ledninger, langs
på
til punkter
og koordinater
registreringskurven,
kurven avleses og punches ut direkte på papirhulllettbånd. På denne måten kan limnigrafskjemaene
vint bearbeides, og man oppnår en veldig rasjonalii punchingen av det hydrosering og kapasitetsøking
vil stå
Kurveavleseren
logiske grunnlagsmateriale.
for hele etaten, men antas hovedtil disposisjon
sakelig å bli utnyttet av VH.
(SE) utføres det en rekke
Ved elektroavdelingen
transient
for belastningsfordelinger,
beregninger
osv. Ved
kortslutningseffektberegninger
stabilitet,
utføres det bl. a. ledningsbefjernledningskontoret
regninger.
(EE) har man fått utI Elektrisitetsavdelingen
for vannkraftsysimuleringsprogrammer
arbeidet
for
stemer, og det er særlig langtidsplanleggingen
som er hovedsiktepunktet
våre vannkraftsystemer
for undersøkelsene.
(VU) vil om
Avdeling for vasskraftundersøkelser
i
kort tid få behov for betydelige maskinkjøringer
av energiytelse
med bl. a. beregninger
forbindelse
under variai vannkraftverk
og leveringssikkerhet
og maskininstallasjon.
sjon i magasinvolum
(SSV) er man nå
Ved Vannhusholdningskontoret
i forbindelse med
i gang med store arbeidsoppgaver
av driften av vannkraftsystemer.
optimalisering
finnes det et latent behov
I de fleste avdelinger
for EDB, og når maskinen er kommet i god drift
man kan oppnå
og man ser de praktiske resultater
vil flere og flere ta dette
ved maskinkjøringer,
i bruk for løsning av sine praktiske
hjelpemiddel
problemer.
som
databehandling
Når det gjelder administrativ
lønninger, lager og bokholderi, kjører man i dag på
(AAØ)
både ved økonomiavdelingen
hullkortanlegg
og ved anleggene Tokke og Rana. I administrativ
må man forvente en noe mer langdatabehandling
EDBenn i teknisk databehandling.
som utvikling
tar vanligdatabehandling
opplegg i administrativ
I første omgang vil det
vis lang tid å få kjøreklart.
utredning og systembli foretatt en grunnleggende
databehandling.
analyse av den administrative
Kurser og opplæring

i EDB.

Av kurser er det i mai i år holdt et 14 dagers
med 5 deltakere.
i København
programmeringskurs
ALGOL-kurs
ble det holdt et 5-dagers
Samtidig
i NVE. I tiden 12. oktober til 7. november ble det
i NVE. I alt er det nå
3 ALGOL-kurser
arrangert
ca. 60 stykker fra NVE som har gått ALGOL-kurser.
i NVE vil bli skrevet
De aller fleste programmer
språk til
i ALGOL. ALGOL er både et stringent
som man får
samtidig
av problemet
formulering
I enkelte tilfelle kan
et maskinprogram.
utarbeidet
et
det ta like lang tid å forklare en programmerer
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spesielt problem som det ville ha tatt en selv å
i ALGOL. Det er derfor av stor
skrive programmet
betydning at flest mulig av dem som har beregningsi
sine programmer
selv kan utarbeide
oppgaver
få for liten
vil dessuten
ALGOL. EDB-kontoret
til å ta seg av alle de
programmeringskapasitet
som ligker og venter i de forskjellige
arbeidsoppgaver
avdelinger. Det er derfor nødvendig at det innenfor
blir
hver avdeling som driver med beregningsarbeid
utdannet ALGOL-programmerere.
vil man også om
databehandling
I administrativ
kort tid komme i gang med kurser og opplæring
Utviklingen

på lengre sikt.

I NVE har det i en rekke avdelinger vært et latent
Så lenge man
behov for elektronisk databehandling.
ikke hadde noen maskin i huset ble det ikke så stor
i arbeidet, men ved maskininstallasjonen
framdrift
skjedde det en momentan øking i EDB-aktiviteten.
Allerede i dag kjører man opptil 4-5 timer pr. dag
på anlegget, og selv om denne kjøretiden kan reduav kjøretiden
seres ved en mer effektiv utnyttelse
enn det har vært behov for hittil, ser det ut til at
raskere enn
man kommer til å belegge maskinen
Men hvor
hadde forutsatt.
hva man opprinnelig
vil gå kan ennå bare bli gjetning.
raskt utviklingen
Når maskinen har vært i drift en tid, og flere og
flere har blitt klar over nytten og de muligheter
vil det sikkert
man har ved bruk av regnemaskiner,
som man i dag
dukke opp nye anvendelsesområder
ikke har oversikt over. Og trolig vil det i NVE
om 3 år bli behov for å anskaffe et meget stort
EDB-anlegg.

AURATUR
hadde dei tur til Aura i år og. Den var
I Statskraftverka
oppdelt i to for at det skulle falle sammen med laurdagsPå første turen var det 23 stykke med,
fri for deltakarane.
på den siste 16.
torsdag kveld og reiste so og
Dei kom til Sunndalsøra
såg på Svorka og Trollheim fredag. Laurdag var dei so og
og so seinare
såg seg om på Aura, først kraftstasjonen
anlegget innover fjellet. Veret var fint so det var hyggekan
lege og lærerike turar. Det er godt at funksjonærane
få slike turar og lære litt om det dei driv med til dagleg.
Dei som var med på siste turen var ogso inne i fabrikken
til Ardal og Sunndal verk og fekk sjå seg om der.
vil gjerne sende ei takk til omvisarane og til
Deltakarne
på messa. Likeeins til dei andre funksjonærane
styrarinna
Alt gjorde sitt
for det festlege samveret fredagskvelden.
til at turen vart vellukka.
SN
har og hatt tur til Aura. Dei som
Vassdragsdirektoratet
gate kl. 12.30 torsdag 8.
var med starta frå Middeltuhns
oktober og køyrde heilt fram den dagen. Dei år middag
og drakk kaffi på Dombås. Stort sett
på Lillehammer
følgde dei same ruta som dei to andre turane. På messa
på Hammeren var det fint å bu og alle var nøgde der. På
Aura var det ing. Walseth som viste rundt og i Trollheim
var det ing. Tveit. Dei var flinke å fortelje so
kraftverk
alle fekk eit godt innsyn både i bygging og drift av kraftverk.
På turen tilbake køyrde dei over Valdresflya so dei fekk
sjå seg om litt ekstra.
på turen vil gjerne sende ei takk til husDeltakarane
mora på Hammeren messe og til omvisarane for måten del
vart mottekne på. Det var 11 stykke med på denne turen.

