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I  en rapport om «Informasjonsar-
beidets organisering og gjennomføring
i NVE», som ble utarbeidet som et
ledd i NVE's langtidsplanlegging
(LTP)  i 1975 ble det bl. a. sagt:

«Det er bred enighet om at «Fosse-
kallen» hittil har dekket sin oppgave
som NVE's bedriftsavis. Det bør nå
satses på en utvidelse av bladet, dels
fordi det bedre skal kunne bidra til å
løse det økende behov for intern in-
formasjon, men også for at det skal
kunne bidra til å markere NVE's an-
sikt utad. For begge disse formål er
det nødvendig med en mer aktiv og
systematisk medvirkning fra ledelsens
og fagavdelingenes side med faste
spalter, artikler, reportasjer, intervjuer
m. v. Redaktøren må få bladet som
eneste arbeidsfelt. På lengre sikt må
ytterligere styrking av redaksjonen
vurderes.»

NVE's ledelse stilte seg straks posi-
tivt til denne målsettingen for bladet.

Da forrige redaktør før siste års-
skifte søkte avløsning etter mange års
virke, fant en det hensiktsmessig — i
forbindelse med den forandring i bla-
dets ledelse som derved måtte komme
— å drøfte nærmere «Fossekallen»s
framtidige rolle.

Etter forutgående kontakt med tje-
nestemannsorganisasjonene ble det
med brev av 4. januar oppnevnt et
utvalg som skulle vurdere hvilke krav
som burde stilles til «Fossekallen» ut
fra de mål som er nevnt ovenfor,
drøfte organisasjons- og styringsform
for bladet, eventuelt foreslå ny in-
struks samt vurdere de økonomiske
konsekvenser av de forslag utvalget
måtte fremme.

Allerede 4. februar forelå utvalgets
innstilling. Det ble her tilrådd at
«Fossekallen» skulle få heldagsredak-
tør og at det burde tas sikte på å utgi 


10 nummer i året. Det ble foreslått et
utvidet bladstyre med 9 medlemmer,
6 fra organisasjonene og 3 fra admi-
nistrasjonen. Dette bredere sammen-
satte styre skulle muliggjøre represen-
tasjon også fra distriktene.

Utvalgets forslag ble i alt vesentlig
fulgt opp av bladstyret og NVE's ho-
vedstyre.

I mai ble stilling som redaktør opp-
rettet og lyst ut med frist I. juli.

I august ble ny instruks for «Fosse-
kallen» vedtatt av Hovedstyret. Den
er gjengitt på side 18 i dette nummer.

I  september ble så redaksjonssekre-
tær Sverre Skara i NSB's bedriftsblad
«Vårt Yrke» tilsatt som «Fossekal-
len»s første heldags redaktør. Han vil
tiltre I. januar. I julenummeret vil vi
komme tilbake med en utførligere
presentasjon av den nye redaktøren.

Administrasjonen har anmodet tje-
nestemannsorganisasjonene om å opp-
nevne sine representanter til det nye
bladstyre innen 1. november. Det nye
styret håper vi også å kunne offent-
liggjøre i julenummeret.

Vi går dermed mot slutten på et be-
givenhetsrikt år for «Fossekallen».

Med de forandringer som nå er ved-
tatt, må vi tro at bladet i større grad
enn hva som hittil har vært mulig, vil
kunne tjene som et bindeledd mellom
NVE's folk i alle deler av landet og
innen alle de forskjelligartede virk-
somhetsgrener.

Det vil også på en helt annen måte
enn hittil kunne klargjøre etatens syn
og holdninger til de store og kompli-
serte saker som opinionen i vårt sam-
funn i stigende grad synes opptatt av.
— Og «Fossekallen» vil kunne pre-
sentere innad og utad også alle de
andre viktige funksjoner NVE står
for — saksområder som ikke så ofte
pådrar seg de store oppslag. Red.
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Grytten-anlegget på hell

Auksjon over anleggsmateriell ved nedtrappingen på Grytten. Auksjonarius Edv.
Reiten slo til da Magnus Doseth gikk opp til 230 kroner for pressluftslangene.

Anleggsvirksomheten ved Grytten-
anlegget er nesten kommet til vegs
ende. — Det har i lengre tid hersket
en oppbruddsstemning, som tildels.
har vært følsom og som blant annet 


har resultert i en alt for stor avgang
på kvalifisert personell av forskjellig
kategori. Slik har det imidlertid lett
for å bli i nedtrappingsfasen ved et
kraftanlegg. I det øyeblikk turbinene

er satt i gang kan det virke som om
målet er nådd, — «Fjellgubben»
grynter tilfreds langt inne i fjellet og
skaper lys, varme og glede i tusen
hjem, samtidig som industrien får
større energi til å holde hjulene i
sving. Men på det "tidspunkt dette er
oppnådd, haster arbeidstakerne vi-
dere og jager etter nye mål og ar-
beidsplasser.

I likhet med oppstartingen av et
vannkraftanlegg, krever imidlertid
nedtrappingen også en viss tid. — Til-
leggsoppgaver, som kan ha mange
forskjellige årsaker, demontering av
brakker og hjelpeanlegg, opprydding,
arrondering, isåing o.l. kan være tid-
krevende og by på store problemer i
øde fjellområder der en kan ha vin-
ternedbør og kuldegrader i alle årets
måneder.

Tross demonstrasjoner i startfasen,
nedskjæring av budsjett og andre
uforutsette hindringer gjennom en 6-
årsperiode, er en nå kommet til av-
slutningen, men Mardøla- og Grytten-
tiden vil være risset inn i lokalsam-
funnets historie som en begivenhets-
rik tidsepoke.

ISKO

Anleggsleder Høgestøl må nå ta avskjed med medarbeidere på løpende bånd. Kirsten og Herbjørn Fredriksen drar til Notodden
Trygve Talgå begynner i ny jobb i Surnadalen og Anders Gjervan skal til Arbeidstilsynet. Alle forlater  etaten etter mangt
års tjeneste.

FOSSEKALLEN 3



Bondhusbre-inntaket Et pionerprosjekt
Bondhusbreen — en arm av Folge-

fonna, strekker seg langt ned i dalen,
og fra denne reriner det frem en bre-
elv. Elva skal fanges inn til inntaks-
magasinet for Mauranger kraftverk
gjennom en tunnel som er drevet i
fjellet under brearmen ca. 900 meter
over havet.

Fjelltaket mellom tunnel og breen
varierer med formen på dalbunnen
der brearmen langsomt «flyter» ned-
over fra ca. 10 m til ca. 35 m. Over
fjellet er det en istykkelse på ca. 170
m. I denne isdekkede dalbunnen ren-
ner flere vannløp som danner elven
lengre nede. For å få tak i disse, er
det drevet fire sjakter gjennom fjellet
og oppunder isen. På grunn av istryk-
ket, vandrer vannet frem og tilbake,
så foreløpig får vi vann i bare ett
hull. Vannet transporterer med seg 


mye grus, stein og slam, så det er
sprengt ut et sandfang og et stor-
steinskammer, som må tømmes hver
vinter når vannføringen praktisk talt
er null. Det tar ca. 6 uker å tømme
dette med lastemaskin og dieselloko-
motiv med vagger. Stedet er helt
ufremkommelig unntatt med helikop-
ter. Det ble planlagt en helikopter-
plass på steintipp med bobekvemme-
ligheter, lokomotivtall med verksted
og strømforsyning fra dieselaggregat.
Heldigvis, må man si, så raste hele
tippen ut før dette ble bygget. Derfor,
ved munningen av tverrslaget midt i
fjellsiden, ble det bygd et hus, heng-
ende på fjellveggen, med alle bekvem-
meligheter for lengre opphold. I
husets «kjelleretasje» kommer tverr-
slagstunnelen ut, og under et rasover-
bygg går skinngangen for tipping av

masse fra sandfang og storsteinskam-
mer. Ca. 50 m bortenfor «flyter» den
mektige Bondhusbreen sin sneglegang
mot dalen, der enden avsmeltes i takt
med flytehastigheten. Stadig høres
mektige drønn når isen sprekker opp,
og alt er trolsk og eventyrlig.

På første bilde ser vi huset, som
populært kalles «vinduet», under byg-
ging v.h.a. helikopter. Taket blir heli-
port, og her skal vi hver vinter «for-
vise» karer til et bekvemt isolat for
arbeid med tømming av sandfanget.
Nå er enda ikke alt vannet funnet, så
til vinteren vil det bli drevet nye
sjakter oppunder isen etter et lete-
program som vi utfører i sommer.

For å få mer erfaring om isen under
disse trykkbelastninger og for å kart-
legge forholdene mellom fjell og 170
m is, så ble det smeltet tunneler fra
sjaktene i isen. Det andre bildet viser
Bjørn Wold fra Brekontoret, som sit-
ter på fjelltaket i en smeltet istunnel
med is over hodet.

Prosjektet har vakt stor interesse
på universitetshold, og de er gitt til-
latelse til å benytte stedet i forsk-
ningsøyemed. Videre betrakter SBP,
Plankontoret ved Statskraftverkenes
Bygningsavdeling, dette som et
pionerarbeid for å skaffe seg erfarin-
ger i forbindelse med eventuelle bre-
inntak i Jotunheimen.

Og vi ved driften skal holde alt ved
like, koordinere arbeidet, sikre per-
sonellet, og ikke minst produsere mest
mulig energi ut av det hele.

V . Bern
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Eget informasjonshus ved Sima kraftverk
Tross Eidfjord-anleggenes veldige

omfang blir det bare en eneste kraft-
stasjon i dette komplekset, etter de re-
guleringer Stortinget hittil har ved-
tatt. Eller for å være litt nøyaktigere:
Det blir to «kraftstasjoner» i samme
maskinhall! Vannet fra Bjoreia og
Sima-vassdragene i øst og nord føres
ned til aggregat 1 og 2 i Sima kraft-
verk. Vannet fra Osa i vest føres ned
til aggregat 3 og 4. Samlet får disse
en ytelse på 1120 MW. Ny norsk re-
kord, sier avdelingslederen Gunnar
Steiro. Tonstad på 640 MW er etter-
trykkelig slått! Men han er pinlig
klar over at rekorden ikke blir gam-
mel. Men den blir innen etaten, til og
med på Vestlandet, i Ulla-Førre.

Men størst eller nest størst. Den
utsprengte stasjonshallen i Sima er
stor. Den har ganske nøaktig samme
volum som Oslo Rådhus, som er så
greitt å sammenligne med. De fleste
har jo sett det.

Dette og mer til om Eidfjord-an-
leggene kan interesserte få å vite i en
informasjonsbrakke som er reist like
utenfor adkomsttunnelen til stasjonen.

Og en fargerik og lettfattelig bro-
sjyre får de med i handa på veien
videre.

Når stasjonen kommer i drift vil
det bli en egen informasjonsavdelin-
gen i en permanent bygning utenfor
stasj onen.

Her vil etaten gjøre litt mer enn
det som hittil har vært vanlig for å
presentere et kraftverk, etaten og
norsk kraftforsyning for almenheten.
Et stort settefiskeanlegg nær ved vil
med sine tusener av laks- og aure-
yngel også kunne bli en turistattrak-
sjon.

For ikke å snakke om veien opp til
Kjeåsen, gården på en hylle 600
meter oppe i fjellet, hvor rørbrudd-
ventilene for stasjonen vil bli plassert
inne i fjellet.

