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GODT SAGT
Professor Ivan Rosenqvist pekte på
at vi lever av å utnytte vårt land, og
vi kan ikke regne med at noen del av
det forblir i den fullstendige
naturtilstand. Derfor synes det viktigere
å
holde landet vakkert
enn uutbygget.
Rosenqvist nevnte at dersom de 130
milliarder kWh som inneholdes i Norges utbygde og uutbygde
kraftkilder
skulle
erstattes
med
varmekraftverk, ville vi måtte regne med at
disse hadde
produsert
2 millioner
tonn konsentrert
svovelsyre
pr. år,
som for en stor del vil falle ned i
Norge. Mot et slikt alternativ
synes
vasskraftutbyggingen,
hvis den blir
kombinert
med skikkelig
landskapspleie, å være vesentlig bedre, mente
Om man på den annen
Rosenqvist.
side tenkte seg at hele verdens energiforbruk, av størrelsesorden
4-5 terawatt, hadde vært erstattet med atomkraft, ville dette medføre at selv om
en tok vare på alle andre radioaktive
avfallsstoffer
enn edelgassene, og bare
lot den langtlevende
isotop krypton
85 komme ut i atmosfæren, ville denne
radioaktivitet
bli betenkelig høy. Likevektsradioaktiviteten
i atmosfæren som
følge av krypton 85 svar er til 10 milliarder Curie ved en energiproduksjon
på 5 terawatt. Størrelsen av dette tall
forstår en når en vet at før siste krig
eide samtlige laboratorier og sykehus i
verden ca. 500 Curie radium, sa Rosenqvist blant annet.
Vann — 2-69.

„ADMINISTRATOREN
FORKLEDD
POLITIKAR
ELLER
ERENDSGUT
FOR
POLITIKARANE”
Jonsokaften
1969 hadde Andreas
Skartveit
eit samtaleprogram i radio med generaldirektør
Hveding om dette emnet.
Fossekallen
har fått lov å bruke samtalen. Det som er teke
med her, er etter redaktøren si meining det beste av det som
vart sagt.

Skartveit:
Opplever
De ofte
konflikt mellom dei faglege standpunkt som til dømes dykkar etat
kjem fram til og dei ållmenne eller
reint politiske standpunkt som politikarane har?
Hveding: En slik konflikt snakker man ofte om, men jeg kan
ikke skjønne at det er noen konflikt. Egentlig beskrevet
på den
måten som en konflikt
mellom
faglige hensyn og allmenne eller
politiske
hensyn
så er det en
skinnkonflikt,
for faget, fagkunnskapene skal benyttes til å gj ennomføre politisk satte mål. Og hvis
det der blir en konflikt, så er det
vel i grunnen en konflikt mellom
flere politiske ønskemål. Det kan
også vise seg når en fagmann går
igjennom hvilke konsekvenser
de
forskjellige politiskvalgte
alternativ vil få, at disse kommer i konflikt med hverandre.
Men da får
politikeren
bestemme hva det er
han ønsker gjennomført
når de
kommer i konflikt.
I samfunns-

>s,

styringen fins det ikke noe slikt
som et rent faglig spørsmål.
Skartveit:
Det vil gå for langt
så å seia at ein mann som i eit —
ein diskusjon fører fram det han
kallar faglege standpunkt som han
brukar som argument
mot politiske standpunkt.
Han driv i grunnen eit spel, kanskje i god tru,
men det som egentlig skjer, er at
det er to politiske standpunkt
som
kolliderar medan det eine er forkledd som eit fagleg standpunkt.
Hveding: Ja, det vil jeg si. I en
konflikt mellom det faglige standpunkt og det politiske,
der ligger det bak det faglige standpunkt
et annet ønske av politisk karakter, politisk i den betydningen som
vi definerte da vi begynte, målsetningsspørsmål.
Det er to forskjellige målsetninger
som her er
ute og går, og de kan ikke forlikes, så det er det fagmannen ser
i dette tilfellet, og da vil det jo
være sundt for den videre behandling av spørsmålet om dette kunne
graves fram, og man kunne komme fram til hvilket annet politisk
ønske det er som da av faglige
grunner, om jeg så må si, ikke kan
kombineres
med det første poli-

tiske organs alminnelige
kjennskap til denne institusjonen,
denne
administratoren.
Skartveit:
Slik som De no har
snakka
om administrasjonen
og
dykkar stilling, dykkar etatar osv.,
så vil eg seia at det sit rundt i
vårt samfunn toppadministratorar,
folk omkring toppadministratorar,
og tek verdistandpunkt,
tek politiske avgjerder. Har dei lov til det?
Hveding: Ja, det har de lov til.
Det vil ikke gå ellers. Jeg tror hvis
man har tenkt å finne et sånt pent
og enkelt system, at det er politiske organer som tar politiske avgjørelser og administrative
organer som bare utøver dette, da er
man kommet til feil klode, og man
ser at dette her det går ikke å
gj ennomføre.
Skartveit:
Vil det seia at De
meinar at De er tilsett for dette,
at det er så og seia dette De er
betalt for?
Hveding: Ja, det er det nok. Jeg
tviler nok på at de som ansatte
meg eller de som ansetter andre
administratorer,
tenker over det i
ansettelsesøyeblikket
at det er en
mann som også skal være med på
å utforme
politikk.
De ansetter
meg. Slik er nu forholdet.
Blir
man ansatt som — ja, ikke bare
toppadministrator,
men blir man
ansatt
som tjenestemann
noen-

tiske ønske.
Skartveit:

Hveding.

Så fagmannen
han
må, for å sitera Gunnar Myhrdal,
gjera greie for sin verdistandpunkt
han også.
Hveding:
Ja, det bør han jo
gjøre. Men det er en vanskelig
oppgave å gjøre fullstendig
greie
for sine verdistandpunkt.
Man kan
vel bare berøre toppene av dette
skal vi si en faglig utredning, som
man sender til et politisk overordnet
organ. Det overordnede,
politiske organs kjennskap til hvilket verdigrunnlag
som har vært
benyttet
under vurderingen,
det
må snarere komme fra det poli-

Skartveit.
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steds i samfunnsadministrasjonen,
så ligger det i den oppgaven man
får at man i større eller mindre
grad er med på å forme eller i
hvert fall å justere politiske målsettinger.
Skartveit:
Men då blir spørsmålet om kontroll
nokså viktig
fordi vi var samde om det i dette
landet i 1884, var vel det at makta
skulle liggje i Stortinget.
Og korleis er så dei sjansane Storting og
Regjering har altså og valde organ
i å kontrollera
folk som til dømes
dykk?
Hveding: Ja, for det første så
tror jeg personlig at det er et rett
og svært nyttig prinsipp at makta
skal ligge i Stortinget,
skal ligge
i de øverste, politiske organer. Men
det er bare det at rent praktisk
med den kolossalt omfattende
og
mangslungne
virksomhet
som foregår i et moderne samfunn — vi er
jo bare i Norge fire millioner mennesker av forskjellig
art og med
forskjellig
arbeid som skal leve
sammen i et samfunn — vi lar det
seg rett og slett ikke gj øre at politikerne har all makten. Men da
skal de i hvert fall ha hovedkontrollen, og de må ha muligheter
for å kontrollere
at administratorer og andre som virker i samfunnet
arbeider
innenfor
disse
hovedrammene
som de øverste,
politiske organene har satt.
Skartveit:
Og korleis får dei
gjort det? Instruksar,
det følgjer
vel til dykkar stilling ein instruks?
Hveding:
Ja, det er jo vanlig
system man har. De viktigste rammene, vil jeg si, settes ved lovverket. Stortingets hovedoppgaver
er å gi lover og å bevilge statens
budsjett. Gjennom dette så settes
jo da hovedrammen
for alt som
skal og kan gjøres. Innenfor rammen av lovgivninger
kommer så
bestemmelser
i form av instruks,
og når det gjelder Stortingets påvirkning av administrasjonen,
så
ligger den svært mye i dette daglige som foregår. Administrasjonen
skal behandle saker dels selvstendig, dels skal den legge frem forslag til Regjering
og videre til
Storting om hvordan man skal gå
fram i enkelte saker, og når man
lager slike forslag eller bygger opp
sine egne avgjørelser,
så retter
man seg i høy grad etter hva man
hittil har lært om hvordan Stortinget vil ha det, og hvordan folk
vil ha det. Dette er også noe som
jeg tror gjør seg gjeldende mye
mer enn man er oppmerksom
på
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både for private
bedrifter,
for
samfunnets
institusjoner,
at man
i sin adferd og sine avgjørelser
innretter seg, må innrette seg etter
hva de en har med å gjøre vil.
Skartveit:
Snusa seg fram?
Hveding: Ja, en kan gjerne si
det sånn om man vil si det lite
grann nedsettende,
at en snuser
seg fram. Men det ligger også
svært mye positivt i det. Det er
jo dette at det er vi fire millioner
mennesker
i Norge som da skal
drive dette samfunnet
i sammen.
Og det jeg vil ha sagt, er bare at
det fins mange uformelle kanaler
i tillegg til de formelle kanaler
for folkeviljen
til å påvirke administrasjonen.
Skartveit:
Men la oss ta ein
detalj. Når de førebur
saker i
Vassdragsvesenet
til Departement,
til Stortinget,
la oss seia at det
gjeld ei vassdragsutbygjing,
så
har vel de store sjansar
til å
manipulera,
for å bruka et moderne ord, i og med at det er de
som sit på kunnskapen,
det er de
som sit på alle data, det er de som
så og seia bestemmer kva Departementet skal få lagt på sitt bord
når Departementet
skal ta standpunkt, og det er de som då i høg
grad bestemmer
kva som går vidare til Stortinget. Ligg det ikkje
her styringssjansar
for dykk?
Hveding: Ja, dette med manipulering, det kunne det jo være
mye å si om, men først dette med
informasjon.
Ingen som skal informere et annet organ om en sak,
kan makte å bringe all informasjon som i og for seg fins der. Man
må bringe den informasjon
som
er vesentlig for dette tilfellet, og
jeg tror trygt man kan si at det i
alminnelighet
ikke foregår
noe
underslag av informasjon. En vanlig lojal tjenestemann
han bringer
fram den informasjon
som han
mener er relevant i saken, både
når det støtter hans eget standpunkt og når det i og for seg
er argumenter
mot hans
eget
standpunkt.
Men så er det jo
spørsmål om utvalg av hvilke informasjoner
som har med saken
å gjøre, og der kan jo den stakkars
mannen ikke gjøre annet enn å
bringe de informasjoner
som etter
hans skjønn er relevant.
Så der
kan godt være informasjoner
som
et annet organ gjerne skulle hatt
som kan bli borte. Men jeg tror
ikke at dette i alminnelighet
setter noe stor misfarge
på saksfremstillingen,
for som sagt alt

det som alle må skjønne er relevante saker, blir da lagt fram.
Skartveit:
Men det vil seia at
ein administrator
kan vera i god
tru. Han er ikkje skurkaktig.
Han
kan likevel gi skeiv informasjon.
Hveding: Ja, det kan det være.
Det kan mangle informasjon,
selv
om dette her kan være ting som
han ikke har tenkt seg hadde noe
å bety for saken, men som en
annen ut fra andre oppfatninger,
en annen forestilling, kunne mene
har også noe å bety for saken.
Skartveit:
Når De sit i en slik
etat, kjenner De dykk då mektig?
Hveding: Både ja og nei. Særlig
det siste. Jeg tror det er en følelse
som noen hver har. De kan sitte i
aldri så mektige posisjoner i samfunnet. De har ikke mye makt.
Det hele henger så sammen. Det
er ikke bare de formelle arrangement vi har gjennom den formelle
oppbygging
av vårt folkestyre,
altså at folket som helhet gjennom
valg kontrollerer
politikerne. Politikerne igjen kontrollerer
administratorene.
Men det er dette som
jeg nettopp var inne på at vi alle
i den daglige strøm av arbeid,
standpunkter
i saker, også vidtgående må ta hensyn til hva de
andre vil. Vi må antesipere
hva
organer som vi har med å gjøre
vil si til vår avgjørelse,
og er
også i de enkelte elementer
som
avgjørelsene
skal bygge på, svært
avhengig av avgjørelsene som blir
tatt av andre igjen. Det hele henger sammen, og jeg undres ofte på
om ikke dette kanskje er dypeste
kilde til disse følelsene man ofte
ser artikulert av at man blir manipulert. Altså hver enkelt finner ut
at fra den posisjon som han har,
så er det lite eller ingen ting han
kan gjøre. Dette bestemmes
av
noen andre. Og disse andre kan
man da gjøre seg svært enkle forestillinger om. Det kan være storkapitalen. Det har i enkelte land
i visse perioder vært jødene, for
eksempel. Lenger tilbake i tiden
så var det mørke makter, ånder.
Men det er i det hele tatt andre
som bestemmer. Denne følelsen av
at man ikke har makten, ikke kan
skjære igjennom
og gjøre noen
ting fullstendig
etter
sitt eget
hode, den er jo sågar i radioen
her blitt uttrykt av vår statsminister flere ganger i saker som vi i
Vassdragsvesenet
hadde
en del
med å gjøre. Man mente at når
det kom så langt som til Regjeringen og til Stortinget,
så var de

Vernearbeid
ved
Statskraftverkenes
anleggsdrift

Av John Lakselv

Bestemmelsen
om organisert
vernearbeid
er forholdsvis
ny i
Norge, og for mange er dette et
ukjent begrep.
Arbeidervernlovens
§ 9, 10 og
11 omhandler samarbeid om vernespørsmål og forplikter
arbeidsgiveren til sammen med arbeidstakerne å drive et planmessig vernearbeid.
I enkelte andre land har liknende lover eksistert
lenge, og
resultatene av det organiserte vernearbeid har vært oppmuntrende.
Med fallende ulykkesfrekvens
har
produksjonskurven
vært stigende,
og dette har vært en medvirkende
årsak til en stadig økende interesse for vernearbeidet.
Når vi videre vet at arbeidsulykkene
koster
landet ca. 1 milliard kroner i året
ved siden av alle menneskelige
lidelser, så er det all grunn til å
satse på vernearbeidet.
Ulykkesrisikoen
er forskj ellig
for ulike industrier,
og anleggsarbeidet er naturlig nok kjent for
å ha en forholdsvis høy ulykkesfrekvens. Det statistiske materiale
som finnes fra anleggsarbeid,
er
lite sammenliknbart,
men vi vet
at det med planmessig vernearbeid
er mulig å senke antall arbeidsulykker betydelig.
Hovedlinjene for organiseringen
av vernearbeidet
er trukket opp i
Arbeidervernloven,
men for øvrig

bundet
av organer
som ligger
foran i løypa. Vi som er i disse
organene som ligger foran i løypa,
har jo bestemt følelsen av at det
er ikke vi som avgjør dette her.
Avgjørelsen
ligger i de organer
som kommer etter. Sannheten
er
vel at vi avgjør dette sammen.

