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Revidert
målsetting for Fossekallen
(Vedtatt

i bladstyremøte

6. juni 1973)

Det er kome ønskje om at Fossekallen skal prente oppatt den reviderte ndilsettinga for bladet, her
kjem den.

I Fossekallens første nummer, november 1954, skisseres målsettingen for bladet i den redaksjonelle
artikkel.
Slik
bladstyret dengang formulerte målsettingen har denne gyldighet også i dag, innpå 20 år senere. Det nåværende bladstyre
slutter seg i alt vesentlig samstemmig til
de synspunkter som kom til uttrykk i
denne første lederartikkel.
Utviklingen
siden dengang har gjort det ønskelig med
enkelte suppleringer. Fossekallens målsetting kan i dag uttrykkes som følger:

Fossekallens formål er å bidra til å
skape trivsel og arbeidsglede blant NVE's
ansatte.
Bladet skal gi de ansatte gjensidig
kjennskap til hverandres arbeid og arbeidsvilkår. Spesielt er det viktig at Fossekallen skaper samhørighet mellom de
ansatte, uavhengig
av arbeidsplassens
geografiske beliggenhet.
Bladet skal søke å gi løpende informasjon om ulike aktiviteter innen etaten og
om de enkelte enheters virke og arbeidsforhold.
Bladet bør videre søke å belyse NVE's
plass i samfunnsmiljøet og forhold som
ligger til grunn for etatens vurderinger.
Bladet skal for de ansatte være et forum for fri og trygg meningsutveksling
om forhold innen etaten det er ønskelig
eller aktuelt å debattere.

Reversibilitet
antall kraftverk enn tidligere antatt.
Det neste som skal skje er en systematisk landskapsmessig analyse og
vurdering av forholdene med tanke
på restaureringsarbeider.
Målet for
slike arbeider vil naturlig nok variere
etter forholdene på det enkelte sted.
Men i de fleste tilfeller tar en sikte på
å skape nye vassdragsenheter som
både i estetisk, fysisk, kjemisk og biologisk sammenheng igjen på egenhånd kan tre inn i landskapets viktige
og fascinerende naturlige liv og utvikling.
Knut Ove Hillestad.

Bilde viser Stabbfossen i Røssåga
med stor vassføring ved slipping av
vatn ca. 20 år etter at vassdraget ble
regulert. Det kan være en påminnelse
om at regulerte vassdrag også etter
reguleringen må kunne ta imot vatn
som før. Flommer kan nemlig fort bli
like store — og iblant større — selv
om hyppigheten for slike hendelser
avtar radikalt. Det vil igjen si at det
i de fleste tilfeller i prinsippet vil være
mulig å reetablere vassdrag når reguleringene ikke lenger er aktuelle.
Mange av de inngrepene som skjer
i forbindelse med vassdragsreguleringer og følgene av dem, kan ikke gjøres om igjen — de er irreversible. I dagens debatt blir slike følger og mulighetene for dem, viet så å si all oppmerksomhet. Det gjør at en praktisk
talt fullstendig overser de mulighetene
en har for å restaurere regulerte vassdrag når utnyttingen til kraftproduksjon eller andre formål ikke lenger er
aktuell. Det kan derfor være på sin
plass å minne om at regulering av
vassdrag langt fra alltid er en så totalt
irreversibel prosess som det ofte blir
påstått.
Restaureringsarbeider
etter fløting
og — paradoksalt nok — også i forbindelse med nedlegging av gamle
kraftverk, er i gang. For kraftverkenes
del gjelder det naturlig nok bare små
enheter. Vanskelighetsgraden er også
ofte relativt liten. Men kraftverkene
og reguleringsinnretningene
har ofte
vesentlig betydning for lokalmiljøet.
Derfor kan restaureringsarbeidene ha

stor lokal interesse. Dessuten gir de
muligheter til å samle kunnskap og
erfaring for de større og vanskeligere
arbeidene som må komme senere.
For mer enn 20 år siden ble vassstanden i Tinnhølen i Bjoreia hevet
ved hjelp av en dam. Det ble gjort
for å føre vatnet østover til Numedalslågen. I forbindelse med den nå
pågående
konsesjonsbehandling
av
Eidfjord syd, er det aktuelt å vurdere
om vatnet skal ledes tilbake til Bjoreia. Arbeidet kan i prinsippet gjennomføres ved å fjerne dammen ved
Tinnhølen. Siden reguleringen ble
gjennomført har imidlertid forholdene
rundt Tinnhølen stabilisert seg. Det
har blant annet utviklet seg et interessant og variert fugleliv ved vatnet.
Der finnes f. eks. viddas tetteste bestand av temmincksnipe. Norsk ornitologisk forning mener derfor at en
bør vurdere muligheten for å ta med
områder ved Tinnhølen og Bjoreidalen i den planlagte Hardangervidda
nasjonalpark. Dette kan være et eksempel på kompleksiteten i restaureringsarbeidene. Det viser også at en
må være åpen for vernetiltak overfor
mulige nye verdifulle biotoper som
vokser fram etter menneskelige inngrep.
Vassdragsdirektoratet
har satt i
gang et systematisk registreringsarbeid
over vasskraftanlegg og reguleringsinnretninger som er lagt ned eller vil
bli det i en overskuelig framtid. Materialet som er kommet inn til nå, viser
at det dreier seg om et langt større

Papirinnsamling
Gjennom et tilsendt bedriftsblad —
NTE-Kontakten — får vi vite at Miljøverndepartementet i et rundskriv av
17. juli 1974 til fylkesmennene og
kommunene har henstilt om «å søke
samarbeid med ideelle organisasjoner
og med papirindustrien og dens innsamlingsorganisasjoner med sikte på å
effektivisere og øke innsamling av
avfallspapir.» Videre blir det opplyst
at det på landsbasis er oppnevnt et utvalg — Resirkulasjonsutvalget
som
har til oppgave å vurdere mulighetene
for å bruke avfall som råstoff, da
deler av avfall i stadig større grad er
begynt å bli verdifulle ressurser. Således er industrien interessert i økt
utnyttelse av avfallspapir som råstoff
ved papirproduksjon.
En må ha lov til å gå ut fra som en
selvfølge at staten selv går foran med
et godt eksempel når det gjelder å ta
vare på avfallspapir, og det er sikkert
mange av Fossekallens lesere som vil
være interessert i å vite hvordan avfallspapiret her i huset blir tatt vare
på og utnyttet. Det må da være anselige mengder som bare herfra kan
tas vare på og kan gå i resirkulasjon.
Dette som et apropos til spørsmål
fra «Avfallsprodusent» i Fossekallen
nr. 3-74 med overskriften «Ressursutnyttelse» som det ikke kan sees å være
kommet noe svar på ennå. Svar bør
selvsagt komme i bladet så snart som
mulig, hvis ikke mistanke om manglende ressursutnyttelse skal få festne
seg.
FOSSEKALLEN
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Utv.ikling

Fossekallen har vore ein tur til
Sauda og området deromkring. Vestlandsverka har lenge vore i tankane
som noko å skrive om i Fossekallen.
sjå på det vidsveimde linenettet i
området vart det sjølvsagt ikkje tid til.
Likevel vart det mangt å sjå. Bustadområda der dei tilsette bur, kontora i
Sauda, trafoen i Blåfalli (kraftverket
der er det L/L Sunnhordland Kraftlag
som eig), og so til slutt til Austrepollen i Mauranger. Vegen til Nordpollen
var stengd av ras, so inn der kom ein
ikkje med bil. Vi var inne og såg på
raset, steinar so store som kvennhus
låg i vegbana, og dei dreiv då og
reinske opp ovanfor vegen for at der
skulle bli tryggare.
Nett medan vi var der kom det dit
eit helikopter som skulle ta folk til
fjells for å rette på ein feil. Mauranger er, som eg før har skreve i Fossekallen, det mest ulendte fjellområde eg har sett.

ved

75

76 77

78

Bern har skreve og presentert verka
med kart og kurvar.
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Vestlands-verkene

275 kV-kraftledninger
ved Vestlandsverkene

Del av Tokke—Førre
Førre—Lyse
Førre—Sauda
Sauda—Blåfalli
Blåfalli—Husnes I
Blåfalli—Husnes II
Blåfalli—Bjørnabøle
Blåfalli—Mauranger
Mauranger—Dale
Tysso II—Røldal

4,5 km
32,4 »
46,5 »
37,3 »
16,3 »
16,3 »
4,0 »
42,5 »
66,5 »
46,7 »

Totalt 313,0 km
Områdets utstrekning: fra Lyse i
sør til Dale i nord. I luftlinje ca. 160
km.

Bergen
rj/
Mauranger•Tysso

844falli
"
>46,• ,RøIdal
nures
rniabøle
9 1111
Su Ida I
Songa
V inj

•

•

A4264

Førre
Lyse

Anlegget der held no nett på å gå
over frå Bygningsavdelinga til Driftsavdelinga so mangt var flytande, men
Vestlandsverka har endeleg fått kraftverk i området sitt. Nedanfor kjem
litt om verka og menneskje eg møtte
der.

79

Stava nger

111,Tonstad

Feda

Presentasjon av
Vestlandsverkene
Statskraftverkenes engasjement i fylkene Vest-Agder, Rogaland og Hordaland er av ny dato. De første spede
resultater av planlegging og bygging
kom i drift i 1964/65 med linje Tokke
—Førre, Førre koplingstasjon, linje
Førre — Lyse med Lyse trafostasjon,
linje Førre—Sauda og Sauda—Blåfalli
med transformatorstasjoner
på begge
disse steder. Driften av dette ble ledet
av SDS fram til 1966, da Vestlandsverkene ble etablert. Navnet var i starten noe ambisiøst, da det var lang vei
fram til det første verk.
Vår administrasjon begynte da med

2 ingeniører og 1 kontordame som ledet en liten gruppe dyktige linje- og
stasjonsfolk, og ildprøven meldte seg i
vår vanskelige geografi allerede den
første vinteren med det store raset i
Røldal som isolerte hele Odda-området fra omverdenen, et samfunn
som hadde skiftet til 50 perioder spenning uten vesentlige reserver i egen
produksjon. Siden har nettet utvidet
seg for hvert år, og i 1974 kom de
første aggregater i drift ved Mauranger og Jukla kraftstasjoner. Trenden i
den tekniske og personalmessige utvikling fremgår av kurvene som er
vedlagt.
I dag administrerer vårt kontor alle
statskraftverkenes eiendommer i Rogaland og Hordaland, og utviklingen
fortsetter til Eidfjord og Ulla-Førre er
ferdig utbygd i midten av 1980-årene.
For teknisk å kunne styre dette nettet med ca. 3500 MW installert generatoreffekt
og mellom 10 000 og
11 000 GWh energiproduksjon på årsbasis, så påbegynnes snart bygging av
en regionsentral i Sauda. Denne blir
teknisk utstyrt med det siste i fjernkontroll og datamaskinutstyr som er
utviklet for kraftforsyningen.
Sammen med sentralen, som skal bemannes med ingeniører på skift, bygges
kontorer for administrasjonen.
Vi
lengter fram til tidsmessige kontorer,
for de gamle, leide lokaler hvor vi er
i dag er så trangbodd at vi nesten sitter i fanget til hverandre.
Vårt arbeid kan vi dele i tre hovedfelter:
Innad, nemlig ansvaret for å forvalte de enorme kapitalbeløp som
er nedlagt i ferdige stasjoner. Dette omfatter teknisk drift og vedlikehold, lokal personalforvaltning
og lokale merkantile funksjoner.
Utad, men innen etaten. Prøve å
holde best mulig kontakt med anleggene og bygningsavdelingen i
Oslo, for på denne måte å få skaffet feed-back til anleggssiden av
våre driftserfaringer slik at vi får
stadig bedre produkter, videre bli
kjent med anleggene før idriftsettelse, slik at vi ikke møter opp
med «hodet under armen» når anlegget er ferdig. Samarbeide intimt
med produksjonsavdelingen, slik at
våre magasiner blir kjørt etter SP's
anmodning såfremt det er teknisk
mulig.
Utad, utenfor etaten. Samarbeide
best mulig med de lokale kommunale myndigheter i alle de kommuner der vi har stasjoner, slik at vi

blir meningsberettiget i de saker
som omfatter våre interesser. Samarbeide med tilknyttede kraftselskaper og samkjøringer, slik at den
tekniske drift i området blir best
mulig koordinert.
Dette er et spektrum av felter som
foruten tekniske kvaliteter også
krever menneskelige og diplomaitiske
kvaliteter av hele det team som i dag
utgjør Vestlands-verkene. Jeg tror jeg
med overbevisning kan si at den gjengen kvinner og menn som tilhører vårt
driftsområde makter dette.

Ståle Lunde.

Odd Bjønnes.

Odd Bjønnes er svakstraumsformann, men må gjere arbeidet sjølv.
Han har Christensen over seg, men
ingen under seg. Han er frå Sandsvær
ved Kongsberg, men kunne ikkje danse i Sandsværril so eg var fram på
golvet og viste han den. Då eg spurde
kor det hadde gått til at han hamna
i Sauda fortalde han at han var på
Innsetverka i 5 år og so søkte han seg
hit då dei skulle ha ein svakstraumsmann her i 1972. Før han kom til
NVE hadde han arbeidd i det militære
i fem år i Finnmark. To år var han på
Hopen, i alt 12 år nord for polarsirkelen. Kona er frå Kirkenes, og begge
to trivst i Sauda, men det er litt mykje
regn, seier han.
Ståle Lunde vart tilsett som driftsassistent bygg. Født i Trondheim og
utdanning: Trondheim Tekniske Skole
1969, anleggslinja. Han kom hit til
NVE-Folgefonnanlegga
1970. Kona
er frå Trondheim, og dei bur i det
kommunale boligfeltet Ringhagen i
husa til NVE der.