Ved Kjeåsen står den dag i dag et
eksempel på tidligere tiders utnytting
av vannkraften i form av et kvern-
hus. — Se omslagsbildet til «Vår
virksomhet« 1973. — Men kvern-
huset blir ikke stående mye lenger
om ikke noe gjøres. Et stort hull i
taket forteller tydelig om forfall.
Burde vi ikke føle et ansvar for å
bevare et slikt minne, spør anleggs-
lederen Olav Nummedal, som har
gjort seg flere tanker om vår utad-
vendte virksomhet.

Han mener vi burde gå sammen
med den gjenoppståtte Eidfjord kom-

Maskinsalen i Sima kraftverk.

Steiro orienterer en interessert besøkende.
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Storanlegg på høyfjellet Sysendammen

Ved Sysendammen ovenfor Vø-
ringsfossen feiret Eidfjord-folket i år
St. Hans ved å avfyre Statskraftverke-
nes til da største salve. Ved hjelp av
80 tonn sprengstoff skjøt de ut 83 000
m3 stein til bruk i bygging av dam-
men. Her ser vi steinbruddet like før,
under og etter. Det var Andreas
Gausdal som var på pletten med ap-
paratet.

Da Fossekallen besøkte damanleg-
get i begynnelsen av august, var all
denne steinen forlengst lagt på plass i
dammen ifølge vår omviser, oppsyns-
mann Villmones.

Sysendammen vil bli et mektig
byggverk, godt synlig fra riksveien
over Hardangervidda. Den blir ca.
80 m høy på det meste, inntil 275 m
bred i bunnen og 7 m bred på top-
pen. 3,6 millioner m3 masse kommer
den til å inneholde. En kan bare drive
med dette arbeidet i sommerhalvåret,
fra mai til oktober. I fjor sommer la
karene på plass 0,6 millioner m3, og
så er planen å plassere 1 million m3
hver av de følgende sommerene, altså
i år, i 1978 og 1979.

Denne framdriften er dog avhengig
av at de får dispensasjon til å kjøre 


med nattskift også i 1978 og 79, ifølge
Villmones. Hvis ikke, blir det arbeid
også sommeren 1980.

Framdriften av en fyllingsdam er
nå ellers også sterkt avhengig av pent
vær. Kommer det ei regnskur, blir
morenemassen for blaut og kan ikke
komprimeres som foreskrevet.

Da vi var på besøk, var karene i
gang med å høvle vekk et 20 cm lag
med morenemasse fordi det hadde
regnet om natta. Da vår befaring var
over, kom det sannelig en skur til.

Men Sysendammen vokser likevel
jamt og sikkert.  Die

Kvernhuset på Kjeåsen som det ser ut
i dag.
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mune og den lokale turistnæringen
om en felles presentasjon av området
for turistene og andre besøkende. Vi
bør gå med av hensyn til vårt ansikt
utad. Og enhver styrking av de lokale
arbeidsmuligheter er et gode i en ut-
kantkommune som Eidfjord.

Nummedal understreker ellers at
samarbeidet med kommunen er godt,
det gjaldt Ullensvang storkommune
og det gjelder etter at Eidfjord er
skilt ut igjen. Det ser ut som om
skilsmissen fra Ullensvang har utløst
stor politisk aktivitet i Eidfjord —
nærdemokratiet har slått til for fullt.
I den aktuelle debatten stiller Num-
medal seg helt på linje med kommu-
nens syn når det gjelder å hevde 


bygdefolkets gamle rettigheter til bruk
av Vidda. Visse fordeler må folket
på et slikt sted få ha, mener han.

Men i kampen om utbygging av
Veig vil han stille som observatør.
Det er ikke vår sak å være for eller
mot Veig, sier han. Det eneste han
instendig ber om, er at myndighetenes
avgjørelse må falle seinest i 1979. Da
vil avtrappingen komme med de ar-
beidene som nå er igang og opp-
bruddstemningen vil bre seg blant
folk. Om en avgjørelse om utbygging
av Veig kommer senere, må så an-
leggsstaben bygges opp på nytt. Og
det vil være uhyre lite effektivt.

Die



'

Før, under og etter
smellet. 80 tonn
sprengstoff omskapte
på et øyeblikk
83 000 m3 fjell til
125 000 m3 dam-
fyllingsmasse.

Oppsynsmann Eiler Villmones fra Kor-
gen, nå ved Sysendammen, har jobba
ved NVE's anlegg siden 1948.

Sysendammen på vei opp. — I midten
en tetningskjerne av morenemasse, uten-
for denne på hver side to lag filtermasse,
grus innerst, pukk ytterst. Utenfor filter-
massen på hver side støttefyllinger av
større stein. Ytterst omhyggelig plasserte
store steiner i tre lag på vannsiden, mot
venstre, og ett lag på luftsiden.

4.2r.

Rallaren Kalle sikret for NVE
Statuen av Ralleren Kalle som

smykket omslaget i vårt juni-nummer,
er nå sikret fast plass utenfor Vass-
dragsvesenets bygning i Middelthuns-
gt. i Oslo. Industridepartementet har
samtykket i at statuen innkjøpes for
kr. 100 000,— og at det bekostes en
permanent sokkel.

Departementet skriver bl. a.:
«Etter det departementet forstår,

har man med Ottar Espelands skulp-
tur «Kalle» funnet et kunstverk som
både kunstneren, byggets arkitekt,
Eiendomsdirektoratet og NVE mener
tilfredsstiller kravene. Skulpturen har
siden påsketider i år vært prøveopp-
stilt på plenen foran kontorbygnin-

gens sydgavl, og den er allerede ak-
septert som «en naturlig del av mil-
jøet».

Foruten å passe svært godt til byg-
ningens arkitektur og til landskapet,
trekker «Kalle» på sin måte en for-
bindelseslinje til den anleggsvirksom-
het som gjennom flere 10-år har stått
sentralt i NVE's virksomhet.

På denne bakgrunn vil Industride-
partementet gi sin tilslutning til at
NVE fullfører utsmykkingen av sin
administrasjonsbygning ved å kjøpe
inn Ottar Espelands skulptur «Kalle».

Vi gratulerer både kunstneren, de-
partementet og etaten.
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DANK Statskraftverkenes nye system for
overordnet driftskontroll Overingenior Jon Tveit, SDR

Det er vel nå godt kjent at Stats-
kraftverkene skal begynne å drive
DANK en gang etter 1980.

DANK står for — Datamaskin
Assistert Nett-Kontroll. Det vil si at
man skal ta i bruk datamaskintekno-
logien som et vesentlig hjelpemiddel
for å overvåke, styre og planlegge
driften av statens produksjons- og
overføringssystem.

Hvorfor DANK?
Statskraftverkene har eksistert len-

ge, og driften av systemet har til en-
hver tid vært gjennomført med de
hjelpemidler og de mennesker man
hadde til disposisjon. Man har over-
våket kraft- og transformatorstasjoner
samt overføringsledninger for at hele
dette systemet skulle kunne utnyttes
best mulig. Hittil har de viktigste
hjelpemidler i koordineringen vært
telefonen og diverse målinger som
har vært overført til bestemte drifts-
sentraler. Vurderinger ut fra de fore-
liggende opplysninger har blitt fore-
tatt av de forskjellige vakthavende.
Dette systemet har virket og virker
også i dag.

Samtidig som elektrisitetssystemet
har blitt mer og mer komplekst har
det imidlertid kommet til nye tek-
niske hjelpemidler. I dag er data-
maskinteknikken et epokegjørende,
nytt fremskritt i denne sammenheng.
Kompleksiteten i systemet i dag gjør
det umulig for den menneskelige
hjerne å kombinere alle opplysninger
og vurdere den fulle konsekvens av
for eks. koplinger eller feil i systemet.
Vår nye «hjelpehjerne» — data-
maskinen — er da en utmerket assi-
stent.

Med dette hjelpemiddel vil det være
mulig å utnytte systemet bedre. Last-
grenser for overføringene kan f.eks.
overvåkes bedre, og det kan gripes
hurtigere inn når en eller annen
grenseverdi er overskredet eller er i
ferd med å bli det. Videre kan man
regne gjennom en rekke mulige for-
delinger av produksjonen på de for-
skjellige kraftstasjoner og aggregater
for å dekke en bestemt last. Blant dis-
se kan den plukkes ut som gir det
økonomisk beste resultat (redusere
overføringstap, minimalisere tapping
fra magasiner osv.) og driften legges
opp etter dette.

Et annet moment er at all utvikling
synes å skje mer eller mindre auto-

matisk. Mennesket vil høyere opp og
lengre fram. Derved frembringes nye
hjelpemidler som inspirerer til inn-
sats som fører til bedre innsikt og re-
sultater.

Hva er DANK?
Kontrollen og overvåkingen av

Statskraftverkenes system vil bli orga-
nisert på tre nivåer (som før):

Gruppesentraler
Områdesentraler
Landsentral

Geografisk plassering går fram av
figuren.

Det er lagt opp til en mest mulig
desentralisert styring ved at beslutnin-
ger tas på et så lavt nivå som mulig.

Gruppesentralene har den lokale
styring av stasjoner og nett i sitt lo-
kale område. Karakteristisk er at det
skjer en utstrakt fjernstyring fra disse
som reduserer driftspersonalet rundt
omkring på de enkelte stasjoner.
Gruppesentralene vil være utstyrt med
datamaskiner, og disse kommer i tur
og orden utover nå. Gruppesentralene
hører ikke til DANK, men det skal
formidles data fra disse til område-
sentralene som vil omfattes av
DANK.

En områdesentral vil omfatte et
driftsområde, og denne vil ha over-
ordnet kontrollmyndighet og koordi-
neringsansvar for gruppesentralene
innen driftsområdet. Områdesentrale-
ne vil geografisk bli plassert sammen
med en gruppesentral, og på disse
stedene vil derfor disse to typer sen-
traler i betydelig grad gå over i hver-
andre.

Landsentralen i Oslo vil koordi-
nere det landsomfattende system og 


forbindelsene til utlandet. Den vil
være overordnet og bygge på informa-
sjoner fra områdesentralene.

For at et slikt system skal bli effek-
tivt, er det nødvendig med et effek-
tivt kommunikasjonssystem som kan
formidle store mengder data hurtig
og pålitelig. Kommunikasjonssystemet
vil benytte faste samband leiet fra
Televerket, samband over kraftled-
ningene og radiolinjer for å tilfreds-
stille kravene til økonomi, pålitelighet
og effektivitet.

Det som inngår i DANK er data-
maskinutrustningene med program-
systemer på område- og landsnivå.
Følgende programsystemer skal være
operative når DANK tas i bruk:

Database
Nettkonfigurator
Tilstandsestimator
Interaktiv lastflyt
Operatørkommunikasjon

Databasesystemet er et program-
system som tilrettelegger og opp-
daterer data for de programsystemene
som er nødvendige for å overvåke,
kontrollere og planlegge systemet (de
operative programsystemene). Man
kan tenke seg databasesystemet som
et avansert arkivsystem for data.

Nettkonfigurator er et program-
system som til enhver tid holder over-
sikt over koplingstilstanden i nettet.
Det vil si hvilke brytere som er luk-
ket og hvilke som er åpne.

Tilstandsestimator gjør det mulig
på grunnlag av et begrenset antall
målte verdier (spenninger, effekter) å
regne ut en rekke andre størrelser det
er nødvendig å ha oversikt over. På
denne måten kan antall måleverdier
som ellers måte overføres til drifts-
sentralene reduseres sterkt, og det
kan også oppnås en kontroll av de
målte verdiene. De gjeldende verdier
overføres til databasen.