Geologiske problemer i kraftstasjonsområdet pi Straumsmo kraftanlegg
Hovedbergartene
i Innsetområdet ligger som tilnærmet horisontale lagpakker
over hverandre.
Kraftstasjonen
og utløpstunnelen
ligger i den underste
lagpakken
som består av grunnfjellet,
med
gneis og granitt som de dominerende berkarter,
jfr. fig. 1. Kraftstasjonen med tilstøtende tunneler
skulle etter vanlige begreper
ha
en gunstig beliggenhet.
Med en
gjennomsnittlig
overdekning
på
ca« 100 meter,
skulle hverken
«dagfjell»
eller stort bergtrykk
virke sjenerende.
Da man hadde drevet 450 meter
av adkomsttunnelen
og faktisk
hadde bare 50 meter igjen til selve
stasjonshallen,
støtte man på bergtrykksfenomener
som raskt tiltok

Ved avd ing.
Knut-Ivar Simonsen
Under sprengningsarbeidene
i stasjonsområdet
har vi møtt ganske spesielle problemer
med fjellet. Det har
ofte kommet spørsmål om årsaken til
disse bergtrykksproblemene
og hva
man kan gjøre for å løse dem. — Da
fenomenet er ukjent for de fleste, har
jeg prøvd å redegjøre for årsakssammenhengen. Jeg har prøvd å redusere
etter beste evne, men har likevel våget
å ta med så meget at interesserte
lesere kan finne den logiske sammenheng.
Ut fra tanken «I dag meg — i morgen deg!» har jeg tatt med en del konkrete problemer
fra vårt anlegg, og
redegjort for hvordan vi har prøvd å
løse dem.
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i styrke. Det artet seg til å begynne med som mye «bomt fjell»
på stuffen, men gikk snart over til
typiske
bergslag
(rock
burst).
I gruvespråket
kjenner man fenomenet under navnet «sprakfjell»,
da det alltid ledsages av en hørbar
spraking eller knitring. Det som i
virkeligheten
skjer, er en kraftig
spenningsutløsning
i fjellet;
og
skiveformede
steinblokker
kommer fykende fra tunnelens «heng»,
«såle» eller sider, alt etter hvilken
retning hovedspenningene
har.
Fenomenet skiller seg altså tydelig ut fra det vanlige nedfall
som man alltid har i en tunnel når
friksjonen blir redusert, når siging
inntrer eller ved forvitring. — Alt
etter bergartenes
fasthetsegenska-
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per, slepperetninger
og topografien i området vil bergslagsfenomenene kunne ytre seg på ulike
måter. Men det skjer alltid etter
en ytre påkjenning
som bevirker
at spenningene
overskrider
bergartens fasthet, og dermed bringes
denne til brudd. Ved store fjelltrykk, eller når spenningsutløsningen skjer over et større parti,
kan dette arte seg som rene drønn,
nesten som når en tunnelsalve avfyres. Prinsipielt kan man si at årsaken ligger i at man med tunnelene har dannet hulrom i fjellet.
Kreftene i fjellet må da overføres
rundt hulrommet,
og dette medfører at spenningen i tunneloverflaten øker kraftig. Ofte kan de
nå opp i det mangedobbelte
av
verdien
før utsprengningen,
alt
avhengig av spermvidden
i tunnelen og bergartens oppsprukkenhet.
Normalt må man opp i fjelloverdekninger på 500-600
meter før
kraftige bergslagsfenomener
opptrer. I Alpene og i dype gruver må
man derfor alltid ta bergtrykket
betraktning,
men på vårt anlegg
med den ringe overdekning
skulle
man ikke tro det var nødvendig å
regne med slikt. — Dette har også
vært en vanlig oppfatning
blant
geologer helt til for få år siden. I
de senere år har revolusjonen
innen fjellsprengningsog boringsteknikken
gjort at anleggene her
til lands har blitt liggende stadig
dypere i fjellet, og derfor har det
etter hvert blitt mange kraftanlegg som har kommet ut for vansker med bergslag.
Flere steder
har man faktisk ikke vært klar
over at bergslaget
har vært den
egentlige årsak til de store mengder med overfjell.
Studier av de enkelte anlegg,
sammenholdt
med modellforsøk,
har gitt forklaring på hvorfor vi i
Norge med vår særegne topografi
er spesielt utsatt for fenomenet i
våre kraftanlegg
(jfr. prof. R.
Selmer-Olsens
foredrag på Fjellsprengningskonferansen
i Oslo
1963). Bratte fjellsider og trange
daler medfører
høye spenninger
fra de tilstøtende
fjellmassiver.
I
følge prof. Selmer-Olsen
må man
regne
med
bergslagsfenomener
dersom fjelltopper
som når mer
enn 500-600
meter over tunnelnivået, også vil komme høyere enn
25-30 ° over tunnelen, jfr. prinsippskissen øverst på fig. 1. De angitte verdier vil selvsagt avhenge
en del av bergartene.

16

FOSSEKALLEN

Det kan nevnes
at i den selvsamme
35 m2 tunnelen,
var også renskearbeidene overveldende.
En enkelt gang ble
det kjørt ut hele 12 billass
(ca. 36 m5!)
med nedrensket
fjell fra stuffen og de
nærmeste
partier,
før
man
kunne
komme
seg på stuff og begynne
boringen.
«Normalt»
utgj orde
rensken
3-4 lass stein pr. salve. Dette er altså
bare det som til vanlig
går under
betegnelsen
ekstra
rensk,
dvs. stein som
blir rensket
ned etter at ordinær
salve
med den løpende
fjellrensk
er kjørt ut.

Fig. 2. Parti fra adkomst-stoll
til stasjonsvelvet.
— Bildet skulle gi et tydelig eksempel
på utfØrelsen av de
omfattende
sikringsarbeidene.
Berettigelsen illustreres kanskje best av alt
«sprakfjellet» som hviler oppå
nettingen.
I stasjonsområdet
har
vi et fjellmassiv liggende
bak fordelingsbassengområdet.
Her er høydeforskjellen
om
lag 900 meter,
og vi har derfor
horisontalspenninger
i
stasjonsområdet
som ligger høyt over de vertikalspenninger
som overdekningen
skulle tilsi.
De
kraftige
bergslagsfenomenene
har vi siden
fått beholde
i hele området
omkring
selve
stasjonshallen.,
både
i
hallen,
transporttunnelen,
trykksjakt,
kabelsjakt
og U-tunnel.
—
Det
eneste
sprengningsarbeid
som
gjenstår
for oss nå, er den del av utløpstunnelen
som skal drives fra stasjonssiden.
De første
100 metrene
er
drevet
for over et halvår
siden, og det
er nå vårt
håp at vi ikke
skal bli
plaget
med sprakfjellet
stort
lenger,
idet vi fjerner
oss mer og mer fra det
dominerende
fjellmassivet.
Hvis ikke
forholdene
har forandret
seg vesentlig
på grunn
av at vi har drevet
ferdig
hele stasjonshallen
og rommene
omkring
den,
skulle
det
nå være
en
strekning
på knapt
100 meter
hvor
bergslaget
vil være
sjenerende.
For å gi et inntrykk
av hvor store
ekstraarbeider
sprakfjellet
fører
med
seg, skal det nevnes at på de mest utsatte partier
i tunnelen,
er det boltet
tvers
over hengen
med 6-10
ekspansjonsbolter
i 2-2.5
meters
lengder.
(Tunnelprofilene
er 35-45
m2.) Disse
bolteradene
er plassert
med innbyrdes
avstand
på 1-1.5
meter.
Mellom
boltene er det spent
netting
og kraftige
stålband
slik at man
kan
holde
på
plass både mindre
og større
stein som
måtte
komme
(fig. 2). Dette sikringssystemet
ble til å begynne
med bare
utført
på det vi anså for kritiske
partier. Men det viste seg ved påfølgende
hovedrensk
at fjellet
til stadighet
ble
«bomt»,
og det ble etter
hvert
nødvendig
å utvide
til sammenhengende
bolting
på de verste
partiene.
Fra adkomst-tunnel
og ned til der U-tunnelen
begynner,
dreier
dette
seg om
et parti
på hele
220 meters
lengde,
bare
avbrutt
av et kort
stykke
der
tunnelen
passerer
under
trykksjakta.
Nærmere
1200 fjellbolter
har gått med
I tillegg
til
på disse
220 metrene.
boltearbeidene
har vi så den uunngåelige «fjellrensken»,
som har en tendens til å ta overhånd
i sprakfjellet.

