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at vår etat driver
snikpropaganda
for kjernekraft,
fører
politikerne
bak lyset og har vedtatt
kjernekraft
bak ryggen
på de folkevalgte.
De som har fulgt litt med, vet at det ikke er riktig
slik det henger
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meldinger
om elektrisitetsforsyningen
som regjeringene
har
lagt fram
med
jevne mellomrom
i hele etterkrigstiden.
I juni 1971 debatterte
Stortinget
melding nr. 97 for 1969-70,
som omhandlet
ikke bare
elektrisitet,
men
energiforsyning
i det hele. Der fikk NVE et klart mandat
og oppdrag
i forberedelse
av kjernekraften.

Om jeg hamrer
eller hamres,
like fullt så skal det jamres
— Avisutklipp
frå kjernekraftdebatten
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«Det er departementets
oppfatning
at den konkrete
planlegging
av det første
atomkraftverket
nå bør iverksettes»,
sto det i meldingen.
Industrikomiten
i
Stortinget
sa seg i innstillingen
enig med departementet
i at staten
ved NVE
måtte
ha ansvaret
for dette.
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Senere,
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stemmelse
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Stortinget
har gitt sitt samtykke.
Det er en helt
den som gjelder
for konsesjon
til vassdragsregulering.
men først må Stortinget
ha samtykket.
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Stortinget»,
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ga overingeniør
Storebø
en utførlig
redegjøelse
i Fossekallen
desember
1971.
Nå er vi inne i første
runde
med uttalelser
fra politiske
og faglige
myndigheter
på alle de områder
som berøres.
Etter
denne
«konsultasjonsrunden»,
blir det senere
en ny omgang
med mer offisielle
uttalelser
i det vi har kalt
«konsesjonsrunden»,
for at alle skal få anledning
til å ta hensyn
til det som
er fremkommet
fra andre
i de første
uttalelsene.
Så går saken
til Regjering

20

og Storting,

21

Kjernekraft

17
17

Kjølevannsresipienten
Maskinteknikk

1972,

i paragraf

det videre,
i atomenergilovens
paragraf
4, «når forslag
kraftverk
foreligger».
Om arbeidet
med å finne fram

offent-

Bokstavar
i NVE
Kj ernekraftverk

i april
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trolig

en

er nytt,

gang
men

i 1975.
ikke

bare

nytt.

I dette

og neste

nummer

av Fosse-

kallen
og erfaring som fins hos oss,
får vi høre litt om hvordan
den innsikt
i maskinteknikk,
elektroteknikk,
bygningsteknikk,
jus, økonomi,
og arbeidsinnsikt
i det hele, kommer
inn i kjernekraftutbyggingen
også. Det blir i nye
former,
med nye dimensjoner,
og med nukleære
spesialkunnskap
i tillegg.
Men på en eller annen måte er vi alle i etaten med når de nye kraftverkene
forberedes.

Vidkunn

Hveding.

FRA
ENISLANDSTUR
AV

ROLF

R. JOHNSEN

Etter anmodning fra redaktøren
skal jeg skrive noen ord om en tur
til Island i begynnelsen
av mars
i år.
Ombord i Icelandair's
fly fra
Oslo til Reykjavik
har man godt
og vel to timer til å forberede seg
på møtet med Island. Smakfulle
trykksaker forteller om Island som
nasjon, som turistland,
om Reykjavik, om elektrisitesforsyningen
og annet. Alt blir lest med en følelse av at her er det et nært slektskap til stede med Norge, med
Norden.
Den siste tid ombord går med til
å sette seg inn i valuta og priser.
Det er om å gjøre å bli fortrolig
med islandske kroner, men det er
ikke så helt lett. Jeg leser at bussen fra Keflavik til Reykj avik, ca.
50 km, koster kr. 105. Hotellprisene i Reykjavik
ligger på 900—
1400 kr. pr. døgn, og portoen til
Norge er kr. 8. Vel, når 1 islandsk
krone tilsvarer 6 øre i norske penger, så blir prisen i norske kroner
for buss 6.30, for hotell 54-84 og
portoen
0.55, altså relativt
normale priser. Det er imidlertid ikke
til å unngå at jeg igjen sperrer
opp øynene når jeg ,vel installert
på hotellet, får menykortet og skal
bestille en vanlig middag til en
pris av 600 kroner!
Årsaken til at jeg nå satt vel installert på Reykjaviks
nyeste hotel, Hotel Esja, var at jeg tidligere
i år ble anmodet
av Industridepartementet
på Island
(Idnadarraduneytid)
om å delta som
formann i en kommisjon som ifølge dandatet
skal «undersøge
de
brud som er skjedd på Budfellslinje I og eventuelt gøre forslag til
en islandsk standard for højspenningsledninger.»
Jeg skal senere
komme litt tilbake til kommisjonen og dens arbeid. Først vil jeg
imidlertid gi noen få inntrykk og
opplysninger
om Island og Reykj avik.
Island har i dag ca. 200 000 innbyggere,
hvorav vel halvparten,
ca. 110 000 bor i Reykjavik
og
nærmeste
omegn. Det er få hovedsteder som kan vise til så stor

relativ vekst i dette århundre som
Reykjavik
og heller ikke vise til
så stor del av et lands befolkning
samlet omkring hovedstaden.
Det
ser ut til at Island og Reykjavik
har maktet å styre veksten på en
fin måte. Utenom den lille kjernen som utgj ør den opprinnelige
byen er det vokst opp bydeler som
virker meget velregulerte.
Det er
brede gater, åpne plasser og moderne boliger, enten som eneboliger eller i blokker. Store, moderne forretningsog kontortbygg
ligger også i disse bydeler rundt
den gamle kjernen.
Reykj avik er en ren by. På tross
av navnet ,som betyr den rykende
vik, observerte jeg bare e'n større
skorsten som det røk av, og det
var på en fiskeforedlingsfabrikk.
Arsaken til at byen er så ren er
først og fremst at varmt vann fra
jordens indre benyttes til praktisk
alt all oppvarming.
Dernes at det
ikke finnes forurensende
industri
i området.
Det som kunne tenkes å bli enforurensningskilde
måtte
være
biltrafikken,
for den er etter mitt
syn fantastisk
stor og intens. Fra

tidlig om morgenen
til sent på
kvelden er det en strøm av biler
overalt, dette til tross for at det
eksisterer
et godt utbygget bussnett med hyppige avganger.
Jeg
kan her ikke unlate å fortelle om
det såre enkle og effektive betalingssystemet.
Man legger 15 kr.
eller en på forhånd kjøpt billett i
en
avlåst
oppsamlingsbeholder
som er plassert ved siden av sjåføren idet man stiger på bussen. Intet tidsspille, ingen ekstra betjening, ingen kontroll.
Elkraftproduksjonen
på Island
er i dag basert på vannkraft.
Man
er bare i begynnelsen,
idet produksjonen i 1973 beregnes å bli ca.
2200 GWh, som er ca. 8 prosent av
det vannkraftpotentiell
på 28 000
GWh man i dag regner med er utnyttbart
og praktisk
politikk
å
bygge ut. De vesentligste
vannkraftkilder
er beliggende i Sørvest
Island, maksimum
150 km øst for
Reykjavik
og på Øst-Island.
Den
første storindustrielle
bedrift på
Island startet 1969. Det er et aluminiumsverk
som ligger et par mil
vest for Reykjavik. Verket forårsaket ganske store vannkraftut-

Reykjavik.
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De viktigste elver i Island samt jorddampfeltene,
kraftverker og transmisjonsanlegg
I Island.

bygginger fram til 1969/70. Vannkraften er såpass billig at den kan
virke tillokkende på strømforbrukende industri også i framtiden.
Kraftledninger
av høyere spenning, 132 kV og derover, er lite
utbygget på Island. Nettet består
vesentlig av 20 og 60 kV ledninger. En 132 kV ledning fra Sogverkene ca. 40 km øst for Reykjavik, har vært i drift ca 20 år uten
nevneverdige
uhell. En 220 kV
ledning fra Burfell, ca. 100 km øst
for Reykjavik, ble satt i drift høsten 1969. Ledning nummer to på
samme strekning
ble satt i drift
for kort tid siden. Alle tre ledningene går fram til Reykjvikområdet, 220 kV ledningene også
videre fram til aluminiumsverket.
Det er 220 kV ledningene det har
vært endel alvorlige uhell med,
og det er disse uhell som er grunn
til at den foran nevnte kommisjon
er kommet i stand.
Island har hatt konsulenter
og
entreprenører
til alle sine større
utbygginger
av vannkraftanlegg
og kraftledninger.
Når det gjelder
kraftledninger,
har man holdt seg
til en eller annen norm eller standard, f. eks. kanadiske normer eller svenske normer. Det er innlysende at det skal godt gjøres at
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disse passer inn i islandske forhold
på alle felter. Derfor er ønsket om
egen islandsk standard eller norm
for kraftledninger
forståelig.
Island står nemlig foran større utbygginger
av høyspenningsnettet.
Det første som skal skje er at det
skal bygges en 132 eller 220 kV
kraftledning
fra Syd-Island
til
Nord-Island,
ca. 150 km lang.
Kommisjonen,
som nevnt foran,
startet sitt arbeid med endel møter i Reykjavik.
Dens øvirige medlemmer
er:
Prof. sivilingeniør Julius Solnes.
Direktør
sivilingeniør
Eirikur
Briem.
Meteorolog Flosi Hrafn Sigurdsson.
For at arbeidet
skulle kunne
drives effektivt, ble det besluttet
å knytte en sekretær
til kommisjonen. Konsulent, sivilingeniør
J.
Madsen, Oslo ble valgt. Det er
videre gjort avtale med konsulentfirma T. Horn A/S, Oslo om gjennomføring av endel kontrollberegninger. Samme firma er forøvrig
koplet inn på et annet oppdrag på
Island.
Det er trolig at de klimatiske
forhold på Island og i Norge ikke
er så ulike. Det ser i alle fall ut
til at forholdene
på Island og i

Norge er mere like enn på Island
og i andre land. Det burde derfor
være mulig å nytte mye av det
kjennskap vi har i Norge på dette
feltet i det foreliggende
arbeid.
Det kan nevnes at jeg allerede under et besøk på Island i fjor fikk
utvirket at det ble opprettet et par
målestasjoner
for is, vind m. m.
der, som er parallell til liknende
målestasjoner
i Norge. Det er mitt
håp at det skal lykkes, gjennom
kommisjonens
arbeid,
å komme
fram til noe som kan gi islendingene et bedre dimensjoneringsgrunnlag
for kraftledninger
enn
det de har i dag.
Til slutt vil jeg fortelle om en
av de episoder fra besøket som jeg
vil huske en tid. Det var en mørk
ettermiddag
og full snøstorm. Etter møtevirksomhet
og lesing av
dokumenter
hadde jeg lyst på en
avkopling. Jeg gikk til Sundlaugarnar friluftsbad for å ta meg en
dukkert. Mens hodet ble «bombardert» av snøfiller, var resten av
kroppen vel forvart i et behagelig,
temperert vann. Jeg nøt badelivet
i det store bassenget en liten halvtime sammen med massevis av islendinger som slappet av etter dagens arbeid. De sterke lyskasterne,
snøen som føk gjennom luften og