Knut Sjøwall heiter maskinmeistaren i Blåfalli. Han er Oslo-gut, fødd
og oppvaksen ved St. Hanshaugen, so
vi fann ut at vi hadde vore grannar i
årevis. Før Sjøwall tok til i NVE var
han i NEBB som høgspentmontør og
på Songa var han montasjeleiar. I
1965 tok han so til ved Blåfalli. Han
hadde då vore montasjeleiar
for
NEBB på trafoen her, og då stillingen
vart utlyst søkte han og fekk den.
4-5 år før den tid var han og monterte i stasjonen til Sunnhordland,
og på ein dans i Omvikdalen trefte
han ei gjente frå Uskedalen som no
er kona hans. Dei var alt gifte då han
vart tilsett på Blåfalli. Han seier han
trivs godt på Vestlandet endå so pass
avsides nett her er. Ja han busette seg
i Uskedalen alt då han arbeidde for
NEBB. Det har nok av og til vore
mykje regn, seier han, men ein blir
vane med alt. Eg trøysta han med at
no er det like mykje regn austanfor
så det er hipp som happ soleis. I tillegg til arbeidet sitt har Sjøwall vorte
mykje med i kommunalpolitikken og
er med i formannskapet i Kvinnherad.
Kristen Herheim er snikkar og einaste mann under Lunde på bygningsavdelinga på Vestlandsverka. Dei er
Saudabuar i mange generasjonar både
han og kona og har budd i Sauda
heile sitt liv. Han har teknisk kveldsskule og ymse kurs og har drive med
bygningsarbeid støtt. Herheim har
vore i NVE sidan 1965 då dei tok til
på trafostasjonen. Etter kvart som det
no vert meir bygging må dei nok verte
fleire i avdelinga. NVE er ein god arbeidsplass, med skiftande arbeid, hytter i høgfjellet og hus nede i bygda å
FOSSEKALLEN

5

men det er ikkje fullt so gale med
friluftslivet med han som med somme
andre, seier han, some av dei er heilt
ville etter fjord og fjell.

Knut Herheim.

Driftsassistenten sterkstraum heiter
Hareide, og eg sa med ein gong, du
er sunnmøring du då: «Nei du,» sa
han, «eg er finnmarking frå ein liten
fjord oppe ved Porsa e.v. som heiter
Neverfjord». Ja då veit eg kvar det
er, men namnet er vel frå Sunnmøre,
sa eg, og det var det, faren kom dit
nord som lærar.
Hareide tok til på Hammerfest e.v.
for vel 30 år sidan under Johannes
Kummeneje, og sidan har han arbeidd
på kraftverk. Etter tida på Hammerfest var han ei tid på Porsa og kom
så til Lyse og derfrå til Nedre Røssåga
i 1955, so i år har han altså 20 års
jubileum i NVE. I 1917 flytta han so
frå Ranaverka til Vestlandsverka.

Steffen Kvarekål.
køyre bil og dreiv med det og ymse
anna til han tok til i NVE. Til denne
tid har han hatt 11 mann i arbeid,
men no går 3 av dei over til hovedkontoret når Feda går dit. Utruleg
flinke karar som kjenner klima og
terreng ut og inn, det er lett å drive
når ein har slike folk.

halde i stand. Det vert nok liv i området no når Ulla-Førre skal byggjast,
seier han.

Hareide.

Reidar Nilsen.

Kona er frå Porsa, og eg må seie
som sant er vi lengtar nok nordover
begge, seier han til slutt.

Vi var oppom sjukehuset i Sauda
og helsa på Reidar Nielsen som er
maskinmeistar på trafostasjonen. Han
har nyleg fått øydelagt ei hand i snøfresaren, det gjekk utover tre fingrar.
Nielsen har ein feil, seier Bern, han
er bergensar. Han kom som førstemann i NVE til Sauda for 9 år sidan,
og har vore med på oppbygginga av
anlegget frå første stund. I 17 år har
han vore i NVE, på Røssåga og Tokke, so han har vore lenge i etaten.
Kona er frå Stavanger, so dei har om
lag same lengda når dei skal til heimstaden. Han likar seg godt i Sauda,

Steffen Kvarekvål, leidningsmeistar,
er broren til Lars på Fjernleidningskontoret. Han kom til NVE i 1964 på
overføringa, linjebygging, heldt på
med det rundt i landet til han tok til i
Sauda 2.1.1973. Det føl mykje reising
med arbeidet her, so det fall lett å gå
over til fast arbeid. Kona er frå Sogn,
so det er nokoleis same vegen når dei
skal på heimetrakter, han til Voss og
ho til Hafslo. Han er utdanna rørleggar, men tolde ikkje bly, dei bruka
mykje det rørleggarane før plasten
kom. Av den grunn måtte han slutte
med det arbeidet og so tok han til å
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Kjellaug Kvammen.
Kjellaug Kvammen er kontordame
på Vestlandsverka og har vore sjef
for dei 6-7 karane på kontoret no i
31/2 år. Ho er frå Tittelsnes i Sunnhordland og heitte Møllerhaug før ho
gifte seg. Mannen er frå Valevåg og
han arbeidar på fabrikk her i Sauda.
Før ho gifte seg var ho på kontor,
m. a. på Stord verft. Ho let vel over
arbeidet og arbeidsplassen og desse

karane ho arbeidarfor. Om Fossekallen seier ho at det er vitsane som er
det likaste med heile bladet.
Arne Pleym er driftsingeniør og
nestkom.Han er fødd i Haugesundog
oppvaksen i Sauda. Namnet er frå
Holland, men slekta har vore i Noreg
i 300 år. Den greina han er av har
halde til i Ranaområdeti hundradår.
Pleym har eksamen frå NTH 1963 og
var i Drammen e.v. før han kom til
Sauda i 1973. Han er gift med ei
Trondheimsgjentesom so mange frå
høgskulen. Dei trivst godt i Sauda og
ho har fått seg eit arbeidsom ho likar,
ho har halvdagsjobbsom journalist i
lokalbladetRyfylke som kjem ut her.
Dei bur i det kommunalebustadfeltet
Ringhagen, flytta dit midtsumars
1974, det er NVE som eig huset.
Asbjørn Kirkevoll.

Jon firtun.

hit i 1955 og var då tilsett på trygdekontoret i 12 år. I etaten vår har han
vore i 5 år og likar seg godt. Hus har
han skaffa seg sjølv. Bjørlo er frå
Alesund, men har ført eit omflakkande liv i ungdomen. Telegrafist på
båtar der han ogso førde rekneskap,
seinare på kystradiostasjonarog flysikringsteneste.
Røyken som plar vere på slike stadar som Sauda har minka med åra,
so no er ikkje den noko plage, seier
han. Kona er frå Sauda, so det fall
lett for dei å flytte dit.

Arne Pleym.

Maskinmeisterassistentenpå Sauda
trafo heiter Asbjørn Kirkevold og er
frå Høyanger. Før han kom hit var
han på Haukelid kraftverk.Til Sauda
kom han i 1965 saman med Nielsen.
Han hadde vore innom kraftverkfør
han kom til NVE, på Kaldåga. Elles
har han vore sjømann og fabrikkarbeidar. Kona er frå same staden som
han, og miljø og områda for dei to
stadane er om lag like, so det fall
lett å slå seg til i Sauda.
No når Nielsen er borte, er han
åleine, og det er litt trasig, men det
vil vel ikkje ta so fælt lenge før Nielsn kjem att, vona han.

Einar Austrheim.

Bergensbanavart elektrifisertog kom
til NVE 1965 på linja frå Hylsfjord
—Sauda—Blåfalli.

Linjeformanneni Sauda heiter Jon
Artun frå Akra, og han har dreve som
linjearbeidar siste 10 åra. Det har
vore så veldig utbygging av linjene
desse åra so mange har vore i arbeid
med det. Linja til Husnes var den
første han var med på. I Sauda har
han halde til sidan 1970. Kona er frå
Bø i Telemark,og ho var lærari Akra
då dei treftest.Dei trivstgodt i Sauda, Kjell Bjørlo.
seier han.
Eg trefte og ein av linjearbeidarane
Inne på neste kontoret trefte eg ein
til Kvarekvål, Einar Austrheim frå
Kjell Bjørlo er merkantil leiar på som eg kjende godt frå MiddelthunsSauda. Han tok til med linjebyggingi kontoret her. Han var busett i Sauda gt., Henry Christensenfrå TelekontoHallingdalmed Betongmasti 1963 då før NVE etablerte seg her. Han kom ret. Han er sjef for svakstraumkontoFOSSEKALLEN
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gård skuleorkester spela og ei av jentene
las juleevangeliet. Han som leia festen
hadde julenissedrakt heile tida, det var
nytt for året. Det var fem ringar kring
treet (torsdag) med smått og stort.
Etter gangen kring treet var det ein
spyrjekonkurranse,
kvar huslyd fekk eit
skjema å fylle ut og seinare fekk vi vete
kven som hadde vunne. Arvoll Melodikaorkester spela, og det vart sagt at dette er
det einaste av det slaget i Nord-Europa.
Det var brus og bollar til borna og
kaffi og kringle til dei vaksne. Seinare
var det teiknefilmar, og til slutt kom nissane med pakkar som vanleg.
Det skal godt gjerast å få til noko som
høver når borna er frå 2-3 til 14-15 år,
og Inger-Lise Tøndevold kasta fram tanken om at det ein kveld var fest for dei
under skulepliktig alder og den andre for
skuleborna. Verste vansken hadde sjølvsagt den ordninga for dei som har lang
veg og born i begge aldersgrupper. Kanskje det likevel var ein tanke verd.
SN

Christensen.

Vidar

ret og har vore i Sauda i fem år, men
eg trudde han var på hovudkontoret,
for vi ser ikkje dei på Telekontoret
heller kvar dag no når dei er flytta til
Smestad att.
Det er eit stort arbeidsområde her.
Det har vore frå Dale ved Bergen til
Lista. No nett skal Feda over til hovudkontoret i Oslo so no kjem området til å gå til Lysefjorden i sør. Det
har vore ei interessant tid med oppbygging av telekommunikasjonsnettet.
Arbeidet i området var elles ikkje
ukjent for han, for han dreiv med
Vestlandet då han var i Oslo og.
Seks av dei tilsette bur oppe ved trafoen på Austrheim i kvar sitt hus, og
her bur Christensen.
Både han og kona er frå Stavanger,
og dei var litt skeptiske for å flytte til
Sauda, men trivst no svært godt her.
Det er lett å kome ut i naturen både
sommar og vinter.

slo seg ned på Eidsvoll for godt med
heile huslyden tett etter hundradårsskiftet.
Fagleg har det vore ei interessant
tid her i Sauda, det er noko utanom
det vanlege det å få vere med å bygga
opp noko slikt frå grunnen av, seier
Bern.
Sauda er og ein fin plass å bu på
for dei som er glad i å bu nær både
fjord og fjell.

Bern.

Juletref est
Som vanleg var det i år og to juletrefestar ved hovudkontoret, torsdag og fredag 10. og 11. januar.
Graatrud ynskte folk velkomne, Oppe-

Vidar Bern er storsjef på Vestlandsverka, men han er austlending, fødd
på Hamar i 1929. Til NVE kom han
i 1962 som avd.ing. på Elektroavdelinga under Fossen på Drammensvn.
20. Før den tid hadde han vore 5 år i
eit privat anleggsfirma
med kraftan-

legg som arbeidsområde. Etter ei tid
på hovudkontoret vart han driftsing. i
Rana under Tvedt og var der til 1965.
Han vart då driftsstyrar i Glomfjord,
og der var Bern til sommaren 1966 då
han som ein av dei første kom til
Vestlandsverka i Sauda, og her har
han so vore sidan.
Kona til Bern er og austlending,
men har ætterøtene sine på Vestlandet. Bestefaren var hestehandlar og
reiste med drifter til Austlandet og
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gå kring treet er stas.

Der sit nissen.

SV

en avdelingi søkelyset

De fleste vil knapt ha unngått å registrere den debatt som forberedelsene for innføring av varme/kjernekraft i det norske kraftproduksjonssystemet har utløst. Prinsippspørsmålet om innføring av kjernekraft antydes av motstanden mot denne kraftform å være av minst samme viktighet
som EF-saken i sin tid. En antydning
til en ny MarMa-demonstrasjon var
under oppseiling på høstparten.
På folkemøter om kjernekraft forekommer utrolig infantile og uverdige
demonstrasjoner. De fleste sentrale
politikere går stille i dørene og unngår
konfrontasjoner som tvinger til en
stillingstagen mens andre raskt utnytter de konflikter som har oppstått til
å bedyre sin lojalitet med den befolkning som måtte bli utsatt for å få et
kjernekraftverk i naboskapet.
Dette er noen eksempler på følgene
av det direktiv som NVE fikk i St.meld. nr. 97 (1969-70) og som gikk ut
på at NVE skulle gjennomføre nødvendige forberedelser inkl. stedsvalg
og anbudsinnhenting, for at Stortinget
skulle kunne ta stilling til bygging av
kjernekraftverk i Norge. Direktivet
medførte at det ble besluttet å opprette en egen avdeling, varmekraftavdelingen, innen Statskraftverkene.
Avdelingen har nå vært i virksomhet i snart to år, og det kan være riktig å presentere vår organisasjon og
virksomhet.

ledes av Ivar Devold og har dessuten 2 medarbeidere med bakgrunn i reaktorfysikk og materialteknologi.
Kontorets ansvar omfatter hele
det kompleks som gjelder brenselsforsyning og optimal brenselsutnyttelse i kjernekraftverk. For
varmekraftverk vil kontoret dessuten væ;re ansvarlig for prosjektering av brenselsforsyningssystemet.
— Planleggingskontoret (SVP) ledes
av Per Storebø som har 4 medarbeidere med byggeteknisk bakgrunn.

Fru Rasch, P. Chr. Løken.