kan organiseringen
og metodene
variere fra bedrift til bedrift.
Ved Statskraftverkenes
anleggsdrift går ansvarslinjene
for vernearbeidet fra generaldirektøren
via
kraftverksdirektør
og sjefen for
Bygningsavdelingen
til Anleggskontoret, som sentralt skal ha ledelsen og overvåkingen
av vernearbeidet.
Kontoret er kort sagt ansvarlig
for at det innen Statskraftverkenes
anleggsdrift
drives et skikkelig
vernearbeid.
Kontoret
har myndighet over anleggene
i vernespørsmål.
For øvrig har kontoret følgende
oppgaver:
Lede og kontrollere
eksterne
konsulentorganers
virksomhet ved
anleggene.
Råde og veilede i vernespørsmål.
Utarbeide eventuelle felles sikkerhetsinstrukser.
Samle de erfaringer
i vernearbeid som vinnes ved de forskjellige anlegg og sørge for at erfaringene kommer alle anlegg til gode.
Påse at anleggene er informert
om og å jour med gjeldende påbud og bestemmelser
innen vernearbeidet.
Bearbeide
vernespørsmål
som
angår alle anlegg eller som krever større investeringer.
Undersøke
og eventuelt
introdusere nytt vernemateriell.
Påse at vernemessige
forhold
blir tillagt tilbørlig vekt ved valg
av anleggsutstyr.
Meddele anleggene
resultatene
av skade- og fraværsstatistikken.
Vernearbeidet
behandles
sentralt — altså i anleggskontoret
—
av en sikkerhetsingeniør
som har
alle Statskraftverkenes
anleggsadministrasjoner
som sitt virkefelt

— også Fjernledningskontorets
arbeidssteder.
På anleggene er det anleggslederen som har ansvaret for vernearbeidet. Anlegget har en verneleder som ofte er nestkommanderende, samt flere verneombud,
som er valgt av arbeidstakerne.
Større arbeidssteder
har et verneutvalg som f. eks. kan bestå av
hovedverneombud,
en oppsynsmann og verneleder.
Disse møter
regelmessig hvor de drøfter vernetiltak.
Det er i en instruks gjort rede
for ansvarslinjene,
organisasj onsplanen og hvordan verneorganene
— verneleder, verneutvalg og verneombud — virker.
Instruksene for verneleder, verneutvalg og verneombud
er Vern
og Velferds
normalinstrukser.
I
Statskraftverkenes
instruks er videre gjort rede for hvordan vernespørsmål
kan bringes frem for
høyere instanser.
Vern og Velferd er behjelpelig
med opplæring
og instruksjon
i
vernearbeidet.
Endelig må nevnes Velferdskontoret, som fører tilsyn med at vernearbeidet er organisert og drevet
i samsvar
med gjeldende
lover,
forskrifter
eller instrukser
og bistår de avdelinger
som har ansvaret for vernearbeidet.
Skadestatistikken
er det viktigste middel til å følge resultatet
av vernearbeidet.
I anleggsdrift
kan
mannskapsstyrken
variere
meget fra år til år. For å kunne
sammenlikne
resultatene, har man
i skadestatistikken
innført H som
er antall skader pr. million arbeidstimer. Videre er F antall fraværsdager pr. 1000 arbeidstimer.
Disse formler
benyttes
nå i
mange land og gir mulighet til å
FOSSEKALLEN
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og alsammenlikne skadefrekvens
med andre bedrifvorlighetsgrad
ter.
Disse tall var for Statskraftverkenes anleggsdrift:
Kraftanleggene:
1966
58,1
1,15

1967
49,99
1,04

1968
39,94
0,99

OverfØringsanleggene:
1967
1966
23,67
42,00
0,61
0,83
F

1968
37,77
0,90

har naturligvis
Vernearbeidet
alltid vært en selvfølgelig del av
men vi håper at
anleggsarbeidet,
denne gunstige utvikling i skadehyppighet har forbindelse med det
som er
vernearbeid
organiserte
drevet.
har derimot
Antall fraværsdager
ikke sunket tilsvarende.
Antall fraværsdager
har vært:
Kraftanleggene:
1966
20
Ca.

pr.

1968
24,5

OverfØringsanleggene:
1967
1966
26
20
Ca.

1968
23,8

Arsaken til dette vet vi ikke,
men tallene er ikke unormale sammenliknet med liknende bedrifter.
av
Jeg har nevnt oppbyggingen
og de instrukser
verneapparatet
som finnes for dette. Ser vi på
arbeidet i praksis, tror jeg nok at
er
en viktig del av vernearbeidet
de regelmessige befaringer av ver—
på arbeidsplassene
neutvalg
på
ofte sammen med sakkyndige
spesielle felter.
drøftes i
Skader og vernetiltak
påmøter og gjennom konstant
håper man at sikkervirkning
skal bli en selvfølgehetstanken
lighet.
De siste år har verneutvalgene
fra de forskjellige anlegg deltatt i
— siste
en årlig vernekonferanse
i Oslo.
år var denne konferanse
blest om
For å skape ytterligere
er der innstiftet et
vernearbeidet,
vernetroM, som går til det anlegg
med gunstigste statistikk.
Videre utgis «Nytt fra Vernetjenesten» en gang i kvartalet, og
Vern og Velferds organ skaffes til
anleggene.
Nyansatte får utlevert et eksemplar av «Varsko Her» som omFOSSEKALLEN

øker
ved tunneldrift
Stufflengden
stadig, og dette setter større krav
Det kreves tilsyn
til ventilasjonen.
støv- og gassmed støyforholdene,
og redmengder, og maskinutstyr
skap skal ha regelmessig kontroll
og vedlikehold.
har mange arbeidsFremtiden
for alle som arbeider
oppgaver
og jeg vil til
med verneforhold,
slutt nevne et område som skulle
Ryggha større oppmerksomhet.
ischias,
nakkestivhet,
smerter,
er i
hodepine og muskelsmerter
Arsaken er
dag folkesykdommer.
elofte feilaktige arbeidsstillinger
Inngrodde
holdning.
ler dårlig
uvaner er vanskelig å få bort, men
vi kommer langt om vi innser at
maskinen skal tilpasses mennesket
og ikke omvendt. Vi må videre
innse at de ensidige arbeidsstillingjennom
ger kan kompenseres
daglig mosjon, og vi må lære oss
å gå, stå, sitte og ligge riktig?

skade

1967
20,7
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og sikkerhandler faremomenter
i det arbeidet de skal
hetsregler
til.
Alle får utlevert eller har adsom
gang til personlig verneutstyr,
støvhjelm, briller, øreklokker,
er submasker osv. Vernestøvler
sidiert og koster ikke mer enn
vanlige arbeidsstøvler.
Det vil føre for langt å komme
som er
inn på alle enkelttiltak
gjennomført eller som det arbeides
med. Som eksempel vil jeg nevne
innføringen av trege tennere. Dette
for å skape større sikkerhet mot
utidig tenning.
f. eks, unSprengningsulykker,
er jo ikke ukjente
der tordenvær,
av trege
her i landet. Innføringen
tennere førte til at også tordenog det elektriske
værvarslingen
opplegg i tunnelene ble analysert.
i anleggsdrift
Faremomentene
er mange, og arbeidsforholdene
seg med utviklingen.
forandrer

KAN DU FÅ DIN KONE MED PÅ DETTE?

Hustruerklæring
gir herved
Jeg
min mann tillatelse til å arbeide uten
beskytvernesko,
beskyttelsesbriller,
og ethvert annet vernetelseshjelm
middel som han misliker.
Om dette fører til at min mann blir
blind eller krøpling, vil jeg påta meg
følgende plikter:
Aldri bebreide ham for det han
har gjort.
Lede ham dit han vil.
og
Hjelpe ham med påkledning,
spising.
der
Beskrive for ham omgivelsene
vi er.
å se på
Lese for ham istedenfor
fjernsyn.
Beskrive for ham gleden i barnas
øyne julaften, hvordan deres bryllupsdager og andre festdager arter
seg.
Lære ham å gjøre husarbeid, så
jeg kan ta jobb for å bedre økonomien.
og innendørs
Gjøre alt utendørs
arbeid som han pleide å utføre,
hagestell, vedf. eks. snømåking,
likehold.
Lære barna å sykle, gå på ski,
bygge modellfly, skyte, fiske. Dra
på tur med dem.

Det er altfor mange som glemmer
ikke kan fornyes, fingat synsnerven
re ikke erstattes, og at hodeskader
kan gi livsvarige sykeleier. Av likegyldighet, hensyn til egen makelighet
eller av ren egenhet lar de være å
og verbruke påbudte arbeidsmetoder
at et uhell
De glemmer
neutstyr.
bare dem selv, men
ikke
rammer
også familien.
vil få store tilleggsbyrHustruen
der hvis mannen blir alvorlig skadet.
Hun bør derfor få adgang til å si fra
at hun er villig til å betale den prisen
for at mannen skal ture fram vørdsløst og etter eget hode. Det kan hun
ovenstående
gjøre ved å undertegne
hustruerklæring.
Ingen hustru ville vel utstyre sin
mann med en slik fullmakt. Hun kan
for øvrig ikke frita sin mann for plikvern som
ten til å nytte godkjent
både norsk lov og arbeidsreglement
pålegger ham.
etter
«erklæringen»
denne
Men
mønster fører forhåpentamerikansk
og til at kvinnene
lig til ettertanke
med sine
noen alvorsord
snakker
og ordre
menn så de følger instrukser
som gjelder for sikring av de enkelte
arbeidsplasser.

Undertegnet
1969.
Hustru

for
Fra bedriftsorganet
Raufoss Ammunisjonsfabrikker.

Vernetjenesten
ved
Statskraftverkenes
idriftværende
anlegg
AV EYOLF DAHL

Organisasjon.
Retningslinjer
for vernetjenesten
innen statskraftverkene
fremgår
av «instruks
for vernearbeidet»,
utgitt av kraftverksdirektør
Aalefjær den 8. juni 1967.
Ved Statskraftverkenes
idriftværende anlegg går ansvarslinjene
for vernearbeidet
fra generaldirektøren
via kraftverksdirektør
og sjefen for Driftsavdelingen
til
stasjonskontoret
(SDS).
SDS har ifølge «instruks for vernearbeidet»
pkt. 4, 12, den sentrale ledelse og overvåking
av
vernearbeidet
for Statskraftverkenes idriftværende
anlegg.
SDS har ifølge «instruks
for
vernarbeidet»
følgende oppgaver:
Råde og veilede i vernespørsmål.
Samle de erfaringer
i vernearbeid som vinnes ved de forskjellige arbeidsplasser,
og sørge for at
disse kommer alle arbeidsplasser
til gode.
Sørge for at de anvarlige er informert
om gjeldende
påbud og
bestemmelser innen vernearbeidet.
SDS har i denne forbindelse
opprettet
en «vernegruppe»
som
skal forestå det daglige arbeidet
med denne virksomheten.
«Vernegruppen»
består av ingeniørene
Eyolf Dahl og Sigurd
S. Berntsen.
«Vernegruppen»
( «Driftsvernet») forutsettes
å arbeide i nær
kontakt
med våre idriftværende
anlegg rundt om i landet, med de
prosjekterende
kontorer
ved SE,
med SBA's verneleder
( «Anleggsvernet»)
som forestår
vernearbeid ved anlegg under utførelse
og med Velferdskontoret
AV som
bl. a. forestår tilsyn- og informasjonstjenesten
vedr. vernearbeidet
innenfor NVE.
Generelt om vernearbeidet.
Vernearbeidet
organiseres
og
drives i overensstemmelse
med:
1. Våre
arbeidervernlover,
bl. a. Arbeidervernloven

ref.
av 7.

desember 1956 med endringslov av 28. november 1968.
Bestemmelser
i rundskriv, forskrifter m. v. om arbeidervern
utarbeidet
av Statens arbeidstilsyn.
Våre lover
vedr.
elektriske
anlegg. Ref. bl. a. lov av 24.
mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg. Kgl. resolusjon
av 5. februar
1965 om faglig
utdannelse
for
elektrisitetsverksfolk.
Forskrifter
for elektriske
anlegg utferdiget
av Industridepartementet,
datert 5. desember 1963.
Bestemmelser
ifølge meddelelser fra Elektrisitetsdirektoratet.
Sikkerhetsregler
for arbeid og
drift ved elektriske
høyspenningsanlegg
utgitt av Norske
Elektrisitetsverkers
forening.
Vernearbeidet
har sitt utspring
i Arbeidervernloven.
Loven er en
«rammelov»
og trekker
opp de
generelle
retningslinjer
for arbeidsgivers og arbeidstakers
plikter i felles innsats for vern mot
skade på liv og helse på arbeidsplassen. I tillegg til «rammeloven»
har Statens arbeidstilsyn
utarbeidet supplerende forskrifter hvorav

de følgende er av særlig interesse
for oss:
Personlig verneutstyr
— alminnelige
bestemmelser,
hodevern,
sikkerhetsbelte
med line, hørselsvern, verneutstyr
for føtter
og
ben.
Verneregler
for
trykkluftanlegg.
Regler for prøving, undersøkelser, gløding og merking m. v. av
løfteinnretning
(lasteog losseinnretning)
og redskap i land.
Melding om yrkesskader.
Statens
arbeidstilsyn
påser at
lovens bestemmelser
og sikkerhetsregler, ifølge supplerende forskrifter, overholdes.
Elektriske
anlegg krever «spesialtilsyn».
Lover og forskrifter
for elektriske anlegg, ref. pkt. 3—
6 ovenfor, er å betrakte
som et
supplement til Arbeidervernlovens
rammebestemmelser.
Elektrisitetstilsynet påser at bestemmelsene
i
disse lover og forskrifter
overholdes.
Vernearbeidet
anlegg.

ved idriftværende

Arbeidsplasser.
Arbeidsplassene
ved idriftværende anlegg kan generelt deles i
4 hovedgrupper:

Sigurd
Berntsen

Eyolf

Dahl
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Antall
døde
I årene 1900 - 1968 er i Norge forulykket
522 mennesker ved elektr)sitet
275 av disse har værtknyttet
til ved,
kommende bedrift, mens
247 har yært utenforstående personer
362 av tilfellene skyldes høyspenning
160 »»»layspenning
200 »»er
forekommet innendørs
utendørs
322 »»»»

35
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Fra 1925
høyspenning
layspenning

14000

12000

Samlet generatorstørrelse

25

10000

20

8000

15

6000

10

4000
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2000

m

SMg
1900

05

10

15

20
StatistIkk

25
på landsbasis

Vannkraftstasjoner
i fjell og
i dagen med vannvei/reguleringsanlegg.
Transformatorstasj

oner.

Kraftledninger.
Driftssentra
for
sentralisert
vedlikeholdsvirksomhet
for
større driftsområder.
Driftssentraler
for fjernovervåking og kontroll
av større deler
av kraftproduksjonsog overføringssystemet.
Arbeidet på våre arbeidsplasser
omfatter
overvåking,
kontroll,
vedlikehold, reparasjoner
og mindre utvidelser
av anleggene.
De
elektriske
høyspenningsanleggene
innenfor
stasjonsområdene
og
langs kraftledningstras&ne
er anlegg med stort vernebehov,
hvor
ferdsel og arbeid er regulert
av
strenge bestemmelser. Vernearbeidet vil derfor, foruten å ivareta
de generelle
vernebestemmelser,
også ofte bære preg av at arbeidet hovedsaklig vil foregå i eller i
nærheten
av et høyspenningsanlegg eller på en høyspenningsanleggsdel.
Statistikk.
Det føres ikke noen spesiell
yrkesstatistikk
ved driften av statens
kraftverker.
«Mannskapsoversikten»
viser imidlertid
at vi

8
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30
over

35

WWWQ:
40

dødsulykker

I tidsrommet

i 1968 hadde 339 fraværsdager
som skyldtes skader på arbeidsplassen og med 622 ansatte pr. 31.
desember 1968.
En stor del av vår virksomhet
består i drift og vedlikehold
av
elektriske
anlegg. Figuren
viser
Elektrisitetstilsynets
oversikt
på
landsbasis
over dødsulykker
som
skyldes elektrisk strøm, sett i relasjon til en stadig utvidelse
av
vårt kraftproduksjonssystem
(økende generatorinstallasjon).
Anleggene må behandles korrekt
så de ikke representerer
fare for
omgivelsene.
Driftsfeil kan medføre mannskapsskader.
Driftsfeil
kan skyldes teknisk svikt eller feil
fra personalets side. Driftens feilstatistikk
for 1968 viser eksempelvis :
Vannkraftgeneratorer:
Antall feil, 22, hvorav
personalet.