OperatØrkommunikasion med data-
maskinen og databasen baseres på et
programsystem som skal gjøre det
praktisk og effektivt å nytte DANK
til sitt formål. Ved hjelp av dette sy-
stemet kan ønskede oversiktsskjemaer
kalles fram på operatørskjermene
(fjernsynsskjermer). Dette kan være
skjemaer over større eller mindre om-
råder eller detaljerte stasjonsskjemaer.
På disse skjemaer vises den Øyeblik-
kelige koplingstilstand for de forskjel-
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lige brytere (skaffet ved hjelp av nett-
konfigurator), og det er påført spen-
ninger og effekter som kommer fra
tilstandsestimatoren.

Operatørene vil på denne måten
ha en fullstendig ajourført oversikt
til enhver tid. Hvilke deler av nettet
som er spenningsførende vil gå klart
fram, og ønskede måleverdier vil være
direkte påført samleskinner og linjer.
Betydningen av blindskjemaer på
tavlepaneler slik vi er vant til, vil re-
duseres sterkt når dette systemet er
innarbeidet.

Interaktiv lastflyt  er et program-
system som gir operatørene mulig-
heten for å studere konsekvensen av
å endre koplingsbilde eller fordele
produksjonen på en annen måte. Ved
hjelp av dette systemet kan man teste
om f.eks. kritiske grenseverdier vil bli
overskredet, eller man kan bruke det
som et ledd i å søke seg fram til en
så gunstig produksjonsfordeling som
mulig.

Interaktiv vil si at operatøren ved
hjelp av utskrifter på skjerin og tasta-




tur står direkte i forbindelse med
regnemaskinen.

Senere vil det være aktuelt å legge
inn flere programsystemer i DANK.
Det er ikke tatt standpunkt til når
dette vil skje.

Hvem skal operere DANK?
Skal et avansert system som DANK

kunne utnyttes godt, er det nødvendig
med gode teoretiske kvalifikasjoner
hos operatørene. Det vil derfor være
nødvendig med kvalifikasjoner på
ingeniør- og sivilingeniørnivå for å
kunne utnytte systemet.

DANK vil stadig kunne komplet-
teres med nye programsystemer etter
hvert som slike utvikles, og det ansees
hensiktsmessig å legge disse inn i sy-
stemet. Denne muligheten gjør det
også ønskelig med god teoretisk bak-
grunn for driftspersonellet. Teoretisk
innsikt kombinert med erfaringer fra
bruk av systemet skulle kunne gi gode
muligheter for å utvikle systemet vi-
dere i riktig retning.

Når kommer DANK?
Vi arbeider nå med anbudsspesi-

fikasjoner for områdesesentralen for
Østlandet i Oslo. Anbudsinnbydelsen
régner vi med å sende ut i løpet av
året. I denne tas det sikte på å ha
DANK operativ i nevnte områdesen-
tral i 1980.

Erfaringene som vinnes i arbeidet
med områdesentralen og landsen-
tralen i Oslo vil være med å bestem-
me når de andre områdesentralene
vil komme.

I tiden inntil DANK blir satt i drift
vil det skje en stadig utbygging av
gruppesentraler med datamaskiner og
fjernstyring. Område- og landsnivå vil
bli overvåket av erfarne driftsvakter
som før. Inntil det nye hjelpemiddelet
blir satt i drift, vil sannsynligvis vak-
tene bli mer stressende, idet systemet
som skal overvåkes stadig vokser i
størrelse og kompleksitet.
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På rundreise i Narvik - Ofoten-området
Tekst og fotos: Tore Dyrdahl

Morgenfriske tilsynsfolk ved ET 6's kontor i Harstad. Fra venstre tilsynsmann Arne
Henriksen, generaldirektøren, Terje Michaelsen og Erik Gjessing.

NVE er langt mere enn det kontor
som har etablert se gi Oslo og kaller
seg sentrum og hovedkontor. Strengt
tatt er Oslo-avdelingen for utkant å
betrakte, mens de virkelige sentra (der
man gjør noe), ligger plassert rundt
omkring i landet.

Med bakgrunn i dette startet gene-
raldirektøren en rundreise til alle eta-
tens anlegg, verker og distriktskonto-
rer ved sin tiltredelse for litt over to
år siden. Formålet var å bli orientert
om de forskjellige arbeidsplassene og
hilse på flest mulig av de ansatte.

I august ble denne ringen sluttet, i
og med en avsluttende befaring til
Narvik—Ofoten-området. Tre og en
halv dag av en travelt opptatt general-
direktørs og en ikke fullt så travelt
opptatt informasjonssekretærs tid var
satt av til denne reisen, som skulle
bringe oss fra Harstad til Narvik, og
fra Narvik til Bardufoss. Her skulle
vi besøke E-tilsynets 6. distrikt i Har-
stad, kraftledningsavdelingens an-
leggssenter i Bjerkvik, forbygningsav-
delingens Nord-Norge kontor og Inn-
set-verkenes driftssentral, begge i
Narvik Tinghus, Skjomen og Straums-
mo og Innset kraftverker. Innimellom
tok vi små avstikkere og inspiserte
Kilbotn, Kvandal og Narvik trafo-
stasjoner, og stoppet ellers på de ste-
der der søringer gjerne stanser bilen
når naturen slår pusten ut av en. Å
beskrive den er umulig. Resultatet blir
billeder i triste farger på dårlig papir, 


mens dette kalenderlandskapet i vir-
keligheten krever kostbart underlag
med den fineste dyptrykk, billedlig
talt.

Men gjestfriheten kan antydes uten
at den derav taper noe av glansen.
Overalt ble vi møtt med naturlighet
og, skal vi si, direkte åpenhet.

Dette resulterte i at reisens utbytte
ble desto rikere og ga oss mangt å
tenke på, eventuelt handle etter, ved
retur til Middelthunsgate 29.

Hvem skulle vel kunne orientere bedre om Skjomen enn tidligere leder ved Skjo-
men-anlegget, nåværende leder av Forbygningsavdelingens Nord-Norgekontor i Nar- Generaldirektøren og maskinmester Odd-
vik Einar Kummeneie. Foruten Generaldirektøren lytter maskinmester Kåre Sivert- mund Rotvik ved et av aggregatene på
sen (med hjelm) og driftsbestyrer Fridtjof Thingstad andektig. Innset.

10 FOSSEKALLEN



Informasjonsmøte
Etter avtalen om samarbeidsutval

skal slike utval skipe til almannamøte,
mist eit for året. Ved hovudkontoret
her i Middelthunsgate har det vorte
med eit for året, ikkje meir.

Fossekallen plar kvart år ha referat
frå desse møta, det kom ikkje i 1976.
Den gamle og den nye redaktøren får
vel ta noko av skulda kvar for dette.
Når det no lakkar og lid til at eit nytt
slikt møte må kome, skulle det vel
høve med nokre tankar som sit att 


etter siste møte. Noko referat vert det
ikkje, berre kva som var bra og kva
som var mindre bra med dette møtet.

Møtet i 1975 var lagt opp på ein
heilt annan måte enn før. Før har
desse møta vore om kvelden, dei som
då bur langt borte, har kvidd seg på
å vere att so seint. Dette møtet var i
arbeidstida og det var på Colosseum
Kino med god plass for alle som ville
vere til stades, so langt var alt bra.
Møtet vart opna av formannen i Sam-
arbeidsutvalet som sa i opninga at vi 


hadde salen i tre timar, men reknar
med å vere ferdige på kortare tid, det
var ikkje bra. Når so mange med
talerett er samla, so bør det vere tid
til å kome til orde.

I referatet i Fossekallen frå møtet i
1972 står:

«Nesdal meinte heile møtet var feil
opplagt. Det var avgjort på førehand
kva for spørsmål som skulle takast
opp og det vart på den måten eit
bunde mandat over møtet. Direktø-
rane kom med slikt som anten hadde
vore eller kom til å kome i Fossekal-
len eller årsmeldinga frå etaten. Eit
slikt møte burde vore for meir interne
spørsmål. Graatrud gjekk hardt mot
eit slikt syn, og ingen støtte Nesdal».

Denne gongen hadde to av innleia-
rane nett valt seg slike interne spørs-
mål. På den måten var møtet so bra
som det kunne. Det var likevel ein
hake ved dette og. Eine emne var
kritikk av Samarbeidsutvalet, og då
bør ikkje formannen i utvalet vere
møtestyrar, han bør stå fritt til å kun-
ne kome med motlegg. I dette tilfelle
vart det endåtil sagt frå før møtet at
møtestyraren ikkje burde vere frå ut-
valet. Når so mange sjefar er til sta-
des og sit i eit panel, so bør ein få
høyre eit pip fra dei som svar på kri-
tikk som kjem fram. Vel veit vi at å
teie i hel kritikk let seg gjere, men
det er ikkje alltid lurt.

Trass den kritikken som her har
kome fram, var dette møtet eit stort
framsteg samanlikna med some andre.

Då vi tok til med desse møta, sa
generaldirektøren at han såg slike
møte so viktige at han kunne tenkje
seg to i året.

Måtte det som her er skreve av ros
og ris gjere sitt til at slike møte vert
so gode og gjevande som råd. At dei
ikkje berre er til for å la oss høyre ei
oppramsing av slikt frå etaten vår
som vi les og høyre elles.

Eg har før peika på den uheldige
formuleringa som blir brukt i samar-
beidsutvala, «ledelsen og de ansatte».
I og med at begge partar er tilsette i
staten på same måten. Det syner seg
at det kan vere andre problem og på
det område.t. I eit referat frå møte i
ILO 1.-22. juni i år står:

«Et annet særtrekk var at diskusjo-
nen helt ble dominert av arbeidstager-
nes og statens representanter. Hvor-
vidt de sistnevnte representerte staten
som arbeidsgiver eller staten som of-
fentlig myndighet, forble uklart gjen-
nom hele konferansen.»

Det er vel so med NVE og Indu-
stridepartementet og, dei er både ar-
beidsgjevar og styremakt.

Sigurd Nesdal.

Kaffe og kringler på morgenkvisten. Koselig vertskap var Forbygningsavdelingens
Nord-Norgekontor. Rundt bordet fra venstre: Generaldirektøren, Einar Kummeneie,
Ingvar øvereng, Asona Danielsen og Olga Hansen.

Generaldirektøren orienteres om virksomheten i Ofoten-området av anleggsleder
Oddvar Nygaard, Kraftledningsavdelingens anleggssenter i Bjerkvik.
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Bølgjekraftverk
Ved juletid 1973, under «oljekrisa», starta førsteamanuensis Kjell Budal og
dosent Johannes Falnes, Institutt for eksperimentalfysikk, NTH, å arbeida
med utnytting av energien i havbølgjene. Sidan våren 1975 har dei hatt sam-
arbeid med Kværner Brug A/S. Også SINTEF, Vassdrags- og Havnelabora-
toriet og National Industri A/S har vore med i dette prosjektet. Tidlegare var
dette berre arbeid på papiret, men i år blir det prØvt modellar 1 laboratoriet.
Fossekallen har fått Johannes Falnes til å skriva om arbeidet med bølgje-
kraftverk.

Bølgjer transporterer energi. Sol-
energien, som er så viktig for alt liv,
kjem til jorda ved lysbølgjer. På kys-
ten leverer havbølgjene store energi-
mengder, som er samla opp over lange
havstrekningar, der vinden blæs. Inn
mot ei mil (10 km) strekning av vest-
kysten vår kjem det årleg ein natur-
leg energi på fleire TWh. Med ut-
bygde bølgjekraftverk kan denne
kystrekninga levera ein elektrisk ener-
gi i området 1/2 til 1 TWh i året,
eller storleiksorden 1 prosent av den
noverande norske elektrisitetsproduk-
sj onen.