Det er innlysende at slike store
ekstraarbeider
må redusere framdriften betraktelig.
Ukeinndrifter
omkring 10 meter var derfor temmelig vanlig mens plagene var
som verst. Dette til tross for at vi
drev på 3 skift. — Flere ganger
var bergslagene
så intense at vi
måtte rømme stuffen. Da var det
bare å trekke seg tilbake til trygt
område og så bolte seg framover
til stuff igjen.
Det er klart at slike plager øver
et psykisk press på tunnelkarene.
Men de skal alle ha honnør for at
de viste gå-på-humør
og samarbeidsvilje,
selv om det mangen
gang kunne se dystert ut.
Det vil føre for langt å komme
inn på de mange problemene
vi
etter hvert fikk å tumle med, men
som en konklusjon,
kan vi si, at
med unntak av en del ekstra foranstaltninger
vi måtte ta, har vi
kunnet
følge
den opprinnelige
sprengningsplan.
For hvelvets vedkommende drev
vi inn en stoll i hele stasjonens
lengde. Da vi kom til motsatt ende
av stasjonen, viste fjellet seg så
pass godt at vi tok sjansen på å
returnere
med utstrossing til fullt
profil, 90 m2. (Hvelvets
spennvidde er 17 meter.) Det var imidlertid nødvendig
å følge på med
systematisk
bolting
med perfobolter (bolter som støpes inn) for
å sikre de utsprengte partier. Den
øyeblikkelige
sikring ble tatt med
ordinære Farex ekspansjonsbolter,
mens drivingen
ble avbrutt
når
perfoboltene
ble satt inn over
store felter av gangen. Dette var
for å sikre boltene tilstrekkelig
herdningstid.
Den
systematiske
boltingen tilsvarer
0.8 bolter/m2,
men med all ekstra bolting vil nok
et boltetall
omkring
1500 være
riktig for hele hvelvet (1350 m2).
Til slutt hadde vi sprengt ut så
meget av hvelvet
at det bare
gjensto
en liten
«stabbe».
Før
denne ble sprengt vekk, hadde vi
boltet ferdig hele hvelvet for øvrig. Men like fullt skjedde det en
så kraftig spenningsutløsning
da

vi fjernet denne siste understøttelsen av hvelvet, at de karene
som fyrte av salven, karakteriserte det som det rene jordskjelv
som etterfulgte
salven.
Etter at alt var sikret med perfobolter,
ble hvelvribbene
støpt.
Disse er 1.5 meter brede og har en
minimumstykkelse
på 30 cm. Etter
støpen ble feltene mellom ribbene
sprøytet med betong. For å være
gardert
mot «bergslag» i sprutbetongen har vi utført denne med
armeringsmatter.
Nå var vi stort sett spart for
gjenvordigheter
i stasjonen helt til
vi skulle begynne utsprengningen
av den såkalte bunnseksjonen
som
omfatter
de nederste 20 meter i
stasjonshallen,
jfr. fig. 3. For å
redusere bergslaget i de høye veggene var det her nødvendig med
forsiktig
sprengning.
Planen var
at de først skulle forlenges inn i
bunnseksjonen,
og siden skulle vi
kunne laste opp og kjøre ut alle
massene
fra bunnseksjonen
den
vegen.
Men her skulle vi få store forsinkelser før vi kom så langt. Det
viste seg nemlig at i grensrØrsstollen krysset vi en klorittsone
som var nærmere
halvmeteren
i
tykkelse. Da denne «klorittsleppa»
sto ganske parallell
maskinsalsveggen og hadde fall på hele 60 °,
var det klart at den ville bety en
potensiell fare i samme øyeblikk
vi begynte
pallsprengningen
på
bunnseksjonen.
Ved
nærmere
granskning
kom vi til at om lag
3000 ni3 av oppstrØms stasjonsvegg ville stå i fare for å rase ut
dersom vi ikke sikret den før
bunnseksjonen
var utsprengt.
Der fantes ingen konvensjonell
måte å lØse dette stabilitetsproblemet på, men vi kom til slutt til
at den rimeligste
løsning måtte
bli å lage en kunstig sokkel for
oppstrøms-veggen.
Det ble derfor
sprengt en stoll i ca. 25 meters
lengde i flukt med stasjonsveggen.
Denne såkalte sikringsstollen
ble
så utstØpt uarmert
i 3 meters
bredde, 5 meter høy (minimumsmål)! Derved
skulle vekten
av
fjellmassene
over sleppa kunne
fØres gjennom
betongklossen
og
ned på det underliggende
fjell.
Denne
spesialoperasjonen
kostet
oss en dryg måneds forsinkelse.
Til tross for de gigantiske målene
på denne betongklossen,
skulle vi
få oss en skrekk i livet da vi
hadde sprengt ut hele bunnseksjonen. Da viste det seg nemlig

at klossen hadde fått tre markerte
riss. Disse bar tydelig preg av å
være framkommet
på grunn av en
horisontal bevegelse av de ovenforliggende partier. Bergarten var
her elastisk sammentrykt
på grunn
av det store horisontale bergtrykk.
Da bunnseksjonen
ble fjernet, fikk
fjellpartiet
mellom
klorittsleppa
og stasj onen anledning
til en
elastisk
utvidelse
mot det hulrommet hvor grenrør I kommer
inn i stasjonen. Den uarmerte betongklossen
hadde ikke mulighet
for å følge med i denne bevegelsen og måtte derfor sprekke opp.
Da denne
bevegelsen
skjedde
langsetter stasjonshallen,
vil fortsatt klossen fylle sin egentlige misjon: nemlig å bære lasten av det
ovenforliggende
fjellparti. — Men
for å være sikrere på klossens
homogenitet
besluttet
vi dog å
bolte den sammen med armeringsstål som ble innstøpt i klossen.
Et kinkig problem er at bergslaget varer ved lang tid etter utsprengningen.
Det var derfor av
stor betydning for oss å finne fram
til en metode som kunne sikre de
nesten 30 meter høye veggene i
stasjonen.
Av professor
SelmerOlsen fikk vi en del henvisninger
på hvordan
vi skulle redusere

bergslags-ulempene
best mulig. I
henhold til bergtrykksteorien
vil
spenningsvollen
(dvs, det sted
hvor de maksimale
spenninger
opptrer) trekke seg tilbake til en
avstand
fra fjelloverflaten
lik
halve krumningsradien
i profilet
før en stabil
spenningstilstand
inntrer.
(For plane flater regner
man ofte med 1/4 av spennvidden.)
Dette høres kanskje innviklet ut,
men det innebærer
i praksis at
fjellet vil «blade seg opp» helt inn
til dette punkt før en stabil tilstand oppnås. Man må derfor la
fjellet få anledning
til å spaltes
opp i skiver. Disse holder man så
på plass ved hjelp av bolter, som
gjøres så lange at man kan forankre dem innenfor
spenningsvollen. Dermed oppnår man at en
del av bergtrykket
forplantes
i
det
oppsprukne
partiet,
mens
resten overfØres over en større
flate i det innenforliggende
fjellet.
Derved oppnår man at spenningene blir så meget redusert
at
fjellet tåler dem uten å briste.
Men samtidig
betyr
dette at
man må la fjellet få muligheter
til å ekspandere
under oppspaltingen, uten at boltene ryker. Dette
kan oppnås ganske enkelt ved at
man legger en elastisk plate under
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Fig. 4. Bildet viser tydelig hvilke prob/emer vi støtte på da vi «åpnet» bunnseksjonen over grenrør 1. Her truet nærmere 150 m fjell med å rase ut, men
vi klarte å låse det hele av i foten inntil vi fikk støpt ut partiet til hØyre for
stålprofilene.
— Nede på bildet ser vi på begge sider av grenrØrsstollen litt av
betongsokkelen
som ble stØpt for å understØtte stasjonsveggen.