5 skyldtes

Kontrollutstyr
for turbiner og
generatorer, apparatanlegg:
Antall
feil,
117, hvorav
20
skyldtes personalet.
Driftsfeil skyldes ofte den «menneskelige faktor», og vernetj enesten kan i denne forbindelse bidra
til å klarlegge
årsaksforholdene,
med sikte på forbedring av bruks-

50.

UM

u

uMWM
55

MUMUM9KU
m«S:::WgC
60

65

1900-1960

instruks for anleggene fra en verneteknisk synsvinkel, eller av ev.
sikkerhetsregler
som måtte
ha
sammenheng med driftsfeilens
årsak.

«Vernebehov»
— Vernemotiv».
Virksomheten
ved de idriftværende anlegg er preget av:
Rutinemessig
driftsarbeid
og
ferdsel og ofte i anlegg med
stort «vernebehov». (Elektriske
høyspenningsanlegg
— vannkraftmaskiner
med
reguleringsanlegg
— kraftledninger,
hvor arbeid foregår i stor høyde
og ofte under ugunstige værforhold.
Vedlikeholdsarbeid
og reparasjoner hvor hver arbeidsoperasjon utføres sjelden. «Arbeidsmetodikk»
og «Vernetjeneste»
må derfor innøves for hver
gang.
Det stilles således, etter min
mening, store og særegne vernetekniske krav til vårt driftspersonale. «Rutinen»
kan ødelegge
mannskapets
«vernemotiv»,
ref.
pkt. 1. Arbeidsoperasjoner
som
utføres
sjelden,
må innarbeides
for hver gang og ofte uten den
mannskapssikkerhet
som f ølger

med utstrakt øvelse og erfaring —
ref. pkt. 2.
Vernetjenesten
ved Statskraftverkenes idriftværende
anlegg må
derfor for en stor del konsentreres
om løpende verneinstruksjon
og
undervisning
i nær tilknytning
til
mannskapets
arbeidsmiljø.
«Vernebehovet»
i det enkelte
anlegg er bestemt av anleggets art
og utførelse. Anleggene
prosjekteres verneteknisk
på grunnlag av
bestemmelser
i våre arbeidervernlover og offentlige forskrifter
for
teknisk
utførelse.
I tillegg skal
mannskapene
benytte
personlig
verneutstyr
etter behov. Vernetjenesten vil i denne forbindelsen
bestå i å formidle verneerfaringer
til de prosjekterende
ingeniører og
å orientere om vernetekniske
forbedringer.
Videre
vil vernetjenesten bistå med instruksjon
om
behov for bruk av «personlig verneutstyr».
De enkelte
arbeidsoppgaver
i
forbindelse
med vedlikehold
og
reparasjoner
kan være omfattende
og samtidig
berøre større eller
mindre deler av kraftproduksjonsog overføringssystemet.
Arbeidet
foregår ofte i anlegg med stort
«vernebehov». Arbeidsmetodikken
kan være forholdsvis
ukjent og
arbeidet må utføres raskt for å
unngå unødig driftsstans.
En verneteknisk
riktig og effektiv utførelse av arbeidet
beror i stor
utstrekning
på om det foreligger
klare kommandoog ansvarsforhold mellom driftsledelse
— arbeidsledelse
og mannskapene,
og
at anleggene
«behandles»
på en
verneteknisk
riktig måte. Vernetjenesten går i denne forbindelsen
ut på å delta i utarbeidelse
av
«bruksinstruks»
for
anleggene
(koblingsprosedyre),
arbeidsinstruks for det enkelte arbeid som
skal utføres med opplysninger
om
vernetiltak
— personlig verneutstyr og verneinstruksjon.
Videre
går vårt arbeid ut på å klarlegge
de faglige krav til den stedlige
arbeidsledelsen
og mannskapene
fra et vernesynspunkt
og på bakgrunn av våre arbeidervernlover
og forskrifter.
Arbeidsprogram
for
SDS-«Vernegnippen».

På bakgrunn av det som her er
nevnt om vernegruppens
mandat
og vernearbeidets
spesielle karakter ved Statskraftverkenes
idriftværende anlegg, vil det foreløpige

arbeidsprogram
for vernetjenesten
ved SD bli som følger:
Koordinering av vernetjenesten
innen NVE.
Samordne
de
prinsipielle
retningslinjer
for vernetj enesten, ved arbeid og ferdsel i
våre anlegg generelt,
i våre
maskinanlegg
og elektriske anlegg for høy og lavspenning.
I
samarbeid
med SBA's verneleder og administrasjonsdirektoratets
kontor for vern- og
velferd (AV).
Informasjon
— undervisning.
Orientering om vernearbeidet
i
etatsbladet
Fossekallen
og i
«Nytt fra vernetjenesten»,
som
utgis av SBA.
Forestå
en samordnet
informasjonstjeneste
om vernespørsmål for SD. Holde «vernemøter» for mannskapene
på
arbeidsplassen
og for kontorpersonalet, hvor det gis orientering om vernetiltak
av generell art og mer spesielle vernebehov på de enkelte arbeidsplasser. Det orienteres om kommando- og ansvarsforhold
og
gis undervisning
i førstehjelp.
3. Prosjektering
av vernevennlig anlegg — vernemateriell,
personlig verneutstyr.
Samordne
krav til det sikkerhetsmessige
programopplegg ved arbeid i høy- og lavspenningsanlegg
og i maskinanlegg med praktisk
prosjekteringsarbeid
og krav til hensiktsmessig
drift i samarbeid
med SE og SB.
Utrede
generelle
krav
til
vernemateriell
som benyttes
ved de idriftværende
anlegg.
Standardisere
vernemateriellet.
Utrede
generelle
krav
til
personlig verneutstyr.
Samordne innkjøp av vernemateriell
og personlig verneutstyr.
Overvåke
vernemateriellets
forfatning
— koordinere
gjennomføre
rutineprøve
av
materiell. Vedlikehold
av materiell iflg. turnuskartotek.
4. Instrukser
— sikkerhetsregler.
I. Ved behov å utarbeide sikkerhetsregler
— instrukser
for arbeid og ferdsel i våre
anlegg, som bl. a. omhandler:
a) Behandling
— bruk av
våre anlegg — maskinog elektroanlegg.

Ansvars- og kommandoforhold.
Bruk av vernemateriell.
Spesielle vedlikeholdsarbeider på våre høyspenningsanlegg
som foregår
direkte på spenningsførende anleggsdel
(AUS).
II. Samordne

Statskraftverkenes sikkerhetsregler
— instrukser
og arbeidsrutiner
med bestemmelsene
i Arbeidervernloven.
«Forskrifter
for elektriske
anlegg»
og
NEVF's sikkerhetsregler.
—
Arbeidstilsynets
forskrifter.

5. Kontakt
med tilsynsmyndighetene.
Koordinere
SD's kontakt og
samarbeid med tilsynsmyndighetene, som f. eks. Arbeidstilsynet.
Elektrisitetstilsynet.
VassdragstiLsynet
som fører
tilsyn
med
kraftstasjonenes
vannvei og reguleringsanlegg.
Statskraftverkenes
eget bygningstekniske
tilsyn med våre
kraftverk.
Kjelkontrollen
for tilsyn med
våre trykkluftanlegg.
Arbeidsinspektøren
for «lasteog lossearbeid» for tilsyn med
heiseredskap.
med Vern- og Vel6. Kontakt
ferd som konsulent,
Yrkeshygienisk institutt i forbindelse
7. Utvikling
av vernetjenesten.
Utrede og fremme nye veier
for beskyttelse
av mannskapet
på arbeidsstedet.
Tolke våre arbeidervernlover
og våre forskrifter
for teknisk
utførelse og drift av våre anlegg i samarbeid med tilsynsmyndighetene
med sikte på å
gjøre vernetjenesten
mest mulig effektiv og hensiktsmessig.
8. Statistikk.
Det forutsettes
at «vernegruppen» skal føre yrkesskadestatistikk.
Yrkesskader
skal
meldes til arbeidstilsynet,
elektrisitetstilsyn
(hva angår skader
som
skyldes
elektrisk
strøm), og til Rikstrygdeverket. Det fylles ut eget skademeldingsskjema.
Videre
skal
det fylles ut et skademeldingsskjema i samråd med Vern og
Velferd, som benyttes
i forbindelse
med
forebyggende
vernearbeid.
FOSSEKALLEN
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«Vernegruppen»s virksomhet
pr. dato.
Blant saker av særlig interesse
for tiden
som SDS/Vernegruppen
med, kan nevnes:
er beskjeftiget
dvs. (sikker1. Koblingsavtaler
programopplegg
hetsmessige
for koblinger i forbindelse med
våre
på
vedlikeholdsarbeid
kraftledningsforbindelser.
i
utarbeides
Koblingsavtalene
med SDF, SDR og
samarbeid
de enkelte driftsområder.
for anleggspersonell
2. Instruks
som skal arbeide på driftens
eller kraftledkraftledninger
ninger som krysser disse. Inansvarsomhandler
struksen
og utog kommandoforhold
arbeides i samråd med SBF.
3. Personlig verneutstyr.
Hodevernhj elm : Prøveregler
for Arbeidstilsom grunnlag
synets godkjennelse, standardisering av utstyr som benyttes
ved SD.
for mann4. Nye retningslinjer
(koblingsproskapsbeskyttelse
ved
sedyre — vernemateriell)
sett
arbeid på våre kraftlinjer,
i relasjon til økende kortslutav
og endringer
ningsytelser
i forbindelse
koblingsprosedyre
— overvåkmed fjernkontroll
ing av større kraftproduksjonsfra
overføringssystemer
og
driftssentral.
— inn5. Yrkesskadestatistikk
henting av materiale fra våre
driftsområder.
ved ar6. «Feilinnkoblingsvern»
beid på utkoblet høyspenningsanleggsdel.
av bryterSperreforrigling
for
som erstatning
styring
arbeidskortslutningssikkert
j ordingsutstyr.
«i
for arbeid
7. Retningslinjer
farlig nærhet» av høyspenning
med sikte på om mulig å kunne
av naboredusere utkoblinger
reparaanlegg ved utvidelser,
i
sjon og vedlikeholdsarbeider
våre apparatanlegg.
for
8. Mobil undervisningsgruppe
gir instrukØstlandsområdet
arrangert
sjon på vernemøter,
dvs, på stapå arbeidsplassen,
sjonene eller på egnet sted ved
Det gis inkraftledningene.
verstruksjon om vernetiltak,
og sikkerhetsregler
neutstyr
som er særlig aktuelle for den
det gjelder. Det
arbeidsplass
i
vil også bli gitt instruksjon
10
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og i kunstig åndeførstehjelp
ved
og hjertemassasje
drett
Gruppen
av «dukke».
hjelp
skal kunne reise ut på kort
varsel. Instruksjon — undervisning skal foregå så ofte som
på armulig og fortrinnsvis
i forbindelse med
beidsplassen
som pået vedlikeholdsarbeid
går.
tas hånd om av
Vernetjenesten
på det enkelte andriftsledelsen
går inn
legg, idet vernearbeidet
som en del av den enkelte saksEtterarbeidsområde.
behandlers
stadig uthvert som anleggene
vides, blir det behov for en kosenav vernearbeidet
ordinering

TIL MINNE OM
RAGNVALDEKRE
Den 38 år gamle stikningsforRagnvald
mann og linjearbeider,
Ekre fra Seljord, omkom den 16.
april i år under arbeid med en
transfornær Flesaker
krysning
seg
Han etterlater
matorstasjon.
barn.
hustru og 5 mindreårige
meldingen
Da denne rystende
samnådde Fjernledningskontoret
me formiddag, ble det stille i kontorene. Vi trengte tid til å fatte
det som var skjedd, til å ordne

tralt. Det er denne koordinerende
som er «vernegrupvirksomhet
Det er imidpens» hovedoppgave.
at det løplertid en forutsetning
på den enkelte
ende vernearbeid
arbeidsplass fortsetter som før, og
benytter seg av
at arbeidsledelsen
tjenester som ko«vernegruppens»
ordinerende og rådgivende instans
på bakgrunn av den oversikt over
som er gitt ovenarbeidsområde
for.
§ 9:
Sitat. Arbeidervernlovens
«For å sikre sunne og trygge
på arbeidsplassen,
arbeidsforhold
skal arbeidsgiveren
lede og i samarbeid med de tilsatte arbeidere,

drive et planmessig vernearbeid.»

alle de tanker, spørsmål og følelser som så plutselig slo ned i oss.
hvorfor
dette,
skjedde
Hvorfor
skulle nettopp Ragnvald Ekre bli
rammet, hvordan klarer hans nærEkre
meste denne påkjenningen?
var i sterkere grad enn de fleste
knyttet til Fjernledanleggsfolk
idet han en tid var
ningskontoret,
I
som stikningsformann.
tilsatt
denne tiden lærte vi ham å kjenne,
vi visste at hans rolige, men åpne
gjenspeilte en indre ro
fremtreden
og sunnhet som bare arv og et
harmonisk familieliv, et godt miljø
av egne
og en nøktern vurdering
evner og muligheter kan skape.
Vi vil med disse ord i Fossekallen få være med å hedre Ragnvald Ekres minne, og levendegjøre
hans ettermæle. Han fortjener det.
i
ham som fagmann
Vi takker
arbeidet, vi takker ham som menneske.
Gode ord og ønsker kan ikke
hjelpe de som er hardest rammet.
Sorgens strid må hver enkelt føre
alene og på sin egen måte. Vi var
til stede ved Ekres gravferd. Midt
i sorgen ble det en vakker avpreget av en verdigskjedsstund,
hos fru
het og ro og sjelsstyrke
Ekre og Ekres far og søsken som
den tallrike
rørte og imponerte
sørgeskaren. Den var et vitnesbyrd
og styrke som
om den storhet
og den bar
preger de etterlatte,
bud om at de vil bære fram den
bør som nå hviler på deres skuldre.

Sverre Oftedal.