Då det ikkje til alle tider er sam-
svar mellom forbrukarane sitt elek-
trisitetsbehov og den tilgjengelege
bølgjeenergien, trengst det eit energi-
lager, som kan stå for døgnreguler-
inga, og som kan vera ein reserve når
det blir ein stilleversperiode på sjøen.
Våre eksisterande vasskraftmagasin
kan brukast til slik energilagring, der-
som bølgjekraftverka blir kopla til
samkøyringsnettet. Vi sparer på vat-
net når det er rikeleg med bølgje-
energi. Magasina kan på den måten
få ei betre utnytting, for di bølgje-
energien er rikelegast om vinteren, då
vasstilsiget til fjells er minst og elek-
trisitetsforbruket størst.

Små bølgjekraftverk (av storleiks-
orden 100 W) har vore i drift i Japan
i omlag 15 år til å skaffe elektrisitet til
fyr o.l. Etter same prinsippet er eit
større kraftverk (1-2 MW) planlagt
sett i prøvedrift i år. Det er ein 80 m
lang bøye forma som eit skip, som
inneheld 11 bølgjedrivne luftturbinar.
Prinsippet er vist i fig. 1.

Frå våren 1976 til hausten 1978 er
det planlagt å investera 2,5 millionar
pund i eit britisk forskningsprogram,
der dei arbeider parallelt med fire
ulike typar bølgjekraftverk, m.a. med
den nemnde japanske typen. Den
mest omtala typen er ein fleire
hundre meter lang konstruksjon som
er vist i fig. 2. Små modellar av dette
bølgjekraftverket har vore prøvt i la-
boratoriet, og ein modell i målestokk
1:15 vil i år bli prøvt i innsjøen Loch
Ness i Skottland. Ein annan britisk 


idé går ut på å bruka samanledda
lemmar som ligg på sjøen. Bølgjene
får lemmane til å bøya seg att og
fram i forhold til kvarandre, og dei
innbyrdes svingerørslene blir brukte
til å driva pumper. Eit noko liknande
prosjekt har vore laboratorieprøvt i
Finland.

Ei ekspertgruppe ved Chalmers tek-
niska högskola i Gøteborg har lagt
fram planar for eit bølgjekraftverk
yed svenskekysten. Det er tenkt sett
saman av 6720 duppar med diameter
3 m. Kvar dupp kan svinga opp og
ned i forhold til ein forankra lodd-
rett stav som går gjennom ei sylind-
risk opning midt i duppen. Der er
elatriske viklingar som flytter seg
att og fram i forhold til magnetar, ein
såkalla linear generator. Kvar dupp
kan levera 3,5 kW. Det elektriske
systemet inneheld også likerettarar og
ein vekselrettar. Dei har rekna ut at

1) FALLANDE BØLGJE

Flottør

2)STIGANDE BØLGJE

prisen for elektrisitet levert på land
vil bli ein stad mellom 14 og 23 sv.
øre pr. kWh. Det analyserte systemet
er sikkert ikkje eit optimalt kon-
struert bølgjekraftverk. Dessutan er
konsentrasjonen av bølgjeenergi om-
lag fem gonger større på vår vestkyst
enn på svenskekysten. Dersom det
svenske kostnadsoverslaget er rett,
gjev det difor grunn til optimisme når
det gjeld norsk utbygging av bølgje-
kraftverk.

Ved NTH i Trondheim har vi ar-
beidt med ein type av bølgjekraft-
verk som særmerkjer seg ved at det
kan svinga med ei slaglengd større
enn bølgjehøgda. Det fører til ein
«sugeverknad»: ein konsentrasjon av
den bølgjeenergien som i sjøen
strøymer inn mot kraftverket. Dette
kan vi oppnå ved å bruka eit sving-
system som er i resonans med
bølgjene. Men det er greiare og betre

, Flottør

Vassf Iata

Turbin

nerat r

Ventil

Luftkarnmer

Vassflato

Fig. 1.
Bølgjedriven luftturbin, som er kobla til ein elektrisk generator. Ved hjelp av
dei to ventilane syter ein for at lufta strømer same retninga gjennom turbinen
ved både stigande og fallande vassflate.
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å bruka eit datamaskinstyrt maskineri,
t.d. eit slikt som vist i fig. 3. For at
duppen skal få større utsving enn
bølgjene, og dermed kunna ta opp
mest mogleg energi frå bølgjene, så
må han gå med størst fart oppover
i sjøen når den innkomande bølgja
har ein topp, og nedover når der er
ein bølgjedal. I motsetning til dette
vil ein lett dupp utan styrt maskineri
vera (vertikalt) i ro og snu retning på
bølgjetoppen eller i bølgjedalen. I så
fall blir energiopptaket frå bølgjene
svært lite.

Eit større bølgjekraftverk kan
setjast saman av fleire slike kraft-
verkseiningar som er vist i fig. 3. Dei
kan plasserast langs ein kyststrekning
i innbyrdes avstand 50 til 100 m. Ved
plasseringa må ein ta omsyn til
bølgjeklima og botnforhold, til fiske
og sjøfart.

Vi har her nemnt berre nokre få
av eit utal av moglege måtar å laga
bølgjekraftverk på. Det er også mange
alternative variantar til maskineriet
som er vist i fig. 3. Korleis eit prak-
tisk, økonomisk optimalt bølgjekraft-
verk vil sjå ut, veit ingen enno. For
den tekniske forskninga på dette om-
rådet er enno berre i startgropa. Føre
1974 var lite systematisk arbeid gjort.

Sjølv om vi ikkje enno veit korleis
det beste kraftverket skal lagast, er
det viktig å snart koma i gang med
modellar og prototypar for å samla
praktiske røynsler ved drift av bølgje-
kraftverk. Kostnaden med å byggja
ein enkelt prototyp kan bli forholds-
vis høg. Men å byggja eit større
bølgjekraftverk, sett saman av hundre-
vis av kraftverkseiningar, vil bli bil-
legare av to grunnar. For det fyrste
kan pengar bli sparte ved rasjonell
serieproduksjon. For det andre kan
det, i dette unge forskings- og utvik-
lingsfeltet, enno gjerast mange smarte
oppfinningar som gjev bølgjekraft-
verket betre økonomi.

Dersom nok forskningsmidlar kan
stellast til rådvelde, kan ein proto-
typ av eit norsk bølgjekraftverk bli
sett på sjøen om nokre få år.

Det bør ta, etter måten, kort tid og
relativt liten kostnad å utvikla bølgje-
kraftverk, fordi det er tale om å bruka
mange, relativt små, identiske kraft-
verkseiningar. Det er ikkje snakk om
å utvikla ny teknologi frå grunnen
av, men å bruka kjent teknologi sett
saman på ein ny måte. Blir forsk-
ingsinnsatsen stor, og viser økono-
mien seg lovande, skulle det vera råd
å ha ei monaleg utbygging av bølgje-
kraftverk på norskekysten føre 1990.

Johannes Falnes.

Fig. 3.
Prinsippskisse for bølgjekraftverk. Ein
stor dupp (med tverrmål i området
5-15 m) kan svinga opp .og ned i for-
hold til ei fast forankring. Inni dup-
pen er det eit hydraulisk sternpel-
sylinder-system som, ved hjelp av to
ventilar, kan setjast i samband med
to gassakkumulatorar, ein høgtrykk-
tank (75 atm.) og ein lågtrykktank (25
atm.). Hydraulikken med trykktank-
ane har tre føremål: (1) å dra den
lette duppen ned i ein halvveges ned-
søkkt likevektsposisjon, (2) å køyra
duppen opp og ned på den ynskte
måten, og (3) å tappa energi frå sy-
stemet gjennom ein peltonturbin, som
er plassert inne i lågtrykktanken. Tur-
binen (1/2 til I MW) går med jamn
fart og har felles aksling med ein
elektrisk generator som er kopla til
samkøyringsnettet. Bølgjene utfører
eit arbeid ved at noko vatn blir
pumpa frå lågtrykktanken til høg-
trykktanken, når duppen svingar opp
og ned. Systemet inneheld også ein
datamaskin som får signal frå bølgje-
målarar. Opninga og stenginga av dei
to ventilane blir styrte av datamaski-
nen. Ilandføringa av produsert elek-
trisitet skjer ved hjelp av ein bØyeleg
kabel, eller ved ein fast kabel og
glidekontaktar.

Fig. 2.
Voggande kammar eller «Salter-ender» som, under påverknad av bølgjene,
roterer att og fram i forhold til ein felles rØyrforma kjerne. Svingerørslene
blir utnytta til å pumpa vatn inn i ein trykktank. Dette vatnet blir brukt til å
driva ein turbin med elektrisk generator.
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Kvinner inn i stadig nye posisjoner
Og så er ytterligere en av de tekno-

kratiske mannfolkbastioner i Vass-
dragsvesenet falt.

Vi har fått vår første kvinnelige
sivilingeniør.

Gjennom de seinere årene har vi
kunnet melde om jurister, økonomer,
hydrologer, ingeniører, hovedstyre-
(vara)representanter og kontrollrom-
personale med skjørt.

Nå også dette!
22. august begynte Elin Tyse, 24 år

og nyutdannet fra NTH's elektroav-
deling i SDR, Relekontoret i Stats-
kraftverkenes Driftsavdeling, På Sme-
stad.

Hjertelig velkommen til etaten, Elin
Tyse.

Første gangen vi støtte på navnet
ditt var i Teknisk Ukeblad i juni i
år. Der hadde du sammen med en
medstudine skrevet om «Hva har da
et kvinnfolk på NTH å gjøre?». I den
artikkelen sier dere bl. a.:

«Under samarbeid med mannlige
studenter blir kvinnene lett kneblet.
Vanlig kjønnsrolle tvinger mannen til
å innta en mer eller mindre naturlig
lederrolle, spesielt i tekniske spørs-
mål. Det kreves en sterkere innsats
fra kvinnenes side for å bli hørt i en
slik situasjon. Spesielt slitsomt er den
mistillit menn viser til det arbeidet vi
utfører.

For å bli hørt i en diskusjon, må vi
være harde ellers opplever vi raskt å
bli «flirtet» vekk. Kommer vi bort i
en diskuterende gjeng stilner ofte pra-
ten, og all oppmerksomhet vendes
mot oss i form av komplimenter og
vitser om kvinne og mann. Hva kan
det være som får menn til å behandle
likesinnede kvinner så klosset? Er si-
tuasjonen så uvant og vanskelig å
takle? Denne oppførsel fra deres side
gjør oss konstant oppmerksom på oss
selv som fremmedelement».

Det var klare ord det.
Er du blitt behandlet på samme

måte her i NVE?
Nei, jeg må si at samarbeidet her

går mye lettere enn jeg på forhånd
hadde tenkt meg.

Her i NVE var det ingen som laget
noe spesiell oppstuss av at jeg er kvin-
ne før «Fossekallen» nå gjør det.

Takk for det.
Jeg er blitt mottatt på en overras-

kende naturlig måte, både av folkene
ved Driftsavdelingen på Smestad og
av alle jeg har telefonisk kontakt med.
Ved Relekontoret er det også en god
holdning når det gjelder å hjelpe og
rettlede hverandre. Miljøet er dess-
uten slik at en uten videre tør si fra
når det er noe en ikke kan elter ikke
forstår. Sånt er for meg svært uvant i
mannfolkmiljø.

Hvilke gjøremål har du i SDR?
Jeg arbeider med feilanalyser. Job-

ben er absolutt lærerik. Jeg merker
hvordan det jeg lærte på NTH — og
som jeg ofte følte hang i luften — nå
bindes sammen og blir konkret. Det
er så mye mer tilfredsstillende å regne
på strømmer som ikke bare går i stre-
ker på et papir, men som går i virke-
lige ledninger — eller som er kommet
på avveie, som ved kortslutninger o. 1.