boltens
underlagsskive
og bare
trekker mutteren løst til.
I vårt tilfelle betød dette at vi
måtte regne med at spenningsvollen ville gå ca. 3.5 meter inn i
stasjonsveggene,
før oppsprekkingen ville gi seg. (Dette tilsvarer
fjerdeparten
av
bunnskivens
spennvidde
som er 13.5 meter.)
De ble derfor bestemt at vi skulle
benytte 4 meter lange bolter med
elastiske skiver, og boltene skulle

bare forankres i innerste ende. Det
ble derfor
benyttet
injiserbare
Farex-bolter
med dobbelt ekspansjonshylse i oppstrøms vegg, hvor
øyeblikkelig
sikring var nødvendig. For øvrig ble det benyttet de
vesentlig billigere perfobolter som
bare som innstøpt på den innerste
halvmeteren.
Tilsammen
måtte vi sikre de
høyeste feltene av stasjonsveggene
med om lag 950 stk. 4 meters

bolter. I tillegg kommer så om lag
600 stk. 2.5 meters perfobolter på
de resterende
veggfelter.
Et fenomen som man bør ha for
øye allerede under prosj ekteringen er at skarpe hjørner ikke tåles
i slikt fjelle. Hvis man ikke sørger
for avrundede
hjørner vil fjellet
selv prøve å etablere en skallform
i hjørnet.
Radien
i «innvendig
hjørne» bør derfor utføres minst
lik 1/4 av spennvidden,
ellers vil
fjellet besørge dette på bekostnnig
av de tilstøtende fjellflater.
Selvfølgelig har vi ikke klart å
overkomme
disse store tilleggsarbeidene
uten forsinkelser.
Ved
til stadighet å komplettere arbeidsstokken såframt det var mulig, og
prøve å drive fra flest mulig angrepspunkter
samtidig, har vi så
noenlunde kunnet holde følge med
terminplanen.
Det vi tapte ett
sted, måtte vi etter beste evne
prøve å hale inn igjen på andre
kanter. En helhjertet
innsats både
fra oppsynsmenn
og arbeidere
gjorde at den totale forsinkelsen i
sprengningsplanen
bare løp opp i
vel 2 måneder!
Men billig blir det ikke å drive
i et slikt fjell! I tillegg til de kostbare sikringsarbeidene,
kommer
de omfatende renskearbeidene.
Det
var uker da over 3/4 av arbeidstiden gikk med til rensk og sikringsarbeid.
En annen faktor man
må ta med, er fordyrelsen
med å
måtte sette inn en større mannskapsstyrke
for å forsere arbeidene.
Etter
denne
«omvisningen»
i
stasjonsområdet
vårt, håper jeg å
ha belyst de fleste plager man må
regne med i sprakfjell,
og håper
færrest
mulig må få bruk for
denne «lærdommen»
i praksis.

FIN SEPARATOR
Teikning:
Under ei omvising på ein kraftstasjon stod omvisaren og fortalde korleis vatnet kom inn og gjekk ut att og
rann vekk. Elektrisiteten
vart so førd
ut gjennom
leidingane
og dit den
skulle brukast.
Ein av deltakarane
i turen sa då:
«Det virker akkurat som en separator
da, der kommer melken
ut av det
store røret og så kommer fløten ut av
det tynne, nå skjønner
jeg hvordan
det hele henger sammen. Jeg har aldri
kunnet skjønne hvordan de kunne få
elektrisitet
av vann, men da er det jo
ganske enkelt da.»
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DEN

OFFISIELLE
AV HUSET

OPNINGA
VÅRT

Foto Grandre Tekst Nesdal
Tyrsdag
den 27. oktober
var
sluttsteinen
nedlagd i det nye huset til Vassdragsvesenet.
Dei innbedde samlast i kantinen der generaldirektør
Roald ynskte
alle
velkomne. Her er første delen av
velkomsttala:
«Jeg vil få ønske de tilstedeværende hjertelig velkommen.
Det
er en av etatens store merkedager
dette, og vi er glad over å ha til
stede representanter
for Storting
og styringsverk
sammen med dem
som i første rekke har hatt ansvare for byggesakens
utvikling
og gjennomføring:
Byggekomit,
arkitekter,
konsulenter,
hovedentreprenører,
større leverandører,
byggeleder og de to kunstnere som
har stått for den kunstneriske
utsmykningen.
Vi har også gleden
av å se to tidligere generaldirektører her, nemlig Rogstad og Vogt,
tidligere
medlemmer
av hovedstyret,
fratrådte
avdelingsdirektører, representanter
for tjenestemannsorganisasjonene,
presse og
kringskasting
og for de store samkjøring sorganisasjoner. Vi er takknemlige for at representanter
for
Oslo kommune ville komme hit i
dag. De har på så mange måter
hjulpet oss, men først og fremst
med å skaffe oss tomten for dette
nybygget.

Han takka
statsmaktene
for
pengane, og dei som hadde hatt
med bygginga å gjera for arbeidet.
Om huset sa han at når ein først
skal bygge so må det være rett å
bygge so stort at det ikkje vert
for lite straks. Huset her er ein av
største
kontorbygningar
i Oslo
med eit volum på over 70 000 m3.
Elles kom han inn på arbeids-

Kontaktutval

Administrasjonsdirektoratet.
Kontorfullmektig
Eve Lund.

I mest eit år har vi no i NVE
hatt noko som heiter Kontaktutvalget. Kontakta
frå dei som er
med i utvalget har delvis vore so
lita vidare til organisasjonane
og
dei tilsette at Fossekallen finn det
rett å ta med opplysningar
om utvalet og kva saker dei drøfter der.
Det var Velferdskontoret
som
tok opp tanken om eit slikt utval,
og i februar i år hadde dei første
møtet. Dei som er med i utvalet er
ein frå kvart direktorat
som er
oppnemnd av direktoratet.
Vidare
ein tillitsmann
frå alle organisasjonar som har medlemmer
mellom tenestemenn
i NVE.
I dette året har desse vore med
i utvalet:

Elektrisitetsdirektoratet.
Kontorsjef G. Ibenholt.

Trasti set ned skrinet.

I en brosjyre som er omdelt, er
det gjort nærmere rede for Vassdragsvesenets
kontorhold gjennom
årene, og jeg skal derfor ikke gå
i detalj om det.»

Direktoratet
Kontorsjef

for statskraftverkene.
T. Mengshol.