ET ANLEGG STARTER OPP
Noen tankerog meninger
Jeg vil ikke prøve meg med noen
tekniske
data om anleggsutbygging, det har jeg ingen forutsetninger for. Kun flyktige tanker og
meninger,
eller et førsteinntrykk
av sted og oppstarting
av et nytt
anlegg.
Folgefonn-anleggene,
som er anleggets offisielle
navn, henleder
jo tankene på snø/isbre,
på dominerende
natur og Hardanger
i
blomstring.
Inne i Maurangerfjorden ligger Sunndal som anløpssted for rutebåten, et par kilometer
veiforbindelse
Austrepollen,
hvor
administrasjon,
brakker og verksted ligger. Videre inn fjorden ligger Nordrepollen, hvor det også er
brakker og et lite verksted.
Ut fra disse stedene drives det
i dag veiarbeider mot Rosendal og
opp fjellene hvor tunneler og en
stasjon blir liggende. En stasjon
blir i Austrepollen.
Nede i Sunndal ligger et gjestgiveri, funksjonærboliger
og messe. Vestlandet med sin ville og forrevne natur, gjør et imponerende
inntrykk på turister både fra innog utland, og turistskip og hotellenes turister avlegger besøk til fjorden og til Bonhusbreen.
For anleggsarbeideren
som skal
bygge veiene, ville nok disse kanskje ha ønsket seg litt mindre villhet i naturen og litt mer arbeidsvillig fjell. Et ufarlig terreng og
fjell har ikke disse arbeidsplassene. Ikke ukjent med anleggsarbeide som jeg er, må jeg si at
disse folkene gjør en innsats der
de står på svabergene eller henger
i et tau og hvor det må vises den
største aktsomhet. Her har vernetiltakene sin store betydning, her
vil det også være av særlig betydning at den enkelte er et verneombud.
Når et anlegg starter opp, vil det
gjerne komme folk fra andre anlegg og landsdeler.
Stedsbefolkningen vil få tilknytning
til anlegget og det bygges opp, et nytt og
kanskje fremmed
miljø for disHvor
triktets
befolkning.
viktig

er det ikke akkurat i denne oppstartingsperioden
å få en god og
tillitsfull
kontakt
med bygdenes
mennesker.
Denne kontakten
har
jeg følelse av er til stede, og man
merker det kanskje på arbeidsplassene at bygdekarene
og den
tilflyttede
glir sammen som gode
arbeidskamerater.
Også i fritiden
får en inntrykk
av at kontakten
er oppnådd, og noen gode fiskeråd
har nok mang en fremmedkar fått.
At slike gode forhold har en veldig
betydning for den tilreisende anleggsbefolkning,
kan det ikke være
tvil om. Trivsel i arbeid og fritid
teller kanskje mer enn mange tror,
og det er å håpe at dette må utvikle seg videre.
Ja, trivsel på anlegg hvor anleggsarbeideren
bor i brakker, er
kanskje av større betydning
enn
mange er oppmerksom på. Barakkene har nok en bedre standard
enn tidligere,
men selvsagt kan
folkene ha ønsker om ennå bedringer, det kan være forståelig.
En sak som synes å ha gått igjen
på alle anlegg jeg har vært ved
og som også gjentar
seg her.
Brakkeområdene
blir liggende som
rene roteområder
i lengre tid før
det tas initiativ til å få ryddet opp
og gjøre områdene mer trivelige.
Boligområder
for ledelse
og
funksjonærer
blir nokså fort gjort
i stand, men når det er gjort, er
det plutselig blitt for travelt til å
gjøre noe med leirområdene.
Tenker man på trivselsspørsmålet, og dette har betydning også
for arbeidet, burde nok dette tilsi
at det ble skapt hyggeligere
forhold rundt brakkene.
Funksjonærene
har gjerne sine
familier med og flytter inn i sine
boliger, og godt er det for dem.
Da har de nemlig allerede fått
dekket en del av sitt trivselsspørsmål. Funksjonærområdene
ligger
gjerne et stykke fra anleggsarbeidene og når de går fra sin kontorkrakk, har de lukket anlegget bak
seg til neste morgen.
Brakkeleirene
ligger gjerne noen

steinkast
fra arbeidsplassene
og
det er sine tomannsrom
og oppholdsrom de er henvist til i sin
fritid. Det burde ha vært en selvfølge at disse leirene var dem som
ble gjort i stand først.
Trivelige bolig- og leirforhold gir
også trivsel i arbeidet, og kanskje
skal vi ikke se bort fra at det kan
ha sin innflytelse
også på verneinteressen hos folkene.
Våre arbeidsoppgaver
på et anlegg vil være forskjelligartet.
Det
er derfor av vesentlig betydning
at det er kontakt og samarbeide.
At man også godtar en annens
mening
når
denne
har
bedre
kjennskap til sitt spesielle arbeidsområde enn en selv har.
Folgefonn-anleggene
er i startgropen, det er mange oppgaver
som skal løses og vi må løse dem
sammen, uansett om man står på
stuff eller sitter på et kontor. Den
enkelte gruppe vil gjerne være avhengig av de andre. Vi må forsøke
å dra sammen, da vil oppholdet
her i Hardanger
kunne føyes til
våre
tidligere
anleggsår
med
mange gode minner.
«Trygghet og trivsel» må være
vår målsetting.
Arne

Krogsrud.

Mauranger 12-8-69.
Nå er vi kommet ut i august
måned og nå er det blitt vei i
vellinga rundt barakkene her.
Planeringen
viser gode resultater og det øynes litt mere trivelige
omgivelser
når det til våren vil
bli grønt dekke rundt barakkeområdene. Det vil nok gro og gi
folkene oppmuntring
i sin brakketilværelse.
Det kan nok ikke være tvil om
at vi alle blir påvirket av omgivelsene. Er et boligfelt pent og ordentlig, har nok dette sin virkning
på humør og trivsel og således også
på ens forhom på våre arbeidsplasser.

A. K.
FOSSEKALLEN

11

Vattenfalls

tre administrasjonsbygg

Hovedstyrets studiereise i Norden
AV HOVEDSTYRESEKRETÆR OLE DYRDAHL
For annet år på rad gjennomførte NVE's hovedstyre en studiereise i utlandet,
denne gang til
våre naboland Danmark, Finland
og Sverige.
Studiereisen
foregikk under ledelse av generaldirektør
V. Hveding. Øvrige deltakere var administrerende direktør H. W. Bjerkebo
samt hovedstyremedlemmene
Nils
Jacobsen,
Olav Benum, Torstein
Selvik, Trygve Haugeland
og Sigurd Lersbryggen,
foruten undertegnede.
Formålet med reisen var at hovedstyret ønsket å sette seg inn i
energiforsyningsforholdene
i ovennevnte land, de viktigste problemer man der står overfor, spsielt
innen
elektrisitetsforsyningen,
samt hvordan man arbeider for å
løse disse problemer.
Dette formålet ble søkt oppnådd gjennom
uformelle
samtaler
med representanter
fra følgende institusjoner:
I Finland: Handelsog Industriministeriet,
Imatran Voima Oy.
I Sverige: Statens Vattenfallsverk,
Stockholms Elverk, Sydsvenska
Kraftaktiebolag.
I Danmark: Kraftimport
I/S,
ELSAM.
I opplegget inngikk også besøk
ved en rekke anlegg som var av
særlig interesse
(varmekraftverk,
atomkraftverk,
fjernvarmeverk
og
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likestrømsanlegg),
men mer om
det senere i artikkelen.
Med godt forarbeid av vertskapet og med litt hell som hører med,
ble reisen gjennomført
nøyaktig
etter programmet.
Jeg ser da bort
fra noen timers
forsinkelse
på
hjemturen
etter at det hele var
over. Hva som skjedde under turen, fremgår
av følgende redegjørelse. I parentes bemerket må
jeg herunder av naturlige grunner
søke redegjørelsen
begrenset
til
generelle inntrykk fra turen.
28 juni ved lunsjtider ankom vi
med fly til Helsingfors
lufthavn
etter mellomlanding
på Arlanda.
Den nye stasjonsbygningen
på flyplassen som nå er tatt i bruk, virket stilren og imponerende — dog
ikke så praktisk innrettet som for
Fornebus vedkommende.
På flyplassen ble vi mottatt
av våre
finske verter, — generaldirektør
(bergsrådet)
Lehtonen, regjeringsrådet Bäckström og industrirådet
Hakkarainen,
begge sistnevnte fra
departementet.
De ca. to timer som sto til
rådighet før avreisen videre, ble
nyttet til sight-seeing
i Helsingfors og omegn. Herunder må nevnes det nye senteret i Hagalund,
et drabantområde
der arkitektene
har fått fritt spillerom og skapt
et område hvor alle bygninger og
anlegg står harmonisk
til hverandre og glir pent inn i terrenget.
Man forbauses ikke lenger når det

gjelder utstrakt
bruk av finske
arkitekter
rundt omkring i verden.
Etter kort flytur til Uleåborg
og biltur derfra,
ankom vi om
ettermiddagen
til messen i Pyhåkoski kraftverk. Såvel messen som
andre bygninger
på området
ga
igjen et bevis på god finsk arkitektur kombinert
med naturhensyn
osv. Kveldens program
var lagt
opp etter mønster av finsk gjestfrihet med badstu som innledning.
Apropos
finsk
gjestfrihet,
man
fikk under hele besøket erfare hva
dette innebærer og at ryet ikke er
overdrevet.
Dagen etter, fra tidlig søndags
morgen, besøkte vi en rekke kraftverk beliggende ved Uleå (Montta,
Pyhäkoski,
Nuojua og Jylhårnå).
Noe eiendommelig
virket det for
oss med de lave fallhøydene
(ned
i 11 meter), men samtidig var det
overraskende
for en ikke sakkyndig å se hvor meget kraft man fikk
ut av dem. Vi besøkte også et
settefiskanlegg
ved Montta. Dette
var anlagt og virket på tradisjonell
måte, eneste forskjellen jeg kunne
se, var at man til dels brukte egne
stamfisker
ved anlegget. På Jylhåmå kraftverks
område var anlagt et museum, ikke så stort, men
likevel
imponerende
i kvalitet.
Ikke bare kunne man se en rekke
eldre bygninger
og gjenstander,
men man fikk også demonstrert
bruken av dem. Bl. a. må frem-

heves et gammelt kvernhus
med
egen reguleringsdam
og innretninger. Her fikk vi bl. a. demonstrert
hvordan man i riktig gamle dager
malte korn og laget sponfliser for
taktekking.
Finnenes evne til å ta
vare på tradisjoner
kunne i dette
tilfelle tjene som eksempel.
Om ettermiddagen
fløy vi tilbake til Helsingfors hvor man benyttet en frikveld i byen etter eget
ønske.
Den 30. juni, formiddagen,
var
avsatt for orienteringer
og drøftelser om finsk elforsyningsforhold
m. v. Disse foregikk i Handels- og
Industriministeriet
under ledelse
av kanselichef Wahlros. Ellers var
det flere representanter
til stede
fra departementet,
Imatran Voima
Oy og fra Finlands Elverksförening.
Etter lunsj i Statsrådets
festvåning besøkte vi Helsingfors bys
fjernvarmeverk
Hanasaari.
Her
fikk man belyst ulike sider ved
kombinasjon
elforsyning og fjernvarme og den utvikling som hadde
funnet sted på dette området fra
begynnelsen
av 1950-årene
og
frem til i dag, hvor ca. 40 prosent av oppvarmingen
i byen skjer
ved hjelp av fjernvarme.
Besøket i Finland
endte med
ennå mer bespisning og på flyet
til Stockholm var tankene opptatt
av frykt for den videre utvikling
av reisen, dersom den resterende
del av reisen skulle fortsette på
samme måte. I Finland hadde vi
også opplevet en varmebølge (opptil 30°C og relativt fuktig luft) som
virket sterkt sjenerende.
Heldigvis skulle denne frykten
senere
vise seg å være ubegrunnet.
På Arlanda ble vi møtt av en representant fra Vattenfall som sørget for at vi ble transportert
til hotellet. Dagen etter, 1. juli, startet
det egentlige besøket i Sverige med
samtaler i Vattenfalls
imponerende hovedkvarter.
Generaldirektør
Grafstrøm
ledet
forhandlingene
med bistand av representanter
fra
Vattenfalls
styre
og direksjon.
Orienteringene
og drøftelsene var
meget interessante og de kunne ha
fortsatt til langt ut på dagen om
ikke besøksprogrammet
hadde tilsagt annet.
Ettermiddagen
var nemlig viet
kort besøk ved Håsselbyverket
samt drøftinger
med Stockholms
Elverk. Man møtte herunder formann for styret, borgarråd
Agrenius, videre direktør
Ryman og

Marviken

flere representanter
fra styret og
direksjon.
Under drøftingene
ble
en rekke emner berørt, men det
som for mitt vedkommende
festet
seg mest, var Elverkets
planer i
tiårene fremover
og dets fremtidsperspektiver
frem til år 2000 på
områdene
elforsyning
og fjernoppvarming.
Om kvelden
holdt Vattenf all
middag
på
Stallmåstaregården
(Bellmansvåningen).
Den svenske
industriminister
Wickman, foruten

Pyhåkoski

kraftstasjon

en rekke andre prominente personer, var her til stede. Man begynte
for øvrig å føle hvilken påkjenning det er å leve i et oppjaget
tempo, hvor hvert «minutt»
på
dagen er tilrettelagt,
en rekke nye
ansikter
og navn møter
en, og
hadde
ligget

ikke

alt til enhver

tid fore-

skriftlig, er det fare for at
kortene hadde blitt stokket.
Onsdag 2. juli gikk ferden videre med charterfly
fra Bromma
til Norrkbping, videre med buss til

kraftstasjon

FOSSEKALLEN
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Hovedstyrets Norden-tur.
Besøk hos Vattenfall
v/Grafstrøm t. h.
Fra v.: Hveding,
Haugeland, Jaeobsen,
Selvik, Benum,
Lersbryggen, Bjerkebo,
Dyrdahl