Varmekraftsjefen
Han er komen i huset no og har
teke til med arbeidet sitt. Aalefjær presentera
han på møte i
kantina 2. april. Fossekallen
har
so kome med sine vanlege spørsmål.
Kvar er du født?
Jeg er født i den vesle kommunen Samnanger
utenfor Bergen i 1932 og vokste opp på et lite
gårdsbruk der. Kommunen har jo
fått en viss aktualitet
den senere
tid siden den ytre del av Samnangerfjorden er utpekt som en mulig
forlegningsplass
for kjernekraftverk.
Kvar har du gått på skule?
Artium tok jeg som privatist
ved Bergens Katedralskole
i 1951,
siden vårt
gymnas,
Hordaland
Fylkeskommunale
Gymnas,
ikke
hadde eksamensrett.
Etter militærtjeneste
i flyvåpnet,
begynte
jeg på NTH's maskinavdeling
i
1953 og avla eksamen der i 1957.
Sidan har du altso dreve med
kjernekraft?
Nei, min første jobb etter skolen var ved Sandvikens
Skeppsdocka i Helsingfors.
Skipsverftet
er spesialist på isbrytere,
og på
den tiden jeg var der bygdes bl. a.
store
havgående
isbrytere
for
Sovj et.
Interessen for kjernekraft
våknet tidlig, og fra 1959 har jeg
vært sysselsatt innenfor dette om-

vindkastene
som pisket opp vannflaten, alt var så uvirkelig,
men
det var samtidig en behagelig opplevelse.
NB!
Ombord i Icelandair's fly på veg
tilbake til Oslo studerte jeg NVE's
brosjyre
«NVE informerer
om
kjernekraftverk».
Med Sundlaugarnar friluftsbad
i tankene
slo
det meg at det måtte være en god
ide om man kunne utnytte noe av
varmeoverskuddet
fra
kjernekraftverket
til å holde et frilufsbad med temperert
vann hele
året gjennom. Hva ville den lokale befolkning
nær et kjernekraftverk
et sted i Norge si til et
slikt tilbud?
Rolf R. Johnsen.

rådet, først på Institutt for Atomenergi på Kjeller og siden på AB
Atomenergi
og ASEA-ATOM
i
Sverige.
Kva var arbeidet ditt på Kjeller?
Under min Kjeller-tid
fra 1959
til 1962 holdt akkurat forskningsreaktoren
JEEP-II på å konstrueres og bygges, og en stor del av
tiden var jeg med i konstruksjonsarbeidet
for denne reaktoren.
Kvifor reiste du over KjØlen når
du fekk drive med slikt her?
Jeg flyttet til Sverige først og
fremst fordi det der allerede
i
begynnelsen
av
60-årene
var
konkrete
kjernekraftutbygginger
i gang, og at det derfor var muligheter
til å skaffe erfaringer
som man på den tiden ikke kunne
få i Norge. AB Atomenergi,
den
svenske utgaven av Institutt
for
Atomenergi, hadde konstruksjonsog utviklingsansvaret
for de tungtvannsreaktorer
som ble bygd og
prosjektert
i Sverige.
Jeg var i
begynnelsen
engasjert
i varmetekniske beregninger
for reaktorkjernen og reaktorens hjelpesystemer, og ble senere prosjektleder
for de studier av store tungtvannsreaktorer
som ble utført ved AB
Atomenergi.
Da jeg sluttet der i
1969 hadde jeg ansvaret
for en
seksjon for varmeteknisk
prosjektering av reaktoranlegg.
I slutten av 1968 inngikk svenske staten og ASEA en avtale om
å etablere ASEA-ATOM der de to
partene hadde 50 prosent hver av
aksjekapitalen.
I forbindelse
med
etableringen
av ASEA-ATOM ble
personell ved AB Atomenergi tilbudt stillinger i det nye selskapet
og jeg flyttet over til en stilling
med ansvar for samordning av utviklingsarbeider
på de lettvannsreaktorer som ASEA-ATOM bygger. I begynnelsen
av 1972 flyttet
jeg over til selskapets salgsavdeling med ansvar for markedskontoret.
Har du noka rØynsle i nett det
du no får å gjere her då?
Jeg har ikke vært direkte knyttet til prosjektorganisasjonen
for
noen av de kjernekraftverk
som i
dag bygges i Sverige. Både utviklingsarbeidene
og arbeidene
på
markedsviden
har likevel krevd

Ingvald Haga.

nære kontakter
med konstruksjons- og byggefasene for de ulike
prosj ektene.
Er svenskane langt komne med
kjernekraftutbygging?
Regnet per capita har Sverige i
dag verdens største kjernekraftutbygging. Totalt ligger også landet blant de fremste i Europa med
ca. 6500 MW kjernekraft
i drift
eller under bygging. Som i de
fleste andre land har man funnet
kjernekraften
å være den mest
økonomiske
varmekrafttypen
for
baslast, og den videre kraftutbygging baseres nesten utelukkende
på denne krafttype.
Som komplettering
for topplast med korte
utnyttelsestider
setter
man inn
gassturbiner
i systemet.
Lengta du tilbake til landet her
sidan du søkte deg hit att?
Da planene
på kjernekraft
i
Norge begynte å få mer konkrete
former, ble fristelsen for stor til å
søke seg tilbake. Blant mine nærmeste oppgaver nå er etableringen av en organisasjon
som kan
ta hånd om de omfattende og ganske kompliserte
arbeider
som
bygging og idrifttaking
av kjernekraftverk
representerer.
Det er
helt klart at vi i dette arbeidet
kommer til å være sterkt avhengig av et positivt samarbeid, ikke
bare innenfor
etaten, men også
med ulike myndigheter
og instanser utenfor som på ulike måter kommer til å bli engasjert
i
våre kj ernekraftprosj ekter.
Gifta deg har du gjort i Sverige, ikkje sant?
Jo, min kone er fra Hudiksvall
i Sverige og vi har en datter som
nå begynner å nærme seg 3 år.
Takk for praten.
SN
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ORGANISASJOINS- OG
STONADSAVIDELINGEN
Av fagsjefAndreasRognerud
og stønadsavdelOrganisasjonsi Elektrisitetsdirektoratet
ingen
i forer tillagt saksforberedelse
bindelse med økonomiske og ori landets
spørsmål
ganisatoriske
Avdelingen
elektrisitetsforsyning.
utfører også i denne forbindelse
med tilråden del undersøkelser
ninger for andre forvaltningsorganer herunder de øvrige avdelinger
i direktoratet.
Stort sett kan man si at hovedtyngden av det arbeid som utføres
i avdelingen faller på følgende to
sektorer:
økonomiske forhold for elekmed
generelt
trisitetsforsyningen
oversikter for de sentrale forvaltvidere uttalelser for
ningsorganer,
og andre orkreffittinstitusjoner
finansierganer som behandler
for elektrisitetsforingsspørsmål
syningen.
Av særlig betydning er i denne
statsstønadsordninsammenheng
foretar forgen hvor avdelingen
og deberedelsen for hovedstyret
partementet.

Organisasjonsspørsmål i elektrisitetsforsyningen hvor man i de
seg om
senere år har konsentrert
arbeid med å etablere større eni
heter i elektrisitetsforsyningen
landet. Denne virksomhet som føantall
rer med seg et betydelig
med bemøter og forhandlinger
er tidsrørte distriktsinteresser
krevne og har etter hvert lagt beslag på en stadig større del av avdelingens arbeidstid.
og stønadsavdelOrganisasjonsingen er delt i et organisasjonsog et
et stønadskontor
kontor,
og i tillegg er tilfinanskontor
knyttet en konsulent som arbeider
vesentlig med spørsmål angående
Sivilforsvar.
Kraftforsyningens
med
1. Organisa.sjonskontoret
Eyolf
overingeniør
kontorleder
Dahl forestår planlegging og overrasjovåking av den alminnelige
av elektrisitetsforsynnalisering
ingen, inkludert generelle systeminnen
og standardiseringsspørsmål
I arbeidet
distribusjonssektoren.
forsyframtidig
og sannsynlig
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dige for å oppnå rasjonell oppbygging og eierforhold av produksjons- og overførings- og fordelingsanlegg. Tekniske vurderinger
i samband med utbygging av disse anlegg foretas. Dette arbeid fører med seg en del reisevirksomhet i de aktuelle distrikter.

Andreas

ningssituasjon
rådeanalyser.
til
forslag

Rognerud.

i samband med omKontoret utarbeider

organisasjonsmessig
oppbygging, herunder administrative og driftsmessige opplegg.
Kontoret gir uttalelse i forskjellige saker oversendt fra andre
kontorer og avdelinger herunder
også vedrørende søknader om konsesjon etc.
Videre behandles organisatorisk
innpassing av utbyggingsprosjekter, tilrådinger vedrørende finansiering av tiltak som er nødven-

Kontorets analyser og utredninger foretas som regel i nært samarbeid med fylkenes Elektrisitetsorganer og Elektrisitetsavdelingen.
For øvrig har kontoret kontakter med Direktoratet for Statskraftverkene og Vassdragsdirektoratet samt Konsesjons- og tilsynsavdelingen.
Kontoret innhenter data fra fylker, kommuner, elektrisitetsforsyningen samt Statistisk Sentralbyrå.
Det har i senere tid vært en
markert økning i saksmengden
ved dette kontor. I en rekke tilfeller har det kommet henvendelser fra distriktene med ønske om
å få NVE's bistand under forhandlinger om sammenslutninger. Den
økende interesse utenom etaten
for tjenlige og rasjonelle elektrisitetsverksenheter synes å tyde på
at arbeidet

med organisasjonssa-

Ljøgodt,
Trond
venstre:
Frå
Organisasjonsnskontoret:
Odd Haugland
Eyolf Dalil, Holger Olsen, Vigdis Brenne,
Grongstad.
og Steinar

„.4

Statsstønadskontoret.
Bak frå venstre: Aril Thommesen, Ole Kjær, Knut Berg. Foran frå venstre:
Sigurd
Nesdal, Hans Hindrum,
Ole Falnes.