Innen avdelingen er det opprettet 5
kontorer som i hovedsak er anpasset
til bearbeiding av hovedanleggsdeler i
varme/kjernekraftverk.

— Kontoret for sikkerhet og kvalitetsovervåking (SVA) ledes og består inntil videre av Per Chr. Løken.
Løken har ansvar for overvåking
av sikkerhetsmessige forhold i
kjernekraftverk og fremskaffing
av nødvendige sikkerhetsrapporter
for fremlegging til relevante myndigheter i forbindelse med søknad
Organisasjon
om konsesjon på bygging og drift
av slike verk. Overvåking av kvaVarmekraftavdelingen er en fagavlitetskontroll og kvalitetssikring er
deling under kraftverksdirektøren og
kontorets andre hovedoppgave.
er tildelt ansvaret for prosjektering,
Denne virksomhet er vesentlig båbygging og idriftsetting av de varmede for konvensjonell varmekraft
og kjernekraftanlegg som skal bygges
og for kjernekraft.
i Statskraftverkenes regi.
— Kontoret for kjerneteknikk (SVK)
Avdelingen ledes av en fagsjef.

Roti, Njå, Storebø, Robstad, Øksnes.

Kontoret har ansvar for generalplaner for varme/kjernekraft som
da også naturlig fører videre til et
overordnet ansvar for byggetekniske arbeider ved oppføring av et
kraftverk.
Kontoret for hjelpesystem og servicefunksjoner (SVS) ledes av Ivar
Gløersen som har 2 medarbeidere
med maskinteknisk bakgrunn.
Kontoret ansvarer for mekaniske
hoved- og hjelpesystemer og disse systemers lay-out i den dampproduserende delen av anlegget.
Dette dekker da alt fra hovedkjølesystemer til trykkluftanlegg og
kranutrustning.

Gløersen, Jahren.

Hovland, Haukeland,

Devold.

— Turbinkontoret (SVT) ledes av
Torstein Asvall som har én medarbeider med bakgrunn på dampFOSSEKALLEN
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forbindelse med lokalisering av
kjernekraftverk i Oslofjordregionen.
Landsplan for lokalisering av varme/kjernekraftverk.
Prosjektering av gasskraftverk i
Karmøy-området.

Rønsdal, Asvall.

turbinområdet. Som navnet sier,
er kontorets ansvarsområde dampturbiner med hjelpesystemer. Kontoret er også tillagt ansvaret for
gassturbiner om slike skulle bli aktuelle i vårt produksjonssystem.
Varmekraftavdelingen har blitt bevilget 30 stillinger. I dag er 16 av disse stillingene besatt. I påvente av Stortingets behandling av energimeldingen
og de resultater denne behandling
kan ha for vår virksomhet har vi vært
tilbakeholdne i rekruttering av personale.
I startfasen har avdelingen hatt fordelen av å overta større deler av den
tidligere varmekraftgruppen i Statskraftverkene og dessuten lyktes å rekruttere nordmenn fra utlandet med
lang og solid bakgrunn i prosjektering, prosjektledelse, konstruksjon og
drift av varmetekniske kraftanlegg.

Relasjoner til andre
avdelinger i S
I overensstemmelse med organisasjonsformen i S skal SV i sitt arbeide
utnytte eksisterende fagkunnskaper i
andre avdelinger. I elektroavdelingen
(SE) er det således opprettet et kontor, SEV, som skal ta hånd om spesiell elektronisk fagkunnskap innen
varmekraftområdet og også være koordinerende instans mellom SV og and e kontorer i SE. SEV er relativt
n 'opprettet og ledes av Øivind Ulfsb
SD har allerede opprettet et eget
kontor, SDV, for drift av varmekraftverk. Foreløpig består kontoret av ErDiesen.

SV's arbeidsoppgaver
Nåværende arbeidsoppgaver i SV
kan i hovedsak inndeles i 3 kategorier:
— Utredninger og undersøkelser i
FOSSEKALLEN

grupper skal komme fram til et begrenset antall alternativ i hver region
som da eventuelt vil måtte øremerkes
i planene for kraftverkslokalisering.
Vi håper å kunne legge fram et forslag til en slik landsplan i løpet av
neste år.
Gasskraftverk i Karmøy-området
har fått høy aktualitet den siste tiden
i forbindelse med planene om ilandføring av gass fra Nordsjøen. Selv om
Stortinget ennå ikke har behandlet
ilandføringsspørsmålet har vi fått i
oppdrag å starte prosjektering av et
kraftverk basert på utnyttelse av
Nordsjøgass som brensel. Den tidlige
starten av prosjekteringsarbeidet er
nødvendig om vi skal kunne ha et
verk driftsklart i 1980 slik det er angitt i energimeldingen. Tidsprogrammet er under alle omstendigheter
hårdt presset om vi skal kunne oppfylle dette ønske.

Oslofjordområdet forutsettes å være
den region der en først vil ha behov
for tilskudd av kraft fra varme/kjernekraftverk.
Vårt forberedelsesarbeid for innføring av kjernekraft i det norske systemet har derfor vært basert på at det
første verket skulle plasseres her. Et
stort antall mulige lokaliseringer i
Oslofjorden fra svenskegrensen til
Skiens-fjorden har vært vurdert. I
dag står det igjen fem alternativer
som blir gjenstand for en detaljert behandling.
Ifølge atomloven er det Stortinget
som skal ta stilling til valg av byggested, og hensikten er å søke konsesjon
alternativt på disse fem mulige byggestedene. Praktisk talt alt materiale Sluttord
Kraftutbyggingen har vært i søkesom anses nødvendig som grunnlag
for en konsesjonssøknad foreligger og lyset fra ulike grupper i vårt samfunn
vil kunne legges frem umiddelbart et- i mange år. Når det nu kan bli aktuelt
ter energidebatten i Stortinget om å innf øre nye kraftformer, har søkeStortinget skulle bestemme at søknad lyset i høy grad blitt fokusert på disse
skal fremmes. Etter vår mening vil en nye kraftformene og da spesielt på
behandling av en slik søknad i alle kjernekraft. Det ser ut som om mange
uavhengige instanser som søknaden ikke forstår eller ikke vil akseptere at
fremlegges for, være nødvendig for at vi er tildelt en oppgave av vår høyeste
vi i det hele tatt skal få en fornuftig myndighet, nemlig Stortinget, å utbehandling av hele kjernekraftsaken. rede og forberede de alternativ vi har
Først etter at uttalelser er innhentet til vannkraften når denne begynner å
fra alle faglige instanser vil Stortinget ta slutt. I utøvelsen av denne oppha det nødvendige grunnlag for å ta gaven blir vi da angrepet og direkte
stilling til eventuell bygging av kjerne- hindret på en måte som mange ganger
kraftverk. Undersøkelsene av virknin- kan virke nedslående og ubehagelig.
gene av en lokalisering av kjernekraft- Å være i søkelyset kan være enten
verk i Oslofjord-området har vært nedbrytende eller inspirerende. Inntil
tids- og innsatskreevnde. Spesielt har videre er det nok den sistnevnte effekvurderingene av kjølevannsutslipp ten som er overveiende dominerende.
vært omfangsrike. Målinger og eksperiment bl. a. med sikte på å fastlegge
temperaturøkning i sjøområdene og
virkningene av dette på marinbiologi
har pågått i flere år.
Over hele landet pågår omfattende
abeid med regionplaner, generalplaner og reguleringsplaner. Siden en på
sikt vil måtte forutsette at andre regioner enn Oslofjorden kan få behov
av krafttilskudd fra varme/kjernekraftverk er det ønskelig at arealer
også reserveres for dette formål i de
planer som opprettes.
Vi startet derfor allerede for et par
år siden en registrering av mulige lokaliseringssteder i flere regioner i SørNorge.
Hensikten er her at en etter vurdering av mulige alternativ i flere fag- Ingvald Haga.

Flomsenkingi øyeren
ved Solbergfoss kraftstasjon. Arbeidet
ble foretatt i 1968-69 og ga en senking på ca. 0,4 m sett i relasjon til
1967-flommen. De totale anleggskostnadene var ca. 7,4 mill, kroner, som i
sin helhet ble dekket over vassdragsbudsjettet. Arbeidet er ellers omtalt i
Fossekallen nr. 2-1969.

Salva går.

Den 6. desember 1974 ble siste storsalve avfyrt ved utløpet av Øyeren. 12
tonn sprengstoff tok knekken på de
siste 10 000 av i alt 250 000 m3 fast
fjell som er sprengt ut for å bedre avløpsforholdene og hindre framtidige
flomskader. Det største anlegg i Forbygningsavdelingens historie nærmer
seg dermed slutten, og Lillestrøm-området kan se en «tørrere» framtid i
møte.
Senking av Øyeren har vært et sentralt samtaleemne i distriktet i snart
200 år. I Fossekallen nr. 2-1969 har
fagsjef Bård Andersen gitt en historisk oversikt over de planer som er
utarbeidet og de arbeider som er utført siden 1790-årene da senkingsmulighetene første gang ble vurdert.
Planene for den senking som nå er
under utførelse, ble påbegynt etter
storflommen i 1967, da distriktet ble
påført skader for ca. 35 mill. kroner.
Regjeringen oppnevnte en spesiell
flomsikringskomite til å utrede mulighetene for sikring mot skadeflom i
Glomma- og Lågenvassdragene. Komiteen avga sin innstilling i oktober
1969. Denne gikk ut på en senking
av flommen i Øyeren (1967) med
2-2,5 m.
Første etappe i senkingsplanen var
da allerede gjennomført, idet Stortinget i 1967 ga sin tilslutning til gjenåpning av de gamle omløpstunnelene

Etter sekundar.

Den videre senking av flomvannstanden i Øyeren ble behandlet av
Stortinget i juni 1972, hvor det ble
bevilget penger til ytterligere senking
av flom 1967 med 1,6 m, det vil si
totalt 2,0 m (inklusiv virkningen av
omløpstunnelene). Forutsetningen for
Stortingets vedtak var at distriktet
skulle dekke 35 % av omkostningene,
som var kalkulert til 36 mill. kroner.
Da undervannssprengning av denne
størrelsesorden ikke tidligere var utført i Norge, var anbudsåpningen
imøtesett med stor spenning. Det ble
inngitt 6 anbud som varierte fra 35
mill. til 50 mill. kroner. I oktober
1972 ble kontrakt tegnet med Ing. F.
Selmer A/S og arbeidet igangsatt
umiddelbart etter. Kontraktsummen
var på ca. 39 mill. kroner.
Kontrakten omfatter utvidelse og
utdyping av Glommas løp fra utløpet
av Øyeren og ca. 2,5 km nedover mot
Solbergfoss. En rekke forskjellige
bredder og dybder var gjennomregnet
og kjørt i modell ved Vassdrags- og
havnelaboratoriet. 60 m bunnbredde
og ferdig bunn på kote 90,00 ble
valgt. Denne dybde ligger ca. 11 m
under høyeste regulerte vannstand i
Øyeren, og en vesentlig del av utsprengingen måtte foregå på mer enn
10 m vanndybde. Det valgte profil ga
små muligheter for boring og sprenging fra land, idet arbeidet i det alt
vesentlige var undervannsspreging. Et
bredere og grunnere profil ville redusert undervannsarbeidet noe, men de
totale masser ville blitt vesentlig større
på grunn av høgere skjæringer. En
slik løsning ville dessuten gitt stygge
sår i terrenget på sidene, mens det
valgte profil er meget «naturvennlig».
Arbeidet har vært drevet fra spesialbygde flåter. En boreplattform ble
konstruert og bygget spesielt for denne jobben. Massen er lastet opp dels
med gravemaskin, dels med grabb,
fraktet med lektere og dumpet i Øyeren og dypere partier i elveløpet. Der
utsprengingen foregikk i umiddelbar

Prarrt med lastekran, pram med gravemaskin, div, lektere, boreplattform i bakgrunnen.

nærhet av dypere elvepartier, ble
brukt slepeskrape.
På grunn av tømmerfløting og stor
vassføring i sommerhalvåret, regnet
entreprenøren bare med å kunne drive
anlegget i tidsrommet oktober—mai.
Problemene i forbindelse med fløtingen viste seg imidlertid å være mindre
enn antatt, samtidig som avløpsforholdene i vassdraget har vært svært
gunstige de siste par årene. Arbeidet
har derfor kunnet pågå mer eller mindre kontinuerlig og vil trolig være avsluttet i god tid før vårflommen i år,
som var den opprinnelige tidsfrist.
Også den økonomiske ramme ser ut
til å holde, når vi ser bort fra lønnsog prisstigningen som har vært betydelig i løpet av anleggsperioden. Dersom arbeidet med åpning av omløpstunnelene ved Solbergfoss medregnes,
vil de totale kostnader for senkingen
av Øyeren ligge i størrelsesorden 50
—60 mill, kroner, avhengig av hvor
omfattende sikringsarbeidene i tilløpselva viser seg å bli. Beløpet vil med
andre ord ikke i vesentlig grad overstige de totale skader under flommen i
1967, omregnet til dagens prisnivå. Ut
fra en økonomisk vurdering skulle det
derfor være liten tvil om berettigelsen
av arbeidet, samtidig som det rent
psykisk betyr en stor avlastning for de

mange som har hatt flomtruselen hengende over seg.
H. Haga.