Har du vært rundt til noen av kraft-
verkene og transformatorstasjonene
ennå?

Nei, men jeg håper å få anledning
til det. Fremdeles er det flere kompo-
nenter jeg ikke vet hvordan ser ut.
Dessuten blir det vel mye lettere å
skille stasjonene fra hverandre når en
har vært der. Og så er det hyggelig å
få hilse på dem man prater med i
telefonen.

Hva var det som fikk deg til å søke
NTH i sin tid?

På gymnaset var jeg svært interes-
sert i matematikk og ønsket å gjøre
noe praktisk ut av det. Elektro-studiet
i Trondheim var da en mulighet. Jeg
hadde den gang veldig liten forståelse
for hva jeg gikk til. Men det er jo
vanlig i dag når artiumskarakteren
ofte bestemmer hvilket yrke du skal
velge, dessverre.

Men NTH-skolen ble i lengden litt
for ensidig teknisk, så jeg har spedd
studietiden med psykologi og miljø-
vernfag.

Innen elektro fant jeg etter hvert ut
at det var mest perspektiv over kraft-
teknikken. Den er nær knyttet til
energidebatten, som jeg er opptatt av.

Er du ellers engasjert i kvinnesaken
utover det innlegget i Teknisk Uke-
blad avslører?

Ja, det er jeg som de fleste andre
kvinner. Men jeg har vært altfor lite
med i kvinnesaksarbeid. Det kommer
vel kanskje at at man har lett for å
glemme de problemene som andre
kvinner har når man arbeider sam-
men med bare menn. En blir lett be-
traktet — og betrakter seg selv —
som et slags intetkjønn på arbeids-
plassen.

Men visse refleksjoner gjør en seg
jo. Jeg synes de tekniske bedrifter og
etater gjør for lite for kontorfunksjo-
nærene. Her er det jo oftest kvinnene
iobber. Kan ikke NVE gjøre noe også

for disse i retning av stasjonsbesøk.
kursdeltagelse, jobbutvidelse og utvik-
lingsmuligheter?

Ellers synes jeg vi har så altfor lett
for å bli ensidige i vår forestillings-
verden, preget av den gruppe vi fer-
des i. Ta f. eks, teknisWøkonomiske
etater kontra sosialvesenet og kunst-
miljøene. Eller gjerne kvinneverdenen
og mannsverdenen. Man forstår ofte
ikke hverandres problemstillinger.

Etter at jeg har begynt å arbeide i
typisk mannsdominerte miljøer, har
jeg enda sterkere fattet hvor forskjel-
lig de to verdenene er.

Jeg har også en del kjetteriske ideer.
Jeg er svrt redd den store avhengig-
het vi får til teknikk og spesielt til de
store tekniske systemer. Teknologien
hjelper oss til å bli uavhengige av
hverandre, og det er jo på mange
måter svært uheldig. Svikter dessuten
noen essensielle ledd, rammes vi to-
talt. — Så jeg synes det er riktig at
strømmen går en gang iblant. Det gir
grunn til ettertanke. Men dette sam-
svarer jo ikke helt med Statskraftver-
kenes arbeidsmoral!

Die

..............
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Vassdragsvesenets stemmer utad

NVE er forlengst blitt en stor og
vidstrakt etat. Det blir stadig vanske-
ligere for den enkelte å kjenne alle.
Vi kjenner en del navn, en del ansik-
ter og en del stemmer. Men så gjelder
det å kombinere navnet, ansiktet og
stemmen da!

En av Fossekallens oppgaver er å
bidra til at vi skal bli mer kjent med
hverandre.

Her presenterer vi ansikt og navn
på tre stemmer vi daglig hører, nem-
lig tre av sentralborddamene i Mid-
delthunsgt. 29, som Tore Dyrdahl 


traff da han stakk innom med ka-
meraet.

Fra venstre: Anne-Grethe Brenden,
Sidsel Jahr og Bjørg Overman.

Neste gang du har kontakt med
sentralbordet, kan du jo spørre hvem
som eier stemmen! Men fatt deg i
korthet. Damene har det travelt.

Verdal transformatorstasjon
Helt siden idriftsettingen i 1963 har

Verdal transformatorstasjon vært en
viktig faktor for kraftforsyningen i
Inn-Trøndelag.

Like lenge har maskinmestter  Mar-
tin B. Ness  arbeidet ved stasjonen —
bortsett fra ett år, da han var maskin-
mester ved Orkdal.

Ness har med seg to mann til på
stasjonen, ifølge bemanningsplanen.
Men da vi besøkte stasjonen i septem-
ber, hadde han måttet engasjere ek-
strahjelp fordi det hadde gått noe
lang tid med å fylle opp en ledig stil-
ling. Sykdom inntreffer også fra tid
til annen. Avspaseringsdagene i for-
bindelse med hjemmevaktukene had-
de de bare måttet spare på til det blir
roligere tider.

Tre mann er vel heller ingen stor
stab, størrelsen på transformatorsta-
sjonen tatt i betraktning. I tillegg har
Verdal-folkene også ansvaret for Jør-

stadelva kompenseringsstasjon i Snå-
sa, 10 mil lenger nord.

Både Verdal og Jørstadelva vil om
kort tid bli fjernkontrollert fra Trond-
heim. Men enda må karene rykke ut
ved feilsignal. For Jørstadelva for-




midles disse pr. telefon av en lokal
oppsitter. Ness holdt på å få siste
nyttårsaften ødelagt av en alarm fra
Jørstadelva. Veien føyka igjen mens
han retta feilen, og ingen brøytebil
var å se. Den kom nå etter hvert, og
han rakk tilbake til Verdal før klok-
kene ringte.

Det har vært utvidelser og forand-
ringsarbeider ved Verdal omtrent si-
den starten.

Nå står to nye 275 kV ledninger,
en transformator og et felt for en
66 kV ledning til distriktet for tur.
Samt ombygging til fjernkontroll, som
nevnt.

Dersom planene om en ny sement-
fabrikk i Verdal-Levanger-området
blir realisert, må stasjonen utvides
med enda et par 66 kV-felter. Men
da er også bygningen for koplings-
anleggene  full.

Die
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Kullkraftverk Lic. techn. Jørund Bakke,
Statskraftverkenes Varmekraftavd.

+ 240,5-m

Kullkraftverk
Vi ser bl.a. I. Dampkjele. 3. stØv-

filter. 6. Skorstein. 8. Kullsiloer. 11.
Kullager. 13. Askesilo. 14. Turbin.

+ 82,5 m
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Mens verdens oljereserver er anslått til å være omtrent 250 milliarder tonn, er
kullreservene anslått til 7500 milliarder tonn eller 30 ganger større. Med
dagens forbruk rekker oljereservene 30-50 år fram i tiden, mens kullreser-
vene rekker flere århundrer. Kull peker seg dermed klart ut som en viktig
energikilde på lengre sikt. For Norges vedkommende er de påviste oljereser-
vene syd for 62. breddegrad omtrent 500 millioner tonn, mens våre påviste
kullreserver på Svalbard er 20 millioner tonn og de mulige forekomstene er
anslagsvis 115 millioner tonn.

Oljekrisen og den senere prisutviklingen på olje har i høy grad gjort verden
oppmerksom på at olje er en knapphetsressurs som bør spares til mest mulig
høyverdige formål. Interessen for kull som brennstoff i kraftverk har i de
senere årene fått et kraftig oppsving. Også for Norges vedkommende synes det
som om kullkraftverk blir et interessant alternativ når vi en gang må bygge
varmekraftverk.

Figuren viser et snitt gjennom et
kullkraftverk. Kullene hentes fra
lagerplassen ved kraftverket ved hjelp
av transportbånd og mates inn i kull-
siloene. Kullene kommer fra lageret
som en slags grov grus med korn opp
til 30 mm størrelse. Fra siloene mates
kullene inn i møllene som maler dem 


til en konsistens som snus. Deretter
blåses kullstøvet sammen med for-
brenningsluften inn i dampkjelen
hvor det forbrennes. Dampkjelen og
turbinen som driver generatoren er
prinsipp likt med et oljefyrt anlegg,
men dampkjelen er omtrent 30 %
større.

Etter dampkjelen går røykgassene
til et stort støvfilter før de slippes ut
fra en høy skorstein.

Noen tall
Et kullkraftverk på 600 MW, den

størrelse som planlegges i Oslofjord-
området, vil brenne 1,5 millioner tonn
kull i året hvis det drives 7000 timer
hvert år. Det tilsvarer 3-4 ganger
den kullproduksjonen vi idag har fra
Svalb ard.

Hvis Sveafeltet settes i drift slik
som det nå planlegges, vil den årlige
kullproduksjonen på Svalbard bli på
omtrent 1,2 millioner tonn, og altså
fortsatt for liten til å forsyne et 600
MW kraftverk.

Ut av kraftverket vil vi få fra
100 000 til 200 000 tonn aske i året,
avhengig av kullslaget. Ut av skor-
steinen vil det årlig slippe ca.

16 FOSSEKALLEN



•

18 000 tonn svoveldioksyd
11 000 tonn nitrogenoksyder

1 600 tonn partikler
(aske og sot)

Av asken i partikkelutslippet vil
omtrent 250 tonn være tungmetaller.

For å illustrere disse tallene så vil
utslippet v svoveldioksyd og nitro-
genoksyder være 10 % av Norges to-
tale utslipp, mens partikkelutslippet
bare vil være brøkdeler av prosenter.

Miljøpåvirkninger
Selv om utslippene er store, er det

ikke nødvendigvis sagt at miljøulem-
pene også vil være det. Utslippet skjer
i stor høyde, godt oppblandet med
kulldioksyd og konsentrasjonen av de
skadelige stoffene ved bakkenivå vil
være langt mindre enn utslippets stør-
relse skulle tilsi.

Miljøpåvirkningene skyldes altså ut-
slipp av

1 Svoveldioksyd
2 Nitrogenoksyder
3 Partikler

hvor rekkefølgen viser viktigheten av
påvirkningen.

For svoveloksyder, som har hatt
den største oppmerksomheten i de-
batten, vil et kullkraftverk øke  ned-
fallet  av svovelforbindelser med 2 %
av det nåværende nedfallet, som er
omtrent 2 g pr. m2 på årsbasis. Mak-
simal konsentrasjonsøkning av nitro-
genoksyder vil neppe være større enn
5 milliontedels gram pr. m3 på grunn
av kraftverket, mens konsentrasjonen
i byområder er 10 ganger høyere, og
i trafikerte bygater 100 ganger høyere.

Både for svoveloksyder og nitrogen-
oksyder er utslippet sammenliknbart
med et oljekraftverk, mens partikkel-
utslippet fra kullkraftverket vil være
10 ganger større. Røyken fra et kull-
fyrt kraftverk kan vanligvis ikke ses
og  det er grunn til å tro at  støv-
plagene fra verket vil bli små under
normale forhold.

Imidlertid inneholder støvet fra
kullkraftverk små mengder stoffer
som er farlige for miljøet. Dtt kan
inneholde blant annet bly, kadmium,
fluor, nikkel, kvikksølv og vanadium.
Konsentrasjonen i luften av disse stof-
fene er langt under de fastsatte
grenseverdiene. Men de er giftige og
akkumuleres i næringskjedene, slik at
en forsøker å holde utslippet så lavt
som mulig.

Brenselsforsyningen
Det er bare steinkull som er aktuelt

brensel for kraftverk i Norge.
I Europa er Polen, Sovjetunionen,

Vest-Tyskland og England store pro-
dusenter av kull og særlig Polen har
en betydelig eksport, blant annet til
Danmark.