Marvikens
atomkraftstasjon
som
vil være i drift i 1969. Sammen
med Vattenfalls
direksjon ble vi
gitt utmerket
orientering
om stasjonen av driftsledelsen.
I denne
inngikk for øvrig en nordmann
(siviling. Nordskogen).
Marviken
kraftstasjon
er enestående
i sitt
slag, ikke bare på grunn av den
spesielle
reaktoren
som nyttes,
men også grunnet at stasjonen i
flere henseende er teknisk avansert, eksempelvis
full datastyring
av stasjonen, brenselsbytte
under
drift osv. Etter mitt ringe skjønn
hadde man her stokket litt om på
komponentene
og rørene, noen nye
var kommet til, men for øvrig fortonet det hele seg som et virvar i
likhet med de andre atomkraftstasjoner vi har sett.
Etter lunsj fortsatte vi med bussen til Vtervik
for å bese gassturbinanlegget
der. Med sine 40
MW var det dimensjoner over anlegget sammenlignet
med våre i
Nord-Norge.
Byen Västervik
var på mange
måter en behagelig overraskelse.
Man vil legge merke til at jeg
tidligere har unnlatt å omtale eksempelvis Helsingfors,
Stockholm
osv. Dette er med hensikt, idet for
det første er vel hovedstedene
i
Norden (Helsingfors kanskje unntatt) relativt
godt kjent for de
fleste. For det andre er vårt inn14
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trykk av disse byene begrenset til
det som man får gjennom hotellene
og biler som raser gjennom overfylte gater. For dem som ikke har
vært der, er besøket verdt — vel å
merke utenom sesongen.
Västervik liknet meget på en av
våre
badebyer
med
praktfull
skjærgård utenfor. Det var nesten
som å være hjemme — eneste jeg
likesom manglet var båter i stort
antall. Her burde det være et
eldorado for seilentusiaster.
Å tilbringe en tid av ferien her, ville
ikke være bortkastet.
Neste morgen tok vi farvel med
våre verter i Vattenfall
og dro
videre
til Oskarshamnverket
i
Sydkrafts
område,
hvor vi ble
mottatt av direktør Wetterlundh.
Oskarshamnverket
er en atomstasjon på 400 MW som forutsettes i drift i 1970. Vi beså stasjonen
og fikk grundig orientering.
Uten
å gå nærmere
inn på stasjonen
som sådan, merket man seg de
prinsipielle
synspunkter
som lå
til grunn for utbyggingen,
herunder sammenhengen
mellom denne og planene for fremtidige kraftverksutbygginger
i Sverige
på
dette område — et syn som ble
bekreftet
under drøftingene
med
Sydkraft dagen etter.
Fra Oskarshamnverket
bar det
videre med drosjer til en flyplass
ved et lite sted som heter Hults-

fred og derfra videre med charterfly til Malmö. I Malmö, om ikke
den reneste by i verden, så i allfall en av dem, ble vi innkvartert
på St. Jörgen hotell. For de som
senere måtte befinne seg i byen på
tjenestereise
eller for de som ville
ønske litt ekstra komfort, må jeg
anbefale hotellet på det varmeste.
Om kvelden var vi gjester i en
middag som Sydkrafts styre holdt
i landstingssalen
i Malmö Rådhus.
Såvel stedet som arrangementet
fortj ener all ære.
4. juli startet først med kort
befaring
av bresundverket,
et
varmekraftverk
basert på olje med
maskineffekt
på 400 MW. A propos olje, i full drift behøves 2500
m3 olje pr. døgn som til sammenligning vil dekke årsbehovet
for
ca. 500 enmannsboliger.
Etter den
vanlige orienteringen
og rundgangen, fortsatte vi til Sydkrafts hovedkvarter,
sentralt beliggende
i
byen i praktfulle omgivelser. Selve
bygningen er også et kapitel for
seg. Men nok om det. Vi ble på
vanlig måte gitt grundig orientering om situasjonen og om fremtidsplaner
på elforsyningens
område av direktør Wetterlundh
og
hans nærmeste medarbeidere.
Etterpå var det anledning til spørsmål og diskusjon
om gjensidige
forhold.
Før vi forlot vertskapet
og dro

videre med hydrofoil over til København, ble det tid til en kort
tur til Lund for å besøke domkirken der. Takket være Sydkrafts
innflytelse fikk vi en fortreffelig
guide som ledsaget oss i kirken.
Hans evne til å fremstille stoffet
og eminente måte å orientere på,
var av en slik art at en måtte bare
gi seg over. BesØket var verdt ham
alene.
I København ble vi tatt hånd om
av representanter
fra Kraftimport
I/S og kvelden ble avviklet på en
måte som direktør
Andersen
er
kjent for.
Tidlig neste morgen, lørdag den
5. juli, dro vi med buss sammen
med direktør Andersen, representanter fra Kraftimport
styre og
underdirektør
With, IFV, over til
Kyndbyverket,
et etter forholdene
noe eldre verk som jeg skal begrense meg til å si at vi beså det
på vanlig måte. Dagens egentlige
program fortsatte så med foredrag
om situasjonen og antatt fremtidsutvikling innen Kraftimports
område. Danmark
er elforsyningsmessig sett delt ved Storebelt. Jylland, Fyn osv, i vest dekkes av
ELSAM, mens de østlige delene
(Bornholm unntatt) hører inn under Kraftimport
I/S (K I). Redegjørelsen og etterfølgende
diskusjon bekreftet den regel at ett og
samme problem kan vurderes på
vidt forskjellige
måter. Man fikk
her presentert et noe annet grunnleggende syn — ikke på behovet —
men måten hvorpå elforsyningsbehovet best burde bli dekket i de
nærmeste årene fremover.
Etter en givende diskusion ble
vi forflyttet til Kraftimports
egen
jakthytte i deres private skog like
i nærheten. Området og hytten —
jeg ville nærmere sagt landstedet i
norsk byggestil — var opprinnelig
innkjøpt for anlegging av et atomkraftverk.
Nå etter at planene for
et slikt verk foreløpig var stilt i
bero, satt KI igjen som skogeier
med dertil ansvar. Å være skogeier
Danmark er ikke det samme som
i Norge — snarere som å være eier
av en park. Hytten ble ellers disponert
i representasjonsøyemed.
Her i jakthytten
fortsatte — som
tidligere under reisen — diskusjonen av felles problemer i mer selskapelige
former.
Selv ble jeg
overrasket
over å se at en dansk
frokost kunne inneholde noe annet
enn det «store kolde bord», nemlig noen få retter med kokt ål som
hovedrett.

På tilbakeveien
til København
avla vi besøk i Willumsens
Museet i Fredrikssund.
Med kunstnerens datter som cicerone ble besøket meget lærerikt,
og vi dro
videre med atskillig kjennskap til
kunstnerens
liv og arbeid.
Resten av dagen var en velfortjent hvileaften som ble benyttet til individuelle besøk, være seg
i Tivoli eller andre steder. Selv
fikk jeg anledning til å oppsøke
nære slektninger.
SØndag, den 6. juli, ble tilbrakt
ombord på båt fra København til
Aalborg. En herlig tur i stille, vakkert vær ombord på gamle «Kong
Olav». Livet kunne i fullt monn
nytes igjen.
I Aalborg
ble vi møtt
av
ELSAM's direktør,
Jacobsen,
og
transportert
over til vårt forlegningssted, Rold Storkro, hvor vi
hilste på representanter
fra ELSAM's styre. Rold Storkro ligger i
praktfulle
omgivelser, forholdsvis
kupert terreng i Danmarks største
«skove». En fredet naturpark
og
en rekke severdigheter
ligger like
i nærheten.
Apropos kupert terreng, uttrykket
«bakke dal» i nasjonalsangen
må være hentet herfra, ellers må det være myntet på
Mols Bjerge i nærheten
av Ebeltoft. Del av en ferie kunne med
hell tilbringes her.
Den 7. juli , siste besøksdag. en
kald, sur regnværsdag
som Danmark kan oppvise mange av, besøkte vi først Konti-skan-stasjonen, like nord-øst
for Aalborg.
Etter orienteringen
her, tok vi utflukt til Blokhus, et stort badested
på Vestkysten.
Her var vi innom
Strandingskroen,
som var delvis
pyntet med trofeer fra gamle dagers strandrøverier
på skip, bl. a.
flere norske. På tilbaketuren
bilte
vi en lang strekning på stranden.
Dette var en udelt fornøyelse, nattens og dagens kolossale regnvær
tatt i betraktning.
Vel tilbake til forlegningsstedet,
fortsatte
dagens
program
med
orienteringer
og drøftinger.
Disse
fulgte de samme spor som tidligere og ga verdifulle
impulser.
Siste aften var en verdig avslutning på vår studiereise
med en
gjestfrihet på høyde med det beste.
Den 8. juli, hjemreisedagen,
er
ikke annet å si enn at nå klikket
det, og det til gagns. Man fikk oppleve den lange, usikre ventetiden
i lokalene på en flyplass, men omsider kom vi avgårde med reservefly og nådde Fornebu ca. 21/2 time

forsinket. Personlig må jeg si at
jeg sukket lettet.
Nå etter at det hele er over med
avviklet ferie, er det med redaktØren i Fossekallen hengende over
meg, vanskelig å samle inntrykkene til en oppsummering.
Man
glemmer så fort anstrengelser
og
minnene vil helst konsentrere
seg
om de lyse ting. Reisen var på
mange måter morsom og man sitter igjen med mange hyggelige
inntrykk. Men en kan ikke legge
skjul på at den samtidig var hård
— noe værforholdene
og det tettpakkede
programmet
må bære
skylden for. Det siste må jeg delvis
lastes for.
Over alt hadde vertene nedlagt
et stort forarbeide
for å tilrettelegge vårt besøk. Vi ble møtt med
den største elskverdighet
og gjestfrihet.
Oritenteringer
og meningsytringer var åpenhjertige,
og man dryiftet muligheter
innen geografisk
område, på nasjonalt og på nordisk plan. Konklusjonen
må uten
tvil være den at studieturen ga rikt
utbytte.

Karl Rødal65 år
Oppsynsmann
i Forbygningsavdelingen, Karl Rødal, fylte 65 år
13. august. Rødal har Rogaland og
Hordaland
fylke som arbeidsområde.
S. N.
Sveineprøve.
Frisørlærlingane
skulle
gj era
sveineprøve,
og ei oppgåve var å
klippa og frisera ei ung dame. Ein
av karane spurde:
— Er det lovleg å ta med sveinestykket heim?
Ikkje direkte.
Domaren: Er det så at Johansen
kalla deg ein stut?
Hansen: Ikkje direkte, men han
har sagt gjØkalv om dotter mi.
Ikkje så stygg.
Han Ola var vitne i ei rettsak,
og skulle gje signalement
på ein
mann: — Han var no så stor og
stygg, omlag som skrivaren.
Han
Ola tok seg i det, for det var visst
ikkje heilt fint sagt, og så la han
til: — Det er då vel kanskje ikkje
fint å seia at nokon er stygg, så
fullt så stygg var han vel ikkje.
FOSSEKALLEN
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i 1.distrikt
Nytilsynsmann

Hesjedal.

Frå i juni 1969 har elektrisitetstilsynet, 1. distrikt, fått ny sjef,
Halstein Hesdet er overingeniør
j edal.
Hesjedal er fødd 18. mars 1923
Han
på Dale i Nord-Hordaland.
i 1942 på
artium
tok examen
ved
og eksamen
Firda gymnas
ved NTH i 1949.
sterkstrømslina
Kor lenge har du vore
i NVE no Hesjedal?
Eg kom til Vassdragsvesenet
med ein gong etter høgskolen og
fekk arbeidet mitt ved Elektrisitetstilsynet, 5. distrikt, Trondheim.
Der har eg vore heile tida sidan.
Femte distrikt, kor mykje
av landet er det?
Møre og
omfattar
Distriktet
Romsdal og Trøndelag, så det var
eit vidt skiftande distrikt eg fekk
arbeida i. Då eg kom der var
i
dårleg utbygd
kraftforsyninga
Trøndelag og Nordmøre.
Mange stader mangla dei elektrisk kraft og store delar hadde
frå små likesi kraftforsyning
Dei første åra var
strømsanlegg.
difor kontroll av likestrømsanlegg
ein vesentleg del av arbeidet mitt.
Det vart ein snunad på dette då
for det gav
Aura vart utbygd
kraftforfor skikkeleg
grunnlag
syning i dette området. Det var
ei interessant oppgåve å vera med
på den utbygginga som fylgde og
fram heile tida
som har halda
sidan.
No er heile distriktet utbygd og
dei fleste anlegg er nye og i god
stand.
Det vert vel stort skifte
å kome hit til 1. distrikt,
trur du at du kjem til å
trivast her?
Til no har eg likt meg bra her i
her i
Kontortilhøva
1. distrikt.
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er då framifrå
Vassdragsvesenet
vi har,
og med dei hjelpemidlar
vert arbeidet på mange måtar lettare. Det har og vore bra å få
kontakt med dei andre avdelingane i NVE på så lettvint måte,
og det har vore hyggeleg å verta
kjent med mange av dei som er
her.
Enno er eg lite kjent ute i dismen eg har oppdaga at
triktet,
tilhøva på mange måtar er ulik
Det vert nok
dei i 5. distrikt.
mykje nytt å setja seg inn i og
det ser eg fram til.
Så er det ein annan ting eg har
fått sjå og det er at NVE driv
for
ikkje så lite velferdsarbeid
folka sine. Det var ein ting eg
ikkje visste om frå før.
Har du stor huslyd og var
dei fornøgde med å flytte
frå TrØndelag?
Eg er gift og har tre born. Kona
mi er frå Trondheim og der hadde

vi og hus, så det var litt av eit
tiltak å riva seg laus der etter
så mange år.
Det er vanskeleg å skaffe
seg hus her i byen,
men du har altso greidd det?
Ja, no bur vi på Stabekk i Kyrres vei 13, i eit hyggeleg hus med
hage til, så vi har fått det bra
her og.
Har du nokon spesiell hobby?
Nokon hobby som eg verkeleg
går inn for, har eg ikkje. I fritida har det mykje vorte å ta seg
av hus og heim. Ellers likar eg å
har eg alltid
fiska og fiskestanga
med når eg er ute og reiser.
var det ikkje så
I 5. distrikt
sjelden det var høve til å bruka
Det kan
ho under besiktigelsane.
i så måte
vel verta vanskelegare
i 1. distrikt, så eg får kanskje gå
over til å fange kreps.
S. N.

Svakstrømsformann
REIDAR RISE
sluttet i tjeved Aura-verkene
den 30.
nesten ved Aura-verkene
april. Før han tiltrådte ved driften
som
var han ved Aura-anleggene
verksmester ved elektroverkstedet.
Driften har først og fremst benyttet Rises evner på svakstrømsområdet og når det gjelder høyHans evne til å
frekvenstelefoner.
finne feil i alle slags apparater og
rette på disse, har vakt stor respekt og er blitt mye benyttet. Allhan
Rise,
sidighet kjennetegner
har bl. a. bygget en rekke av de
som brukes i
skjøtemåleapparater
NVE, og selv konstruert og bygget
den nyeste hjulløse typen skjøteSom finmekaniker
måleapparat.
har han tatt seg av de minste og
og drev, og
kontakter
sarteste
som
gjerne innført forbedringer
han selv fant på.
diplom, for
Statskraftverkenes
16 års tjeneste, ble tildelt ved en
—

enkel tilstelning den 30. april, og
Reidar Rise mottok hyllest for sitt
virke i NVE og blomster og gaver
fra venner og kolleger ved Aura
Vi ønsker
og ved Oslo-kontoret.
ham alt godt.
K. J. W.

Utredning
vedrarende
Norges energiforsyning
Denne utgreiinga
har det vore
skreve og tala så mykje om, og no
er ho endeleg komen. Det er ei
tjukk bok på omlag 500 stensilerte
sider og med so mange opplysningar at det er sju sider med oppslag,
12 deler, 59 kapitel og 114 undertitlar. Det er samla ei uhorveleg
mengd med opplysningar
mellom
dei to permane, og det likaste er
at mesteparten
er skreve sopass
enkelt at vanlege folk kan forstå
det. Spennvidda er stor, sjå desse
to kapittela:
Kap. 47: Skatter og avgifter.
Problemstillingen.
Avgifter og effektivitet.
Formålene med skatter og
avgifter.
Avgiftssystemet
som helhet.
Typisk struktur.
Avgifter på bruk av energi.
Avgifter på energisektorens
produksjonsfaktorer.
Konsesjonsavgifter
i elektrisitetsforsyningen.
Direkte skatter.
Del 10: Diverse emner.
Kap. 48: Mulighetene
for gass
og olje fra Nordsjøen.
Innledning.
Hvordan NordsjØen er delt.
Funnene i den britiske sektor.
Utnyttelsen
av britiske
gassfunn. Pris.
Priser på kontinentet.
Undersøkelsesvirksomhet
i Nordsjøen.
Mulige virkninger
for Norges energiforsyning.
Eg har sidan utgreiinga
kom,
lese mykje i den, men å kome med
noko slag samandrag eller vurdering, finnst ikkje råd. I staden
har eg plukka ut nokre opplysningar som eg for min part fann
serleg interessante.
I Storbritannia
går det ein større
del av energiforbruket
til hushald
enn i Noreg. Grunnen er kanskje
den at oppvarmingsmetodane
ikkje
er så effektive der som hjå oss,
varmeisolasjonen
er og dårlegare.