Pram med lastekran.
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Vi besøkte La Rance,
verdensførste tidevannskraftverk
9
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gått i Stortingsvalget hjemme. Før vi
reiste hadde vi avgitt våre forhåndsstemmer. Valgresultatet sto å lese i Le
Figaro og viste seg å stemme med
det som «tolken» var kommet frem
til. Det ble bekreftet da vi kom hjem.
Slikt styrker selvtilliten.
Fra Eiffeltårnet skuet vi utover
storbyen i et tindrende klart høstvær.
Det er virkelig et flott utsyn, men
som alle andre storbyer så er Paris
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Sommeren 1973 ble tre kolleger
ved Hydrologisk avdeling enige om å
reise til Frankrike, for å se litt nærmere på det kjente tidevannskraftverket, La Rance, ved Kanalen. (1).
De tre var Bjørn Renshusløkken, Leiv
Ruud og Aksel Wennberg (undertegnede).
Planen om å ta turen hadde tatt
form etterhvert, og var vel igrunnen
en følge av den stadige og økende
interesse for nye kraftkilder. Selv om
tidevann som kraftkilde ikke har noen
aktualitet her hjemme, så kunne
allikevel La Rance-anlegget være
verdt et nærmere studium da det er
en rekke interessante forhold som er
knyttet til foretagendet.
Som nevnt ligger tidevannskraftanlegget La Rance ved Kanalen.
Nærmere bestemt i den sørvestre delen ca. 4 km sør for fisker- og turistbyen St. Malo. Navnet La Rance
skriver seg fra en forholdsvis liten
elv som renner ut i havet på vestsiden
av St. Malo, like ved byen. Elven har
i og for seg ingen spesiell hydrologisk
interesse bortsett fra elvemunningen
eller den såkalte La Rance-bukten.
Det er der hvor elva La Rance møter
tidevannet at kraftverket, som har

12

FOSSEKALLEN

•

fått samme navn som elva, er bygget.
Vi startet fra Oslo 7. september
ifjor i Renshusløkkens nyoverhalte
Peugeot og kjørte om ettermiddagen
ombord i danskebåten til Aarhus.
Første del av turen var begynt. Fra
Aarhus gikk det med jevn fart gjennom Danmark, Tyskland og fra Belgia inn i Frankrike til Paris. Hvem
som skulle gjøre hva var vi fort blitt
enige om. Det passet best at Ruud
kjørte, Renshusløkken leste kart og
Wennberg var «tolk».
Vi var to dager i Paris og så det
som en bør se når man først er der.
Ruud viste seg å være rette mann bak
rattet. Med «kaldt hode» fikk han oss
gjennom den heksegryte Paris-trafikken kan være. Det ble foretatt en
rekke vellykkete «drosjesvinger» når
vi av en eller annen grunn var havnet
i feil kjørebane. A kjøre rundt Triumfbuen i rushtiden er litt av en opplevelse, man befinner seg nærmest i
en slags radiobilstemning. Renshusløkken leste kartet med gudbrandsdølsk
sinnsro, og kom vi en sjelden gang på
vidotta så ble vi raskt orientert på
plass igjen. Wennberg som «tolk» er
det ikke mye å si om. Det holdt da såpass at vi fikk vite hvordan det var

«oversvømmet» av biler.
Oppe på Montmartre var vi selvfølgelig. Artig også der, hadde det
bare ikke vært for en ubehagelig
overraskelse vi ble utsatt for. Noen
kjeltringer stjal nemlig fra oss tre
jakker og en prismekikkert. Om kvelden da vi forlot tigerstaden følte vi
oss bokstavelig talt lettet både på den
ene og på den andre måten. Det gjorde faktisk godt å komme ut på landet, vekk fra heksegryte og tjuepakk.
Vi var på veg videre mot vårt mål
tidevannskraftverket La Rance ved
St. Malo. Fra Paris og dit tar det ca.
5 timer med jevn kjøring. Samtidig
som dette var en studietur så var det
også vår ferie. Derfor kjørte vi ikke
direkte, men gav oss god tid på nordmenns vis. Vi var blant annet og beså
den berømte katedralen i Chartres.
Landskapet i Midt-Frankrike er vakkert og tiltalende. Det gror og vokser
godt der nede. Ellers var det svært
lite trafikk etter vegen og vi så ikke
folk i det hele tatt på lange streknin-

ger så en kunne lure på hvem det
egentlig er som steller med jordbruket. Det var visst utenfor onnetida.
Øde og folketomt virket det ihvertfall.
Tredje dagen etter at vi hadde
forlatt Paris befant vi oss i St. Maloområdet og tok en titt på tidevannskraftverket. Førsteinntrykket var avgjort sympatisk. Ikke imponerende i
form av et stort byggverk — det ligger der nærmest som en broforbindelse over et sund og faller harmonisk
inn i landskapet. (2).
Byen St. Malo ligger i Bretagne på
grensen til Normandie og er bygget på
en holmelignende halvøy. På 16-1700
tallet ble befolkningen søkkrike av
legalisert sjørøveri. Franskekongen
tok egnens dyktige sjøfolk i sin tjeneste i kampen mot engelskmennene.
De som skodde seg mest på sjørøveriet gikk til «pengeplassering»ved
å bygge seg en herregård i nærheten
av St. Malo. Det er god granitt i om-

rådet så en del av byggverksherlighetene står den dag i dag og vitner
om svunne velstandstider. Bretagne
hører i våre dager med til den mindre
velstående del av Frankrike. Da tidevannskraftverket ble bestemt bygget
i La Rance-munningen var det derfor et kjærkomment tilskudd for økonomien i «det glemte Bretagne».
Det kan være verdt å se litt nærmere på fenomenet tidevann, før vi
forsøker å beskrive selve kraftverket
La Rance mer på nært hold. Tidevannet er et sammensatt fenomen.
Det er, som vi vet, en følge av månens og solens innvirkning på jorden
og dens egen rotasjon. Til dette kommer havdypene og kystenes formasjoner inn i hele sammenhengen. De
årsaker som bestemmer tidevannsforskjellen virker ikke like sterkt fra
sted til sted på kloden. Derfor kan
tidevannssvingningenevære høyst forskjellige alt etter hvor man befinner
seg. Det kommer tydelig frem når
det nevnes at forskjellen mellom flo
og fjære f.eks. ved St. Malo dreier
seg om 8,5 m i gjennomsnitt mens
det i indre Oslofjord ikke er mer enn
0,50 m.
I området omkring St. Malo spiller vestkysten om den normanniske
halvøy, Cotentin, en stor rolle. Som
en finger står den ut i Kanalen og så
å si demmer opp for den mektige

tidevannsbølgen som ruller inn fra
Atlanteren. Tidevannsstrømmen formelig presser vannet opp i La Rancemunningen.
I løpet av 24 timer og 50 minutter,
som tilsvarer et månedøgn, opplever man to høyvann og to lavvann.
tidevannsforskjell
Gj ennomsnittlig
ligger på 8,5 m. Gjennomsnittlig
springflo på 10,9 m, maks. springflo
på 13,5 m og nippflo på 5,3 m.
Springflo inntreffer for hver 29. dag,
en eller to dager etter fullmåne, og
maks. springflo i mars og september.

Tidevannskraftverket
La Rance
Tanken om å nyttiggjøre seg tidevannet som kraftkilde er ikke av ny
dato. Opp gjennom tidene har det
vært mange planer i den retning, og
det har vært skrevet en god del om
emnet. Litteratur om utnyttelse av
tidevannet finner man så langt tilbake
som i begynnelsen av det 15. århundre.
Planen om å få bygget et tidevannskraftverk tok omkring 25 års
iherdige anstrengelser å få virkeliggjort. Den største hindring å overvinne var i første rekke den økonomiske side av saken. De byggetekniske
problemer var heller ikke små, og et

åpent spørsmål var om resultatet av
det ferdige anlegg ville svare til forventningene. Noe helt nytt skulle forsøkes der man i det store og hele ikke
hadde tidligere erfaringer å bygge på.
Tidevannskraftverket La Rance ble
et dyrt foretagende, men samtidig har
det etter 7 års drift svart til de tekniske forventninger man hadde stillet
seg. En amerikansk kilde oppgir at
La Rance har kostet 100 mill. dollars
(1961-67).Hva dette beløp innbefatter
gir kilden ingen oversikt over. Videre
oppgis det at man regner med at tidevannskraftverk vil koste ca. 70 %
mer enn et elvekraftverk av tilsvarende størrelse. Man måtte også regne
med en strømpris i den første driftsperiode som lå opptil 55 % høyere
enn den vanlige. Idag, etter 7 års
drift, ligger man økonomisk midt på
treet. Dette p.g.a. at kraftverket har
virket godt teknisk — og at tiden
har vært en god «forbundsfelle».
Ikke mindre enn 21 steder ble
undersøkt hvor det var muligheter for
utnyttelse av tidevannet. Helt til sist
støttet mange planen om et sted i
nærheten av klippen med det kjente
kloster Mont St. Michel. Valget falt
på et sted i La Rance-bukten. Dammen ble bestemt å ligge mellom to
nes, La Brebis på venstre bredd og
La Briantais på høyre bredd. Over
mot La Briantais-siden lå skjæret
FOSSEKALLEN

Chalibert som ble bygget inn i dammen.
Avgjørelsen var tatt, og Electricit
de France overlot byggingen av
kraftverket til en gruppe kjente franske industribedrifter. La Société des
Travaux de l'Usine Maremotrice de
La Rance, ble stiftet og dermed var
alt klart for å sette igang byggingen
av verdens første tidevannskraftverk.
Det ble påbegynt i januar 1961 og
var ferdig i desember 1967.

Damanlegget
Hele dammens totallengde fra La
Brebis og over til La Briantais er på
ca. 910 m. Den omfatter fra venstre
bredd: sluseanlegget, kraftstasjonen,
steinfyllingsdammen og lukedammen.
Tørrleggingen av damstedet var avgjort den vanskeligste del av arbeidet.
Bunnen av damstedet består av granitt som delvis er belagt med grus.
Det dypeste parti lå 12 m under lavvann. Av hensyn til de sterke inn- og
utgående tidevannsstrømmer måtte
det konstrueres en spesiell fangdam.
Den besto av en kjede med sandfylte
sylindriske stålkasser med en diameter på 16-19 m. Mellom dem ble
det satt ned sektorkasser som sørget for en vanntett forbindelse. På
sjøsiden ble det nødvendig å bygge
forsterkninger i form av fundamenter
etterhvert som fangdammene nærmet
seg hverandre og innsnevret innløpet.
For å kunne følge med i tidevannsstrømmens virkning på fangdammen
ble det bygget en modell i St. Malo i
målestokk 1:50. Der kunne man på
forhånd studere tidevannets virkning
og senere ta de nødvendige forholdsregler.
Den 20. juli 1963 var damstedet i
La Rance-bukten isolert fra sjøen og
1,5 mill. m3 sjøvann kunne pumpes
ut. Det ble tørrlagt et areal på 10
hektar. Ovenfor damstedet lå det et
ca. 20 km langt magasin med et areal
på 22 km2 og et effektivt volum på
184 mill. m3 (nøyaktig det samme
som Bordalsvatns magasin i Tokkeanlegget).
Byggingen av sluseanlegget og
lukedammen begynte samtidig. Slusen
som ligger på La Brebis-siden er 65
m lang og 13 m bred. Sluseportene er
vertikalt opphengte. Det er mest småbåttrafikk det dreier seg om. I 1972
gikk over 9000 fartøyer gjennom slusen som åpnes med jevne mellomrom.
Selve kraftstasjonen ligger i damstedets dypeste del og er ca. 390 m
lang og totalbredden er 53 m. Videre
kan nevnes at kraftstasjonens funda-
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ment ligger 10 m under og vegbanen
15 m over middelvannstanden.
Steinfyllingsdammen ligger mellom
Chalibert-skjæret og kraftstasjonens
østre vegg. Den er 175 m lang. Fra
Chalibert-skjæret og inn mot la Briantais-siden ligger lukedammen. Den
er 115 m lang og har 6 vertikale luker
med et tverrsnitt hver på 15 x 10 m.
Ved full åpning av alle 6 luker kan
vassføringen komme opp i 9600 m3/s.
Den maksimale vassføring gjennom
luker og turbiner kommer opp i ca.
18 000 m3/s. Turbiner og luker brukes både til tømming og fylling av
magasinet.
Samtidig med at dammen ble bygget ble det lagt en 14 m dobbelt
kjørebane over den. Avstanden mellom stedene St. Malo og Dinard ble
med den nye vegforbindelse kortet
inn med 35 km. Vegen over dammen
krysser slusen over en vippebro.