Vassdragsdirektoratet.
Kontorsjef A. Hovland.
Den Norske Ingeniørforening.
Overingeniør
T. Haugli-Nilsen.
Vassdragsvesenets
jurist- og
økonomforening.
Konsulent W. Poensgen.
Norges ingeniør- og teknikerorganisasjon (NITO).
Avdelingsingeniør
0. Abilgård.
Statstjenestemannsforbundet.
Kontorfullmektig
K. Edwards
(ktr.ass.gruppen).

områda til NVE og korleis det har
auka på med oppgåver som vi skal
ta oss av.
So samlast dei innbedde i den
store hallen og der la statsråd
Trasti ned sluttsteinen.
Han sa at
det no var 18 år sia tanken vart
teken opp om eigen bygning for
Vassdragsvesenet.
Han var gla for
at saka no var koma vel i hamn.
Direktør Moe ga so ordet til ein
representant
frå funksjonærane,
overingeniør
Sørensen. Han minte
om at desse åra vi har hatt med
kontor rundt i byen har vore litt
av ei pionertid, men endå so vanskeleg det ofte har vore, so har
det vorte gjort mykje arbeid. Han
meinte han kunne love at vi skulle
gjere oss verdige til dei fine arbeidstilhØva vi no hadde fått.
I huset er ein leigebuar, Polarinstituttet
og direktør
Gjelsvik
helsa frå dei. Glasiologane der og
hydrologane
i NVE har mykje
samarbeid
og det var noko av
grunnen
til at dei fekk lov å
flytte inn saman med Vassdragsvesenet.
Seinare var det so omvising, og
til slutt samlast alle til selskapeleg
samver i kantina att. Der møttest
mange kjende
som sjeldan
ser
kvarandre,
og praten gjekk livleg
den stunda det varde.

Konsulent F. Storaker (sjef- og
sekr.gruppen).
Norsk Tjenestemannslag.
Sekretær R. RØsok Olsen.
Statskraftverkenes
Teknikerforening NEKF.
Maskinmester
A. Gjøtterud.
Statskraftverkenes
Fagforening
NEKF.
Instrumentmaker
T. Gran.
Saker dei har hatt oppe er: Kulturarbei i etaten, slikt som studieverksemd, film, teater o. 1. Ferieheimsorganisasjon
for tenestemenn
i etaten. Organisering
av idrottslag. Kollektiv reiseverksemd.
Festar og tilstellingar
for dei tilsette
og pensjonistar
medrekna juletrefest for bom. Elles vert det teke
opp saker som melder seg etter
kvart.
S N
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I DAG
Foto: Vaa
helsar vi på dei som er i Tilsynet 1. distrikt. Både
det og 2. distrikt har hatt kontora sine i Oslo i alle
år, men først no etter vi flytte til Middelthuns
gate
er dei komne saman med oss andre.
Berit Hovelsrød er kontordame
i 1. distrikt og er
frå Rødenes i Østfold. Ho hadde ymse slag arbeid til
ho i 1954 gjekk handelskule
og fekk seg kontorpost.
Ho hadde først plass i to private firma før ho kom
til AAØ i 1963. I 1964 flytte ho so over til Tilsynet.
Før heitte Hovelsrød Storløs men ho gifte seg for 5
år sia og fekk nytt namn.
Odd Kristiansen
er fødd i Glemmen ved Fredrikstad i 1918 og er altso 46 år gamal og gift. Skulegonga fram til artium har han og i Glemmen og
Fredrikstad,
der han tok artium i 1938. Eksamen frå
NTH 1947, åra frå artium og til han tok til på Høgskulen var han montør i eit instalasjonsfirma.
Etter
eksamen fekk Kristiansen
arbeid i Tilsynet 1. distrikt. Ei tid var han so i 2. distrikt, men kom tilbake som sjef for 1. distrikt då Talle slutta i 1961.
Tore Kjær er frå Nøtterøy, men har vakse opp
ner Drammen og har skulegonga fram til artium der.
Han er elektroingeniør
frå NTH 1959 og tok til i
NVE straks han var ferdig med utdaninga. Kjær er
31 år og gift og bur i Drammen.
Egil Ohren kom til 1. distrikt i 1961. Han er frå

.

---

i sommer
en tjeen prøveserie
for

Haldenvassdragets
kanalselskap.
Direktør
Hans P. Sperstad
(V) er oppnevnt
for statens
representant
(fylkesmann
Karl
Kanalselskapets
styre.

som
Hess

varamann
Larsen)

Rikshospitalet,
0. B. Ramse, er ansatt
NVE's bedriftslegekontor
i Oslo.
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Oslo, er tatt
for opptak

inn
ved

Ohren,

Kjær.

ved Vassdragsdirektoratet
Oslo tekniske
skole.

Korgen,
John
Sarpsborg,
deltok
20.-26.
september.

Bottolfsen,
på NEK's

Internasjonalt
oppdrag.
Konstruktør
Ole Martin
Velder
(VH) har
sjon for å arbeide
ved WMO i Genve.

i

som

Praktikanttjeneste.
Student
Kenneth
J. Wallace
fra Eire har i sommer
utført
2 måneders
praktikanttjeneste
ved Mår kraftverk.
Studentene
Richard
F. Wharton,
England,
og Luis
Canizo,
Spania,
har utført
liknende
tjeneste
ved h.hv. Tokkeog
Rana-anleggene.
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Kristiansen,

Glomen
og
tillitsmanns-

Nordisk
tjenestemannsutveksling.
Statshydrolog
A. Tollan
(VH) har fått 1 års permisjon
for
å foreta
en studiereise
til Sverige
i forbindelse
med et
tilstått
stipend
på kr. 12.000.00.

Bedriftslegeordningen
Distriktslege
Olav Nygaard,
Korgen,
har sagt opp stillingen
som bedriftsoganleggslege
ved Rana-anleggene.
Han har
imidlertid
erklært
seg villig til å fortsette
i tjenesten
inntil det nye bedriftslegekontor
i Mo i Rana blir ferdig,
antagelig
ved årsskiftet.
ved
ved

Hovelsrrkl,

Lunner og har artium frå Ringerike høgre skole på
Hønefoss.
Sivilingeniørutdaninga
si har han frå
Hannover tekniske høgskule, eksamen 1960. Før han
kom til NVE arbeidde han i Simens i Hannover.
Ohren er 33 år og ugift.
Kåre Lindseth er fødd i Hustad herad i Romsdal
og tok artium i Molde i 1956. I 1962 tok han eksamen på elektrolinja
NTH og vart tilsett i NVE straks
etter. Han er 31 år og gift.
Kåre Jørgensen er frå Leirfjord,
28 år gamal og
gift. Han har artium frå Mosjøen høgre kommunale
almenskole.
Sivilingeniøreksamen
har han fra Universitetet i Sheffield i 1963. Han arbeidde so i Mosjøen Aluminium
A/S før han kom til NVE i 1964.
S N

NEK.
Arne
Martinsen,
Thorleif
Lunde,
kurs på Frambu

GodtgjØrelse
for ettersynsforretninger
innenlands.
Fra 1. september
d. å. er det foretatt
følgende
reguleringer:
Godtgjørelsen
økes fra h.hv. kr. 29.00 til kr. 32.00 og fra
kr. 14.60 til kr. 16.00 pr. arbeidsdag.
(Lønnsog prisddepartementets
rundskriv
nr. 20/64.)

Reservelege
bedriftslege

Lindseth,

Knut
Nyland,
som praktikant

.