I år 1900 kom 98 prosent av
energien her i landet frå fast brensel og berre 2 prosent frå flytande.
Mellom 1950 og 1960 gjekk flytande framom fast og elektrisiteten skaffa frå då meir av energien enn desse to til saman. Siste
året med statistikk
er 1966. Då
kom 8 prosent frå fast, 37 prosent
frå flytande
brensel og heile 55
prosent frå vasskraft av den energien vi bruka i landet. I VestEuropa elles kjem omlag 25 prosent av energien frå elektrisitetsverk, mest varmekraftverk,
i USA
er talet 21 prosent. Når det gjeld
USA so kjem der 43 prosent av
energien dei brukar frå naturgass,
og denne kan brukast til mange
føremål slik han er, utan å gå
vegen om elektrisitet.
Når det gjeld vurdering av kva
som trengjast av energi i framtida,
står det i utgreiinga:
«Ved utarbeidelsen
av våre
prognoser, har vi med vilje antatt
et forholdsvis
høyt nivå for den
økonomiske
vekst i hele området.
En grunn til dette er at vi vil
unngå faren ved undervurdering
av energibehovene.
Det er naturligvis også farer forbundet
med
overvurdering
av etterspørselen,
som man også må vokte seg for.
Men for formålet med denne utredning har vi ansett det scerlig
viktig å fastslå hvorvidt ressursene
kan ventes å være tilstrekkelige
til å møte behovene.»
Prisane på dei elektriske apparata i hushaldet har mest alt å seie
når det gjeld å ta i bruk nye slike.
Få tenkjer på at det vil gå meir
straum, og kva den vil koste. I
1966 vart det kjøpt elektriske hushaldsapparat
til mest 1 milliard
kroner medan straumrekningane
auka med omlag 8 millioner kroner, og var då i alt 0,7 milliard
kroner.
Her kjem det inn noko som gjer
det svært vanskeleg
å rekne ut
korleis aukinga vil bli her. Når
vert det vanleg med spesielle elek-

triske klætørkarar,
smelting
av
snø i oppkøyrsler og elektrisk oppvarma badebasseng?
Om energiforbruk
til bolig står
det at den er svært stabil. '
«Bak denne stabilitet skjuler det
seg antakelig
to tendenser
som
har virket på varmeforbruket
i
hver sin retning. Varmeisolasjonen
er blitt meget bedre, ikke bare i
nye hus, men også i meget av den
eldre boligmasse. På den annen
side har varmestandarden
øket,
både ved at temperaturen
antagelig er høyere, og særlig ved at
flere av de bebodde rom faktisk
er blitt oppvarmet.
Det er mulig
at disse tendenser ikke bare har
inntruffet
samtidig,
men at de
også er gjensidig betinget, dvs, at
nye rom er blitt varmet opp nettopp ettersom husets isolasjon er
blitt bedret.»
Sløsing.
Vi har høyrt og lese mykje om
kor store verdiar som har gått tapt
gjennom
tidene
fordi naturrikdomane har vorte sløsa bort. Slikt
går for seg i vår tid og!
«Foruten den «egentlige» utvinning av naturgass for nyttiggjøring
skjer det en stor tvungen utvinning i de oljeproduserende
land.
Den gass som er oppløst i råoljen
under trykk, følger med oljen ut
og unnviker når trykket avlastes.
En stor del av denne gassen må
bare brennes opp, da det ikke kan
finnes anvendelse
for den innen
en rimelig transportavstand.
Et
prosjekt som fra tid til annen har
vært lansert om å føre gass fra
de persiske
bukt via Lille-Asia
til Europa, har strandet (bortsett
fra de store politiske vansker ) på
at transporten ville koste så meget
at der ikke kunne betales noe for
gassen ved kilden. Et eksempel
på hvor store mengder
det kan
dreie seg om, har man fra Kuwait.
Der ble i 1965 tappet ut noe over
10 milliarder m3, hvorav ca. 1,25
milliarder
m3 ble brukt av oljeselskapet
selv, 0,5 milliarder
m3
FOSSEKALLEN
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gikk til annet lokalt forbruk
og
1,5 milliarder m3 ble injisert tilbake til oljefeltet for å gi trykk på
oljen. De ca. 7 milliarder m3 som
ble brent av, svarer til nesten hele
naturgassproduksjonen
i Italia
eller
Frankrike,
eller
til
det
dobbelte
av Norges
elektrisitetsproduksjon
samme
år! Enda større mengder brennes i Libya (vel 10 milliarder m3 i 1967). Også i andre
oljeproduserende
land er det store
mengder,
og det gjøres overalt
anstrengelser for å få gassen nyttiggjort. Algerie og Libya kan få
avsatt økende mengder i Europa.
Andre land med større avstand fra
de store markeder,
prøver fortrinnsvis å få utnyttet
gassen til
gjødningsproduksjon
og petrokjemisk industri på stedet.»
Både Italia og Frankrike
har
stor produksjon av naturgass, men
det er i Nederland det er verkeleg store mengder her i Europa.
«Nederland
har Vest-Europas
hittil største forekomster
av gass.
Påviste reserver er offisielt angitt til 1709 milliarder
m3. Det
aller meste, 1650 milliarder m3, er
i Slochteren-feltet
ved Groningen,
som ble påvist i 1959. Slochteren
er dermed verdens største, kjente
gassfelt (Panhandle
— Hugoton i
Texas har inneholdt 2000 milliarder m3, men halvparten
er allerede tatt ut).»
Om gassen i Nordsjøen
står det i utredningen:
«Funn av olje i den norske sektor i Nordsjøen vil neppe medføre
særlig merkbare
virkninger
for
Norges energiforsyning.»
For vanleg forsyning er busetnaden altfor spreidd til at det vil
løne seg å bygge ut eit rørnett.
«Industrielle
storforbrukere
av
gass representerer
heller ikke noe
som monner
i Norge. De mest
energikrevende
industrier i Norge
er aluminiumog annen metallurgisk industri, men i den utstrekning slik industri kan drives på
basis av gass, vil den kunne drives
billigere i andre land med overskudd av gass (Nord-Afrika,
MidtØsten). Norge har her sin komparative fordel så lenge vannkraften egner seg bedre enn gass og

olje
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Tilbake står da «de to store»
forbrukerkategorier,
varmekraftverk og kjemisk industri.
Et varmekraftverk
på
opp til 1 million kW (f. eks, to
enheter på 500 000 kW hver) vil
muligens driftsteknisk
kunne innpasses i nettet på Sørlandet
—
Rogaland i 1970-årene, når SiraKvina
er noenlunde
ferdig utbygget, men lønnsomheten
ved å
bruke gass er tvilsom. Det fremgår av kap. 33 at det vil være
lønnsomt å innpasse noe mellom
1000 og 4000 MW oljebasert kraft
i det sydnorske kraftsystem
innen
1980, men denne lønnsomhet beror
på at slike kraftverk,
ved å drives
bare i vannfattige
perioder, gjør
det mulig å utnytte det overskudd
av vannkraft
som man har i de
fleste år. Skulle et kraftverk
som
nyttes på denne måten, drives med
gass, ville det være en meget
ugunstig avtaker for gassleverandøren.
En petrokjemisk
industri
vil nok etterhånden
kunne
komme opp i et avtak av samme
størrelsesorden
som det nevnte
kraftverk, og ville by på den store
fordel at forbruket
er jevnt. Men
det vil måtte ta noen tid å bygge
industrien
opp til en slik størrelse.»
Energireservane
i verda er store,
serleg med kol.
«Kullreservene
i Vest-Europa er
også betydelige. Samlede reserver
av stenkull er beregnet til 400 milliarder tonn, og oppmålte reserver
er omkring 200 milliarder tonn. De
sistnevnte
vil ved 50 prosent utvinning tilsvare omkring 220 års
produksjon
ved nåværende
nivå.
Det andre kullproduserende
område i verden er Sovjet-blokken,
iberegnet China, hvor produksjonen er større enn i OECD-området. Resten av verden bidrar bare
med 10 prosent av den samlede
produksjon. De oppmålte reserver
i blokk-landene
er antatt å være
mellom 400 og 500 milliarder tonn,
som svarer til noe slikt som 200 års
produksjon
ved nåværende
nivå
(det er da regnet med 50 prosent
utvinning ).
I resten av verden er de oppmålte reserver på 80 milliarder
tonn, mer enn nok for 100 års produksjon
ved
nåværende
nivå.
Store områder i verden er ikke
undersøkt,
og de potensielle
reserver er sikkert meget stØrre».

Når det gjeld olje so kjenner
ein ikkje til so store reservar. Det
vert her rekna på at dei kjeldene
ein veit om svarar til mellom 10 og
20 gonger
den noverende
årsproduksjon.
Dette
er ikkje
so
mykje, men so er der ei trøyst der
og:
«I mange år har verdens samlede påviste
oljereserver
steget
jevnt, mere olje er blitt funnet enn
det som er blitt utvunnet.»
Av nye former for produksjon
av elektrisk energi er det serleg
Brenselssella som har interesse.
«Brenselssellen
omformer
kjemisk bundet energi direkte til elektrisitet, uten å gå veien om varme.
Den arbeider etter et prinsipp som
kan sammenlignes
med det i vanlige tørrbatterier.
Men mens tørrbatteriet
har hele sitt forråd av
kjemisk energi innebygget
i form
av elektrodematerialer,
får brenselssellen materialene
tilført etter
hvert som de brukes. Det kan være
hydrogen som tilføres ved batteriets negative pol, og oksygen som
tilføres ved den positive.
Begge
gassene diffunderer
inn mot elektrolyten mellom polene, hvor de så
reagerer. Elektrisk energi avgis til
polene, og som reaksjonsprodukt
dannes vann. Det er også bygget
brenselsseller
for andre brensler,
hydrokarboner
som metanol, glykol, metan, propan. Som oksydasjonsmiddel
kan det, istedenfor
oksygen, ved noen selletyper brukes luft. En annen type brenselsseller bruker som brensel et metall
som lett danner amalgam, f. eks.
natrium.
Da brenselssellene ikke går veien
om varme, er de ikke undergitt de
samme
begrensninger
(Carnot)
som varmekraftmaskiner,
og som
gjør det vanskelig ved dem å nå
opp endog i 50 prosent virkningsdet teoretisk ikke være noe i veien
for å nå opp imot 100 prosent.
Flere selletyper
er kommet i
bruk i spesielle anvendelser,
isolerte
formål
som romfartøyer,
ubåter etc. General Motors har
drevet en demonstrasjonsbil
med
en hydrogen-oksygen-selle.
Men
grad. Ved brenselssellene
skulle
for at de skal kunne få noen alminnelig
utbredelse
som kraftkilde, må de kunne benytte
et
vanlig brensel og med luft som
oksydasjonsmiddel.
Brenselssellenes anvendelsesområde
vil trolig

lang tid ennå vcere små kraftmengder, hvor ingen annen fremstillingsmåte
egner seg.»

Nye område der det kan bli
brukt elektrisitet er og teke med.
«Av egentlig nye anvendelser er
det den elektriske
bilen som for
tiden påkaller størst interesse. Avsalting av sjøvann, som kan bli
av stor betydning
i mange land,
også i Europa (Sør-Italia),
er uten
interesse for Norge.
Vanskeligheten
ved å bruke
elektrisitet
til drift av biler, ligger i å få en tilstrekkelig
liten, lett
og billig akkumulator.
Selve bilen
for øvrig blir he//er enklere når
den kan kjøres for elektrisk drift,
men et akkumulatorbatteri
av
konvensjonell
type (bly eller jernnikkel) kan lett komme til å veie
like meget som hele bilen inklusive
en vanlig motor, samt fylle både
motorkasse og bagasjerom, dersom
bilen skal få en rimelig aksjonsradius, opp i mot 200 km mellom
hver
ladning. Muligheten
for å
utvikle
elektrobilen
til praktisk
bruk, ligger derfor i de store fremskritt
i akkumulatorteknikken.
Det er fremstått
en rekke nye
akkumulatortyper,
og de gamle
typene (bly, nikkel-jern
) nikkelkadmium)
er gjennom årene blitt
meget betydelig
forbedret.
Ford
arbeider med et batteri med natrium og smeltet svovel. Genera/
Motors har lansert et med klorgass
og smeltet litium. Andre (ASEA,
Toshiba) arbeider med konvensjonelle batterityper.
Det nedlegges
også et stort arbeid på å utvikle
elektromotorer
som er lette og tilpasset akkumulatordrift
i bil (god
økonomi og hastighetsregulering
).»

So står det om den til slutt:
«Elektrobilen vil dog ikke representere noe stort forbruk.
Selv
om den omkring
1980 skulle ha
overtatt så meget som 5 prosent
av alt biltransportarbeid
i Norge,
ville dette bety mindre enn 1 prosent tillegg til landets elektrisitetsforbruk
ellers.»
Som eg skreiv lengst framme i
stykket, er utgreiinga
skreva so
at kven som helst kan lese den.
Ein veit mykje om mangt dersom
ein hugsar noko av det ein har
lese når ein har lese desse 500
sidene.
Sigurd Nesdal.