Kraftstasjonen
Når man kommer inn i kraftstasjonen møter man et litt uvant syn.
(3). Istedet for fra 2-8 aggregater
ved siden av hverandre ligger det i
La Rance hele 24 i hver sin «brønn».
Hvert aggregat er på 10 MW og når
samtlige er igang er larmen forholdsvis stor sammenlignet med våre hjemlige kraftverk. Hvert aggregat er bygget inn i en spissbuet kapsel av stål
som i formen nærmest minner om en
liten ubåt. (4). Kaplanturbinen har
fire vridbare skovler som styres ved
hjelp av servomotorer. Generatoren
er koblet direkte til turbinen. Hele
kapselen er plassert i en hydraulisk
kanal og er helt omgitt av sjøvannet.
En vertikal sjakt sørger for forbindelse med kraftstasjonshallen. Turbinen
kan, foruten å drive generatoren, også
benyttes til å regulere vassføringen

L
IIM-1=11=11

,,1
1111

L,

•ffii(11[1111111111111I1r11111111111111111111
11111i11111111111110111111111111111111111111111111111
1111111111111191110B111111111111111

kraftstasjonen ligger også på La Brebis-siden og går under slusen.
Et problem som ble viet den største
oppmerksomhet, og som det ble arbeidet meget med, var å finne frem
til en best mulig legering for deler av
aggregatet som konstant ville bli utsatt for sjøvannets korroderende
virkning. I første rekke gjaldt det turbinene. Gjennom forsøk og undersøkelser som ble utført ved St. Malo
og i La Rance-bukten, og antagelig
også ved å bruke erfaringer som var
gjort med skipspropeller i årenes løp,
kom man frem til et materiale som
etter 7 års drift har vist seg å være
bestandig overfor korrosjon.

i begge retninger, inn i magasinet og
ut i sjøen ved hjelp av de vridbare
skovler. Ved konstruksjonen av vridbare skovler oppnådde man vesentlige fordeler. Det var nå mulig å nyttiggjøre seg tidvannssvingningen begge veger, samtidig som man kunne
skaffe seg et tilleggsmagasin ved
pumping når det var høyvann og liten
forskjell mellom magasin og sjøside.
Kraftverket står når forskjellen er ca.
1 m. Da er tiden inne til at pumping
av vann opp i magasinet kan begynne. Når så tidevannet er på veg ned
igjen får det oppumpede magasin
etter 3 timer en trykkhøyde på ca.
6 m og gir opptil 10-12 ganger høyere energiproduksjon. (5). Kraftverkets
netto energiproduksjon ble beregnet
til 544 mill. kWh.
I kraftstasjonen er det satt opp
tre transformatorer og til hver av dem
er det knyttet 8 aggregater. Transformatorene er forbundet med hverandre med 225 kV kabler til et utendørsanlegg på La Brebis-siden, ca.
300 m fra kraftstasjonens vestende.
Tre kraftlinjer sørger for overføring
av kraft til Paris, Aube, Rennes, Landerneau og Brest. Adkomsten til

Avslutning
Hvilke fordeler har et tidevannskraftverk? Det virker med en henimot perfekt regelmessighet som en
av tidevannssvigningene.
funksjon
Variasjonene i nyttbare vannmengder
er ikke mer enn maks. 5 % fra år til
år. Mer sikre prognoser kan man
vanskelig vente seg. Problemer med
magasinfylling finnes ikke og heller
ikke isproblemer i vinterhalvåret. Når
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kraftverket først er kommet igang er
det forholdsvis små driftsomkostninger.
Ulempene ved tidevannskraftverk
er tildels stor installasjon i forhold til
kraftproduksjonen og tildels de store
dimensj oner p.g.a. lav fallhøyde.
Virkninger av bakevjer kan være
forstyrrende under driften og minske
resultatet med opptil 15 %. Man skal
vel heller ikke se helt bort fra at
slam kan bli et problem på lengre
sikt.
Vi var reist nedover for selv å se
og høre. Med oss hadde vi noen negative opplysninger som samlet gikk
La
ut på at tidvannskraftverket
Rance stort sett ikke var blitt så vellykket. Det skulle bl.a. være problemer med slamdannelse og korrosjon.
Da vi var på stedet ble vi opplyst at
de tekniske forventninger fullt ut var
innfridd. Slamproblemer fantes overhodet ikke. Sjøvannet vi så var ihvertfall rent og klart. Ved omvisningen
hadde vi hjelp av en dyktig tolk som
var fortrolig både med fransk og
norsk. Våre spørsmål ble klart besvart punkt for punkt.
Motstandere av La Rance har uttrykt seg slik at hele foretagendet
mer beror på fransk prestisje enn på
en fornuftig investering. Det får hver
enkelt tenke hva han vil om. Som
fullført kraftverk ligger det der og er
et synlig resultat av menneskers samarbeid med naturen. Samtidig har
man oppnådd å imøtekomme et av
vår tids sterkeste ønsker, nemlig å
bevare miljøet. Kraftverket La Rance
ligger fint i landskapet og forurenser
det praktisk talt ikke noe.
Hvilke muligheter har tidevannskraftverk i fremtiden? Økonomien er
en viktig faktor i konkurransen mellom de forskjellige former for utnyttelse av jordens energikilder. Der står
tidevannskraftverk svakt på kort sikt
—, men på lengre?
At interessen er tilstede for lignende planer, som den franskmennene
har virkeliggjort, er sikkert. Man regner med over hundre prosjektmuligheter i hele verden. De ligger spredt
over jordkloden fra Murmansk til
Magellanstredet og fra Alaska til New
Zealand.
Ved siden av La Rance har sovjetrusserne igang et tidevannskraftverk
(prøveverk) i Kislaya-bukten på Kolahalvøya hvor de nyttiggjør en tidevannsforskjell på mellom 5,5 og 8,3
m. Dette kraftverk ble bygget på en
ganske artig måte. «Betongseller» ble
bygget og tauet på plass av slepebåter
i tidsrommet for strømskifte. Noen av
«sellene» ble fylt med sand og det
FOSSEKALLEN

Idrett på Grytten
På møtet i Hurdal trefte red. Ivar
Skotvoll og fekk ein prat med han. Skotvoll har alltid vore svært interessert i
idrett og Fossekallen ville gjerne vite korleis det går på det området på Grytten.
Det er vanskelig å få bredde i bedriftsidretten ved et anlegg. Anleggsplassene ligger ofte avsides og langt til fjells.
Likevel har det vært ganske bra aktivitet
i enkelte grupper ved Grytten-anlegget.
Ski- og fotballgruppene har samlet mye
folk til trening og konkurranser.
har også j år avvikFriidrettsgruppen
let mange prøver for idrettsmerket, men
det er også her problemer med å få de
ansatte til å prøve sine ferdigheter. For
mange aktiviteter er det så at gruppeformennene og de ansatte selv svikter.
Det burde etter min mening vært fine
og fritidsfor avkopling
muligheter
beskjeftigelse det å arrangere slike konkurranser som eksempelvis skyting og
skotthyll.»
«I fotball har de gjort det godt, er det
ikkje so?»
Fotball er i grunnen den idrett som
har fenget mest ved anlegget, og utøverne har på dette området vært meget aktive helt fra anlegget startet opp og har
således spilt seg fram til sluttkampene
om kretsmesterskapet hvert år siden bedriftsidrettslaget ble stiftet i 1971.»
Skotvoll lova å sende nokre ord om
resultat og plasseringer i siste sesong.
Det har han gjort og nedanfor ser vi
noke av det Grytten-anlegget B.I.L. har
dreve med sommaren 1974.
.

Alle ville kjempe i
toppen i årets
bedriftsfotballserie
på Andalsnes
Bedriftsfotballspillerne
obligatoriske
sesongens
har avsluttet
kamper, bortsett fra NVE-Grytten som
om kretsskal delta i finalekampene
mesterskapet.
Det har i år deltatt 8 lag i serie- og
cupkampene. På grunn av baneproblemene, har det heller ikke denne sesongen

hele senket på plass på et ferdig fundament. I de åpne «seller» ble deretter aggregatene plassert. På den
måten slapp man å bygge dyre fangdamrner.
Av andre interessante planer, og
for såvidt aktuelle, kan nevnes:
engelskmennenes Severn River-plan,
amerikanernes Passamaquoddy- og
Bay of Fundy-planer. Sovjetrusserne
har planer i Hvitehavet. Ved å stenge
Mezenbukten regner de med å kunne
bygge et kjempestort tidevannskraftverk med en installasjon på 25 000
MW.
Om det blir noe av de planer som
er nevnt her får tiden vise.
Aksel Wennberg.
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vært mulig å avvikle dobbel serie, men
det må tross alt kunne sies at aktiviteten
har vært stor.
Det har vært spilt 35 obligatoriske
kamper, og i oktober skal så stedsutvalget her på Andalsnes arrangere KM-f
nalene, hvor serievinnerne i Kristiansund, Molde, Sunndalsøra og Andalsnes
skal møtes. Disse matchene skal vi komme tilbake til senere.
Den spillemessige jevnhet har preget
årets serie, og heldigvis så har ingen av
lagene spilt så «tøff » fotball for å få fornyet «kontrakt» at hardheten har resul-

tert i uhyggelige skader. Heldigvis så har
vi stort sett hatt dommere som ikke har
tolerert tilløp til «grisespill», og nettopp
derfor tror vi at dette å kunne delta i
slike aktiviteter gjennom en hel sesong
er nyttig og givende for idrettsutøvere
som ikke er interessert i å delta i aktiv
fotball.
Både i serie og cup har oppgjørene
som oftest vært så jevne at avgjørelsene
nærmest har tilhørt tilfeldighetene.
Tabellene viser at nykommerne Waalmask tilsynelatende har fått mye «juling», men på grunn av problem med å

T. Gomo er en av de yngste som har avlagt prøvene for idrettsmerke. Her nærmer
han seg 3-meteren i lengdehopp uten tilløp. Han har tatt prøvene de tre siste årene,
og vil få sølvmerket neste sesong.

her, men
Bedriftssøster Borghild Dørum gransker nok ikke idrettsmerkekartoteket
hun er i hvert fall en av de ansatte ved Grytten-anlegget som også i år har fullført
alle prøvene for merket. Hun vil få tildelt statuetten om tre år hvis hun fortsetter
med prøvene med like stor dyktighet og ferdighet som de siste årene ved Gryttenanlegget.

samle spillerne for slike yrkesutøvere,
må vi gi laget honnør for at de klarte å
komme ut av serien med begge beina på
jorda, og naturligvis med fornyet kontrakt.
Vi presenterer her 7 av de 8 lagene
som har deltatt i årets serie og cup.
Dessverre så har vi ikke kunnet skaffe
noe bilde av debutanten fra Innfjorden,
men det gode Trim-laget var i hvert fall
med å kjempe om «seriegullet», og vi
tviler ikke på at Berild-Wiik & Co. satser på nytt for å være med i galoppen
blant topplagene. — Velkommen skal
dere være, og det samme ønsket sender
fotballutvalget til alle de øvrige lagene
også.
iindalsnes-mesterskapet

Nor-Con
NVE-Grytt.
Trim
Kombi
Lærerne
Øran Øst
Kom-bakk
Waal-mask

7
7
7
7
7
7
7
7

3
4
4
4
3
2
2
0

3
1
1
1
2
2
1
1

1
2
2
2
2
3
4
6

18-12
10—
11—
10—
8—
8-13
11-10
6-16

6
9
9
7

9
9
9
9
8
6
5
1
fra venstre: J. Talgø, P. Tjelle, J. Grønning,
K. Brude. 2. rekke fra venstre: S. Nyhagen,
E. Sæther, 0. Hansen, J. Haagensen,
I. Skotvoll.
I.

Tabell

NVE-Grytt.
Nor-Con
Øran Øst
Kom-bakk
Lærerne
Waal-mask

5
5
5
5
5
5

3
2
2
2
2
0

1
2
2
1
1
1

1
1
1
2
2
4

8—
12—
6—
10—
6-6
5-14

5
8
7
7

7
6
6
5
5
1

Høst-cup
I. runde:

Trim—NVE
1-2
Lærerne—Nor-Con
1-5
(Lærerne vant på protest)
Waal-mask—Kom-bakk
2-3
Øran Øst—Kombi
2-1
(Kombi vant på protest)
2. runde:

Kom-bakk—NVE
Lærerne—Kombi

1-0
3-1
Finale:

Lærerne—Kom-bakk

rekke

R. Olsen,

for KM-deltakelse

1-0

ning. — Enkelt var det for øvrig heller
ikke for de unge Molde-spillerne å spille
seg fram til brukbare scoringstilbud. Syv
minutter før full tid klarte imidlertid H.
Tømmerbakk
å lure keeper A. Soknes
på et skudd fra 10-11 meter.
Hverken T. Talgø, R. Olsen eller J.
Hågesen klarte å kvittere for denne scoringen og dermed var mesterskapet med
diplom, mesterskapsmerke og P. Ytterlis
fine pokal Glamox-guttenes eiendeler.
Det ble altså et nytt finaletap på Grytten-laget, som for fjerde gang på like
mange år hadde gleden av å delta i finalekampene om Kretsmesterskapet, men
de bar tydeligvis motgangen med fatning. Det hører også med til gamet, —
og ikke minst i bedriftsfotball.
8110-74.

Åndalsnes

Avis.

A. Soknes,
S. Withbro,

Aa. Bergheim,
H. Fredriksen,

Avgrunn
Ved kanten av ein avgrunn er det
berre ein måte å gå fram på, og det er
å ta eit steg attende.

Ærlig nok, men —
Er guten ærleg, spurde forretningsmannen mora som ville ha visargutpost
til son sin.
Ja då, men han veit godt kva forretning er for noko.

Nok . . .
Ein burde ta hatten av for den ærlege skattebetalaren.
Var det ikkje betre å la hatten gå
rundt?

Glamox B.I.L.
kretsmestre
i bedriftsfotball
Vær- og spilleforholdene var helt ideelle under lørdagens finalekamp
om
kretsmesterskapet
mellom NVE-Grytten
B.I.L. og Glamox B.I.L. på Øran. Ungguttene fra Molde åpnet meget sterkt og
presset Grytten-spillerne
over på defensiven i åpningsminuttene. Det ble imidlertid etter hvert større ro over spillet og
heimelaget var helt på høyde med sine
motstandere etter 15 minutters spill.
Det ble imidlertid ingen uttelling
hverken til gjester eller vertskap før
pause. Heimelaget var vel nærmest scoring da T. Talgøs heading smalt i tverrliggeren.
I andre omgang spilte Grytten-laget
lett, fin fotball i store perioder. Det ga
seg midlertid aldri utslag i scoringer men
det var så nære, så nære flere ganger.
Glamoxs keeper Bratli hadde en god
dag i mål. Han reddet et par opplagte
Grytten-sjanser, og ga Gryttens angrepsrekke tidlig forståelsen av at det ikke
ville bli noen lett oppgave å få nettkjen-

Anleggsleder
T. Høgestøl
i siste runde på 3000 m under prøvene
til idrettsmerket.
Tiden 14.30 er mer enn god nok for den kondisjonssterke
anleggsleder.
Høgestøl fikk
for øvrig idrettsmerkestatuetten
i fjor, så nå er det kruset han er på jakt etter, og
det er nok uten tvil innen hans rekkevidde.
FOSSEKALLEN

Befaringsturtil Driva,Aura og Savalen
kraftverkerm.m.

Jenstadjuvet.