kene etter hvert nå vil gli lettere.
Saksmengden
er imidlertid meget
stor og skal man få resultater
innen rimelig tid må nok kontoret
styrkes personellmessig.
2. Statsstønadskontoret
med
kontorleder
overingeniør
Hans
Hindrum foretar teknisk og økonomisk vurdering
av planer for
produksjons-,
overføringsog fordelingsanlegg
hvor finansieringen
søkes ordnet bl. a. ved hjelp av
statsstønad.
Kontoret
gir tilrådinger
i forbindelse med stønadssaker
og/eller lånesaker
vedrørende
uforsynte/dårlig
forsynte områder, forsterkning av linjenett og bygging
av overførings- og stamlinjer samt
produksjonsanlegg.
Kontoret foretar vurderinger
av utbyggingskontrakter,
og spesielle
avgiftsberegninger
for krafttransport.
Det forestår utarbeidelse
av låneavtaler
og utferdigelser
av
pantobligasjoner.
Videre
foretar
kontoret
kontroll
av planer
og
gjennomføringen
av disse, herunder befaringer,
regnskapskontroll
under anleggstiden
og kontroll av
forholdsvis
utnyttelse
av midler
fra statsstøtte,
lån, distriktskapital o. 1. samt utbetaling
og anvisning for statsstøtte
med utarbeidelse av nødvendige oppgaver for
Riksrevisj onen.
Videre vurderes
behov for reservemateriell
og for reserveaggregater for særlig utsatte steder.
Endelig kan nevnes forlengelse
av rente- og avdragsfrihet
for lån
av elektrisitetsavgiften,
budsjettforslag og oversikter
for Hoved-

Finanskontoret:
Frå venstre:
Stein
Christiansen,
Helge
Dobloug,
T. E. Gulbrandsen
og Marie Wexsahl
Johansen.

styret
og Industridepartementet
samt kontroll
ved utbetaling
av
lån fra offentlige banker og Distriktenes
utbyggingsfond.
Omfanget av kontorets virksomhet vil nødvendigvis bli preget av
de midler som Stortinget
stiller
til disposisjon for statsstønad
og
det behov det er for midlene. Da
det i senere år har vært søkt om
stønad i betydelig større grad enn
midlene har kunnet dekke har det
ikke vært noen enkel sak å gi innstilling om hvilken prioritering
de
enkelte bør gis.
Da også kontrollen
med bygging av anleggene utføres av personellet ved kontoret får tjenestemenn en god del befaringer
i 10pet av året over hele landet.
3. Finanskontoret
har ikke fått
utnevnt leder etter Halvard Norberg som døde i fjor høst. Kontoret
arbeider med approbasjon
og finansielle spørsmål utenom statsstønad/stønadslån
og har følgende
hovedfunksj oner :
Oppgaver
og analyser
vedrørende nåværende
og framtidig investering innen elektrisitetssektoren, oversikter
vedrørende
forholdene på lånemarkedene
og uttalelser
vedrørende
lånerammer,
finansiell vurdering
av framlagte
planer for produksjons-,
overføring- og fordelingsanlegg,
endelig
prioritering
av kraftutbygging
og
til dels prioritering
av utbygging
av linjenett og understasjoner,
og
tilrådinger
vedrørende
lån i innog utland og vedrørende
lånevilkår, uttalelse til Industridepartementet,
og Kommunaldepartementet vedrørende
finansieringen

av ny utbygging,
vurdering
av
årsberetninger,
regnskaper,
budsjetter,
tariffer
og leveringsvilkår, forslag til regnskapsforskrifter, normtall, tariffsystemer
m. v.,
økonomiske
oversikter,
herunder
forholdet
mellom priser, avkastning, teknisk standard og finansiell evne, innkreving
av avgift til
garantifond,
behandling av søknader om dispensasjoner
fra industri
i forbindelse
med spillkraftleveranse og krafteksport.
Dessuten
vil kontoret
foreta
økonomiske analyser og utredninger av spesielle
forhold
innen
elektrisitetssektoren,
herunder
spørsmål
om riktige
priser
for
nåværende
og framtidige
energikilder.
Innen NVE har kontoret særlig
nært samarbeid med Elektrisitetsavdelingen, men også til dels med
Konsesjonsog tilsynsavdelingen,
Vassdragsdirektoratet
og Direktoratet for Statskraftverkene.
Kontorets
arbeidsområde
nødvendiggjør også en bred kontaktflate utad til både statlige, fylkesog kommunale institusjoner.

MØTE
Informasjonsmøte
om kjernekraftverk som var i kantina
mandag 2.
april samla mykje folk. Det var først
innleg frå Hveding, Asvall og Løken.
Seinare tok so nokre mann plass på
scena og svar på spørsmål frå salen.
Fossekallen
var der og tok referat,
men det tenar ikkje til noko å ta det
med her i tillegg til alle dei andre
opplysingane
yi har fått om dette
spørsmålet no i det siste.
S N
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S jeldan ser du so rosancle ord som det Gunnes fekk i b/adet F jordin-

Vellæte

gen i Stryn

etter

det store møtet

der om kraftutbygginga.
SN

UTBYGGINGAI BREHEIMEN
Planane skal vere ferdige om „få månader"
300-400 menneskje
møtet»

i Stryn

på det store «kraft-

som varde

midnatt

til bortmot

i går.

om
Då det første orienteringsmøtet
vart
i Jotunheimen
kraftutbygginga
for eit par år sidan
halde i Stryn
— hadde det samla 80-90 menneskje i
i Tonning skule. Men i
musikksalen
går kveld var storsalen i SamfunnsDet skulle
huset så og seie smekkfull.
vise kor enorm interesse det i dag er
Noko sikkert
for utbyggingsplanane.
å operere med,
tal er vel vanskeleg
men ein stad mellom 300 og 400 menneskj e var der.
skipa til eit slikt
Når Statskraftverka
møte var det for å prøve gje ei så
fullstendig orientering som mogeleg på

dette tidspunkt, og det er vår meining
at det målet vart nådd. Men likevel er
som endå står
det mange spørsmål
opne. Vel veit vi kvar og korleis det
skal byggjast ut, kor mykje det heile
vil koste omlag, og kor mykje kraft
Men om eventusom kan utvinnast.
er det framleis
elle klimaendringar
uvisst, samleis om vassføringa i elvane,
overføringskvar skal dei gigantiske
linene gå og i kor stor grad vil dei
Men etter kvart
endre landskapet?
skrid fram vil vi
som undersøkelsane
også få vite vesentleg meir på desse

punkt.

Ein ting synest også temmeleg sikhelst
kert, og det er at Statskraftverka
ser den store utbygginga med aust mot
Det er også klart at
vest gjennomført.
for
planane som skal gje grunnlag

Quovadis
NVE, ?

gene våre bli stadig mindre aktu
elle som energigivere i framtiden,
For alle unntatt NVE's
Hillestad.
kanskje.
ansatte og Hovedstyret,
OLE J. KOBBE

Herr redaktør.
Tillat meg en liten kommentar
til Hillestads «leder» i nr. 1.
Man brenner ikke Mona Lisa for
å ho/de varmen, når man har en
ved siden av
årgang Aftenposten
seg.
ikke MardalsMan tørrlegger
skyld, når
fossen for panelovners
man har ved å ha i vedovnen.
Man bruker ikke Nidarosdomens stein til nytt folkebibliotek,
selv om den er gratis, når det finnes murstein å få kjøpt.
Man truer ikke Europas eneste
med
høyfjellslette
subarktiske
dens unike plante- og dyreliv, når
har et reaslettens kraftpotensial
i kjernekraft.
listisk alternativ
Man plasserer ikke en TV-mast
på spiret av Borguncl stavkirke.
Man tar ikke vannet fra elven
i en fredet dal, Innerdalen.
Dette har noe med sjeldenhetsverdi å gjøre. Derfor vil vassdra-

Herr redaktør!
Under et debattmøte i juristforenini Oslo nylig,
gen ved Universitetet
på at
gjorde Kobbe meg oppmerksom
han hadde sendt Fossekallen en komjeg hadde i
mentar til den artikkel
bladets nummer 1 for i år.
Etter at jeg nå har lest Kobbes kommentar, synes det klart for meg at han
her forsøker å tillegge meg meninger
og utsagn som er fremmed for meg,
og som jeg derfor heller aldri har gitt
eller
skriftlig
for verken
uttrykk
muntlig. Det eneste jeg finner å kunne
gjøre i en slik situasjon, er å anmode
om
Kobbe og eventeuelle likesinnede,
å lese min artikkel en gang til.
I min artikkel nevnte jeg ikke verneverdi spesielt. La meg derfor i denne
sammenheng få med at jeg selvsagt er
enig i at sjeldenhet er et meget viktig
Men i hvert
poeng i vernespørsmål.
fall når det gjelder vern av landskap
(natur), vil det typiske i svært mange
tilfeller være vel så viktig grunn for
vern.
Kobbes syn på NVE's ansatte lar jeg
Det må så likevære å kommentere.
vel falle på sin åpenbare urimelighet
og usaklighet.
Knut Ove Hillestad.
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vil bli fremja
konsesjonssøknadane
løpet av få månader.
Alv 0. Bergset
Det var varaordførar
Han sa at same
som helsa velkomen.
som vart valt
kva utbyggingsalternativ
i Breheimen så ville det få verknader
for folket i dette distfor levevilkåra
riktet, og minte om det store ansvar
og
som kviler både på planleggjarar
politikarar.
i
Mæhlum
Yngvar
Overingeniør
sette pris på at så
Statskraftverka
mange var møtt fram. Han sa at proikkje var kome så
sjektet Breheimen
langt mange tykkjest tru. det var endå
lang veg å gå før ei eventuell utbygging kunne begynne. I løpet av kommande haust ville likevel planane som
for konsesjonsbeskal gje grunnlag
handling kunne leggjast fram.
Ola Gunnes
Det var overingeniør
som hadde fått til oppgåve å gjennomgå dei to alternativa meir i detalj, og
han gjorde sine saker på ein framifrå
måte. Det er sjeldan vi har høyrt ein
så
forklare
kunne
fagmann/ ekspert
enkelt og greidt.

INFORMASJONSMØTER
I HURUM OG LARVIK
OM KJERNEKRAFTVERK
i Moss, som var
Etter «premieren»
omtalt i forrige nr. av Fossekallen,
fortsatte NVE med åpne informasjonsmøter i Folkets Hus, Tofte i Hurum,
19. februar og Munken kino, Larvik,
1. mars. Også på disse stedene hadde
i henholdsvis
vi fått fylkesordføreren
og Vestfold til å lede deBuskerud
mot atom«Aksjonsgruppen
batten.
og
i Oslofjord-distriktet»
kraftverk
og
for natur«Samarbeidsgruppen
snm», fulgte trofast etter
miljøvern,
oss med sine brosjyrer og mange spørsmål.
ble, likesom MosseHurum-møtet
møtet, innledet med fem innlegg om
de forskjellige sider ved kjernekraften.
Selv om innleggene var strammet en
del inn, ble det nok litt drøytt å høre
foredrag i 11/2 time før en kunne gå
løs på skriftlige og muntlige spørsmål
Til møtet i Larvik
og meningsytringer.
var antall innledere derfor redusert til
og Storebø. Dette viste
to, Aalefjær
seg å være en fordel, det ble mer tid
til debatten.
På alle tre møtene ble vår utstilling
— som siden er vist i 1. etasje i Middelthuns gate 29 — omfattet med stor
interesse.
var det også for heftet
Interesse
om kjernekraft«NVE informerer
verk», som ble utdelt ved inngangen
til alle som deltok i disse møtene.
Erling Diesen.