Amerika, Canada, Syd-Afrika,
Australia og India planlegger å øke
sin eksport, slik at forsyningssitua-
sjonen er god med mulige leveran-
dører godt spredt både geografisk og
politisk.

Byggestedet
Kravene til byggestedene vil være

svært like kravene til byggesteder for
oljefyrte kraftverk.

Det må være et kaianlegg som kan
losse kullbåter på opptil 100 000 tonn
og en lagerplass for kullene. Kullene
lagres i hauger på 10-20 m høyde
og lagerplassen krever store arealer.
Hvis vi skal lagre for eksempel bren-
sel nok til 1 års drift av kraftverket,
vil dette kreve et område på 100 mål.

Videre har kullkraftverkene pro-
blemer med asken. Fra selve damp-
kjelen kommer det ut en grovkornet
aske som minner om grus. Denne
blir vanligvis brukt til veifyllinger og
liknende. 80 % av asken skilles imid-
lertid fra i støvfiltrene som finkornet
støv, og mengdene er store, 100 000
tonn/år. Dette betyr 2-3 lastebiler i
timen for å fjerne asken. Denne
flyveasken blir ofte solgt til sement-
industrien eller betongfabrikker. Hvis
dette ikke er mulig, blir den deponert.
Askelageret blir ganske stort hvis en
skal deponere for flere års drift, og
byggestedet må ha en egnet deponer-
ingsplass i nærheten.

Vannavrenningen fra slike aske-
lagre kan inneholde tungmetaller, men
målinger viser at løseligheten av disse
er liten slik at miljøproblemene ved
askedeponering synes små.

Kraftkostnader
Kraftkostnaden ved et varmekraft-

verk vil dels bestå av renter og av-
skrivninger for investeringene, dels av
driftsutgifter, som i hovedsak er bren-
selsutgifter. Vi vet noenlunde hva
kraftverket koster i dag og kan lett
regne ut renter og avskrivning. Hva
brenselsprisen vil være om noen år,
er derimot usikkert. Et kullkraftverk
vil kreve 25 % høyere investering enn
et tilsvarende oljekraftverk. Det vil
kreve mer vedlikehold, større beman-
ning og vil ha et par prosent dår-
ligere virkningsgrad. Brenselsprisen er
derimot lavere og siden brenselsut-
giftene utgjør 2/3 av kraftprisen for
varmekraftverk, vil dette bety mye.

For øyeblikket ligger markedsprisen
på olje på omtrent 13 kr/GJ
(gigajoule-enhet for energi). Kullpri-
sen ligger på 7 kr/GJ. Hvis prisdiffe-
ransen holder seg, vil kostnaden for
en kWh fra kullkraftverk være 2 øre
lavere enn fra oljefyrte kraftverk.
Dette vil utgjøre en besparelse på
100 millioner kroner på årsbasis. Kull-
kraftverk er for tiden meget konkur-
ransedyktige i forhold til oljekraft-
verk, og mange oljefyrte kraftverk
bygges nå om til kullfyring, blant
annet i Danmark.

Konklusjoner
Kullkraftverk byr på følgende for-

deler i forhold til olje:
Ressursgrunnlaget er stort
Økonomien er meget fordelaktig
Forsyningssituasjonen er tilfreds-
stillende.

Ulempene ved kullkraftverk er i
hovedsak knyttet til miljøproblemene:

Større utslipp av støv
Store lagerplasser for kull
Deponeringsplasser for aske.

Et norsk varmekraftverk som plan-
legges satt i drift om ti år og som
skal drives 30 år, kan vanskelig byg-
ges uten at en i alle fall har mulighet
for k fyre med kull. Oljeknappheten
og dertil hørende høye priser vil an-
tagelig gjøre et rent oljefyrt kraftverk
uøkonomisk. Hvis kjernekraftverk
ikke er akseptabelt i Norge, er kull-
fyrte kraftverk den eneste aktuelle
varmekraftverkstypen også i vårt land.
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Hvor skal reisen gå ?
Alle NVE-ere som har vært ute og

reist i stillings medfør kjenner vel
Arne Andreassen på Reisekontoret.
Vi finner ham i 6. etasje i Middel-
thunsgt. 29.

Hva for slags tjenester er det Reise-
kontoret yter, Andreassen?

Vi hjelper til med å planlegge reise-
ruter, sørger for billetter til alle slags
kommunikasjonsmidler, hotellreserva-
sjoner, visum  til de land hvor det fort-
satt er krevet, reiseforsikringer og
fremmed valuta.

Leiebiler sørger vi også for. Det er
en økende bruk av leiebiler i etaten.

Hva kommer det av?
Det er en meget hensiktsmessig

måte å komme fram på om en skal
innom mange steder i såpass fjerne
områder fra hjemstedet at det ikke
er naturlig å kjøre bil hele veien. En
viss økning har vi også fått fordi det
er færre enn før som har generelt
samtykke til bruk av egen bil på tje-
nestereiser. En må som kjent kjøre
over 5000 km i året for å få det. Ak-
kurat denne overgangen fra egen bil
til leiebil er forresten en tvilsom for-
retning for Staten. En leiebil koster
ca. 100 kr. pr. dag + 1 kr. pr. km +
bensin. Egen bil koster Staten 1,15 kr.
pr. km.

Vi har et inntrykk av at det reises
mer og mer i etaten. Stemmer det?

Det er nok en jamn økning, ja.
Tross prisstigning sier det vel litt at
omsetningen i 1964 var 200 000 kro-
ner, mens den nå ligger på rundt 3
millioner på årsbasis.

Hvilke forretningsforbindelser bru-
ker Reisekontoret?

NSB's Reisebyrå er vår faste og so-
lide hovedforbindelse. Ellers benytter
vi de bilutleiefirmaer som finnes
rundt i landet. En del hoteller har vi
også direkte og god forbindelse med.

Hvem er det som kan benytte seg
av Reisekontorets tjenester?

Alle som jobber i NVE, både sen-
tralt og i distriktene, og som skal ut
på tjenestereiser kan henvende seg til
oss. Men jeg ber vakkert om at vi får
bestillingene så tidlig som mulig. Det
gir oss en bedre mulighet for å få de
billett- og hotellreservasjoner som er
ønsket. Det hender vi får telefon fra
en tjenestemann først et par timer før
flyet skal lette. Vi greier som regel å
få ham med da også, på ett eller annet
vis. Men det er som sagt best for alle
parter at man er ute i god tid.

Ellers har jeg personlig alltid ment
at Reisekontoret også burde kunne
yte en viss service overfor de ansatte,
hjelpe til med å bestille billetter også
for andre reiser.

Denne økningen i reisevirksomhe-
ten fører til et voldsomt arbeidspress.
Så vidt vi veit greier du jobben stort
sett aleine?

Ja, i det daglige er det bare meg.
Men andre har etter hvert fått en
innføring i arbeidet slik at det mest
nødvendige kan ekspederes om jeg
ikke skulle være til stede. Feriene har 


jeg hittil lagt til de tider av året da
virksomheten er lavest. Og sykefra-
vær har det heldigvis ikke vært noe
av, utover et par dager i løpet av 15
—16 år.

Tidligere satt du i tilknytning til
Kjørekontoret i 1. etasje. Kjørekonto-
ret har bud- og persontransporttjene-
s'te i Oslo-området. Reisekontoret
dekker resten av verden. Var det ikke
en rasjonell ordning dere hadde?

Jo, det var absolutt min oppfatning
at Reise- og Kjørekontorene burde
ligge sammen. Da kunne vi utnytte
personalet mest rasjonelt og tjent eta-
ten på den beste måten. Men admini-
strasjonen så altså annerledes på det.

Finnes det etter hvert noe strøk av
kloden du ikke har sendt NVE-folk?

Det har visst ikke vært noen på
Grønland enda. Men ellers er globu-
sen dekket. Vi har hatt folk i alle
verdensdeler og på alle verdenshav.
Det er mest eltilsynets folk som ferdes
til sjøs, mens de inspiserer norske bå-
ter i utenriks fart.

Die

Ny instruks for Fossekallen
Hovedstyret har i møte 15. august

fastsatt ny instruks for Fossekallen.
Den har nå fått følgende utforming:

I. Formål
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 ar-
beidsvilkår. Spesielt er det viktig at
Fossekallen skaper samhørighet mel-
lom de ansatte, uavhengig av arbeids-
plassens geografiske beliggenhet.

Bladet skal søke å gi løpende in-
formasjon om ulike aktiviteter innen 


etaten og om de enkelte enheters vir-
ke og arbeidsforhold.
NVE's plass i samfunnsmiljøet og

Bladet bør videre søke å belyse
forhold som ligger til grunn for eta-
tens vurderinger.

Bladet skal for de ansatte være et
forum for fri og trygg meningsutveks-
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Schøyen.

Overingeniør Kai Hjort Schøyen
døde 15. september.

Schøyen var født 20. juni 1914 og
ble således 63 år gammel. Han ble
ansatt som overingeniør og leder av
transformatorkontoret ved Elektroav-
delingen i Statskraftverkene 1. mars
1963.

Schøyen tok sin sivilingeniør-eksa-
men ved Norges Tekniske Høgskole i
1933 med hovedoppgave innenfor
transformatorteknikken og arbeidet et
halvt år som vitenskapelig assistent i
avd. for Elektromaskinbygging. Han
fikk så en stilling hos ASEA - Per
Kure på beregnings- og konstruk-
sjonskontoret for alle typer transfor-
matorer og reaktorer, en stilling han
hadde i hele 21 år.

Schøyen hadde således meget gode
faglig kvalifikasjoner for å overta
stillingen som leder av transformator-
kontoret, en stilling som ble meget
krevende i den oppbyggingsfasen en
har gjennomgått de siste 15 år. Stadig
større transformatorenheter og høyere
spenninger var tekniske utfordringer
hvor Schøyens spesielle egenskaper og
aybeidskapasitet og faglige innsikt ble
av avgjørende betydning. Han var
meget kunnskapsrik og hadde lett for 


å sette seg inn i nye ting. I alt han
foretok seg var han meget samvittig-
hetsfull og nøyaktig, og han var aner-
kjent og respektert hos våre leveran-
dører hvor han hadde teknisk kontroll
med leveransene.

Han la også ned et stort arbeid i
tekniske organisasjoner og komiteer
både nasjonalt og internasjonalt, hvor
hans spesielle faglige kompetanse ble
trukket inn i standardiseringsoppgaver
og utarbeidelse av forskrifter for
transformatorer.

Som kollega og særlig som menne-
ske vil Schøyen bli husket lenge. Hans
tildels originale innstilling til mange
av livets problemer satte farve på den
grå hverdag, og en gledet seg alltid
ved hans nærvær.

Han var glad i naturen og gikk ofte
fottur i skog og mark og på fjellet, og
med sin fortellerkunst kunne han
meddele sine opplevelser til sine ven-
ner.

Han hadde et behagelig vesen og
var lett å få kontakt med, og med
sin ærlighet og redelighet overfor alle
han møtte i sitt daglige virke fikk han
bare venner blant sine medarbeidere.

Vi lyser fred over hans minne.
0. Hauge

lig om forhold innen etaten det er
ønskelig eller aktuelt å debattere.

Bladstyre
Utgivelse av Fossekallen forestås av

et bladstyre på 10 medlemmer bestå-
ende av bladets redaktør og 9 med-
lemmer som oppnevnes slik:

3 medlemmer med varamenn opp-
nevnes av NVE.

3 medlemmer med varamenn opp-
nevnes av Statstjenestemannskartellet
som representant for Norsk Tjeneste-
mannslag, Norsk Elektriker- og Kraft-
stasjonsforbund samt Norsk Arbeids-
mandsforbund.