Jeger- og
Fiskerforeningen
ved NVE
Den 13. januar i år så nok en forening dagens lys innenfor NVE's vegger. Den dagen ble nemlig «Jeger og
Fiskerforeningen
ved NVE» stiftet.
Innen en såvidt stor etat som vår,
er det alltid flere som deler felles
interesser, men det er ikke alltid like
lett å få kontakt med sine interessefrender i det daglige fagmas.
Noen fiskeentusiaster
i S ville i fjor
høst forsøke å bøte på dette, og initiativet ble tatt for å danne en fiskerforening. Det ble sendt ut innbydelse
til møte, og oppslutningen
var så tilfredsstillende
at foreningen ble stiftet.
Et gledelig innslag var at også to av
våre damer fattet interesse for tiltaket
og møtte opp. Disse er i dag aktive
medlemmer
i foreningen,
og flere er
siden kommet til.
Den 17. mars ble det holdt ekstraordinært
årsmøte. På møtet ble det
valgt styre og vedtatt
statutter
for
foreningen.
Styret ble bestående
av:
Audun Hage og Ola Gunnes som henholdsvis
formann
og nestformann.
Edith Eriksen,
Harald
Graatrud
og
Geir Taaje styremedlemmer,
og Karle
Lindseth og Oddvin Valaker varamenn.
Geir Taaje ble spesielt tillagt å ta seg
av jaktinteressene
i foreningen.
Fra vedtektene kan nevnes at foreningens

formål

bl.

a. er å undersøke

og orientere medlemmene
om mulighetene for å drive sin hobby i aktuelle
strøk av landet. Dessuten ad forskjellige veier å skaffe medlemmene
adgang til jakt og fiske. Videre å drive
opplysningsvirksomhet,
f. eks. i form
av litteraturtjeneste
og instruksjon.
Det er også tatt sikte på å gi foreningen et mer hyggelig preg ved å arrangere konkurranser,
tilstelninger,
utflukter o. 1. med tilknytning
til faget.
Et gjennomgangstema
er selvfølgelig
å arbeide for god jakt- og fiskekultur.
For å bli medlem i foreningen må en
være ansatt eller engasjert i NVE. En
har da samtidig full adgang til også å
tegne ektef eller og hjemmeværende
barn som medlemmer.
For at foreningen skulle få de ønskelige arbeidsmuligheter,
ble det vedtatt
kollektivt
medlemskap
i Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Medlemskontingenten
varierer
etter
hvilket medlemskap
som tegnes. For
medlemmer over 19 år som abonnerer
på bladet «Jakt- Fiske- Friluftsliv»
er
kontingenten
kr. 25.00 pr. år. For tilsvarende medlemmer
uten bladabonnement, kr. 16.00 pr. år, og for ektefeller samt ansatte og hjemmeværende
barn under 19 år uten bladabonnement,
kr. 4.00 pr. år. Alle medlemmer
har
for øvrig de samme rettigheter. Bladet
«JaktFiskeFriluftsliv»
utgis av

Norges Jeger og Fiskerforbund.
Det
kommer ut 12 ganger i året, og er
fyldig og godt lesestoff for jakt- og
fiskeinteresserte.
På mange
måter kan det sies å
være vanskelig å drive en slik forening i en by som Oslo, hvor en tilsynelatende
må dra innpå 20 mil for
å finne fangstplasser.
Dette forholdet
gjør det på den annen side enda mer
ønskelig å være samlet i en forening
for aerved bedre å kunne tilrettelegge
de muligheter
som dog finnes.
Det vil vel nå være av interesse å
se litt på hva som er gjort siden vi
startet. For å ta det nærmeste
først,
er det utarbeidet
en grundig oversikt
over de mange
fiskemulighetene
i
Oslo-marka
med
opplysninger
om
overnatttingssteder
etc.
Det er videre opprettet avtaler med
Sunndal Jeger- og Fiskerforening
om
rett til fiske i Driva (fortrinnsvis
laks
og sjøørret),
samt med Stavanger
og
Rogaland jeger- og fiskerforening
om
rett til fiske i elvene Ulla og Førre.
Det arbeides videre med de samme
spørsmål når det gjelder Numedalslågen og diverse andre vann og elver.
Videre er det arrangert
en instruksjonsaften
med filmfremvisning
og
sakkyndig
oritentering.
Dessuten har
i
det vært
instruksjon
i flueskasting
Holmendammen.
Det er gjennom biblioteket kjøpt inn
en god del fin litteratur, og foreningen
har etablert kontakter
slik at utstyr
kan skaffes til fordelaktige
priser. Det
er dessuten opprettet
et lite utstyrslager innen huset som er ment å skulle
tilfredsstille behovet for enklere fiskerekvisita.
De spesielt jaktinteresserte
vil kanskje synes at det er en del slagside til
fiskesektoren.
Det er foreløpig riktig,
men det tilsiktes ikke at dette skal bli
noen vedvarende
tendens innen foreningen. Foreningens
arbeid vil selvfølgelig rette seg etter medlemmenes
ønsker, og det vil således være en forutsetning for en tilfredsstillende
virksomhet at medlemmene går aktivt inn
for foreningen,
kommer med forslag
ag kritikk
og således er med på å
forme virksomheten
og ikke bare er
«sleeping partners».
Foreningen teller i dag ca. 60 medlemmer.
Vi øyner positive
muligheter
for
virkelig
å kunne
drive
en aktiv
og hyggelig jeger- og fiskerforening
innen NVE og styret vil derfor ønske
flest mulig velkommen
som medlemmer. Vi er sikker på at de som har
interesse
for «faget» vil kunne
ha
positivt utbytte av å bli medlem.
0. Gunnes.
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Kurs i Forbygningsavdelingen
tekniske
Forbygningsavdelingens
i Oslo
personale ved hovedkontoret
i Narog ved distriktskontorene
vik, Trondheim og Førde i Sunnog tekfjord, i alt 17 ingeniører
nikere, var samlet til kurs i Oslo
med
9.-13. juni 1969. Hensikten
kurset var å orientere om tekniske
og nye ideer som kan
framskritt
være av betydning for undersøkelav forbygser og planlegging
og flomskadegings-, senkingstiltak.

Foredragsholdere
kurset var:

og emner under

Fagsjef D. K. Lysne, VassNTH:
dragslaboratoriet,
i åpne kanaler.
Strømning
ModellforSedimenttransport.
søk vedr. terskler og grunndammer.
Hillestad,
Landskapsarkitekt
Naturvernkontoret:
m. v.
Landskapspleie
Avd.ing. Gunnes, Statskraftverkene :
av oppstuvDatabehandling
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ingsberegninger
ler fra øyeren.

med eksemp-

Overing. Kanavin, Iskontoret:
issperringer.
Isproblemer,
Tollan, HydroStatshydrolog
logisk avdeling:
flom,
materiale,
Hydrologisk
flomberegninger.
Overing. Kummeneje,
vernkontoret :
Løsmasseterskler.

Natur-

ForbygBjørbæk,
Overing.
ningsavdelingen:
fra et konsulentErfaringer
oppdrag vedr. elvekorreksjon
i Jugoslavia.
Fagsjef Andersen:
bestemmelser
Vassdragslovens
med forbygi forbindelse
nings- og senkingstiltak.
Videre gjennomgikk Bjørbæk og
og beundersøkelser
Andersen
regninger for et senkings- og fori Fjærlandselv.
bygningstiltak
fra WideEt par representanter
avdeling,
røes fotogrammetriske
utom flykartlegging,
orienterte

nyttelse av flybilder m. v. Kursdeltagerne ble også vist rundt på
ved Fornebu.
avdelingskontorene
Vi fikk også tid til et besøk på
VEG-69 på Ulmaskinutstillingen
levål og en tur til Solbergfoss og
øyerenområdene.
Kurset, som var det første i sitt
slag, var verdifullt på mange målysbilder,
ter. Ved forelesninger,
og diskusjoner, ble
regneoppgaver
Samavklart.
mange problemer
til å bli
tidig fikk vi anledning
bedre kjent med de andre i avdelingen som sysler med de samme
er dette av
Kanskje
problemer.
spesiell interesse for en liten avspredt
deling med funksjonærer
over hele landet. Det var i hvert
fall enighet om at kurs av denne
type burde gjentas med passende
mellomrom.
Og så fikk vi tatt et bilde av
med de
sammen
kursdeltakerne
ved hovedøvrige funksjonærer
Bildet, som er tatt på
kontoret.
gir et inntaket i Middelthungsgt.,
trykk av det gode humør som preger avdelingen.
Bård Andersen.
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FERIEPLASSAR
Det er en kjent sak at mange av
de større bedriftene i landet kan tilby
sine ansatte rimelige ferieopphold
på
hytter og feriehjem som er bygget for
å øke trivselen ved at flest mulig skal
kunne komme ut i naturen i de dyrebare feriedagene
man har til rådighet i året.
Etter som velstanden har øket, kan
man kanskje si at i dag er behovet
ikke så stort lenger. Folk er blitt mer
rastløse og mange foretrekker
å reise
rundt i sin egen bil fra sted til sted,
både innen vårt eget land og meget
ofte til fremmede
og mer fjerntliggende land.
Vi for vår del tror nå at ordningen
med feriesteder
likevel har noe for
seg, noe som bekreftes av de mange
forespørsler som hyttekomiten
får. Vi
har tatt konsekvensen
av dette og har
arbeidet en del med å få etablert faste
feriehjem, noe som etterhvert har lykkes.
Foruten
feriehjemmet
på Pålsbu,
som nå har eksistert i mange år og
som vel de fleste kjenner til, har vi
siste året fått anledning
til å disponere 2 brakker
i Telemark,
nemlig
Songa og Vamark. Disse har riktignok
vært brukt til ferieformål før, men på
en noe mer tilfeldig måte, idet disposisjonsretten
har vært tillagt Tokkeanleggene. Ledelsen for Statskraftverkene har imidlertid nå overtatt administrasjonen
av nevnte
brakker
til
hyttestyret
i samarbeid
med Tokkeverkene.
Hyttestyrets
primære oppgave blir å
administrere
utleien av rom, forvalte
innbo, inventar og innkomne leiebeløp,

Songa
så
samt sørge for indre vedlikehold
langt midlene rekker. Videre er tilsynet med brakkene tillagt hyttestyret.
Vi vil ikke unnlate å nevne at samarbeidet
med Tokke-verkene
i forbindelse med opplegget, har vært det
aller beste.
For dere som ikke kjenner til disse
stedene, Kan nevnes at ovennevnte
brakker skulle være vel egnet til formålet. Hver brakke består av 16 tomannsrom, felles kjøkken samt toaletter og vaskerom. Med disse nye tilvekster kan hyttestyret
nå tilby de
ansatte ca. 50 sengeplasser
fordelt på
3 steder.

Vi håper
de ansatte
etterhvert
får
øynene
opp for de muligheter
som nå

foreligger, og hyttestyret vil med dette
benytte anledningen
til å ønske dere
velkommen
til feriehjemmene,
enten
det nå gjelder for en enkelt overnatting eller et lengre opphold i naturskjønne omgivelser med god adgang til
å dyrke friluftslivets
gleder.
De som måtte ønske nærmere opplysninger eller eventuelt bestille plasser på feriehjemmene,
kan henvende
seg til S. 0. Andersen, SK, idet han
er den av hyttestyrets
medlemmer som
har oversikt over belegget.
S.O.A.
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NVE-MANN

PÅ BOKMARKEDET

Gjennom
sin
landskapsarkitekt,
Knut
Ove
Hillestad,
har NVE
i de senere år arbeidet for at kraftutbyggingen gjennom riktig landskapspleie, skal få en god tilpassing
til
naturen. Landskapspleien
er da også
i ferd med å bli like naturlig
for
utbyggingsingenløren
som stell
av
blomsterbed og plen for hageeieren.
Derfor er det kanskje heller ikke
så rart at vår Hillestad står som den
ene av redaktørene
for Hageselskapets
grunnbok «Trivsel i hagen for planter
og mennesker».

Boken, som nettopp er kommet i ny
utgave, er et helt ut norsk produkt og
står sannelig ikke tilbake for noen av
de, mange oversatte
bøker i samme
genre. Den er bygget opp etter oppskriften «hageeieren spør — fagmannen svarer», og gir svar på et uttall
av slike spørsmål som det er naturlig
for en norsk hageeier å stille. Med
sine 348 sider, en mengde illustrasjoner
både i sort/hvitt
og i farger, stikkordregister og god oversiktlighet
sammen med en helt utvilsom faglig kvalitet, kan «Trivsel i hagen» trygt anbe-

>d< >d<

fales for den som vil unngå å gjette
seg fram om hvordan hagen best mulig
skal anlegges og stelles.
Skjervus.

Trivsel

i hagen

planter

og mennesker

for

RedaktØrer: Dagfinn Tveito og
Knut Ove Hillestad
66 faglige medarbeidere
2. utgave
Det norske hageselskap —
Grøndahl & Søns Forlag
Oslo 1969 — Pris kr. 49.50
FOSSEKALLEN
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DAGHJEMVED NVE
Jeg ønsker å stille noen spørsmål angående
mulighetene
for
daghjem for de ansattes
barn i
NVE, og håper å kunne få svar fra
dere.
Etter mer enn to år i NVE har
jeg ikke sett dette problemet behandlet verken i rundskriv
eller
i Fossekallen.
En skulle kanskje
utlede dette dithen at det ikke er
noe behov innen etaten, og slå seg
til ro med det, men da jeg selv
mener å kunne ha behov for daghjemsmulighet
her, vil jeg stille
noen spørsmål.
1. Ble det under planleggingen
av adminstrasjonsbygget
undersøkt om det var behov for
daghj em?

Har det etter tilflytting
til
bygget vært undersøkt om det
var behov for daghjem?
Kan velferdskontoret
ta på
seg å finne ut om det er noe
behov i dag?
Om det er et behov, kan velferdskontoret
finne en løsning
for dekking av dette behovet?
Jeg kjenner ikke til om en har
vansker med å få besatt ledige
stillinger for kvinnelige
funksjonærer i NVE, men jeg skulle tro
at mulighet
for daghjemsplasser
skulle øke søkningen
fra kvalifiserte personer både i de stillinger
som tradisjonelt bekles av kvinner,
og i andre.
Et daghjem burde også kunne

disponere plass for mer tilfeldig
plassering,
f. eks, at mannlige
funksjonærer
kunne ta mindreårige barn med dit når kona plutselig ble syk og han ellers hadde
vært nødt til å være hjemme.
Jeg skulle tro at et daghjem for
kontortiden
ikke skulle behøve å
bli noen stor økonomisk belastning
på staten. Som eksempel kan nevnes daghjemmet
i NRK, som etter
det jeg kjenner
til, dtives
av
mødrene selv, idet de betaler for
barna det lønnen for personalet
koster. Arbeidsgiver
holder lokale
og utstyr.
Jeg ser fram til et snarlig svar.
Med hilsen
Inger Vamnes.
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Svarpåspørsmål
Velferdskontoret
har tidligere orientert fru Vamnes om hvordan
denne
saken er behandlet
i NVE, men da
spørsmålet kan være av interesse også
for andre av NVE's ansatte, vil en
her svare på de spørsmål
som fru
Vamnes har stilt oss.
Det første spørsmålet har vi forelagt
for sekretæren
i NVE's byggekomite,
og han har gitt oss disse opplysninger:
Det ble under
planleggingen
av
NVE's administrasjonsbygg
ikke foretatt noen undersøkelse blant de ansatte
for å bringe på det rene om det var
noe behov for daghjem hvor de ansatte kunne anbringe sine mindreårige
barn
i kontortiden.
Byggekomiteen
drøftet imidlertid
spørsmålet
om en
ordning med barneparkering,
spesielt
med tanke på deltidsansatte.
Under
befaring på tomteområdet
hadde imidlertid byggekomiteens
medlemmer lagt
merke til at det i nærheten
av NVEtomten var flere barnehager,
og en
regnet derfor med at det ville være
relativt
gode mulighter
for foreldre
som begge arbeider ute til å få plassert
sine mindreårige
barn i de igangværende
barnehager
i området.
En
regnet for øvrig med at det i NVEbygget ville bli så god plass at det om
nødvendig kunne bli avsatt plass til
et arrangement
med barneparkering
i
kontortiden
dersom det skulle vise seg
nødvendig for å få tilsatt egnet personale ved kontorene — eller om det
skulle komme en begrunnet anmodning
om dette fra de ansatte.
Etter innflyttingen
i NVE-bygget er
det fra administrasjonens
side ikke
foretatt noen undersøkelser
for å få
bragt på det rene om de ansatte har
behov for et daghjem hvor de kan anbringe sine barn i kontortiden.
Det er
for øvrig heller ikke kommet noen
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anmodning fra de ansatte om et daghjem. Henvendelsen
fra fru Vamnes
er således den første anmodningen
om
daghjem. Derimot har en mottatt henvendelse fra en av de ansattes hovedorganisasjoner
om å medvirke til opprettelsen av en barnehage.
Som følge av den sist nevnte henvendelse nedsatte
samarbeidsutvalget
ved sentraladministrasjonen
i NVE
1964 et utvalg på to mann til å foreta
undersøkelser
med hensyn til de krav
som stilles til en barnehage,
og for
øvrig hvordan dette spørsmålet er løst
i en del andre statsetater.
I en rapport til samarbeidsutvalget
ved sentraladministrasjonen
i NVE
oppsummerte
det nedsatte utvalg sine
undersøkelser
slik:
1. Hvilke krav
barnehage?

stilles

til en

Det må finnes hensiktsmessig
oppvarmet
oppholdsrom,
godkjent av Helserådet.
Det må finnes et inngjerdet område (lekeplass) på minst 1/2mål.
Skal barnehagen organiseres som
et daghjem (f. eks. fra kl. 08.00
til kl. 17.00), må det finnes soveplassmaligheter
for mindre barn.
Det må ansettes
en godkjent
barnehagelærerinne
som
ansvarshavende
for barnehagen.
2. Opplysninger
i andre

om barnehager

etater?