INFORMASJONSMØTE
OMKJERNEKRAFTVERK

Kongens
gull til
direktør
Olav
Fjalestad

Mandag 2. april etter kontortid
ble
det i kantinen
i NVE's administrasj onsbygg avviklet
et informasj onsmøte for de ansatte om kj ernekraftverk. Det ble i innkallingen
til møtet
presisert at det forutsattes at de frammøtte hadde lest NVE's to informasj onsbrosj yrer om kj ernekraftverk.
Møtet ble meget dyktig avviklet. Det
gledelige ved møtet var at det fikk oss
medarbeidere
til å føle at nå var vi
med, nå skulle vi få informasjon og få
anledning til å være orientert om de
siste utviklinger på området. For mange av oss tjenestemenn
kan dette ofte
være et problem på våre reiser ute i
landet, dette at vi faktisk ikke vet
stort mere om hva NVE planlegger og
tildels utfører enn de mange ivrige og
interesserte
spørrere
vi møter i distriktene.
Problemet
er ikke av de
store, men pinlig kan det stundom
være å stå helt i beit for tilfredsstillende svar.
Det var derfor fornøyde møtedeltakere som gikk fra hverandre
mandag
kveld. Vi var presentert
for den nye
varmekraftsjefen,
vi hadde lyttet til
Hvedings som vanlig klare utgreling
om dagens energisituasjon,
og vi hadde
fått anledning til å spørre av hjertens
lyst og å få svar på spørsmålene
fra
statskraftverkenes
vise menn.
Helt til dagen etter varte fornøyelsen. Da kunne NTB melde at 17 steder
i midt-Norge
var vurdert for plassering av kjernekraftverk,
at Norges 2.
kjernekraftverk
antakelig ville bli bygget i Nord-Møre, Trøndelag distriktet
og at verket kunne antas å være i
drift i 1985-90. Selvfølgelig
er ikke
opplysningens
innhold i stand til å
ødelegge noen fornøyd stemning hos
en vanlig tjenestemann
i NVE, da heller det motsatt. MEN, hva er verdien
av et informasjonsmøte
hvor man tilbakeholder
informasjon
av et slikt
omfang at NTB presenterer
det som en
stor nyhet?
Det er kanskje tankeløshet
som ligger bak. Overingeniør
Gunnes fikk jo
som svar på sitt spørsmål vite at flere
lokaliseringer
utover landet var under vurdering. Men opplysningen kom
først som svar på et direkte spørsmål
og den var dessuten uhyre generell i
forhold til NTB — meldingen
dagen
etter.
Objektivt sett er vel ikke dette noen
stor sak. Men la det fortelle informasjonssjefen
og de andre som har ansvaret
for informasjonen,
og som
arrangerte
det forøvrig meget vellykkete møte, at det kommer inn endel
psykologi i slike saker. Kort resymert
ble vi her først glade for å skulle bli
informert,
og så oppdager
vi dagen
derpå, bokstavelig talt, at vi ikke var
funnet verdige (eller troverdige?)
nok
til å bli meddelt nyheter som da allerede er på vei ut til allmenn kunnskap hos det brede lag av folket. Hvorfor er vi i NVE mindre betrodde enn
resten av det norske folk?
Ø. Aars.
(Svar

For dei som er nye i NVE må
vel Fossekallen først fortelje kven
Fjalestad er. Han står ikkje i telefonlistene
i etaten lenger.
No i
vinter fylte han 80 år, so det er
lenge sidan han slutta i NVE.
Fjalestad er først og fremst kjend
for arbeidet sitt med statsstønad til
dei område som ikkje hadde elektrisk straum. Det vart sett i gang
ei gransking
av kor mange som

har han hatt betre tid til å drive
med dette arbeidet. Han har mellom anna stade i brodden for å få
reist monument
over sambygdingen sin, spelemannen Torkel Haugerud. I samband med dette vart
det og skipa eit minnefond
som
fekk
namn
etter
spelemannen.
Fjalestad har og stade for utgjeving av to bøker, ei om musikaren
Eivind Groven og ei ny utgåve av

ikkje

Richard

hadde

ein kome

straum,

fram

og i 1937 var

til at det var

mel-

6 og 700 000 menneske i landet som ikkje hadde elektrisitet.
Frå då og fram til han slutta i
NVE, stod Fjalestad i fremste lina
med arbeidet for å få fram straum
til desse, i mange år som direktør
for Elektrisitetsavdelinga.
Då han
fylte sytti år 4. februar 1963 heldt
mange av kraftlaga
i landet stor
fest for han og gav han gilde gåver.
Det var då att 6-7000 menneske,
som ikkje hadde straum i landet,
Fossekallen var tilstades og skreiv
om denne festen i nr. 1 — 1963.
Fjalestad har hatt stor interesse
for sernorsk kultur og han er heiderslagsmann
i Telelaget, Noregs
Mållag og Landslaget
for spelemenn. Sidan han vart' pensjonist

lom

Berge

si bok

om

spele-

Gibøen og Myllarguten.
Desse tre laga der han er heiderslagsmann
hadde so gått saman
om å lage fest for han i Halli,
Nordal
Brunsgt.
22 onsdag 28.
mars. Fylkesmannen
i Oslo og
Akershus
var den som gav han
heidersteiknet.
Utanom hans tale
var det helsing frå dei tre organisasjonane og frå Fossekallen.
Som programinnslag
var det
felemusikk og framsyning av bygdedansar frå Telemark.
Heidersgjesten
takka til slutt
for alt saman og sa at han hadde
vore og var ein lukkelig mann som
både i yrke og elles hadde hatt
høve til å arbeide med slikt som
han var oppteken av.
SN
mennene

side 21.)
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Pö besøk

i Polen

AV GUNNAR ØSTREM

Da jeg ved et internasjonalt
møte for is- og snøhydrologi
i
Cambridge 1969 hadde holdt et
foredrag om våre norske målemetoder etc., ble jeg spurt av prof.
Koshiba, daværende sjef for instituttet for klimatologi og hydrologi
i Wrolaw, om jeg ville komme til
Polen og holde et par liknende foredrag der. Svaret ble vel noe slikt
sa «ja, hvis jeg bare kan finne tid
innimellom andre oppgaver» eller
likende, og saken gikk snart i
glemmeboken.
Professor
Koshiba
er senere
pensjonert og yngre krefter har
overtatt, men invitasjonen
viste
seg å stå ved makt, idet jeg var
blitt notert på en liste over utlendinger som man gjerne ville ha til
Polen for å orientere om metoder
og problemer i andre land. Ikke
minst er man tydeligvis interessert i å knytte kontakter med Vesten. Dette siste er en slags hunger
man har i mange jernteppeland,
og etter mitt besøk i Polen kan jeg
godt forstå en av grunnene: valutamangelen tillater ikke innkjøp
av vestlig litteratur
eller tidsskrifter slik vi er vant til. Man må
begrense seg meget sterkt og kanskje avstå fra slike publikasjoner
som vi synes er absolutt nødvendige for å følge med i faget. Ved

•

det institutt jeg besøkte i Wroclaw, med ca. 20 ansatte hydrologer, klimatologer o. 1., hadde man
i 1972 bare hatt muligheter til å
kjøpe 5 — fem — bøker fra utlandet! Dette var ikke på grunn av
mangel på penger, men fordi valutareservene måtte brukes til andre og høyere prioriterte ting. Et
annet år ville kanskje et utenlandsk instrument sluke hele kvoten.
Innenfor landets grenser derimot, har man relativt god råd. Således sendte man en utsending fra
Wroclaw helt opp til Swinoujscie
(det tidligere Svinemilnde),
altså
over 400 km, bare for å ønske meg
velkommen til polsk territorium
og for å overbringe billetter m. v.
for den videre reise fra grensen!
Mitt opphold var begrenset til
en uke, og polakkene hadde lagt
opp et program som var en blanding av sight-seeing,
studiebesøk
samt fordrag og diskusjoner med
fremtredende polske eksperter på
fagområder som har med snø og is
å gjøre. Overalt møtte jeg stor
vennlighet og gjestfrihet.
Spesielt var besøkene ved de
polske målestasjoner
av stor interesse for meg; polakkene har utviklet metoder og forbedret måleteknikken på områder der vi nok

For målinger av rimtilveksten på gjenstander i fjelltraktene har man tre forskjellige «oppsamlere»: Et sylindrisk nett, et metallrør og et flatt nett som
stadig holdes opp mot vinden.
Alle

10

disse

oppsamlere
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kan lett løsnes og rimtilveksten
gjøres dette tre ganger pr. dag.

veies.