Smånitti
Tjenestereise
til Holland.
Avdelingsingeniør
Egil Røed (E) foretok
nestereise
til Arnheim
for å overvære
arb eidsj ordingsutstyr.

JØrgensen,

fått

2 års permi-

Organisasjonsmessig
oppdrag.
Førstesekretær
Arne
T. Akselsen
(AP)
deltok
i Norsk
Tjenestemanns
landskurs
20.-26.
september.
Konsulent
Werner
Poengsgen
jr. (AJ) var blant deltakerne
i Departementenes
juristforenings
tillitsmannskurs
på Klekken.
Permisjoner.
Statshydrolog
Gunnar
østrem
(VH)
har hatt
for å kunne
forelese
ved Stockholm
Universitet
Dr. Reinhard
Mook
(V) har hatt permisjon
for
Det internasjonale
symposiet
i fjellmeteorologi,
østerrike.
Avd.ing.
Ola J. Strømmen
(VF)
er meddelt
inntil
15 måneder
for å delta
i et oppdrag
ved
kontroll
i Algire.
NITO-gruppa
mann.

i NVE

har

valt

Thor

Eriksen

perimsjon
å delta
Villack
permisjon
anleggs-

til

ny

for-

i
i

Kanavin

og

Sist skreiv eg om Faanes og
Tveit og teckn. lic. gradane dei
har. Eg hadde då røkt etter at det
ikkje var fleire frå NTH og NVE
som hadde slike grader. Nå etterpå har eg fått greie på at det iallfall er to til med høgare grader
enn vanleg
eksamen
i etaten.
Begge desse er i Vassdragsdirektoratet hydrologisk avdeling.
Gunnar Østrem er 42 år, fødd i
Oslo og kand. real frå universitetet her i 1953. Ein del av studietida var han lærar i matematikk
på OTS. Etter å ha teke eksamen
reiste han til Sverige der han var
lærar i realfag på ymse stader
nokre år. Seinare vart han so lærar ved Stockholms
Högskola
i
faga Hydrologi, Glasiologi og Fysisk geografi.
Medan han var der studera han
vidare og tok lic.-graden
på eit
emne om iskrystallar
og isavsmelting.
Siste tre åra har Østrem vore i
NVE og der har han bygd opp
brekonotoret
ved Hydrologisk avdeling og vore den daglege leidaren der. Noko av det dette kontoret rabeider
mest med er isen
som magasin
ved utbygging
av
vassdrag med tilsig frå isgreane.
Eit serleg problem
er alt det
slamet som dette smeltevatnet
fører med seg. Dette slamet kan
Norges Vassdrags og Elektrisi-

Østrem

være til skade på fleire måtar, det
både fyller opp magasina og slit
sterkt på turbinane.
Edvigs V. Kanavin er frå Balticum. Han er bygningsingeniør
frå
Universitetet
i Riga 1938 og har
spesialisert seg i geodesi og hydrologi. I 1947 tok han habilitetseksamen på avhandlinga:
Tiefeneis
in der Daugave und die Angewandten Massnahma. Han vart so
tilsett som ass, professor ved det
Baltiske universitetet
i Hamburg
i faga hydrologi og geodesi.
tetsvesen bad han om å kome til
Gunnar

Foto:Svedal
Noreg å arbeide med isproblem
her i landet, og i 1949 kom han
hit. Han er no leidar for Iskontoret og vert mykje nytta som isekspert ved vassdragsskjønn.
I mai 1964 fekk han i oppdrag
frå FN å granske istilhøva i to av
dei største vassdraga
på Island,
Thj orså og Hvitå. Kanavin
har
publisert
mange arbeid frå fagområdet sit. N o i september i år
vart han ogso vald inn som medlem i Norges Geofysiske Forening.
S N
Edvigs.

Østrem.

V. Kanavin.

TIL OVERINGENIØR JON HOL
Da jeg kom inn i Vassdragsvesenet i 1951, som kontorsjef
i
Kraftverksavdelingen,
fikk
jeg
følgende råd av min forgjenger
i
stillingen:
«Det er ikke alltid så
lett å orientere
seg her. Du vil
sikkert ha bruk for hjelp, og den
beste å henvende seg til er overingeniør Hol.»Når jeg tenker tilbake på forholdene
i Vassdragsvesenet den gangen og sammenlikner med forholdene i dag, forekommer det meg at alt var såre
enkelt
den gang. Behovet
for
hjelp med orienteringen
har økt
raskt; men heldigvis har vi fått
beholde Hol i huset helt til nå.
Nødvendigheten
av samarbeid
mellom fagene og direktoratene
er
noe alle kjenner til. For oss ju-

rister er samarbeid en ufravikelig
betingelse. Vår oppgave er å sørge
for at Vassdragsvesenets
virksomhet foregår i de riktige former.
Derfor blir vi nødt til å skaffe oss
rede på hovedtrekkene
i nær sagt
all Vassdragsvesenets
virksomhet.
Vi kan ikke formulere
noe som
helst uten å vite hva det går ut
på. Dette er juristenes
spesielle
problem. Om det er aldri så nødvendig for både dem og hele etaten at de blir orientert
kan en
ikke vente at de andre tjenestemennene nærer noen større bekymrinng
av den grunn. Det er
dessuten
vanskelig
å orientere
legfolk om faglige spørsmål. Det
er ikke nok at en selv kjenner
saken. En skal også ha evnen til

å sette seg inn i legmannens tanker. Ellers vil det uvegerlig oppstå
misforståelser.
Hos overingeniør Jon Hol har vi
jurister
møtt en helt enestående
evne til å sette seg inn i våre problemstillinger,
forenet
med en
omfattende
faglig innsikt og vilje
til å hjelpe, som har gjort at vi i
de fleste tilfelle har kunnet holde
oss til ham, og til gjengjeld har
kunnet spare andre for bry. Det er
klart at vi på denne måten har
trukket
et uforholdsmessig
stort
antall veksler på ham. Likevel har
han aldri gitt oss forståelsen av at
han følte våre spørsmål som en
plage. Tvert imot har han alltid
Forts. side 24
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LITTOMFRYSELABORATO
I NVE'S
NYBYGG
Fryselaboratoriet
består
av to fryserom og et observasjonsrom
(som holdes oppvarmet
til vanlig
temperatur)
samt et maskinrom.
I fryserommene
kan temperaturen
senkes til — 10 ° C i det store rommet
og til — 30 ° C i det lille rommet.
For
oppbevaring
av snø- og isprøver
er
det plassert
en 500 liters
fryseboks
i
observasj onsrommet.
Der
kan
slike
prøver
oppbevares
som ikke for øyeblikket
er gjenstand
for undersøkelser,
og der kan også eventuelle
eksperimenter
utføres
med frysing
i mindre
skala.
Blant
de undersøkelser
som tenkes
utført
i fryselaboratoriet
kan nevnes:
Prøving
av forskjellige
måleinstrumenters
funksjon
ved lave temperaturer.
Kalibrering
av termografer,
termometere,
termistorer
o. 1. instrumenter
som jevnlig
brukes
i Hydrologisk
avdeling.
Undersøkelser
av
isens
krystallstruktur
med henblikk
på isdekkets
mekaniske
holdbarhet
på elver
og
vann.
Isens
bæreevne
er nemlig
sterkt
avhengig
av de enkelte
iskrystallenes
størrelse
og orientering.
Undersøkelser
av
fordampningshastigheten
over snø og is sammenliknet
med
fordampningshastigheten over bar mark. Dette har betydning
både for dannelse
av frostrøyk over åpne
vassdrag
om vinteren
og for beregninger
av fordunstningstap
fra
snødekket
på
fjellet
på våren.
Studier
av betingelsene
for dannelse av «sarr» og underkjølt
vann,
et problem
som har praktisk
betydning
for å mestre
de isvansker
som lett oppstår
bl. a. ved inntaket
i høytliggende
magasiner.
Studier
av snøkrystallenes
overgang til «firn» (grov kornsnø)
og is,
et problem
som har aktualitet
ved
de pågående
bremålinger
der det
er viktig
å kunne
finne
grensen
mellom
siste
årets
snøakkumulasjon og tidligere
års snø (firn)
for
beregning
av
snømagasinet
på
breen.
Målinger
av
forskjellige
snølags
mekaniske
egenskaper
under
varierende
temperatur
o. 1., med henblikk
på faren
for snøras
i kupert
terreng.
Sammen
med studier
av snøkrystallenes
form og størrelse
vil slike
målinger
være nyttige
ved planlegging av forbygninger
mot snøras på
utsate
steder
på Vestlandet
og i
Nord-Norge.
Det vil etter hvert
bli anskaffet
en
del verktøy,
instrumenter
og apparater
for disse undersøkelsene.
Varme
klær
(pelsforede
kjeledresser
o. 1.) til bruk
ved arbeidet
i fryserommene
vil bli
oppbevart
i garderobeskapene
i observasj onsrommet.