Norsk Rikskringkasting
har barnehage som tar inntil 20 barn. Det
er opplyst derfra at interessen for
barnehage
er stor, og ventelistene
derved lange. Det koster kr. 195.00
pr. måned pr. barn. (Fra 1 januar
1967 kr. 205.00).
Barnehagen
i NRK subsidieres

ikke, men det stilles lokale til disposisjon vederlagsfritt.
Rikstrygdeverket
har en barnehage som kan ta 18 barn. Det er
opplyst at prisen er kr. 45.00 pr.
måned pr. barn + kr. 5.00 for
skolefrokost.
Barnehagen
i Rikstrygdeverket
har et kommunalt tilskudd, men betingelsen for dette er
at de må ta inn et visst antall barn
fra private i området når dette er
aktuelt.
Interessen
for barnehage
er også i Rikstrygdeverket
meget
stor, med lange ventelister.
Det er
videre opplyst at enslige forsørgere
og de ansatte kvinners barn prioriteres.
Ved henvendelse
til Telegrafverket og Poststyret har en fått opplyst at de i mange år har arbeidet
med planer for barnehager,
men
foreløpig er det ikke etablert noen.
3. Hvilket behov er det for å få

opprettet barnehage I NVE?
Fremdeles
er en 1 tvil om hvor
stort behovet er. En vil derfor overfor samarbeidsutvalget
foreslå at
det sendes rundskriv
til alle ved
hovedkontoret
med forespørsel om
den enkeltes behov. Dette bør imidlertid ikke gjøres før det er avklaret hvorvidt
det kan påregnes
lokale her i huset. Det bør også
bringes på det rene om NVE kan
subsidiere en slik virksomhet.
Samarbeidsutvalget
ved sentraladministrasjonen
i NVE har ved
flere anledninger drøftet spørsmålet
om etableringen
av barnehage eller
barneparkeringsmulighet
ved NVE's
hovedkontor,
og siste gangen saken var oppe til behandling
var
27. januar 1967. Utvalgets konklusjon var den gang at NVE ikke
hadde noen mulighet for å kunne
fylle Helserådets krav med hensyn

„Så klart som vann”
NVE har saman med andre organisasjonar fått laga ein film med dette
namnet. Tysdag 26. august vart filmen
vist fram for folk frå desse organisasjonane. Det kom tydeleg fram at vi
er på veg bort frå at vatnet er klårt.
Held det fram som no so kan vi om
ikkje lenge seie «Så ureint som vanleg
vatn».
Filmen var teknisk vellukka og lyden
var god. Det var informasjonskonsulent Tor Skjervagen
som var forteljar
i filmen. Den kjem til å gå som forfilm til den norske filmen «Psychedelica Blues».
S. N.
MØRKT
Mor: — Det var to kakestykke i skåpet og no er det berre eit. Kva har du
seia til det, Unn?
Unn:
Det var så mørkt i skåpet,
mor, så eg såg berre det eine.
Det er mange som vil ha det til
at no for tida er det umogleg å leva
av inntektene
sine — men dei kan
prøva utan.
SVALLESJUK
I eit gjestebod
hadde den svallesjuke Olga ein lækjar til bords, og ho
snakka i veg. Så kom ho på å ville
spørja lækjaren om noko. Det var om
mannen hennar. Han var så fæl til
snakka i svevne. Var det noko å
gjera med slikt?
— Hm
dersom De let han få koma
litt til orde om dagen, så vil han nok
betra seg, meinte lækjaren.
Sjølv

om keisaren

er rik,

kan han

ikkje kjØpa seg 10 år å leva i.

til lokale og inngjerdet
plass. Det
var for øvrig enighet om at en
ikke hadde anledning til å benytte
velferdsmidler
til driften
av en
barnehage da dette ville kreve mer
enn de velferdsmidler
en har til
rådighet totalt for hele etaten. En
følge av dette var derfor at en måtte
stille saken i bero.
Det ser imidlertid
ut som det
fortsatt er svært delte meninger om
behovet
for daghjem,
eventuelt
barnehage
ved Hovedkontoret,
og
Vellerdskontoret
vil derfor iverksette en undersøkelse
for å bringe
dette på det rene. Når undersøkelsen er foretatt, vil de ansatte bli
orientert om resultatet.
Skulle undersøkelsen
viste at det
er stort behov for daghjem eller en
barnehage ved NVE's hovedkontor,
vil Velferdskontoret
sende etatens
ledelse en plan for de aktuelle arrangementer.
En må imidlertid
huske på at de største problemer i
forbindelse med løsningen av slike
saker vil være anskaffelse av egnet
husvære,
eventuelt
tomt, og sist,
men ikke minst,
de bevilgende
myndigheters
godkjennelse
av prosj ektet.

Tekniskmøte i Trondheim
28-29 mai1969
vedrørende
økonomisk
driftavkraftverk
I dagene 28.-29. mai 1969 ble det i
Trondheim arrangert et tekniske møte
vedrørende
økonomisk drift av kraftverk.
Møtet hadde
tydeligvis
stor
interesse.
Ca. 170 deltakere, som innbefattet en vesentlig del av autoritetene i norsk el-forsyning,
var et bevis
på det. Fra vår egen etat var det rundt
25 deltakere.
Møtet tok sikte på å orientere
og
utveksle tanker om moderne Wer og
metoder
angående
energihusholdningen for kraftverk. Overingenlør Sørensen, NVE, ga i et innledningsforedrag
en innføring
i hvorfor nye metoder
bør innføres. Dernest holdt overingeniør Egeland, KEV, et foredrag hvor
han gikk grundig inn på datagrunnlag,
prinsipper
og beregningsmetoder
for
de nye metodene.
De nye metodene bygger i sterk grad
på EDB-teknikk.
Grunnen til det er
de store datamengder
som inngår
problemet.
Vannverdi er et nøkkelord
for dette fagområde.
Dvs, verdien av
det øverste sjikt vann i magasinet til
et kraftverk
(øre/kWh).
Vannverdien
beregnes
på grunnlag
av forventet
energitilgang
(tilsig), forventede salgsog kjøpsmuligheter
for kraft
samt
verdsatte ulemper ved fastkraftunderskudd.
Vannverclimetoden
skiller
seg fra
konvensjonell
energihusholdning
ved
at de økonomiske
forhold
trekkes
sterkere
inn når det gjelder driftsdisposisjoner.
Ut fra vannverdien
får
man et entydig svar på når det skal
selges kraft til kjente priser og når
det er riktig å kjøpe kraft 1. eks. I en
situasjon hvor det er vanskelig å dekke
fastkraftbehovet
snakker man om de
økonomiske tap samfunn og kraftverk
lider som følge av en innskrenkning
i leveransen,
istedenfor
bare å registrere underskuddet
i kWh.
Etter at forsamlingen hadde fått innføring i de nye metodene, ga sivilingeniør Nielsen, NTE, en redegjørelse
for de erfaringene Nord-Trøndelag
Elverk hadde høstet med de nye metodene.

Etter at den langsiktige (strategiske)
energiplanlegging
var grundig behandlet i de foran nevnte foredrag, kom
overingeniør Faanes, NVE, inn på sammenhengen
mellom
den langsiktige
planlegging
og korttidsplanleggingen
(taktiske).
Han tok for seg et opplegg
for Tokke-verkene,
og gjennomgikk
hvordan Statskraftverkene
planlegger
å installere en EDB-maskin for å styre
energihusholdningen
for disse.
Siste dag ble det i to foredrag av
sivilingeniør
Johannessen,
EFI, og generaldirektør
Hveding, NVE, gått inn
på integrert drift- og utbyggingsplanlegging.
Etter foredragene
ble forsamlingen
delt i diskusjonsgrupper
på 15-20
stykker.
Disse gruppene ble ledet av
gruppeledere
som gjennom sitt arbeid
kjente de problemene som var tatt opp.
Gruppediskusjonene
ga anledning til å
få utdypet
stoffet
samt
diskutere
svakheter
og fordeler
ved de nye
metodene.
Gruppediskusjonene
førte
dessuten til at den etterfølgende
plenumsdiskusjon
kunne konsentreres
om
vesentlige punkter
som hadde almen
interesse. Med dette opplegget ble det
en effektiv meningsutveksling
mellom
folk med driftserfaring
og folk som
arbeider med de nye metodene.
Diskusjonene
viste at det er stor
interesse for å ta i bruk nye, effektive
metoder
i driftsplanleggingen,
men
også berettiget tvil om de nye metodene er tilstrekkelig
utviklet enda til
å avløse
med konvensjonell,
kom
fram. Konklusjonen
av møtet bør formodentlig være at også el-forsyningen
så snart som mulig bør dra nytte av
EDB-teknikken
og de nye metoder den
åpner muligheter
for, men at man
foreløpig skal være forsiktig med å
kaste overbord de innarbeidede
metoder før det er høstet erfaringer
med
det nye.
I Elektro nr. 15-16, 1969, er det gitt
et sammendrag av alle foredragene, og
et senere nummer av Elektro vil alle
foredragene
bli gjengitt.
Jon Tveit.

Harald Graatrud.
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Maskinmester
OLE SAUNES
kunne se tilbake på 32 års tjeneste i
NVE da han fratrådte 30. juni. I 1937
tiltrådte han som maskinmester
ved
Mattisfoss kraftverk i Kåfjord. Dette
kraftverket ble ødelagt av tyskerne
ved tilbaketrekkingen
fra Finnmark i
januar 1945, og Saunes kan berette
mange spennende
episoder fra den
tiden. Etter krigen, fra 1946 til 1948,
ledet han gjenoppbyggingen
av kraftverket. Etter 2 år som driftsbestyrer
ved Ulstein komm. kraftverk, begynte
han 1. november 1949 som maskinmester ved Mår kraftverk. Han kom til
Aura i april 1953, før den første
maskinen var kommet i drift, og har
siden vært her.

Saunes og Warloe

Saunes er en markert person med
friske meninger og meningers mot.
Mans maskinmestertjeneste
har vært
preget av hans faste ledende hånd,
med rettferdighet overfor alle ansatte
som en rettesnor. Hans sikre evne til
å vurdere mennesker har vært til stor
nytte.
Ved fratredelsen ble Saunes hyllet
for sin innsats, og mottok Statskraftverkenes diplom for lang til tro tj eneste. Fra venner og kolleger mottok
han blomster og et ur som vil få plass
1 det hus han har ført opp i hjemstedet Ulsteinvik. Saunes' mange år på
Nordmøre og ellers i landet, har ikke
fratatt ham sunnmøringens energi og
innsatsvilje, og han sier at han har
mer enn nok å ta seg til når han nå
slutter i NVE. Vi ønsker ham en trivelig tid og god helse framover.
K. J W.

NVE's PERSONALE
Endringer i 2 kvarkil 1969
Nytilsatte:
Beltestad, Håkon
Brandzæg, Per Anton
Brattås, Ola
Brekke, Marianne
Bøhn, Bjørn George
Dokken, Kirsten
Hansen, Nikolai
Haugan, Agnes
Haugen, Arne
Jacobsen, Erling
Lauvås, Jørgen
Marjala, Stein
Myhrvold, Grethe
Skåle, John
Solheim, Oddmund
Strømseng, Torbjørn
Torsvik, Einar

kontorassistent II
avd.ingeniør I
oppsynsmann I
kontorassistent II
avd.ingeniør II
kontorfullm. II
oppsynsmann II
kontorfullm. II
avd.ingeniør I
oppsynsmann I
oppsynsmann II
konstruktør III
kontorassistent II
kontorassistent I
avd.ingenlør II
oppsynsmann II
avd.ingenlør II

Avansement og opprykk:
maskinmester I
Akselsen, Kåre
kontorfullm. fl
Brænd, Ellen
avd.ingenlør II
Elgstøen, Asbjørn
oppsynsmann I
Evensen, Knut
kontorfullm. II
Fredriksen, Kirsten
avd.ingeniør I
Hatling, John
kontorfullm. II
Hauge, Ruth
kontorfullm. II
Heggøy, Karna
kontorassistent I
Helgebostad, Britt
overingenlør I
Hesj edal, Hallstein
overingeniør II
Henriksen, Arne
elektroformann
Holm, Otto Fredrik
avd.ingeniør I
Josefsen, Torbj ørn
overingenlør II
Kjær, Tore
kontorfullm. II
Krossli, Bjørg
anleggsleder
Kummeneje, Einar
oppsynsmann I
Marskar, Marinius
oppsynsmann I
Mellem, Knut

AAØ
Folgefonn-anl.
SBF
AE
ET1
SIK
Skjomen-anl.
SBF-Melhus
Folgefonn-anl.
SBF
Folgefonn-anl.
Skjomen-anl.
AE
Folgefonn-anl.
VF
Vik-anleggene
SEA

Haukeli kraftv.
VH
SDS
SBF
Tokke-anl.
VVV
VH
ET4
VF
ET1
ET6
Rana-verkene
SEA
ET1
Tokke-anl.
Skjomen-anl.
SBF
SBF

Nummedal, Olav
Pentzen, Hallvard
Rønningen, Randi
Skj efstad, Olav
Sletmoen, Petter
Solhaug, Turid
Særvold, Arnfinn
Tande, Arthur
Timestad, Birger
Vikanes, Sverre

overingeniør II
avd.ingeniør I
kontorfullm. II
oppsynsmann I
oppsynsmann I
kontorfullm. II
konstruktør II
oppsynsmann I
mask.m. i særkL
overingeniør I

Vik-anleggene
ESS
AAØ
Aura-anleggene
SBF
SIK
Aura-anleggene
SBF
Strinda trafo
SEA

Fratredelse:
Med alderspensjon:
Nilsen, Rudolf
Ruud, Alf
Saunes, Ole

bokholder
sekretær I
mask.m. i særkl.

Glomfj. kraftv.
Aura-anleggene
Aura-verkene

Annen:
Andersen, Asbjørn
Andersen, Vigdis
Austrått, Liv
Henriksen, Henrik
Henriksen, Paul
Husnes, Ingmar
Høknes, Milly
Jenssen, Inger Johanne
Jørgensen, Anne
Lindstadhagen, Aud
Sannes, Ruth
Aarhus, Ingar
Aasand, Martin Fr.
Dødsfall:
Berg, Harald
Sommerfelt,
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maskinist

Smestad trafo
AA
kontorassistent
Vestlands-v.
konsulent II
ESA
kontorassistent I AA
oppsynsmann II
Vik-anleggene
kontorassistent I Rana-anleggene
kontorassistent II SBF-Melhus
kontorassistent I ET3
kontorassistent I AE
kontorassistent II VK
avd.ingeniør I
ET2
ledn.montør
Område 3
I
I

sentralbordbetj.

ledningsmester
Einar

konstruktør

I

Ledn.område 2
6/5 1969
VU 2/5 1969