2 medlemmer med varamenn opp-
nevnes av Akademikernes Fellesorga-
nisasjon ved de foreninger som orga-
niserer ansatte i NVE.

1 medlem med varamann oppnev-
nes av Yrkesorganisasjonenes Sentral-
forbund som representant for Depar-
tementenes sjef- og sekretærforening
samt Departementenes funksjonærfor-
ening.

Funksionstid m. v.
De medlemmer som oppnevnes til

bladstyret skal være ansatt i NVE.

Medlemmenes funksjonstid er 2 år.
Funksjonstiden regnes fra 1. juli.

Formann m. v.
Bladstyret velger formann, nestfor-

mann og sekretær. Formannen innkal-
ler medlemmene til møte med minst
1 ukes varsel.

Beslutninger
Bladstyret er beslutningsdyktig når

6 medlemmer er til stede. Ved stem-
melikhet er formannens stemme av-
gjørende.

Bladstyrets oppgaver
Bladstyret trekker opp retningslin-

jer for bladets innhold, format, utstyr
og distribusjon innen rammen av de
gitte bevilgninger. Det skal bistå re-
daktøren med å skaffe stoff til bladet,
og skaffe medarbeidere på de for-
skjellige steder hvor etaten har sin
virksomhet. Bladstyret utarbeider for-
slag til budsjett.

Redaktør

Etter fors1ag fra bladstyret ansetter
NVE redaktør for bladet. 


Redaksjonsutvalg
Til å bistå redaktøren, delta ved til-

rettelegging av stoff til bladet og ved
utgivelsen av dette, velger bladstyret
blant sine medlemmer et redaksjons-
utvalg. Dette skal bestå av 3 medlem-
mer, 1 blant de 3 oppnevnt av NVE
og 2 blant de 6 oppnevnte av organi-
sasjonene.

Redaktørens oppgave
Redaktøren forestår redigeringen av

bladet etter de retningslinjer bladsty-
ret har trukket opp.

Han sørger for trykking og distri-
busjon og forestår ellers den forret-
ningsmessige side av bladet. Regnska-
pet for bladet føres ved NVE's øko-
nomikontor. Alle regninger attesteres
av redaktøren og anvises av den NVE
bemyndiger.

Endring av instruks
Forslag til endringer i denne in-

struks skal bladstyret forelegge de un-
der punkt 2 nevnte foreninger til ut-
talelse.Bladstyret skal så forelegge sin
innstilling for NVE til avgjørelse.
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Kraftledningsbygging i Nord-Trøndelag
Statskraftverkenes ledningsbyggere er for tiden 1 gang med å bygge den 60 km
lange 275 kV ledningen fra Tunnsjødal i øvre Namsen til den vordende
Namsos transformatorstasjon, som for øvrig skal ligge omtrent ei mil fra selve
byen Namsos på nordsida av Namsenelva.

Arbeidet er kommet lengst på den øverste delen av ledningen, nærmest
Tunnsjødal. På den nederste delen nærmest Namsos, sto enda — da Fosse-
kallen var på besøk i slutten av september — en del fundamentstøping igjen.

Fundamentene må være solide
Det er oppsynsmann Bførn Dehs og
hans folk som står for fundamente-
ringen. De holder til i mannskapsfor-
legningen ved Skage, like ved stedet
der Namsos transformatorstasjon skal
komme. Disse karene har for øvrig
også begynt på fundamentstøpingen
på ledningsstrekningen videre fra
Namsos til Verdal transformatorsta-
sjon.

Når de skal ut på arbeid på denne
strekningen, forteller Dehs, må de
krysse Namsen med ei ferje som kom-




lohan Henriksen monterer mastetravers
med bare den blå himmel som bakgrunn.
Den er ellers ikke alltid så blå på de
trakter.

gende harde leirmassen. Fundamente-
ringen må være solid. Mastene kan i
seg sjøl veie opptil 20 tonn. Dertil
kommer vekt og strekk fra linene.

Dehs er gudbrandsdøl, fra Vågå.
Han begynte i etaten som så mange
andre, da Statskraftverkene hadde an-




leggsvirksomhet på hans hjemtrakter.
Det var i 1960. Siden har han blitt
med rundt på nye anlegg. Mest har
han jobba i Trøndelag og på Møre.
Men det har også blitt et opphold i
Hokksund-området, og han har vært
en tur innom Middelthunsgt. 29, på
Materialkontoret. Nå håper han at det
igjen kan bli virksomhet på hjemtrak-
tene — i forbindelse med Jotunhei-
men — slik at han kan slippe pend-
lersituasj onen.

Så monteres mastene
Ole Knutli er oppsynsmann for de

gjengene som monterer mastene på
fundamentene Dehs & co. har støpt.
Mastestålet til denne ledningen kom-
mer på jernbane til Grong stasjon,
hvor lastebilene tar over og bringer
det så langt skogsbilveiene rekker. En
del skogsbilveier har Statskraftverke-
ne også bygget, bl. a. i samarbeid med
Statens Skoger. Den siste stumpen
fram til mastestedene må som regel
en terrenggående «Muskeg» til. Heli-
koptertransport har ikke vært nødven-
dig på denne strekningen. Til ett mas-
tested av i alt 167 måtte karene ta
stålet med taubane de siste 100 me-
terne.

Arvid Knutli og Harald Haldorsen mon-
terer krysstag.

munen driver. Taksten er 50 øre pr.
bil og 10 øre pr. person!

Namdalen består mye av skog og
leire, sier Dehs. Ingen av delene er
helt ideelt for ledningsframføring.
Det har blitt mye tømmerhogst. Det
går nå for så vidt greit. Men funda-
mentering i bløt leire krever sine spe-
sielle forholdsregler. Vanlig er at en
må pele med grove tømmerstokker.
Disse presses ned i leiren med skuffen
på en litt voksen gravemaskin.

Fundamentering i 5,5 m dyp myr
er også utført på denne ledningen. Da
måtte all myrjorda graves vekk mens
det var tele i bakken, og så ble funda-
mentene plassert på den underlig-

Strekkegjenget tar en pause i «pilkjøringen». Fra venstre Ole Knutli, Harald Sætereng,
John Sæther, Svein Sagen og Arthur Fossum, også kalt «Fossekallen». I masta Otto
Gussiås på toppen og Rolf Knutsen.
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Jon Smedseng og Harald Sætereng setter
klemme og muffe på plass før de tenner
lunta og stikker fingrene i ørene.

montere ei mast tar fire trenede
karer fra 2 døgn og opp til vel ei uke
for de største forankringsmastene.

Ei forankringsmast er så solid byg-
' get at den blir stående selv om alle
linene på den ene sida blir kuttet.
Det gjør derimot ikke ei bæremast,
som det er flest av.

I gjennomsnitt kan en regne at ei
mast i dag koster omtrent det samme
som en passelig enebolig, rundt
300 000 kroner der den står. Og for
en million kroner får vi omtrent en
kilometer 275 kV kraftledning.

Knutli er også blant de mange som
ble fanget inn da anleggsvirksomheten
passerte hans hjemsted. Han er fra
Mosjøen-området og ble med fra
Nedre Røssåga—Markaledningen i
1965.

Til slutt strekkes linene
I åsen rett opp for Tunnsjødal

kraftverk drev strekkebas Ola Bugge
og hans gjeng med «pilkjøring». Det
bety r på vanlig norsk at de strammer
linene slik at de blir hengende i pas-
sende buer fra mast til mast.

Deretter sto bare innstrekket fra den
siste forankringsmasta ned til kop-
lingsanlegget i kraftverket igjen. Av-
spenningsklemmer ble festet til line-
endene ved hjelp av hylser med deto-
nerende lunte, så ekkoet drønnet fram
og tilbake mellom åsene. Men så sitter
de også som et skudd.

Dobbelte isolatorkjeder med 14 ledd
ble heist opp ved hjelp av vinsjen på
en «Muskeg». Så var det bare for en
av luftakrobatene å klatre opp og
skru fast det hele.

Mat og losji må til

Foruten på Skage har ledningsbyg-
gerne også en forlegning ved Trones
lengst i nordøst langs ledningStraceen.

Omtrent 2/3 av mannskapene bor i
brakkeforlegningene. De øvrige er fra
distriktet og bor hjemme. Etter at 40
timers arbeidsuke ble innført, innar-
beider karene hver fjerde fredag. Der-




ved får langpendlerne mulighet for en
månedlig hjemreise.

På Trosnes er Liv Fjerdingen sjefs-
kokke. Hun er fra distriktet og be-
gynte i Statskraftverkene for 10 år
siden — forrige gang det var led-
ningsbygging på de kanter. Nå er hun
tilbake ved utgangspunktet. I mellom-
tiden har hun vært Norge rundt fra
Korgen og sørover.

Die

Vaskehjelpen Olea Koksvik og Reidun
Mosling i gang med den årlige rund-
vasken i forlegningen.

Dobbelt isolatorkjede heves på plass. Wi-
ren er festet til «gapestokken». Det er
også de to tauene karene må hale i for å
hindre at isolatorene skal slenge bord et
mastebein og bli knust. Sjefskokke Liv Fjerdingen og Oddrunn Tyldum på kjøkkenet.
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Driftsforberedelser i Eidfjord
Den første maskinen i Sima skal

etter planen gå rundt i desember
1979.

Det betyr vel at du så smått har be-
gynt å forberede driftsfasen?

Vi spør driftsbestyrer Vidar Bern
ved Vestlands-verkene i Sauda, som
Eidfjord-verkene (hvis det da blir
flere enn Sima!) skal sortere under.

Ja, første man på driften tiltrådte
faktisk allerede 15. oktober. Det er
settefiskoppdretter Gjert Strand, som
kommer fra tilsvarende jobb i Rana.

Settefiskanlegget vd Sima må i
drift allerede i høst, da vi er forpliktet
til å sette ut fisk fra det tidspunkt
kraftverket kommer i drift, og opp-
veksttiden for fisken er to år.

Hva med den øvrige driftsstaben?
Stasjonsleder regner vi med å til-

sette i slutten av inneværende år. Me-
kanisk montasjeleder vil vi ha på plass
ca. 1. mai 78, da turbinmontasjen tar
til. Elektrisk montasjeleder tar vi sikte
på å få fra sommeren 78. Deretter
vil vi bygge opp staben jamnt utover,
slik at alle er på plass i løpet av første
halvår 1979.

Hvor mange blir det i alt ved drif-
ten i Eidfjord?

Foruten de fire jeg har nevnt, sta-
sjonsleder, mekanisk og elektrisk
montasjeleder og settefiskoppdretter,
tar vi i første omgang sikte på 3 elek-
tromaskinister på mekanisk avdeling 


og 4 på elektrisk, 1 svakstrømmon-
tasjeleder og antagelig en mann i til-
legg på den sektoren, samt en opp-
synsmann og 4 driftsarbeidere.

Hertil vil en ledningsformann og 2
ledningsmontører få tilhold i Eidfjord.
Messa skal driften og ta over, når
anlegget trapper ned.

Vi har hørt om visse opplæringstil-
tak for lokale arbeidstakere som kan
være interessert i en driftsjobb.

Ja, det er innledet et samarbeid
mellom den kommunale tiltaksnemn-
da i Eidfjord ved formannen Johan-
nes Aga, som for øvrig er ingeniør
på anlegget, Arbeidernes Opplysnings-
forbund ved den lokale studieinstruk-
tør Gjerløw Midtbø og Vestlands-
verkene for å kvalifisere interesserte
bygdefolk til stillinger ved driften.