Værgudene var med oss da vi reiste
fra NVE på denne turen, seks kvinner og
15 menn fordelt på seks biler.
I solskimi og med godt humør bar det
Første stopp
oppover Trondheimsveien.
var Hunderfossen hvor hyggelige maskinmester Gunnestad tok imot og viste oss
dam, elverundt ved Opplandskrafts
kraftverk og settefiskanlegg. Vi kjørte
ned i kraftverket med heis og et aldri så
lite sug i magen.
I settefiskanlegget blir fisk av stedegen
stamme oppalet etter avtale med grunneierne.
Middag var bestilt i koselige «Fossekroa» hvor et hyggelig vertskap tok imot
oss med varme på peisen. Man skal vel
ikke gå i detaljer om maten, men et
unntak må få lov å bli gjort i dette tilfelle.
ørret med
Menyen var: Sprøstekt
ristede nøtter. Rømme i salatblad og deilig salat. Til dessert, multekrem. Spør
om det smakte.
Det begynte å mørkne da vi kjørte
mot Vågåmo. En klar stjernehimmel
hvelvet seg over oss. Noe som vi som
bor i by, dessverre aldri ser.
På Vågåmo gikk innkvarteringen greit.
Noen satte igang med kaffekoking, mens
andre dekket bord. Og snart satt vi rundt
kjøkkenets langbord som en eneste stor
f amilie.
Alle hjalp til med oppvask og rydding
og så ble det en liten pratestund, for de
fleste var trette og gikk tidlig til ro.
Neste morgen våknet vi til gyllen
høstsol over fjellene. Noen tok en liten
morgentur og besøkte blant annet Vågåmo vakre gamle kirke fra år 1150.
Andre begynte dagen med en trimmetur. Taaje ble f.eks. observert på veien i
fint driv. Med dusj og etterfølgende frokost var det en fin start på dagen.
Villige hender tok oppvask og gulvvask med godt humør, og snart var det
bare å ta farvel med Vågåmo for denne gang.
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Vi kjørte gjennom en idyllisk liten dal
fram til Sel, og videre oppover Gudbrandsdalen.
Nå var det fjellet som tok imot oss
i all sin fargeprakt. Det er som fargene
kappes om å vise seg i sin beste stas.
Forbi kjente gamle steder som Hjerkinn
og Fokkstua til Norges eneste alpine
fjellandsby Oppdal.
Her stoppet vi for å få oss litt mat. En
liten tur på «strøket» for å strekke bena
hørte også med.
Men bilene rullet atter videre. Nå
mot Lønset og Storlidalen til Vassli
Pumpestasjon. Der var det også omvisning og en liten benstrekk.
Videre bar det mot Jenstadjuvet. Et
sted hvor fire elver møtes nede i et juv.
Det var et fantastisk syn. En kan ikke

Jenstadjuvet

i en annen

vinkel.

unngå å bli betatt av den mektige naturen.
Dagens siste reisemål var Sunndalsøra.
Overgangen til vestlandet merkes snart.
Fjellene blir villere, og de fleste hadde
allerede fått vinterluen på.
Utpå ettermiddagen var vi fremme på
Sunndalsøra. Her var det Aura Kraftverk som skulle besøkes.
Det er et av landets største kraftverk,
som har en lang og skiftende historie
bak seg. Allerede i 1913 ble det påbegynt. Men byggingen fikk et dramatisk
forløp. Med tildels vekslende håp og
motløshet. Tyskerne prøvde og ta opp
arbeidet, men måtte gi opp. Etter krigen
overtok staten alle rettigheter og planene
ble etterhvert realisert.
Første aggregat ble satt i drift i 1953
og siste i 1956.
Etter omvisningen i kraftverket, fikk
settefiskeanlegg.
vi se et imponerende
Inne i en stor hall var det 110 kummer
med ørret i alle aldersklasser. De aller
største var forresten i store kummer
utenfor. Her ble det drevet forskning av
mange slag. Slektsforskning, kjønnsforskning osv.
Nå skulle vi til Hammeren messe til
festmiddag og hyggekveld. Denne gang
var det ikke morgentrimm, men kveldstrimm. Og den foregikk på dansegulvet
øvelser.
med iver og selvkomponerte
Innimellom tok Taaje gitaren og sang
oss en serenade.
Men i fin form møtte alle opp til en
sen frokost neste dag. Og Lisbet, gledespreder nr. 1, var påferde sent og tidlig,
alltid med et smil og en trall.
Lørdag ved 10-tiden dro vi atter avsted. Denne gang over Oppdal og Støren
til Røros. Litt regn og ruskevær ble det
utover ettermiddagen. Etter innkvarteringen på Fjellheimen Turiststasjon fikk
vi med omviser se litt av denne byens
særegne historie. Røros kirke og Røros

Oppfinningi NVE
I Elektro nr. 17 står om ei oppfinning (sjå nedanfor). Fossekallen
fekk greie på at det var Håkon Skaug
på SEA som hadde gjort denne oppfinninga og på eit av kontora der
hadde dei ei lita tilstelling for å feire
dette, og Fossekallen var med på tilstellinga. Skaug fortalde at han fekk
1000 kr. av forslagskassa for oppfinninga og so fortalde han kva den
gjekk ut på. I staden for å skrive det
han fortalde tek Fossekallen inn det
som stod i Elektro.
SN

Viklingsretningskontroll
ved å måle
vinkel mellom primær- og sekundærvikling. Dette kan benyttes til kontroll av strøm- og spenningstransformatorer (Differensialkoblinger).
VPM-110 vinkel-periodemåler
er bygget opp av logiske integrerte kretser. Indikatoren er av siste type med lysemitterende dioder (LED). Alt er montert på
trykte kretskort i en liten bærbar instrumentkasse.
ELOMA A/S som har hatt ansvaret
for utviklingen i samarbeid med NVE,
vil produsere et begrenset antall instrumenter i høst.

VPM-110
vinkel-periodemåler

Røros.

Kobberverks museumssamlinger,
var av
de steder som ble besøkt.
Senere var det deilig middag på Ottos
Kro, og etterfølgende hyggekveld.
Fjellet viste seg fra sin beste side neste
morgen. Og igjen må de vakre fargene
nevnes. En rask tur i solskinnet på morgenkvisten gjorde underverker for kropp
og sjel.
Etter frokost på Ottos Kro, la vi ut på
denne turs siste dagsreise. Over Os,
Tolga og Alvdal fram til Savalen Kraftverk. Maskinmesterassistent
Haugen tok
imot oss. På en meget morsom og lærerik måte fortalte han om kraftverket og
viste oss senere rundt der.
Men vi hadde enda et reisemål. Nemlig Jutulhogget (canyon). Denne kjempekløften minner om de canyons man ser
i amerikanske vesternfilmer.
Siste etappe lå nå foran oss. Over fjellet til Øvre Rendal bar det. Og så kom
regnet. Det pøste jevnt, mens vi kjørte
langs kanalene som forbyggingsavdelingen i NVE har stått for, etter de store
isgangene i Glomma for noen år siden.
Og så var det siste felles stopp ved
Østerdalens Turistsenter,
hvor vi fikk
oss litt mat, og fikk takket hverandre for
turen. Et hjertelig takk retter alle deltagerne til NVE som gjør det mulig for
oss å få en slik opplevelse.
Likeså en hjertelig takk til Øgaard og
Taaje for opplegg og ledelse. Takk til
alle som kjørte bilene, turen forløp uten
uhell.

Nytt instrument
løser kompliserte
oppgaver på en enkel måte

For opprinnelig å løse måleproblemer
i forbindelse med utstyr for gjeninnkoblingsautomatikk har NVE i samarbeide
med et norsk firma utviklet dette hendige
instrumentet, som senere har vist seg å
kunne løse også en rekke andre måleproblemer på en enkel og nøyaktig måte.

Måleinstrumentet
ble utviklet for å
brukes til å kontrollere innstilte verdier
på konik-kongik (kontrollert innkoblingsautomatikk
— kontrollert
gjeninnkoblingsautomatikk)
ved å måle vinkel og
frekvensforskjell i innkoblingsøyeblikket.
Etter hvert har en funnet andre anvendelsesområder for måleinstrumentet. Det
kan nevnes:
Håndsynkroniseringsapparat.
Frekvensmåling, som blant annet kan
benyttes til å kontrollere innstillingen
på bremse- og ruserele.
Cos p, ved å måle vinkel mellom
strøm og spenning. Dette kan benyttes til å ta retningskontroll på distanserele, effektretningsrele osv.

Planøkonomi
pengeinveste-

ring?
Det er når du bed syster di med
deg på kino.

Hjarteleg
Korleis likar du den nye hatten
min? spurde ho veninna.
Han er festleg, eg hadde ein slik
sjølv den tida dei var moderne.

Ny maskinmeistar
på Smestad

Bruksområde

M.N.

Kva er ei uproduktiv

måle-

Skaug

og Nesdal.

Gjøtterud er slutta som maskinmeistar på Smestad, og Martin Bråthen har no vorte sjef der. Bråthen er
50 år gamal, fødd i Hurdal og har
vore i Vassdragsvesenet sidan 1945,
altso 30 år. Han tok til som timelønna
arbeidar ved Smestad tr.st. i 1945 og
i 1948 vart han tilsett som sterkstraumsmontør same stad. I perioden
1959-61 var Bråthen maskinmestarassistent på Røykås tr.st., men vende
tilbake til Smestad i 1961 som montasj eleiar.
Etter at han tok til i NVE har Bråthen teke handelsskule, Oslo elementærtekniske dagskule og ymse kurs i
NKS og STI. Bråthen har og i fleire
år voi e representant i Hovudstyret for
personale utan høgare utdanning.
SN
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Samarbeidsutvalsmøte i Hurdal
Det var eit veldig oppbod av fagfolk
som stod til rådvelde for dei som var
i Hurdal på møtet 29., 30. og 31. oktober. Generaldirektøren
og tre direktørar stod på lista over dei som hadde
innlegg der, i tillegg var fjerde direktøren
der og. Utanom desse var det tre fagsjefar, ein sjefingeniør og velferdssjefen
på lista.
Redaktøren
prata med mange på
møtet og fekk inntrykk av at det vart so
mykje informasjon at det var vanskeleg
å få med alt. Det var høve til å kome
med spørsmål, men her vart det sagt av
somme at det var vanskeleg å kome med
desse so i farten.
Noko som kanskje hadde gjort det
meir balansert var om det hadde kome
innlegg på programmet ute frå arbeidsplassane. Det viktigaste med slike møte
er vel forresten samtalene over bordet
mellom og etter møta. Der kan «toppane
og grasrota» treffast.
Fossekallen kom i kontakt med mange
og meiner å ha hatt stor nytte av å vere
tilstades. Det er mange rundt på arbeidsplassane som har eit eller anna å skrive,
det skal berre eit puff til ofte.
S.N.

så jeg derimot ikke noen gang, her
gikk åpenbart skjønnheten foran nytten.
I god tid før Tokke-anleggene var
opphørt, kom han over til Tokke-verkene, hvor han snart ble byggeformann.
Med den lune humor som er egen
for den landsdel han kom fra, sin
urokkelige ro, sin innsikt på de forskjelligste områder og sin faglige dyktighet hadde han en egen evne til å
løse alle de problemene som dukket
opp.
Torleif Thoresen kommer til å bli
savnet av mange.
D. Tvedt.
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E. T.

Til minne
Informasjonsmøte

Til minne
Nyttårsaften døde formann Torleif
Thoresen ved Tokke-verkene
etter
lengre tids sykdom. Han ble 59 år
gammel.
Thoresen ble født og vokste opp på
øya Tomma utenfor Nesna i Nordland fylke. Allerede da han var 15 år
gammel ble han med på fiske i Lofoten, og dette fortsatte han med i 13
år. Under de forhold hvor han vokste
opp falt det så å si av seg selv at han
ble yrkesfisker.
Det traff seg slik at han ble kjent
med en pike som ikke var så langt fra
hjemstedet hans. Hun gjorde det imidlertid klart for ham at skulle det bli
noe giftemål av, måtte han finne seg
et mindre risikabelt yrke.
Disse harde vilkår førte til at Thoresen forlot det yrke han hadde hatt
i 15 år, — det eneste han kunne, —
og han begynte i husbyggingsbransjen.
Det varte ikke lenge før han bygget
hus på egen hånd.
Dette drev han med til han i 1951
begynte som anleggsarbeider ved Røssåga kraftverk i Korgen. Herfra dro
han i 1955 til Dalen i Telemark, hvor
han ble med på et nytt storanlegg.
Her bygget han seg hus på Buøy
like ved Tokke-åi. Den forhenværende
fisker viste seg å være en stor blomsterelsker. Sammen med sin kone anla
han en have som iallfall på meg virket
helt overveldende. Noen nyttevekster

Han var grei og omgjengelig og lett
å samarbeide med, men han hadde bestemte meninger om saker og ting.
Han var dyktig i sitt fag og med sin
allsidige praksis kunne hna gi råd og
veiledning i så mange spørsmål. Den
tidligere Kraftverksavdelingen
hvor
han arbeidet i så mange år visste da
også å utnytte hans rike erfaring.
Med sin rolige og beherskede opptreden var han en god arbeidsleder.
En vanskelig situasjon tok han gjerne
med et glimt i øyet og en kvikk bemerkning.
Vi tar farvel med en hyggelig kollega og en god venn.

Ledningsmester Hans Helstad har
gått bort, 84 år gammel.
Han ble født på Helstad i Lunde i
Telemark som nr. 4 i en stor søskenflokk. Allerede som 11-åring måtte
han i arbeid utenfor hjemmet.
I 1909 begynte han på Tredje brigades skole i Kristiansand og tok Underoffiserseksamen i 1912. Han arbeidet på Sørlandsbanen i 1912 og på
Rjukan for Norsk Hydro i 1914-16.
I 1917 tok han eksamen ved Kristiania elementærtekniske skole. Høsten
samme år fikk han arbeide ved Noreverkene og har senere i alle år vært
ansatt i Vassdragsvesenet, inntil han
gikk av i 1961. Han har vært beskjeftiget ved driften av Tønsbergledningen, ved Pålsbuanlegget, ved anlegg
og utvidelser av transformatorstasj oner i Østlandsområdet og i de senere
år som ledningsmester ved overføringsledningene i Vestfold.
Helstad har således et langt anleggsliv bak seg og kjente som få anleggsvirksomheten fra hakkens og spadens tid til våre dagers avanserte anleggsmaskiner.