Om vinteren

kan ha noe å lære. På sin side viste polakkene stor interesse for det
jeg kunne fortelle om våre problemer og hvordan vi søker å løse
dem. En merkelig og uventet interesse viste det seg å være for
NVE's naturvernfilm som jeg hadde med i bagasjen. Det var ikke
ende på alle de spørsmål som kom
etter at filmen var vist for en
gruppe ingeniører og hydrologer
som avslutning på en foredragsaften, og jeg må innrømme at jeg
ofte ble svar skyldig. Naturvern
og forurensning
viser seg nå å
være et så akutt problem i mellemeuropa at alle ansvarsbevisste
fagfolk søker etter løsninger for å
prøve å gjøre noe før det er for
sent. Elvevannet 1 Odra er allerede nå så forurenset av kje/nikalier
at f. eks. drikkevannet i Wroclaw
har en tydelig smak av fenol! Luften over industriområdene i SydPolen er nærmest ubeskrivelig,
og snøen på selv de høyeste toppene i Karpatene er så skitten at
det er utenkelig å smelte den til
drikkevann.
Men snøen er en viktig del i det
hydrologiske
kretsløp,
så man
holder godt rede på variasjoner i
snødekket;
snødyp, vanninnhold
og sammenpakning observeres regelmessig ved en rekke målestasjoner som i mange tilfeller er fast
bemannet. Arbeidskraft synes ikke
å være noe stort problem i Polen,
lønnsnivået ligger relativt lavt så
man kan antakelig tillate seg å
bruke mer manuell arbeidskraft
enn vi er vant med. Datainnsamlingen følges opp med bearbeidelse
og utgivelse av løpende rapportserier, og samtidig foregår en videregående vitenskaplig
bearbeidelse for å teste resultatene og
eventuelt forbedre måleteknikk og
beregningsmetoder.
Polakkene har viet rimdannelse
i høyfjellet meget stor oppmerksomhet. Ved en permanent forskningsstasjon i Karkonszefjellene
(i
Sudetene) har Wroclaws universitet kontinuerlig observert rimdannelse i 15 år, dette er antakelig
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På Karkonosze-kammen,
en fjellrygg
i Sudetene
på
og Tsjekkoslovakia,
ligger et turisthotell.
Rimdannelsen
forbausende
kraftig.

verdens
lengste måleserie
i sitt
slag. Vitterlig kan rimdannelsen
være like kraftig som i våre vestlige fjelltrakter,
og da foretar observatøren målinger av rimtilveksten tre ganger daglig på forskjellige gjenstander
i 3 ulike høyder
over bakken. På det øverste nivået, i ca. 8 m høyde, avleirer det seg
normalt 2-3 ganger så mye rim
som nede ved bakken. Derfor var
en lokal telefonlinje strukket mellom stolper som bare var 2.5 m
høye — akkurat
nok til å holde
trådene klare av maksimal
snødybde på stedet, høyere stolper
medførte stadige ledningsbrudd.
Foruten den faglige utveksling
av icMer og erfaringer
ga besøket

grensen
mellom
Polen
om vinteren
kan være

også muligheter for noen alminnelige refleksjoner
omkring forholdene i et land bak jernteppet. Priser og lønner er vanskelig å vurdere fordi man savner en fast verdimåler. A bruke en vestlig myntenhet er irrelevant
fordi det finnes så mange forskjellige
omregningskurser.
F. eks, er en dollar
nominelt verd ca. 20 zloty, men
tilreisende
turister får en gunstigere kurs, vel 30 zl. På den annen
side må en polsk borger betale
nesten 50 zl. for hver dollar han
eventuelt
bevilges i reisevaluta.
For oss er det mest naturlig å legge turistkursen
til grunn, og da
blir en zloty omtrent 20 øre i norsk
mynt.

For turister
er Polen et billig
land, selv om man på hotellene må
følge en spesialpris som ligger 200
prosent høyere enn hva landets
egne borgere betaler for et værelse. Et dobbeltrom med bad i «Kategori I» koster (for en turist) ca.
250 z1 i byene, mens man på landet kan få enklere rom for en
brøkdel av dette beløp. For landets egne borgere er vel bare noen
av de viktigste
mavarer
relativt
rimelige i pris: 1 kg brød koster
4 zl, sukker 10 zl, rent kjøtt ca. 50
zl, mens kaffe er en dyr luksus
med hele 3-400 z1 pr. kg, spesielt
på bakgrunn av lønnen som for en
gjennomsnittsarbeider
beløper seg
til 8-10 z1 pr. time. En lektor har
ca. 5000 z1 pr. mnd., mens en ingeniør kan regne med 7000. Innenlandske togreiser er relativt billige, under 0.50 z1 pr. km i hurtigtog, mens soveplasser
er relativt
dyre, 110-150 zl, avhengig av avstanden. Bensinen koster 5 z1 for
78 oktan, mens 94 oktan koster
6.50 z1 pr. liter. Kontortiden
er
vanligvis fra 7 til 15, med en halv
times lunsjpause.
Lørdag slutter
man kl. 13; lørdagsfri
er mindre
vanlig enn hos oss.
Den tidligere
nevnte
valutamangel
begrenser
importen
av
utenlandske
aviser og tidsskrifter.
Men man kan fritt abonnere på
aviser fra vest — i personalkantinene så jeg f. eks. både «The Times» og «Le Monde» sammen
med kommunistiske
organer; Wroclaws filmtilbud
besto av vel 50
prosent vestlige filmer den uken
jeg var i byen. For polakkene er
utenlandsreiser
i prinsipp tillatt,
men man må skaffe seg valuta eller få en invitasjon
fra utlandet
som viser at kostnaden
dekkes
utenfra.
Til slutt bør vel nevnes at Polen
produserer
endel vannkraft
i sine
fjelltrakter,
vesentlig i Karpatene,
men hovedtyngden
av belastningen bæres av kullfyrte
varmekraftverk. Strøm til husholdningsbruk blir derfor relativt dyr, hele
0.90 z1 pr. kWh i Wroclaw, mens
gass koster det samme pr. kubikkmeter. Da dette er et billigere
energitilbud,
er bruk av gass mer
vanlig i byene, der forresten også
kullfyringen
setter sitt preg på
tilværelsen
— sot og støv legger
seg overalt, både ute og inne. I
denne forbindelsen kjentes det befriende å komme tilbake til vårt
— ennå så lenge — betydelig renere miljø.
FOSSEKALLIN
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OM JEGHAMRERELLER
HAMRES,
LIKEFULLTSÅ SKALDETJAMRES
Alle aviser i områda der NVE har halde opplysingsmØte
om kjernekraftverk
har hatt store oppslag om dette. Hjå informasjonssjefen
ligg
det fire fulle mapper med slike utklipp. Meiningane
er so ulike og
mangt av det som kjem fram kunne vore av interesse å ta med i
Fossekallen. Av plassomsyn let ikkje dette seg gjere, men overskriftene
og det ves/e som er teke med talar sitt eige språk. Elles er det teke
med nokre utklipp der andre sider av utbyggingane
har like stor plass
som kjernekraftverka.
Namna på avisene er ikkje tekne med utan at det står i teksten
avdi same innlegga ofte går att i mange av dei.
SN

[).

ÅPENT
INFORMASJONSMOTE
OM

kjernekraftverk

BERØVES
FREMTIDEN
ETVALG?

i Fo/kets Hus — Tofte i Hurum

„Verneplanen for vassdrag er preget av gal sektortenkning"
Av Kjell

Grabrielsen.

— Vi vil kunne bli bebreidet at
vi av kortsiktige grunner har berøvet fremtiden et valg — der det
er sannsynlig at den vil vurdere
verdiene annerledes enn i dag, heter det i et brev som er sendt
Stortingets industrikomite av en
rekke framstående, naturverinteresserte fagfolk.
På vegne av underskriverne uttrykte professor Eilif Dahl seg
slik: — Vi følte at vi måtte gjøre

NVE

om

med

noe med den ensidigheten som
hittil har preget behandlingen av
en landsplan for vassdragsfredning. Utbyggingsinteressene har
dominert over verneinteressene.
Underskriverne er foruten professor Eilif Dahl, ingeniør Lars
Eie, sivilingeniør Hans Goksøyr,
stud, med. vet. Gaute Helland, sivilingeniør Allan Jebsen, sivilingeniør Ole Kobbe, arkitekt MNAL
Johan H. Marstrander, klimatolog
Arne K. Sterten og informasjonssekretær Trygve Tamburstuen.
Brevet ledsages av en rekke bilag som utførlig drøfter og underbygger gruppens synspunkter.

svensk

PR

atomkraftverket

___
VI OPPFYLLER
INFORMASJONSPLIKTEN,
SIERGEN.DIR.HVEDDING
Av Alf Skjeseth

Norsk Vassdrags- og elektrisitetsvesen har engasjert det svenske firmaet «PR-service» i sin
informasjonskampanje om atomkraftverk i østlandsområdet, før
Stortinget har tatt prinsipiell stil-
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ling til et slikt kraftverk. Så vel
stortingsmann Helge Seip som
SF's «Orientering» går til angrep
på NVE's kampanje.
Helge Seip hevdet i Dagbladet
at NVE er i ferd med å «selge»
saken til opinionen på et utilbørlig
tidlig stadium. Orientering henviser bl. a. til uttrykket «obekvåma
aktivistar.

mandag

19. februar

kl. 19.00.

Kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, orienterer om de
forundersøkelser Statskraftverkene har foretatt og om det videre
informasj onsopplegg.
Overingeniør Per Storebø, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, orienterer om kjernekraftverk
virkemåte og lokalisering.
Avdelingsleder Olav Skulberg,
Norsk Institutt for vannforskning,
redegjør for hvordan varmtvannsutslippet virker på fjorden.
Overlege Finn Devik, Statens
institutt for strålehygiene, redegjør for hvordan radioaktivt utslipp virker på omgivelsene.
Forskningssjef Kjell Petter Lien, Institutt for atomenergi, redegjør for atomlovgivningen og sikkerhetsbehandling av kjernekraftverk.
Innleggene blir ledsaget av lysbilder.
Etter foredragene blir det anledning for publikum til å stille
spørsmål til et panel som foruten
de som er nevnt ovenfor, vil bestå av en rekke andre fagfolk.
For å kunne gi mest mulig eksakte og utførlige svar, vil det
være en fordel om spørsmål blir
sendt inn på forhånd til NVE, Informasjonssjefen, Boks 5091 —
Majorstua, Oslo 3, eller leveres
skriftlig før møtet begynner.
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

SPERSTADPLANEN
BØR VIDTAS
Av Arne Magnussen.
Spørsmålet
om natur og energi
reiser en del fundamentale
spørsmål. Det moderne samfunn trenger energi, men også på det området må det styring til. En kan
ikke bare godta krav bare fra en
industrigren.
Den kraftslukende
eller kraftsløsende
industri krever
mer enn den gir, alt tatt i betraktning. Når en bedrift
forbruker
mere elektrisk
energi enn hele
Nord-Trøndelag
fylke bruker
i
husholdningsstrøm,
da kan en med
full rett stille dette spørsmålet.
Skal vi bygge ut våre siste
vannkraftkilder
og ødelegge naturområder,
et feilgrep som senere
ikke kan rettes på? Disse inngrep
er nemlig uopprettelige.
Det er
ikke teknikk som i framtiden blir
mangelvare,
men opprinnelig
natur og vassdrag.
Oppfinnelser
og metoder skifter
raskt i vårt samfunn.
La ikke
kortsiktig økonomisk vinning ødelegge naturverdier
som er uerstattelige. Lar vi de siste vassdrag i
fred må vi basere
oss på olje og
atomenergi,
men det må vi i alle
tilfelle. Det er bare tidspunktet

som forskyves noe.
Arbeidsplassene
i den kraftslukende industri er meget dyre. Hver
arbeidsplass
koster ca. 1,5 mill.
kroner, mens kapitalinnsatsen
bak
hver arbeider i industrien
ellers
neppe overstiger
100 000.
Hvor mye er de vassdrag verdt
rekreasjonsmessig
som ødelegges?
En skulle gjerne se det regnestykket. Naturinngrep
må ikke tillates
gjort uten inngående undersøkelser i økologisk perspektiv.
I løpet
av de 14 år som er gått siden arbeidet med en verneplan for vassdrag ble påbegynt, er det bygd ut
mer vannkraft
i Norge enn i de
foregående 50 år. I de siste 6 år er
det behandlet 63 konsesjonssaker,
hvor bare 3 er avslått. Disse tre
utgjør bare 0.6 prosent av de 63
planers samlede kraftmengde.
Sperstadutvalgets
forslag
må
legges til grunn for den endelige
beslutning i Stortinget. Den sikrer
både vekst og vern .Nye energikilder i Nordsjøen åpner nye perspektiver
i energipolitikken.
La
ikke hastverksløsninger
nå ødelegge vassdrag
som kan spares.
Om noen få år kan saken fortone
seg helt forskjellig også sett fra et
rent økonomisk synspunkt.