22

FOSSEKALLEN

For langtidsobservasjoner
av langsomme
prosesser
er det ordnet
med
isolerte
hull i veggen
mellom
fryserommene
og observasjonsrommet,
slik
at målekabler
kan føres
ut til registrerende
instrumenter
i observasjonsrommet.
Belysningen
i fryserommene
er arrangert
slik at lampene
kan tennes og slukkes
individuelt,
noe som er
spesielt
viktig ved fotografering
av isprøver.
Det er reservert
relativt
rikelig plass
til modellforsøk,
f. eks, av
vassdrag
eller små «fosser» i det store
fryserommet.
I alle rom er det rikelig
med hyller
og skap, samt arbeidsbenker i vanlig
bordhøyde.
I fryserommene
er disse benker
laget av beiset naturtre
da andre belegg
har vist seg å bli for glatte.

Kjølemaskinene
— en
for
hvert
fryserom
— arbeider
uavhengig
av
hverandre,
og man kan ved et eventuelt driftsstopp
ved den ene maskinen
orne det slik at den andre
maskinen
midlertidig
overtar
avkjølingen
av
begge fryserommene.
Til slutt kan nevnes
at fryselaboratoriet
er plassert
under
nedkjørselen
til garasjen,
der opprinnelig
en jordfylling
var planlagt.
Men da man i så
fall hadde
måttet
bygge
en støttemur
mot nabotomen,
ble det nesten
like
enkelt
å bygge en hel «kasse» der nå
fryselaboratoriet
har fått plass.

Gunnar
Hydrologisk

Østrem,
avdeling.

I;L>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>c--><>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<>a<.V.

Idrettslag
Vassdragsvesenet
I kantina
vart
det halde
møte
10.
september
1964 for å få i gang
eit
NVE's bedriftsidrettslag.
Graatrud
opna
og kom med ei utgreiding
om slike lag
for dei om lag 40 som var frammøtte.
Han gjorde
so framlegg
om at nokre
av dei som hadde styrt med skirennet
forige
vinter
vart valde
til interimsstyre,
Øystein
Flack
formann,
Arne
Hovland
sekretær
og Randi Rønningen
kasserar.
Dei sjølve
tala
mot,
men
etter framlegg
frå Erik Nybø vart dei
valde med akklamasjon.
Styret
vart
pålagde
å melde
laget
inn i Norges Bedriftsidrettsforbund,
og
det har dei no gjort.
To grupper
er
alt komne
i sving, handball
for gutar
og ei mosjonsgruppe.
Elles er det valde
oppmenn
for: skyting,
bordtennis,
ski.
Fotball
og orientering
reknar
dei med
å få i gang til våren.
Seinare
skal det
haldast
generalforsamling
og veljast
styre.
Her er liste over dei ein kan vende
seg til om ein vil vere med i ei eller
fleire
av gruppene:
Mosjon:

Randi

Rønningen.

Mosjon:
Søren Hoff.
Bordtennis:
Kjell Køber.
Skyting:

Knut

Friidret:

Jon

Svendheim.
Tveit.

Handball:

Hans

Orientering:
Ski: Rolf

Erik Tøndervoll.
Marstrander.

Faanes.

SN

Framandfugl
Deb Lahiri frå Kalkutta
har vore
praktikant
på kraftverket
på Sunndalsøra
frå slutten
av juli til slutten
av oktober.
Han går på skule i London
og har no vore her i Noreg
og studera sterkstraum.
Han var i Oslo nett
då vi hadde
funksjonærfesten
og var
med der. Festen
var hyggjeleg
og han
vil gjerne
sende ei helsing
til alle som
var der. Når han no reiser
frå Noreg
skal han fØrst til Sverige og so til
Sveits.
Lahiri
har lært so mykje
norsk
på
den korte tida at det er mest ikkje til
å tru. Det han lærer om vasskraftverk
og slikt skal kome
vel med når han
kjem
tilbake
til India
som ingeniør,
seier han.

Funksjonærfesten
30 oktober1964

6

Foto:Svedal - Tekst:Nesdal

Først sa Nybø nokre ord:
Velkomne her til fest og bord
vi må få styr på talastraum

2

og Andersen kan stanse flaum.
Hen er frå F. og kan det der,
og han har no ansvaret her.

Vatten han og Smestad ho
ja dei helt taler desse to.
Han for kvinne ho for mann
og rette ord dei begge fann.

3

Nesdal las prologen sin
og so vart maten boren inn.

4

då vi fekk innvigd huset her.
Ja om eg fekk min vilje då
so var det ikkje nokre få
som fekk på slike festar gå.
Men av Tokkefesten lærde vi
at slik det kan det ikke bli.
(Og dette meinar eg var bra,
at Roald sa.)

9

7

Ei kvinne ho ein kjerne er
som elektonar kringom fer,
men skal du gjerne meir enn sjå,
so må du konsesjon deg få.

8

So reiste Roald seg og sa
at han for sin del han var gla
for denne festen nettopp no,
for han for sin del såg det so
at alle skulle vore der

Vi mellom taler åt og song
slik som er vanleg festens gong.
Av songar var det heile fem
og dei vi song med fynd og klem.
Eg kan kje ta dei alle inn
men tre vers under her du finn.

Av menner er det mange slag,
men sjølsagt ikke her i dag.
Nei her er alle sterke, kjekke,
og ingen slue, feige, frekke.

10

Ingvaldsen sa takk for mat
med mykje godt på alle fat.
No skulle huset viast inn
ein skikk du mange stader finn
og det vert gjort med spel og dans,
for tradisjon han viste sans.

NVE har fått sitt eget hus, fallera
med fotocelledør og fossebrus, fallera.
Det er blitt en nåbel suite
med rotunden i sin midte —
tenk, at NVE har fått sitt eget hus, fallera.

11

I dansen der var alle like,
ja der laut skil og skilje vike.
Der dansa bud med direktør
og assistent med insjenør.
Eg skal kje nemne namn og slikt,
men ingen dans var strev og plikt.