Samarbeidsutvalget ved sentraladministrasjonen hadde tillyst det årlege møtet i
kantina onsdag 20. november. Frammøtet
av karar var bra, men kvinner var det
få av.
I innkallinga stod at ein i år skulle
konsentrere seg om eit serleg emne, og
slik vart det. Generaldirektøren
snakka
over det emne som var oppgjeve «Energiforsyningen i Norge i fremtiden», og
kom då mykje inn på striden om atomkraftplanlegginga.
So var det halvannan
time med spørsmål om emnet, og mesteparten av tida då gjekk med til spørsmål
og svar om kva ein skulle gjere av det
radioaktive avfallet frå kjernekraftverk,
og alle fekk klåre svar. Litt om gass- og
oljekraftverk vart det og, før det vart
spørsmål og svar om ymse frå etaten.
Det kom då spørsmål om ikkje «Presserunden» skulle gjelde anna enn kjernekraftverk, om utflytting av etaten frå
Oslo, etterutdanning
vart teke opp og
same1eis informasjon om kva dei ymse
avdelingane i etaten driv med.
Spørsmåla om slikt dabba fort av, for
møtet lakka fram til å ha vara i tre timar og då trøytnar folk.
Formannen i utvalet, Tøndevold, styde møtet, og han ynskte folk velkomne
då møtet tok til og takka for frammøtet
då dei gjekk. Han meinte dette var
det beste av slike møte. Han trudde det
var rett å ha «emneretta» møte. Dette er
det i alle fall delte meiningar om, det
vart nokso einsidig og lite tid til anna
enn «emne» i dette tilfelle. Etter mitt syn
var det første av slike møte det beste,
men der er det sikkert so mange meiningar som det er menneskje.
Dei som sat i utkantane hadde ofte
vanskar med å høyre. I førstninga var
høgtalaranlegget
mindre bra, og seinare
vart det so at dei som kom med spørsmål reiste seg der dei sat, og ikkje alle
er so høgmælte at røysta når fram til
heile salen.
SN

Dir. Vatten i E sa det slik at det går
fint, men både han sjølv og andre gløymer å seie frå når dei skal på tenestereis, men det er ein hende gong, elles er
ordninga fin.

Biblioteket
Fossekallen har her ein presentasjon av biblioteket med foto av dei
som arbeider der.
I de siste ukene av 1974 har det
vært arbeidet med ombygging av kontorlokalene i biblioteket. Siktepunktene ved dette arbeidet var flere. Det
viktigste er at det vil skape bedre kontakt mellom brukerne og bibliotekpersonalet, og at det gir plass til flere
ansatte på nær det samme arealet. Det
har gitt oss gode arbeidsforhold, og
jeg tror også at brukerne vil finne det
både hensiktsmessig og tiltalende.
Det er ikke bare kontorlokalene
som er blitt fornyet. Blant personalet
har det også skjedd endringer. Siden i
sommer har det kommet ny bibliotekar, og vi har økt til tre i antall ved
at det er ansatt en kontorassistent.
For tiden huser vi også en elev fra
Statens bibliotekskole som skal ha
praksis i fire uker hos oss.
Vi har også fått en god tilvekst til
lokalet i et magasin i underetasjen.
Her har vi plassert en del gamle bøker
og tidsskriftårganger.
Dette har gitt
plass til en liten «lesesal» i den roligste delen av biblioteket, langs vinduene i øst. Det skulle gi gode lesemuligheter for dem som ønsker å sitte
her nede med litteraturstudier. For
øvrig er de daglige gjøremål omfattende, og med mye oppryddingsarbeide etter ombyggingen har vi nok å
henge fingrene i lang tid framover.
Lånevirksomheten har vært liten,
men vi håper den vil øke når vi kommer i orden etter ombyggingen.
Etter samtaler jeg har hatt med
andre ansatte har jeg fått forståelse
av at det er et behov for informasjon
om hva biblioteket kan stå til tjeneste
med. Jeg tror det er relativt få som i
skole- og studietid har vært aktive bibliotekbrukere, og som dermed vet å
utnytte de muligheter vi har for å

skaffe dem informasjon. For det første er det mange som ikke vet hvordan de kan finne fram i bibliotekets
egne samlinger, og heller ikke hvor
mye hjelp de kan få av personalet.
For det andre vet de ofte ikke hva vi
kan skaffe av materiale fra andre
bibliotek, i form av tidsskriftartikler,
bøker, mikrofilm o. 1.
Jeg håper vi vil få anledning til å
besøke de enkelte avdelinger ved
NVE slik at vi kan gi informasjon
om dette og samtidig lære å kjenne
de behov de enkelte avdelinger har
for informasjon og hjelp fra oss.
Et annet ønske jeg har er at de nyansatte skal få informasjon om hva
biblioteket kan tilby av tjenester.
Ellers vil det være hyggelig om
brukerne spør oss når de trenger hjelp
for å finne fram i biblioteket.
Eirin Anne

Haugen.

Fleksitid
Etter at vi no har hatt fleksitid nokre
veker fann Fossekallen ut at det kunne
vere artigt å vete kor ordninga var motteken.
Generaldirektøren sa at han hadde ikkje hatt noko problem med den, og han
hadde berre høyrt vellete.
I A-direktoratet sa dir. Moe at ordninga er tilfredsstillande, og han hadde
inntrykk av at den tener både dei tilsette
og etaten.
Areklett som steller med fleksien der,
fortalde at dei som var skeptiske då ordninga tok til er velnøgde no.

Breivik, fleksimannen i E, sa at folk
høyrest ut til å vere nøgde, det er no so
at dei som vil kan la vere å bruke den
tida. Det har ikkje vore klage for at dei
som brukar fleksi er borte.
Dir. Sperstad i V var absolutt tilhengar
av ordninga, sa han.
Kraft-Strøm er den som har dette arbeidet i V og ho seier at alle ho har
hatt samband med likar ordninga. Det er
berre vellete å høyre.
/ S sa dir. Aalefjær at det var ei fantastisk fin ordning, men av og til kan
det vere ulempe. Han ville seie at dei
hadde mest positive erfaringar.
S. 0. Andersen som steller spesielt
med dette i S, sa det hender at det vert
vanskar når folk gløymer korta, men
stort sett so går det fint. Folk som var
mot, er no for ordninga, fortalde han.
Løvholt er som ein samlingsmann for
alt dette, og han seier at han hadde mykje strev med maskina første tida. Tredje
desember vart det sett inn ein skiljetrafo,
og sidan har det gått fint. Etter det han
har inntrykk av har folk vorte meir positive etter kvart, for ordninga, det er lite
klage. Sjølv likar han ordninga godt.
Tidleg var det motvilje mot «stempling»
og some såg dette som stempling, men no
har dette synet skift.
Sjølv ser eg dette med reisa frå og til
arbeidet som kanskje det viktigaste. Ein
kan kome utanom køar i vegkryss og
andre stader som seinkar trafikken. Kanskje kan ein sleppe frå store utvidingar
i vegkryss av den grunn. Det kan gå
dobbelt so mange bilar gjennom eit kryss
på to timar som på ein. Eg trur og at
fleksitida kan ha innverknad so at folk
ikkje set opp farten for å nå fram til arbeidstid. Med vanleg stempling eller andre måtar å kontrollere arbeidstida har
det lett for å bli so at ein skundar seg
for å kome fram i rett tid. Dette fell
bort med denne ordninga, det vert ein
fåre mindre i trafikken.
SN
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Fossekallen fant dette i <Arbeidsgiveren» Jubileum
Mørkfoss-Solbergfoss
kraftverk fylte
50 år i 1974. Framsida av Fossekallen
nr. 5 - 74 er av kraftverket. På Bøndernes
Hus i Askim var ei tilstelling 28. november for å markere jubileet. Staten eig ein
del av dette, og Hveding, Aalefjær og
Voldhaug var der og so redaktøren av
Fossekallen.
Talarlista var lang, men alle hadde
korte innlegg so det vart ikkje trøytande.
Det vart fortalt om den striden det var
då verket skulle byggjast og kor bra det
var for distriktet at det vart bygt. Det
skal ikkje her nemnast namna til alle talarane. Hveding helsa frå NVE og sa
m. a. at han hadde hatt svært lite med
Mørkfoss Solbergfoss å gjere desse åra
han hadde vore generaldirektør. Eit tiltak
som går godt fekk han som regel lite
med å gjere. Han såg det som eit teikn
på at det gjekk godt her sia han hadde
hatt lite samband. Ein annan som kom
med helsing og som vi kjenner i NVE
var direktør Røst-Hagen i Akershus ev,
han var her i etaten før.
Det var utdeling av gåver til pensjonistane, dei fekk kvar sitt elektriske ur.
Elles vart det bore fram gåver til jubilanten og.
Alt gjekk so fort og konsist at endå
heile høgtida varde berre tre timar, fekk
folk tid å snakke saman, og praten gjekk
livleg kring borda.
SN

Hva skjer ?
Vern og Velferds premie for 1973 gikk til Lars Strand ved Statskraftverkenes
anlegg. Her gratuleres
han av direktør
Tor Arnevåg.
I midten rådets
adm. direktør Kaare N. Selvig.

55 for till Norge
och tävlade i
fotboll och friidrott
Vi börjar få igång trevliga idrottsutbyten med våra nordiska grannar. Femtiofem glada vattenfallare (dårav 16 damer) från Råcksta tävlade i Oslo den 7
september med kolleger i Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen.
Det blev samtidig ett vårdigt firande
av hemmalagets 10 års-jubileum. Låt oss
börja med det sista för en gång skull —
jubileumsfesten i Vassdragets huvudkontors matsal. Det blev en fest som sent
ska glömmas
med generaldirektören
Hveding med fru i spetsen och velferdschefen Graaterud och pressechefen Nesdal som nårmaste supporters. Vattenfall
representerades bl a av vår nordiska samplanerare
Gunnar
Nordlöf
med fru,
båda aktiva orienterare.
Menyen bestod av norsk specialitet —
spekemat, Rømme, Flatbrød og loff,
fjellsmør, øl og akvevitt, kaffe og kringle. Originellt och mycket gott.
Uppvaktningar,
prisutdelningar
och
dans och i övrigt ett trevligt kollegialt
umgånge gjorde kvållen mycket lyckad.
Men nu åter till huvudsaken: tävlingarna. En sagolik tur med vådret som i
sista stund vånde från surmulenhet och
regn till det gladaste solsken gjorde
idrottsutbytet med de norska kollegerna
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Gryttenordfører,

till ett stort nöje. Man hadde lyckats
hyra Frognerstadion
vilket hade kolstybb på såvål Mparbanen som fotbollsplanen.
Hår följer nu några resultat.
Vi börjar med damfotbollen. Det blev
en spånnande och fartfylld match med
1-0
till Sverige. Ingela Berg gjorde
målet.
Herrfotbollen vann norrmånnen råttvist med 3-0.
I friidrotten vann norrmånnen
såvål
100 SOM 1500 m. I 5000 metersloppet
segrade Carl-Eric Persson med Kenneth
Averstad på andra plats. I långhopp kom
Råcksta på 3:e, och 4:e och 5:e plats.
Tack vare att en norrman tvingades
bryta på vardera 1500 och 5000 m lyckades Vattenfall vinna friidrottsmatchen
mer 2 poång sammanlagt.
Orienteringstävlingen
var förlagd till
Linnerudkollen
i Oslos NØ utkanter.
Klubbmatschen
omfattade 14 deltagare
från varje lag uppdelade på två klasser
— under och över 40 år. Norrmånnen
hade svårt att få fram deltagare som var
över 40 år medan svenskarna hade matsatt problem.
Långa banan vann Gunnar Eriksson
från Sörmland (nybliven lång-DM segrare) med nårmare 3 minuter. På korte
banan tog norrmånnen revansch med 10
minuters marginal före båsta VIFare
Arne Palm. Gunnel Nordløf klarade
som ensam dam av korta banan med
2.15 tim.
Klockan 10 på söndagsmorgonen
an-

NIF's etatsgruppe ved NVE
De forskjellige direktorater og avdelinger innen vår etat har til dels stor faglig
spredning. En del avdelinger har relativt
liten faglig kontakt med andre avdelinger. Dette medfører at mange av etatens
ansatte er dårlig informert om hva som
foregår i etaten, selv når det gjelder de
store arbeidsoppgaver. Et visst kjennskap
til hva som skjer i ens egen etat bør være
en selvfølge for alle ansatte.
Ut fra dette vil etatsgruppen foreslå at
det opprettes en «Hva skjer» eller «Aktuelt» spalte i Fossekallen. Spalten bør
ha en fast side som gir en grov oversikt
over hva de forskjellige avdelinger arbeider med. Teksten bør være kort og konsis i telegramstil og samles direktoratsvis,
eventuelt avdelingsvis for de store avdelinger.
En nødvendig forutsetning for å gjennomføre dette vil være samarbeidsvilje
fra de aktuelle avdelingssjefer (kontorleder, fagsjef, direktør)
Etatsgruppen vil be om at bladstyret
legger opp til en slik spalte så snart som
mulig, i første omgang en prøveordning.
Samtidig vil vi be ledelsen ved de forskjellige avdelinger om å se med velvilje
på ordningen, som skulle være lite tidkrevende for den enkelte avdeling.
Aril Thommesen.
Ola I. Strømmen.
tråddes återfården till Stockholm. Ett
lyckat idrottsutbyte var till ånda.
En sak saknades: tid för sight-seeing.
Programmet för resor, tävlingar, matraster, sammantråden och samkvåm tog
all tid. Men sådant går ju att åndra på
till en annan gång.
Frå Vi i Vattenfall

nr. 8.