KJERNEKRAFTVERK
Av Igor Koslov, økonom, forsker ved Det sovjetiske
vitenskapsakademis
Institutt for det sosialistiske
verdenssystems
økonomi.
Den dynamiske
utviklingen
av
næringslivet
i de sosialistiske land
krever mer elektrisk
energi for
hvert år som går. Man løser ikke
problemet
ved å bygge nye varmekraftverk
og vannkraftverk:
ressursene av de klassiske former
for brensel og vannressursene
er
begrensede i en rekke land. Derfor mener ekspertene
at man i
framtida må satse på atomkraft.
Også i Norge har det gjennom
en årrekke vært en sterkt økende
diskusjon om sammenhengen
mellom vekst og vern, skriver Arbeiderpartiets
formann,
stortingsrepresentant
Trygve
Bratteli
i
denne kronikken. Det er en del av
en tiltakende debatt i alle moderne industriland.

Verden er
for full fart
på vei inn i
energikrise
Av Kjell Dragnes.
(NTB) Verden er på vei inn i
en energikrise på kort sikt, og utsiktene
for energiforsyningen
i
framtida er heller ikke særlig lyse.
De første alvorlige tegn til dette
kom i USA i 1972. USA er verdens
største forbruker av energi, og det
var et sjokk for mange å oppdage
at landet ikke var i stand til å
dekke sitt energibehov
ved egenproduksjon, hverken på kort eller
lang sikt.
Energibehovet
har økt voldsomt
siden den annen verdenskrig,
de
første årene med fire prosent årlig, fra 1960-tallet
har økningen
vært på seks prosent i året. Arsaken er energiens
grunnleggende
betydning for utvikling av en industriell
økonomi. De gamle industrialiserte
land har fått nye behov, og overgangen til industriell
virksomhet
i U-land
har skapt
enda større etterspørsel.

„Massiv
oguansvarleg
indoktrineringsoffensiv
omkjernekraft
fråVassdragsog
elektr.vesenet"
Intervju:

Kjell

Snerthe.

«Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen ønsker med dette skriftet
å gi en første informasjon for sentrale, regionale og lokale myndigheter, for organisasjoner
og ellers
for alle interesserte
om kjernekraftens framtidige plass i landet.»
Slik heiter det i det nyutkomne
heftet frå NVE. I røynda er det
den første delen av eit massivt og

uansvarleg indoktrineringsopplegg
som overser mange alvorlege sider
ved atomkraftspørsmålet
for å
kvele den vaknande opinionen og
få styresmaktane
med seg.
Det er sivilingeniør
Karl Georg
HØyer som seier dette til Dag og
Tid. Han har saman med fleire
medarbeidarar
i Samarbeidsgruppa
for natur- og miljøvern (snm) gått
atomkraftspørsmålet
etter i saumane, og meiner alt må gjerast for
at denne glansbildeinformasjonen
skal få motvekt.

FOSSEKALLEN
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Om jeg hamrer

eller hamres, like fullt så skal det jamres

STORTINGSMANN
HELGESEIP:
Utredningen om
kjernekraftverk
lite tilfredsstillende

Oslo, 14. BTO: — Når NVE går
inn for en lokalisering av et atomkraftverk
til Vestby, Rygge eller
Hurum kommuner, skulle man tro
de viktigste sidene ved spørsmålet er utredet, men så er ikke tilfelle. Den utredning man her har
kommet
med må betegnes
som
ufullstendig
både når det gjelder
livet i Oslofjorden,
og miljøpåvirkningen
rent generelt,
uttalte
stortingsmann
Helge Seip i Stortingets spørretime
onsdag.

„STORTINGET HAR afinf 055
PLANLEGGE ATOM-KRAFTVERK"
Kan når somhelstrevurdere energisituasjonen
DirektØr

Hveding

svarer

Seip:

Dagbladet har gjennom en ukes
tid gitt bred plass til anklager som
er rettet mot NVE fra stortingsmann Helge Seip, bladet Orientering, og flere, om at NVE skal ha
a) satt i gang en kampenje
for
reising av et kjernekraftverk
ved
Oslofjorden,
b) gjort dette før
Stortinget har avgjort om og når
kjernekraftverk
skal
bygges
i
Norge og c) engasjert et profesjonelt svensk PR-byrå for å «selge»
denne planen til befolkningen
i
området. Dagbladet har også gitt
en bra framstilling
av NVEs syn
på kjernekraftspørsmålet,
men jeg
må likevel be om plass for en
kommentar
til de spesielle anklagepunktene
foran,
ettersom
de
stadig blir gjentatt, blant annet
Dagbladets
spørsmål til industriministeren i et større intervju sist
lørdag.
Det er riktig at Stortinget ikke
har vedtatt at et kjernekraftverk
skal bygges, og neppe kommer til
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å gjøre det på en god stund ennå.
Men Stortinget
har vedtatt, allerede i 1971, at den konkrete planleggingen
av det første kjernekraftverket
nå bør komme i gang,
og at NVE må ha ansvaret for det.
Videre har Stortinget
vedtatt,
i
april 1972, at spørsmålet
om det
virkelig skal bli bygging, bør forelegges Stortinget
når forslag om
byggested foreligger.
UndersØkelser.
Det NVE har gjort, er å foreta
undersøkelser
på et stort antall
mulige byggesteder,
for å få rede
på slike forhold
som man må
kjenne til for å kunne vurdere lokaliseringen
av et verk på fornuftig vis. Stortinget har over to år
bevilget penger til dette. Fagkyndige instanser
utenom
NVE er
blitt trukket inn i arbeidet. Mange
av undersøkelsene
er ennå ufullstendige og må føres videre.
Revurdere.
Dette forhindrer
naturligvis
ikke at Stortinget når som helst kan
revurdere hele energisituasjonen

Seip hadde stilt industriministeren et grunngitt spørsmål om Regjeringen ville forelegge for Stortinget prinsippspørsmålet
om utbygging
av kjernekraftverk
i
Norge før NVE åpner en kampanje
for et slikt kraftverk
lokalisert til
Oslofjorden. Seip mente man i de
foreliggende
utredninger
i alt for
liten grad hadde tatt stilling til
regionalpolitiske
motiv osv.

••

og eventuelt gi beskjed om at dette med kjernekraft
kan henlegges.
Men inntil så er skjedd, må vi
fortsette med det vi er pålagt, så
vennligst skyt ikke på oss for det.
Vi som arbeider i NVE, har ingen
personlig
interesse
eller
faglig
prestisje i at kraft skal komme fra
noen bestemt kilde. For bare ett å
to år siden ble vi like sterkt kritisert for å være vannkraftsfanatikere og anti-kjernekraft,
som vi
nå blir kritisert
for å «selge»
kjernekraft
og glemme gass osv.
PR-byrået.
Og så det store, profesjonelle
svenske PR-byrået?
Dets innsats
har vært meget beskjeden og meget indirekte. Et svensk ingeniørog arkitektfirma
har hjulpet oss
med undersøkelsesopplegget,
fordi
de hadde vært igjennom et liknende arbeid i Sverige. De har
også gitt oss råd om utforming av
vår informasjon
så den blir forståelig for andre enn bare fagfolk
og myndigheter. I sin tur har de
søkt praktiske råd i et firma med
det mistenkelige
navnet PR-Service. Men til sjuende og sist er
det vi selv som har formet ut vår
informasjon.
Hver setning i våre
brosjyrer er skrevet av våre egne
folk, og om nødvendig sjekket med
fagfolk her i landet, ikke bare for
å være korrekt, men også forståelig osv.

Ikke aktive over 50 år: (31 delt.)
Nr. 4. Johan Andersen
46.15
OS

Idrettsaktiviteter
NVE's SKIDAG
Etter den skrøpeligste
skivinter
i
manns minne (slik har det vært noen
år nå) så ble NVE's skidag en av de
beste som har vært når det gjelder
værforhold,
sol fra skyfri himmel og
flere varmegrader
i lufta. Føret var
det heller ingen store probIemer med
for dem som fant fram klister.
Det er nærmest utrolig at bare 160
av de ansatte benyttet sjansen til å
komme seg ut på ski. Deltagerne
var
jevnt fordelt på racer- og trimklassen.
Dette forholdet
må endres radikalt,
deltagelsen
i trimklassen
burde vært
langt større. Her er det ikke snakk om
kondisjon, skiteknikk og sekunder, det
vesentlige er å komme seg ut på ski.
Dessuten har alle like stor premiesjanse i trimklassen,
det er langt fra
tilfelle hos racerne.
Løypene var i år som i fjor lagt opp
fra Idrettshøgskolen
ved Sogsvatn.
Trimklassen
fulgte veien til Ullevålseter, mens racerne gikk en rundløype
på ca. 4,5 kg, damene 1 runde og herrene 2 runder. Takket være Idrettshøgskolens
prepareringsmaskin
var
sporet meget bra.
Resultater:
Damer: 20-35, år (3 delt.)
Nr. 1. Randi Pytte Asvall

25.56

Damer: Over 35 år (2 delt.)
Nr.l. Lillan Kristiansen

32.59

Herrer: 20-35 år (43 delt.)
Nr. 1. Kolbjørn Fløystad
2. Knut Stabell
3. Per Askilsrud
4. Eivind Thorsethaugen