Vi har holdt et almannamøte ved
anlegget, der jeg orienterte om drifts-
jobbene og de kvalifikasjonskrav som
stilles, spesielt i elektrosektoren.

De som ønsker å ta sertifikat som
kraftverksmontører ble da bedt om å
melde seg.

Anlegget søker så å gi disse karene
kvalifiserende jobber. Samtidig legger
AOF opp det nødvendige teorikurs.

Dette høres fint ut, men det er vel
i alle fall så at driftsstillingene må
lyses ut offentlig?

Ja, det er riktig. Men personlig me-
ner jeg at vi bør preferere distriktets

egen ungdom så sant de er faglig kva-
lifiserte.

Derved kan vi få stabil arbeidskraft
av folk som gjennom oppveksten er
blitt vant til å bo og arbeide i det ofte
harde fjellterrenget.

Vårt behov for å holde driftsboliger
vil bli redusert, idet slike folk ofte vil
bygge sine egne boliger.

Vi får også til et godt og nært for-
hold mellom kraftverkspersonalet og
bygdefolket for øvrig.

Ellers må jeg si at vi på driften vil
sette alt inn på å føre videre anleg-
gets gode forhold til kommunen gjen-
nom gjensidig kontakt og informa-
sjon, slutter Bern.

Die

Ledningsstikning i Finse-traktene

Værforholdene skifter raskt i høyfjellet. Dette erfarte karene som stakk traden for den nye 380 kV ledningen mellom Sima
og Dagali i Finse-traktene i sommer. — 2. juni var teltet deres omgitt av snø. — 5. juli kunne Edvin Oftedal, flisegutt for
sesongen, ta en rask svømmetur, mens stikhingsformann Arne Lien og hans medhjelper Per Oskar Mengshoel prøver seg fram
litt forsiktigere.
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Idrettsutveksling Eidfjord Osio

Helge Høve fører opp på venstrevingen.

Eidfjordjentene i angrep.

Kirsti Elgøen og Johanne ørjasæter har forsynt seg av premiebordet.

I forbindelse med vår tradisjonelle ut-
veksling med Vattenfall i vår hadde vi
besøk av fotball-lag fra Eidfjord-anlegga
(Fossekallen 4/77). Vi ble den gang in-
vitert til Eidfjord til returoppgjør. Helga
16.-18. september dro så 27 NVE'ere
fra Oslo til Eidfjord. Denne gangen had-
de vi foruten fotballaget også fått med
oss et damehåndballag, orienterere og et
par skyttere. Bussturen over Hardanger-
vidda gikk greit selv om snøværet de
siste dagene hadde gjort veiene litt glatte
over fjellet.

Vi overnattet på Maurseth Turistsen-
ter på fjellet innenfor Vøringsfossen.
Selv om enkelte hadde vanskeligheter
med å finne fram til sine hytter i mør-
ket, gikk overnattinga greit.

Været hadde vært det store spørsmålet
i dagene før turen. Torsdag hadde det
ligget snø ved hotellet. Den hadde hel-
digvis forsvunnet og likeså den kalde
nordavinden. Lørdagen kom med stille
oppholdsvær. Selv om sola ikke formåd-
de å holde det den stjerneklare natta
hadde forespeilet oss av finvær, så lå
forholdene vel til rette for idrettsøvel-
sene. Nede i Eidfjord ble vi ønsket vel-
kommen av Tor Sandvold og Kjell Stal-
heim og vist til rette på de forskjellige
arenaer.

Skyting
De fleste forfallene hadde vi fått i

skyttergruppa, som var blitt betydelig re-
dusert. I bussen ned til Eidfjord om mor-
genen ble det av den grunn oppfordret
til innsats fra frivillige. Flere var sports-
lige nok til å stille opp, selv om tidligere
erfaring med skytevåpen var til dels
meget sparsom.

Eidfjordingene sikret seg således en
overlegen seier i første øvelse. Martha
Lyssantræ fra Eidfjord seiret i dameklas-
sen med 255 poeng foran Liv Wennevold
fra Oslo med 243 poeng. Sammenlagt
seier til Eidfjord med 433 mot 408 for
Oslo.

Det ble tredobbelt seier for Eidfjord
i herreklassen med Gunnar Steiro som
bestemann med 265 poeng. Oslo-laget
fikk sin bestemann, Roar Brevik, inn på
en fjerdeplass med 260 poeng i en jevn
tetgruppe. Sammenlagt seiret Eidfjord
med 1551 poeng mot Oslos 1223.

Fotball
Eidfjordlaget gikk alvorlig til verks på

den lille grusbanen. Heiagjengen stilte
med plakater med tekster som «Vest er
best» osv. Forlengelsen av reinsjakta
hadde. imidlertid skapt problemer for la-
get, så de måtte nøye seg med bare halv
revansje fra nederlaget i Oslo på våren,
resultatet ble uavgjort 1-1.

Håndball
Oslo-jentene brakte mer balanse i re-

sultatene ved en overbevisende 8-4-
seier. Men til å være et så nystartet lag
ytet Eidfjord-jentene god motstand, sær-
lig jobbet de bra i forsvar. Oslo-jentene
kan nok ikke hvile på sine laurbær om
de skal berge seieren også ved neste
korsvei.

Orientering
Den siste øvelsen startet fra Vørings-

foss Kafeteria. Løypa var på 4,7 km
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Martha Lyssandtræ og Ase Steiro fra Eidfjord.

med 10 poster i terrenget sør for riks-
veien. På tross av uvant kart og postbe-
skrivelser viste Oslo-laget seg her å være
noen strå hvassere enn Eidfjord-karene.
De største favorittene var blant dem som
bommet mest, og Ola Kjeldsen stakk av
med seieren snaut 2 min. foran Gunnar
Skjeset fra Eidfjord.

Festen
Da idrettsøvelsene hadde endt med

både seire og tap til begge lag, skulle
grunnlaget for festen være bra. Den gikk
av stabelen på Maurset. Menyen var helt
i samsvar med tiden og stedet, nemlig
rensdyrstek med is til dessert. Det selska-
pelige samvær utviklet seg hjertelig høy-
lydt utover i de små timer. Enigheten
om å følge opp den kontakten som nå
er etablert var stor og samstemmig.

De foreløpige planer går ut på ny dyst
i Oslo i mai/juni 1978. Da får vi «Vat-
tenfall» på besøk, og vi kan gjerne tenke
oss å utvide denne tvekampen med å
trekke inn Eidfjord, og gjerne også
idrettsutøvere fra drift og andre NVE-
anlegg. Svenskene arrangerer sitt «Verks-
mesterskap» annethvert år. Det kunne
kanskje være en tanke om vi kan bygge
ut denne kontakten til noe liknende. I
første omgang vil vi gjerne høre fra
andre om det er interesse for et slikt ar-
rangement. 0. Kj.

NVE's personale
Endringer i juli og august 1977

Ktr.fullm. AV
Overing. VVT
Førstektr.fullm. SAA
Avd.ing. Eidfjord-anl.

Avd.ing.
Opps.mannsass.
Opps.mannsass.
Ingeniør
Avd.ing.
Ingeniør
Avd.ing.
Opps.mannsass.
Opps.mannsass.
Ktr.ass.
Montasjeleder
Ingeniør
Ktr.fullm.
Avd.ing.
Betjent
Overing.
Adm.sekretær
Ingeniør
Opps.mannsass.
Avd.ing.
Opps.mannsass.
Avd.ing.
Avd.ing.
Ingeniør
Fagarbeider
Førstesekretær
Opps.mannsass.
Maskinm.ass.
Avd.ing.
Ingeniør

k:
Førstehydrolog
Overing.
Maskinmester
Avd.ing.
Avd.ing.
Overing.
Statshydrolog
Overing.

EEM
Eidfjord-anl.
Eidfjord-anl.
SEA
VHD
SKL
Ulla-Førre-anl.
Eidfjord-anl.
Eidfjord-anl.
AAØ
Innset-verkene
Eidfjord-anl.
AE
VVK
AAA
EEM
Eidfjord-anl.
SBG
Eidfjord-anl.
SBV
Eidfjord-anl.
SEU
SDS
Vestlands-verkene
Glomfjord kraftv.
AJ
Eidfjord-anl.
Aura-verkene
SDR
Vestlands-verkene

VHD
SDT
Minne trafost.
Skjomen-anl.
Ulla-Førre-anl.
SEV
VH
SEA

Lilleland, Liss
Nicolaisen, Bjarne
Senstad, Eva
Solheim, Olav
Syltern, Øystein
Sørensen, Kjell
Tevik, Odd
Tolkmo, førgen

Gihlengen, Paul
Lynås, Arthur
Wangsmo, Anker R.
Wessel, Ernst

Fratredelse, annen:'
Amundsen, Kjell
Arntsen, Egil
Barroch, Olav
Eikre, Lars
Furuberg, Mortein
Gjervan, Anders L.
Hagen, Jon Ove
Hagen, Thorbjørn
Iglebæk, Håvard
Isaksen, Egil
Johansen, Arne
Johansen, Ingrid
Johnsen, Wenche
Kleivan, Dag
Linthoe, Cecilie
Roti, Dag Inge
Rønsberg, Tore
Talgø, Trygye
Tveitdal, Svein 0.
Ulvund, Nils J.
Øvestad, Jan A.
Åbø, Per

Avd.ing.
Opps.mann
Opps.mann
Fagarbeider

Fagarbeider
Spesialarbeider
Elmaskinist
Fagsjef

Overing.
Overing.
Konsulent
Overing.
Opps.mannsass.
Avd.ing.
Adm.sekretær
Maskinm.ass.
Ingeniør
Elmaskinist
Maskinm.ass.
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Overing.
Ktr.ass.
Avd.ing.
Ingeniør
Adm.sekretær
Avd.ing.
Opps.mannsass.
Overing.
Bedr.sykepleier

Eidfjord-anl.
Eidfjord-anl.
Eidfjord-anl.
Rana-verkene

Omr. 3
Rana-verkene
Omr. 4
Nore-verkene
Aura-verkene
VU

EEP
SPV
ESS
Eidfjord-anl.
Eidfjord-anl.
Grytten-anlegget
VHB
Aura-verkene
SBM
Glomfjord kraftv.
Rana-verkene
SAA
SAA
SOS
EA
SBV
SKA
Grytten-anlegget
SKG
Eidfjord-anl.
SDR
Ulla-Førre-anl.

Nytilsatte:
Andersson, Helge J.
Askeland, Helge 0.
Bergsland, Helge
Brovold, Finn
Brustad, Knut S.
Bruun, Geir
Bøe, Jacob H.
Eide, Lars-Arne
Engseth, Kåre
Gundersen, Bente
Hansen, Svein Ivar
Hatteberg, Rune
Haugen, Jan Fr.
Haugen, Torodd
Hermansen, Ragnhild
Hofstad, Knut
Hølaas, Torbjørn
Isaksen, Per Kr.
Kjæreng, Anfinn
Kristiansen, Jan
Lambertsen, Jack
Lange-Andersen, Dag
Larsen, Anders
Løland, Tor Audun
Myhre, Nils
Nybakk, Harald
Oldersnes, Arnt
Talgø, Thore
Tyse, Elin
Aabø, Yngve

Avansement og oppryk
Andersen, Jan H.
Bang, Hans Fr.
Bråthen, Sverre
Baadstø, Nils
Femsteinevik, Arne
Jonstad, Oddbjørn
Kjeldsen, Ola
Liljegren, Per T.

Fratredelse med pensjon:
Bøle, Helge Ledn.formann
Dahl, Joakim M. Adm.sekretær

24 FOSSEKALLEN