Elveforbygging i
Nedskjering av
1975-budsjettet for Bøverdalen gir vei
til flere gårder
statskraftverka
Eit uvanleginnslag
stortingsdebatten
Frå debatten i Stortinget den 17. desember 1974 om salderinga av statsbudsjettet for 1975 saksar vi dette (Stortingsforhandlinger nr. 20 for 1974-75, 2250
og 2257):
Statsråd
Ingvald
Ulveseth:
Under
handsaminga av Statskraftverka sitt budsjett for 1975 vedtok Stortinget ein reduksjon på i alt 50 mill, kr. under postane 33-47 i høve til framlegget i St.prp.
nr. 1. Reduksjonen vart gjord utan nærare fordeling på dei ymse postar. Det
vart overlate til departementet å avgjera
— ut frå ei nøyare vurdering — kva for
anlegg som skulle få nedskjering. I samsvar med dette er det i salderingsproposisjonen gjort framlegg om at 40 mill, kr.
av reduksjonen kjem på Ulla-Førre-anlegga og 10 mill, kr. på kabelen til Danmark. — — —
Aksel Fossen: Nedskjæringen av bevilgningen til Statskraftverkene har vakt
en lyrisk åre i meg, og jeg vil be presidenten tillate at jeg ser på saken i dette
lys:
Til
det
Det
kva

lags åt alle kan ingen gjera
er no gamalt og vil so vera.
høver åg for ein Ulveseth,
han enn gjerer, det blir'kje rett.

Han
rett
Det
han

bar til bordet i dette hus
mykje pengar til kraft og ljus.
var'kje lett å få løyst dei ut,
Kleppe balar med pengesut.

So glad han gjekk til sin komite,
då sa eit fleirtal: skjer ned, skjer ned!
I sume grender der olja renn
er mykje pengar og lite menn.

Det 1300 meter lange flomverket som
Vassdragsvesenet
har hatt i arbeid på
Galdesand i Bøverdalen, er nå ferdig.
Det gir flomsikring for dyrket og dyrkbar jord. Ca. 60 mål innvinnes slik at
det kan fulldyrkes. Dessuten ble arealet
som beskyttes, mye bedre arrondert på
grunn av anlegget.
Herredsagronom
Svestad i Lom roser
Vassdragsvesenet for det raske arbeidet
som er gjort både på planleggingsstadiet
og under utførelsen, og karakteriserer
flomverket som litt av et Columbi egg.
Samtidig med at det beskytter mot flom,
så gir anlegget gardsveg til gårdene Galde søndre, øvre og nedre, og til Mundhjell. Vegen plasseres på toppen av fyllingen.
Det var store problemer med å holde
den gamle gardsvegen åpen om vinteren,
og når det var flom var den alltid stengt.
Nå skulle disse vanskene være borte. At
bøndene er tilfreds med arbeidet som er
gjort, sier seg selv.
Utgiftene til anlegget er på 200 000
kroner, gårsvegen ibereget. Dette fordeler seg med ca. 25 000 kroner på Lom
kommune, 25 000 kroner til deling på de
tre gårdene, og 150 000 kroner på Vassdragsvesenet. Daglig leder for arbeidet
har vært arbeidsformann Arvid Aasbakk
i Vassdragsvesenets forbyggingsavdeling.
Fra Lillehammer tilskuer 19;10-74.

Utvalg
for vernearbeid
(ELI): Norske Elektrisitetsverkers
Forening har i samarbeid med Vern og Velferd nedsatt et utvalg for vernearbeid. I
utvalget sitter representanter for vernetjenesten ved elektrisitetsverkene,
samt re-

Vår gode statsråd han var'kje glad,
han gjekk på stolen og soleis kvad:
Dei siste åra vart lite gjort,
no må me skunda oss framåt fort.
Kjem kalde vintrar, ja vanleg ver,
då vil de angra på det de gjer.
Eit fleirtal svara og sa igjen:
Skjer ned i grender der olja renn.
Du fær ei fullmakt frå dette hus,
det vert for mykje av kraft og ljus.
Om nokre dagar frå statsråds hand
kom bod til Tinget om Rogaland:
No hev eg gjort det, om enn med sut,
Ulla-Førre er kutta ut.
Då samlast atter dei same menn:
Me sa skjer ned, men ikkje den!
Vel gav me Ingvald ei fullmakt go,
men det var dengong og ikkje no.
Dei saman rødde og skreiv med hand
det er for gale med Rogaland!
Gløymt var grender der olja renn
for mange pengar og lite menn.
På ny gjekk bodskap til Tingets sal:
Han Ingvald brukar for store tal!
Der i budsjettet er mangt å snu
frå posten 30 til 47.
Ta nokre kroner frå kvar og ein
so ruslar alle på halte bein.

presentanter for NVE, Vern og Velferd
og NEVF. Utvalget vil bli søkt utvidet
med en representant for NVE-Elektrisitetstilsynet.
Utvalgets formål er å aktivisere og effektivisere vernearbeidet ved landets elverker. For å kunne gjennomføre dette
har utvalget fått følgende mandat:
Koordinere arbeidet med hensyn til
verne-, helse- og miljøspørsmål.
Arrangere kurs og seminarer.
Forestå innkjøp av aktuelle fi1mer og
annet opplysnings- og informasjonsmateriell, samt gi opplysninger om og
stå for distribusjonen av dette.
I samarbeid med Vern og Velferd å
legge opp til en felles statistikk for elverkene basert på skadeanalyse.
Utvalget har følgende sammensetning:
Organisasjonssekretær
Gunnar Sæther,
Oslo Lysverker
Stabsingeniør E. Iversen, Skiensfjordens kommunale kraftselskap
Overingeniør
0. Ueland, NVE —
Statskraftverkene
Avd.ingeniør M. G. Huseby, Trondheims El-verk
Overingeniør H. Vibstad, NEVF
Utvalget konstituerte seg på møte 11.
oktober 1974, og valgte Gunnar Sæther
til formann. Konsulent T. Bæra, Vern
og Velferd ble utpekt til utvalgets sekretær.
Utvalget tar bl. a. sikte på å arrangere
vernekurs, oppfølgingskurs, samt verneseminarer for landets elverker. De første
kurs vil bli arrangert i vår, det første
seminar er planlagt til Harstad i mars.
Aktuelle emner på seminarene er røykdykking, ergonomi, forebyggende vedlikehold, løfte- og heisinnretninger, stolpesko og belter, driftsforskriftene,
arbeidsplassundersøkelser
og viktigheten av
dette.
Elf orsyningens Inf ormasjonstjeneste.

Viljestyrke
— Det er viljestyrke som trengst. Kona mi krev at eg skal slutta å røykja,
men eg gjev meg ikkje.

Beriktigelse Fossekallen nr. 5
I artikkelen på side 17 om vasskraftutbygging har siv.ing. Korsvoll
ikke uttalt seg korrekt når det gjelder beskatningen. I 3. spalte står det
bl. a. at det er Riksskattestyret
som fastsetter bruttoformuen
til kraftverket. Dette er ikke riktig idet kraftverkene er undergitt de vanlige
regler for formuesansettelse, nemlig at det er de respektive ligningsnemnder som ansetter formuen. I praksis blir det som regel overlatt til
en oppnevnt sakkyndig komité å komme med forslag til samlet verdsettelse, i hvert fall ved første gangs taksering.
Det Riksskattstyret
fastsetter etter forslag fra Vassdragsdirektoratet
er
verdien av erstatningene rundt magasinene og den prosentandel av samlet kraftmengde som den enkelte regulering tilfører de berørte kraftverker. Begge disse fastsettelser er fordelt på de berørte kommuner.
For øvrig er det riktig det Korsvoll i svært grove trekk skriver om
kraftverksbeskatningen.
Finn Storaker.

Slik ender soga om kraft og ljus
og endra vedtak i dette hus.
TM
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opptjeningstid er minimum 85 år kan
man søke om å gå av ved fylte 65 år.
Pensjonen er 66 % av lønna med full
opptjeningstid.
Etter samordningen med folketrygden
får den enkelte utbetalt ca.:
66 .reg.lønn = Sum pensjon
-- + 590 kr. +
4
100
g = grunnbeløpet i folketrygden.

Fra møtet i Samarbeidsutvalget
for drift av Østlandsverkene
Sak nr. 6.
stemmelser

Orientering
om pensjonsbei Statens pensjonskasse
ved

konsulent Akselsen.
Akselsen startet med å opplyse at flere
pensjonskasser blir slått sammen til Statens pensjonskasse for embets- og tjenestemenn fra 1.1.75. Pensjonsutbetalingene
er i forhold til lønnsklassen. En del faste
tillegg blir regnet med i pensjonsgrunnlaget. Dette gjelder m. a. skifttillegg. Det
arbeides også for å få med fast overtidsgodtgjørelse,
ledningsmestertillegg
og
vakttillegg.

For anleggsarbeidere er det gjennomsnittslønnen for gruppen som blir lagt til
grunn.
For tiden får tunnelarbeidere pensjon
etter 1.kl. 22 og anleggsarbeidere
etter
1.kl. 21. Det arbeides med å komme til
en ordning der inntektene til den enkelte
blir lagt til grunn. Dette vil bli mer korrekt.
Generelt oppnår driftspersonalet pensjon ved fylte 68 år, men man kan gå av
med full pensjon ved fylte 67 år om man
har full opptjeningstid. Dersom alder +

Etterlatte får 60 % av den bortgåttes
pensjon pluss 10 % pr. barn under 18 år
(for de tre første). (Enke får 20 % for
første barn og 10 % for de øvrige.)
Når en arbeidstager blir førtidspensjonert, får han full pensjon om han ved å
fortsette til normal aldersgrense ville fått
full pensjon.
Overenskomstlønte arbeidere blir pensjonert ved fylte 65 år. De kan også gå
av tre år før dersom alder + tjenestetid
er minimum 85 år.
Det oppstod en diskusjon om hvem
dette omfatter, og det var enighet om at
man ikke burde hatt ulike aldersgrupper
for forskjellige arbeidstagergrupper.
Akselsen skal undersøke hvem som
omfattes av den spesielle avtalen om
tidligere pensjonering.

NVE's PERSONALE
Endringer i novemberog desember 1974
Nytilsatte:

Avansement

Asphaug, Jan E.
Bondal, Gunleik
Braaten, Bjørn
Ertresvåg, Ola Jon
Fossdal, Marit L.
Gottschalk, Lars T.
Gran, Finn
Grindvik, Borghild J.
Heggheim, Brit
Hoksrød, Vivi-Ann
Kielland, Jacob de Rytter
Kjelsvik, Turid
Kaarfald, Arthur W.
Lervang, Gunnar
Maurseth, Aud Eli
Mørck, Margit
Nilsen, Kai Bjørn
Nordjordet, Bjarne
Pallesen-Mustikay, Erik
Simonsen, Inger
Varkold, Trine Lise
Vestrheim, Olav
Wangensteen, Ivar
Aamodt, Arthur
Aasgaard, Ivar
Avansement

Maskinmester
Fagarbeider
Avd.ing. I
Fullmektig I
Statshydrolog II
Statshydrolog I
Fagsjef
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Overing. I
Ktr.ass.
Fagarbeider
Avd.ing. II
Ktr.ass.
Fullm. i særkl.
Konsulent II
Fagarbeider
Avd.ing.
Tegner II
Ktr.ass.
Overing. II
Avd.ing. I
Konsulent II
Overing. II

Innset-verkene
Omr. 1
SBA
AE
VHD
VHO
AA
SKH
Eidfjord-anl.
AAØ
Ulla-Førre-anl.
Eidfjord-anl.
Omr. 3
VN
Eidfjord-anl.
VK
SK
Omr. 1
SBP
SBF
AA
Eidfjord-anl.
SEK
AAØ
VVK

Fullmektig I
Konsulent II
Overing. II
Fullm. i særkl.

Eidfjord-anl.
AE
SBP
Skjomen-anl.

og opprykk:

Byggstøyl, Ottmar
Enger, Sigfrid
Gullikstad, Magnus
Halland, Johannes

og opprykk:

Køber, Kjell
Lunde, Malfrid
Myrhaug, Eirik B.
Norhagen, Magne
Nygaard, Oddvar
Paus, Hans Nicolay
Reini, Henning M.
Røste, Gudbrand
Schjetne, Kåre
Fratredelse

Ktr.fullm.
Fullm. i særkl.

SIK
AAØ

Opps.mann II
Avd.ing. II
Ingeniør
Tekn.ass.
Ktr.ass.
Tekniker
Bud
Ktr.ass.
Avd.ing. II
Overing.
Ktr.ass.
Maskinist
Ingeniør
Avd.ing. I
Driftsarbeider

Skjomen-anl.
SBP
SBM
Folgefonn-anl.
SBF-Bjerkvik
SBF
AA
Skjomen-anl.
SR
SEK
VK
Vestlands-verkene
EEM
SBM
Rana-verkene

annen:

Berg, Oddvar
Bolstad, Elias
Hagen, Egil
Henden, Bjørn
Karlsen, May
Lien, Arne
Lyseggen, Paula
Olsen, Marit
Rinnan, Ola Mørkved
Sandvik, Rolf
Skogheim, Anne Marie
Svensen, Sven Ole
Tobiassen, Alf R.
Vigander, Kjell
Ytterli, Dagfinn

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo

EEE
Eidfjord-anl.
Skjomen-anl.
ET 4
SBF-Bjerkvik
SBF
Eidfjord-anl.
SBF
SBF

med pensjon:

Clausen, Randi
Lysgaard, Brynjulf
Fratredelse,

Overing. I
Ktr.fullm. I
Ingeniør
Overing. II
Overing. II
Ingeniør
Konsulent I
Overing. I
Overing. I