32.49
34.14
35.34
35.51

Herrer: 35-42 år (10 delt.)
Nr. 1. Chr. Nielsen
2, Per Røiri

33.10
33.58

Herrer: 42-50 år (11 delt.)
Nr. 1. Olav Stokkebø
2. Oddvar Andreassen

37.19
37.26

Herrer: Over 50 år (9 delt.)
Nr. 1. Johan Andersen

38.43

Skifest 73' stod det på songheftet
som låg ved kvar tallerk då festen tok
til kl. 18.30. Eit vers i ein av songane
lydde so:
Det smøres med blåsvix og rosa og lilIa
en amatør kan få den reneste dilla
når bokser og tuber og lamper og
korker og skrin
settes fram for ditt bruk
når føret er vått skal du bruke den røde
allikevel målet vi når nesten døde
det hostes og harkes og spyttes og
sparkes
og gromgutta tømmer sin buk
når Christian vokter Per som vokter
Elve
da by'ner Edgar, Tor og Nils å skjelve.
Tone: Hvorfor

være stor når man - - -

Thommesen ynskte folk velkomne og
Ibenholt var kjømeistar. Formannen
idrettslaget Rønniksen snakka om laget

og Graatrud heldt tale med kommentar
av Vatnehol.
Dansen gjekk livleg og i ein pause
delte generaldirektøren
ut premiane.
Frammøtet på festen var som det plar
vere, omlag 80.
SN
DEP.RENNET
1973
Denne årlige massemønstringen
gikk
av stabelen 21. februar fra VM-huset,
Holmenkollen
med 950 deltagere. NVE
stilte med 57 deltagere. Værforholdene
var de aller beste med so1 og vindstille,
men det skapte litt ujevne føreforhold
og det ble mye tyngre å gå etter hvert.
Tradisjonen
tro tok NVE pokalen
for beste 4-mannslag
uansett klasse.
I år var det kvartetten Fløystad, Røiri,
Stabell og Askilsrud som besørget det,
hele 10 minutter foran neste lag. Per
Røiri tok vår eneste klasseseier.
Resultater:
Aktive under 35 år: (10 delt.)
Nr. 3. Kolbjørn Fløystad
»5. Knut Stabell
»8. Per Askilsrud
Aktive
over 35 år:
Nr. 1. Per Røiri
»2. Chr. Nielsen

37.07
39.44
40.20

(4 delt.)
37.87
41.07

Ikke aktive under 35 år: (306 delt.)
43.10
Nr. 27. Oddm. Solheim
43.98
41. Aril Thommesen
44.77
» 52. Harald Kruge
Ikke aktive 35-42 år: (54. delt.)
Nr. 14. Terje Kristensen
48.10
16. Erik Kielland
48.41
Ikke aktive 42-50
år: (37 delt.)
Nr. 2. Tor Vinje
43.45
3. Olav Stokkebø
44.01

Orienteringsgruppa.
Arets sesong er like om hjørnet,
og når dette blir lese, er sikkert første
treningsløpet
avvikla.
Desse få orda er fyrst og fremst til
dei nye i huset som har lyst å være
med i 0-sporten,
men også ei påminning for dei eldre om at vi har ei
aktiv
0-gruppe
i NVE's bedriftsidrettslag og eit godt miljø med mange
tilbod innan 0-utvalget
i Oslo bedriftsidrettskrets.
Orientering
er ein idrett
i framgang ikkje minst på mosjonistog turplanet.
I skrivande
stund er ikkje terminlista for sesongen klar, men vi kjem
til å arrangere
minst eit treningsløp
før påske. Over påske vil vi få i stand
eit nybyrjarkurs
ein kveld og deretter
nokre
treningsløp
i dei nærmaste
skogsområda.
Desse blir haldne like
etter arbeidstid.
0-utvalget
arrangerer
treningsløp
26, april, 3. mai og 8. mai.
10. mai går første ordinære
løp, og
sidan går det slag i slag med to løp
kvar veke heile sommaren
for det
meste. NVE står som arangør tirsdag
29. mai.
Vi har i år eit ekstra tilbod til 0interesserte.
Dette er i samband med
idrettslagets
samarbeid
med Idrottsföreningen ved Vattenfall i Stockholm.
Laurdag 26. mai skal vi stille 8 mann
til konkurranse
i Stockholm,
4 over
35 år og 4 under. Vi reiser fredag 25.
mai saman med fotballgruppa.
Turen
går med buss og blir gratis, men opphaldet må deltakarane
betale sjølve.
Vi vonar dette kan bli ein spore til
ekstra innsats for å kome med på
laget.
Så ser vi fram til ein ny god sesong
og ynksjer alle vel møtt i skogen!
H. Flcete.

OM Å „RETTE
BAKERFORSMED"
I siste nr. av Fossekallen har redaktøren kome med urettferdig
kritikk
mot dei som sit i hovudstyret:

«Det vitnar om lite interesse for etaten når hovudstyremedlemene
ikkje
møter fram for å høyre tankar og meiningar til menigmann
i det «vesenet»
dei er øvste styringa for. Dei har der
eit godt høve til å få eit kjennskap til
problem
i vassdragsvesenet
som del
elles vanskeleg kan få med å samlast
i sjette høgda i den store salen der,
kvart hovudstyremøte.
Dette som ei påminning
seinare.»
Eg har no fått opplyst at dei ikkje
var varsla om møtet og kunne då sjølvsagt ikkje kome. Det har vore sagt
at redaktøren
og har plikt til å la dei
som vert kritisera få svara i same nr.
av bladet. Red. bed om orsaking for
kritikken
og for at han ikkje hadde
sendt den til dei fem på førehand.
Oppmodinga
om å møte seinare står
ved makt.

Då det vart opplyst at dei ikkje var
varsla fekk eg samstundes vete at samarbeidsutvalet
meinte at det «behøvdes
ikke» at dei var til stades. Dette tykte eg
var eit so skremande syn at eg ringde
han som var formann då (frå dei tilsette) og spurde om det var so. Han kunne «bekrefte» at dette var so og at han
ikkje såg det som glipp at det ikkje
var sendt innbyding til dei fem stortingsvalde
medlemane
i hovudstyret.
Dei såg det slik at når generaldirektøren var på møtet, so var hovudstyret
representert,
han er formann i dette.
Eg hadde trudd at dei kanskje var
gløymde og at det var eit hendeleg
uhell. Då eg so høyrde
at utvalet
meinte det ikkje var om å gjere at dei
var til stades var det straks alvorlegare. Eg sa at etter mitt syn var
det skremande når utvalet ikkje hadde
skjøna at det var like viktigt
med
informasjon
nedanfrå og oppover som
ovanfrå og nedover.
Kritikken
vere med dette vend frå
dei fem i hovudstyret
til dei ti i samarbeidsutvalet.
S N
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kan ERTSFor breundersøkelser
bilder være nyttige om de tas utpå
sommeren når smeltingen er kommet godt i gang. Da vil breens
is,
nedre del bestå av blottlagt
mens de øvre delene er snødekket.
Grensen, den temporære snøgrensen, vandrer så oppover til høyere
En
nivåer i løpet av sommeren.
varm sommer når den høyt —
i
hvilket betyr mye smeltevann
elvene. Slikt smeltevann kan være
vel og bra, men på den annen side
minsker breen i volum — smelav
skjer på bekostning
tingen
«gamle lagre» av is og snø. Det er
viktig å holde regnskap med hvor
mye slikt «ekstra» vann som kommer ned i elvene, og her er det vi
kan få hjelp av ERTS.
Den temporære snøgrensen syns
og vi får en
godt på ERTS-bilder,
dens
til å obserevere
mulighet
høyde på nesten alle Norges breer,
i stedet for på kun det fåtall som
er mulig å måle direkte.
Sammen med bakkeobservasjodriver
ner, som Vassdragsvesenet
på et lite utvalg av breer, vil
gi oss et
kunne
ERTS-bildene
uvurderlig grunnlag for glasiologberegninger.
iske og hydrologiske
Dette forutsetter at bildene tas når
vi helst vil — men dette kan vi
dessverre ikke bestemme selv på
i kapasigrunn av begrensninger
teten ombord i satellitten. Hvis vi
kunne ta ned bildene selv, ville
situasjonen være en annen — men
det koster penger.
Det har vist seg at ERTS-satellitten også kan se forskjell på ulike
Fra USA fortelles
vannkvaliteter.
om dens evner til å oppdage utslipp av f. eks. svovelsyre; hos oss
vet vi at vi kan se slam i breelver. Vi vet riktignok fra før at
bre-elvene er slamrike, men vi har
oversikt over
ikke en fullstendig
hvilke som er slamrikest og hvilke
som fører mindre slam. For tiden
om sommåler vi slamføringer
men vi
meren i 4-5 bre-elever,
vet ikke om disse virkelig er refor Norges breer. Vi
presentative
håper at ERTS kan hjelpe oss her,
kan
dvs, at vi fra satellittbildene
hvilke elver og vann
identifisere
som har de største slamkonsentraer
sjoner. En slik undersøkelse
umulig fra bakken, fordi man ikke
samtidig kan se på alle bre-elver.
gjøre
vil antakelig
ERTS-bilder
det mulig å «sortere» ut de viktigste for oss, så vi kan sette inn
der de gjør
bakke-observasjoner
best nytte.

LITTOMMULTISPEKTRAL
OGOM
FOTOGRAFERING,
I GLASIOLOGI
ERTS-BILDER
Av dr. Gunnar østrem, Brekontoret, NVE
Et vanlig fargebilde gjengir fargene i naturen omtrent slik vårt
øye ser dem. For militære formål
ble det utviklet en fargefilm som
for infrarødt
også var følsom
(usynlig) lys, og ved framkalling
ble denne usynlige stråling gitt en
rød farge i bildet, mens øvrige
farger fikk andre va(naturlige)
lører. En grønn bil kunne f. eks.
bli gul på fotografiet. Slike bilder
ble derfor kalt «false colour» fotos,
og de kan være nyttige for å oppi ellers stedage vegetasjonsbelter
ril mark (noe som f. eks, kan vise
i terhvor det finnes fuktighet
renget). Slik infrarødfølsom fargefilm er nå tilgjengelig på markedet og hvem som helst kan ta slike
bilder.
Denne teknikk er nå videreutviklet i en retning som man kan
med farge-TV. Man
sammenlikne
trenger ikke ta bilder med f argefilm hvis man samtidig tar flere
film og bebilder med svart-hvit
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nytter fargefiltre foran hver linse.
Man kan f. eks ha tre eller fire
som tar bilder i hver
kameraer
sin del av spektret (derav navnet
Hvis
fotografering).
multispektral
«ser» blått lys (alle
ett kamera
andre farger siles bort av et passende filter), et annet gult og et
tredje rødt lys, og man har svarthvit film i kameraene, vil man få
bilder.
svart-hvitt
tre forskjellige
Hvert bilde kan deretter settes
og belyses
i en lysbildeframviser
med respektive blått, gult og rødt
og settes mot samme skjerm. Da
omtrent
opptå,
vil et fargebilde
på samme måte som ved fargetrykk i aviser og ukeblader.
Har man nå dessuten et fjerde
kamera som «ser» infrarød stråling, kan man belyse dette bilde
med f. eks. grønt eller rødt og derved få fram bilder som påminner
om «false colour», men som gir
muligheter for mange ulike fargeog derved mange
kombinasjoner
fler fortolkningsmuligheter.
er det fire
I ERTS-satellitten
«scanning sensors» — linsesystemer som sveiper over bakken i
smale bånd på tvers av satellittens
«kjørebane».
Hvert linsesystem «ser» bare en
farge fordi det er satt filtre foran
linsene. En av dem ser usynlig
og ser således
stråling
infrarød
alle forekomster av levende kloroi
fyll som har en rik utstråling
denne delen av spektret.
Alle opptakene ombord i satelimlitten lagres som elektroniske
pulser og sendes ned til jorden
seg over
befinner
når satellitten
Amerika. Der blir bilder framstilt
til
i 70 mm format og distribuert
utvalgte forskere over hele verden.
I Norge er det fem slike «Principal
som har fått bilder
Investigators»
over visse deler av landet til vitenskapelig gransking. Resultatene av
de funn man gjør må rapporteres
tilbake til NASA, og dette er omtrent den eneste motytelse man er
bedt om å gjøre.