Vi dansa rundt so lett og gla
når berre vi ein partnar ha.
Ja dette her var referat
frå festen vår med dans og mat.

S. N.

Vi fester her for alle første gang, fallera,
og er det fest så skal det være sang, fallera.
Så skal vi og Fossekallen
riktig bruse med i trallen
når vi fester her for aller første gang, fallera.
Men huset — det er blitt en stor success, fallera
og her i kveld så skai vi feire det, fallera.
Du må svinge deg på lesten
vil du more deg på festen —
så går resten av seg selv, det skai du se, fallera.

Talette.

Thorbjørnsen Torvald
Vassbø, Ottar
Vedlog, Harald
Aas, Kåre
Aasgaard, Ivar

Betjent
El.maskinist
Konstruktør
Avd.ing. I
Overing. II

III

AA
Tokke kraftverk
SD
Innset-anleggene
VV

Avansement og opprykk:

Personalforandringer
i etaten

3 kvartal1964
Nytilsatte:
Balto, Kristoffer
Berg, Einar
Christiansen,
Knut
Elve, Odd Bjørn
Fismen, Svein
Fosse, Sverre
Hamre, Olav
Hanssen, Edel
Hjelle, Olaf
Holthe, Leif
Johansen, Frank
Klemetsen, Ragnar
Lauritzen, Sverre
Lindland, Jostein
Løvaas, Unni
Medbø, Finn
Moan, Oddvar
Napen, Gunnar
Nilsen, Vera Løver
Nummedal, Olav
Olsen, Harry
Omholt, Ivar
Orro, Randi
Pettersen,
Bjørnar Falch
Riverts, Johan A.
Rognås, Per
Rusten, Sigurd
Rønning, Arne
Schjelle, Turid
Styrvold, Frans
Thoresson, Fridolf

Maskinist
Avd.ing. I
Betj ent
Konstruktør
III
Avd.ing. II
Avd.ing. II
Oppsynsmann
II
Ktr.ass. I
Maskinist
Elektrikerform.
Avd.ing. I
Maskinist
Maskinist
Ktr.ass. II
Ktr.ass.
Avd.ing. II
Oppsynsmann
I
Vaktmesterass.
Ktr.ass. I
Avd.ing. I
Konstruktør
II
EDB-operatør
Ktr.flm. II

Ranaverkene
Tokke-anleggene
AA
SS
SE
VF
Tunhovd- anl.
AA
Mår kraftverk
Vik-anleggene
SB
Rana-verkene
Innset-verkene
AA
SB
VV
Glomfj. vegtun.
AA
SK
Vik-anleggene
Innset-anleggene

Avd.ing. II
Avd.ing. I
Avd.ing. I
Avd.ing. II
Konstruktør
I
Programmerer
Avd.ing. II
Oppsynsmann
II

ET 4
SB (Rana-anl.)
SB
SB
SE

SMASTUBBAR
ABSTRAKT MALERI
Ein liten gut som var på
stelling
saman med mor
framføre eit abstrakt måleri
Kva er det?
Det skal vera ein ryttar
forklårte mora.
A, sa guten, kvifor er
det då?

målarutsi stogga
og sa:
til hest,
det ikkje

SNODIG
Ti år gamle Roar står ein dag og ser
på den nyfødde bror sin og seier so
til mora:
Mamma, er han ein heidning?
Ja, guten min, det kan ein vel
seia, men i morgon skal han døypast.
Etter el lita stund seier Roar:
Snodig, der ligg den stakkaren og
trur på Odin og Tor og alle dei andre.

EA

ESS
Glomfj.

Bakken, Einar
Bersås, John
Bretun, Leif
Danielsen, Daniel
Edwards, Karen
Flø, Per A.
Godal, Karen
Hagen, Sven Erik
Haaksvold, May
Johnsen, Per Arne
Martinovits
Gusztav
Mathiesen, Lissi
Nilsen, Karl W.
Ormø, Kjell
Rørbakken, Gunnar
Tambs, Tony
Tungvåg, Svanhild
Tveit, Jens
Ørbek, Arne
Aaness, Nils
Aas, Aage

Elektroformann
Lønningsbokh.
Konstruktør
II
Oppsynsmann
I
i særkl.
Maskinm. i særkl.
Ktrilm.
I
Konstruktør
III
Ktr.ass. II
Maskinm.ass.
Overing, I
Maskinbokholder
Konstruktør
II
Konstruktør
II
Maskinm.ass.
Overing. II
Ktr.flm. I
Overing. II
Maskinm.ass.
Konstruktør
II
Maskinmester
I

Aura-verkene
Vik-anleggene
SB
SBF
VF
Strinda trafo
VF
SBF
Innset-verkene
Rana-verkene
SB
AA
Nore-verkene
SD
Tokke-verkene
ET 3
SK
Aura-anleggene
Innset-verkene
SB
Furnes trafo

Med pensjon:
Bodahl, Astrid
Somdalen, Magnhild

Ktr.flm. i særkl.
Ktr.flm. II

SK
VS

Annen:
Andresen, Øystein
Fagervik, Ole
Fjellheim, Johan
Furuhaug,
Magnar
Hektoen, Erling
Lyngstad, Oskar
Magnussen, Karin
Melgård, Petter
Midtbø, Dagfinn
Neset, Eivind
Omreng, Christian
Overvik, John Kr.

Betj ent
Maskinist
Ktr.flm. II
Ktr.ass. II
Overing. II
Oppsynsmann
II
Ktr.ass. I
Oppsynsmann
II
Ktr.ass.
Konstruktør
II
Førstesekretær
Konstruktør
III

AA
Rana-verkene
SI
Tokke-anleggene
SE
Aura-anleggene
SK
Rana-anleggene
Tokke-anleggene
Tokke-anleggene
AJ
SBF

Maskinm.ass.

Noreverkene
11/9-64

Fratredelse:

Avgått ved døden:
Olsen, Ole

vegtun.

LÆRAR SPIRE
Skjemmest
du ikkje, gut, å slå
ein som er mindre enn deg, spurde
læraren.
Nei, eg skal verta lærar, eg, svara
Ola.
EIT LITE ARBEIDSAMT DYR
Læraren:
Kan du Per seia kva for
eit lite arbeidsamt
dyr me kan takka
for at mor di kan ha fine silkestrømper på føtene?
Utan å tenkja seg om ei sekund kom
det:
Det er faren min, det.
PA BILTTJR
Mannen hadde teke med seg kjerring
og ungar og køyrd på biltur. Etter å
ha køyrd ei lang stund seier ein av
smågutane:
Du pappa, kven var det som sa
deg korleis du skulle køyre bilen før
du vart gift med mamma?

Aktiehykkeriet - Oslo, 1964

Til overingeniør Jon Hol.
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gitt oss følelsen av å være velkemne gjester.
Derfor er vi overingeniør Jon
Hol dypt takknemlig og lykkelige
over at han fortsatte å arbeide
her under den rivende utvikling
av etatens virksomhet som vi har
hatt. For å tale oppriktig, så forlater vi oss på at vi skal kunne
spørre ham i et knipetak heretter
også, selv om han ikke lenger er å
treffe på kontoret. Om det ikke
blir nødvendig altfor ofte, har vi
overingeniør Hol selv å takke for
det i første rekke.
Juridisk avdeling,
den 26. november 1964.
Øystein Flack.