Ilefferdskontoret
fordeling av malerier
innkjapt
for velferds- off andre
offentlige
midler
kommentar
De spørsmål jeg stilte Velferdskontoret i forrige nummer av Fossekallen
angående retningslinjer
for fordeling
av kunst innkjøpt til etaten for offentlige midler, ble stående ubesvart. Når
Velferdskontoret
valgte å bekrefte de
antydninger
jeg framkom med i mitt
innlegg med denne svært så talende
taushet, antas dette med ganske stor
sikkerhet
å ha sammenheng
med sakens noe delikate natur. Og jeg kan jo
ikke annet enn å si meg takknemlig
for at velferdssjefen
på en slik helt
ut overbevisende
måte har sørget for
å fjerne all tvil når det gjelder denne
sakens realiteter,
dvs, hvis det i det
hele tatt finnes noen i etaten som har
vært i tvil da.
Til samarbeidsutvalget
stilte
jeg
spørsmål om det i samsvar med «Lov
om samarbeidsutvalg
ved statens virksomheter»
virkelig
har godkjent
de
retningslinjer
(eller kanskje
rettere:
mangel på sådanne) som Velferdskontoret fordeler
den innkjøpte
kunst
etter ved Hovedkontoret.
Videre ble det også spurt om utvalget var villig til straks å gå aktivt
inn for utarbeidelse
av nye, demokratiske retningslinjer
for denne fordelingen.
Samarbeidsutvalget
har i motsetning
til Velferdskontoret
lagt fram en besvarelse. Og hvilket svar! I all sin
intetsigenhet
er samarbeidsutvalgets
besvarelse et så godt skoleeksempel
på
et såkalt «god dag mann økseskaftsvar» at jeg faktisk synes det fortjener å komme på trykk en gang til.
«Henvendelse ble referert i utvalgKs
møte 17. januar 1973, der følgende ble
protokollert:
Samarbeidsutvalget
er av redaktøren blitt gjort kjent med den anonyme
henvendelsen som er kommet til ""ossekallen. — Disponeringen
av bevilgede
velferdsmidler
vil på vanlig måte bli
behandlet i et senere møte i utvalget.
Forslag fra de ansatte kan tas opp
gjennom de ansatte representanter
eller
direkte med utvalget.»
Ja, så står det faktisk — sort på hvitt.
Har dere hørt på maken! Orakelet i
Delphi ville ventelig ha blitt grønn av

misunnelse
om det hadde blitt konfrontert
med en slik boblende
veltalenhet.
Og hvem er samarbeidsutvalgets
besvarelse ført i pennen av? Jo ganske
riktig, ingen ringere enn utvalgets sekretær alias Velferdskontorets
leder —
ja er det ikke utrolig? De allment godkjente og for øvrig alle steds praktiserte inhabilitetsregler
gjelder tydeligvis ikke for vårt samarbeidsutvalg.
Men hva er det så samarbeidsutvalget egentlig sier i sin besvarelse?
Ja, det er det vel egentlig ingen som
kan gi noe entydig svar på. Men det
sier i hvert fall at: «Disponeringen
av
bevilgede velferdsmidler
vil på vanlig
måte bli behandlet i et senere møte i
utvalget.»
Dette utsagnet må i hvert fall karakteriseres som en noe lettferdig omgang
med sannheten. Det er slett ikke vanlig
at disponeringen
av bevilgede velferdsmidler behandles i vårt samarbeidsutvalg. Så vidt vites har nemlig Hovedsamarbeidsutvalget
ved NVE ennå aldri
foretatt en reell behandling av disponeringen av de bevilgede velferdsmidler, på tross av at det i «Lov om samarbeidsutvalg
ved statens
virksomheter» klart går fram at dette skal
gjøres hvert eneste år!
Et lite apropos til ovenstående: Etter
det jeg har fått opplyst, er spørsmålet
om disponeringen
av velferdsmidler
uå satt opp på sakslisten
for neste
samarbeidsutvalgsmøte!
Det er således
tydelig at utvalget nå begynner å få
litt dårlig samvittighet,
eller — skal vi
heller si kolde føtter? Men å gå litt
til rette med seg selv og kanskje innrømme noen feil og forsømmelser,
nei
se det, det er ikke lett.
Selv om skadefroheten
som dere ser
er vond å døyve, må jeg likevel si
meg glad og tilfreds med at mitt lille
inserat i forrige nummer av bladet så
smått begynner å bære fruktei . Skal vi
være så optimistiske
at vi opplatter
det som nå synes å være i ferd med
å skje i utvalget som et ørlite vårtegn
— som et lite første, forsiktige
steg
mot en demokratisering
av etaten?
Kanskje kan også vi i NVE om noen

SMÅSTUBBAR

Tenkjepause

Den

eine

gongen

Kona: Eg har lurt på kvifor mannen
vart skapt fyrst!
Mannen: Veit du ikkje det? Det var
for at han skulle få seia nokre ord før
han vart avbroten!

Arsmøtet i handelslaget gjekk greitt
unna. Det vart m.a. vedteke å halda
25-års fest eit par veker seinare. Men
formannen
kom litt skeivt
ut, då
han sa:
Og så må me velja ei festnemnd.
Vil de koma med framlegg no, eller
vil de venta litt og tenkja over det
medan presten held andakta?

Vonbroten

Då med gifta oss, lova du at du
skulle elske, ære og lyde meg, sa
Hansen til kona si.
— Det var berre noko eg gjekk med
på for at det ikkje skulle verta ståk
medan det var så mange til stades,
sa frua.
—

På, slankekur

Eg har fått tak i eit nytt slankebelte. Det er eit som eg berre spenner
rundt kjøleskåpet mitt så eg ikkje går
opp døra.

år begynne

å tale høyt om «demokrati
ord som ennå er så formastelige her i huset at de bare kan
hviskes i krokene.
Dette burde vel egentlig være helt
unødvendig
å presisere, men for sikkerhets skyld. Jeg tar det som en ren
selvfølge at de spørsmål jeg reiste i
forrige nummer av Fossekallen i dette
møtet blir undergitt
en grundig behandling slik at etatens ansatte her i
svar
bladet senere kan få et utførlig
både når det gjelder retningslinjer
for
innkjøp og fordeling av kunst i framtiden og for inndragning
og nyfordeling av den allerede innkjøpte kunst.
Så skal alle vi interesserte heller være
litt overbærende
og forsøke å glemme
den «midlertidige» besvarelsen utvalget
ga.
Desillusjonert
NVE'er.
i statsetater»,

Korkje velferdskontoret
eller samarbeidsutvalet
har gjeve svar på innRed.
legget.

Bokstavar i NVE
I prologen som eg laga då vi flytte
inn i nye huset vårt her i Middelthunsgate, skreiv eg:

«Bokstavar set vi no i lag.
Eg talde nitti slike i dag,
og stadig fleir og fleir vi får
det minner om eit lemenår.
Eit kontor heiter VVV
eit anna det er EEE
det er SBP og EDB.
Det her er sant det er kje tull,
men tunga mi slær nesten
Her

ein dag fekk

vi so eit rundskriv:

NVE's organisasjon.
Forkortede
benevnelser.
I det følgende er gjengitt en revidert
oversikt over de forkortede benevnelser som for tiden er fastsatt for de
enkelte ledd i NVE's organisasjonsplan.»
Eg tok so og talde for å sjå om spådomen i prologen om fleir og fleir var
rett, men det var den ikkje. Der var
berre 76 samansettingar
og då vart eg
I rundskrivet
stod «som for
forveten.
tiden er fastsatt».
Kanskje det er i
bruk mange nemningar
som ikkje er
fastsette. tenkte eg, og so tok eg fram
telefonlista
frå desember 1972 og der
«aula og kravla» det med nemningar
som var sleppte laus der. På første
sida stod SKA, SIB, SIK, og fleire.
I alt var der over 70 menneskje
som
stod med «forkortede benevnelser» som
ikkje stod i rundskriv nr. 328, det var
det.
Nett då kom det inn på pulten eit
rundskriv
om slikt, der det mellom
anna stod at dei som før hadde vore
kalla SS skulle heite SP. Dei som før
har ein bokstav etter SS skal no sikkert ha same bokstaven
etter SP til
dømes SPV. I alt er det 20 stykke som
no skal ha SP i telefonlista
i staden
for SS.
Desse to rundskriva var datera same
dagen. Her i NVE lever vi etter ordet
som seier at høgre handa ikkje skal
vete kva den venstre gjer.
Rundskriva
var frå kvar sitt direktorat.
FOSSEKALLEN
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KJERNEKRAFTV
Dette bladet
var tenkt som eit
kiernekraftnr.
men noko av stoffet
må stå over til neste nr.

KJOLEVANNSRESIPIENTEN
Begrepet
resipient
betyr
noe
som tar imot. Når en snakker om
fjorden
som resipient
så tenker
man på den funksjon som fjorden
har til å ta imot utslipp av enten
kjølevann, kloakk osv.
Når jeg skal si noen ord om
hvorledes fjorden vil oppføre seg
når den skal virke som resipient
for utslipp av kjølevann, så vil jeg
med en gang få understreke
at
dette har jeg igrunnen lite greie
på. Jeg kan i alle fall langt fra
betegnes som ekspert på området.
Men jeg har deltatt i diskusjoner
med eksperter,
og har derigjennom fått en viss oppfatning
av
hvilke problemkomplekser
det er
man diskuterer.
Jeg tror det kan være en fordel
at jeg ikke er ekspert i dette tilfelle. Det er vel i virkeligheten
så
at det er på de områder hvor man
ikke er ekspert, at man kan uttale
seg med noenlunde
sikkerhet
og
frihet. En såkalt ekspert må ofte i
sine uttalelser ta alle mulige faglige forbehold, slik at det for menigmann er vanskelig å forstå hva
som blir igjen av konklusjonen
på
slike faglige uttalelser.
For at et kjernekraftverk
skal
kunne fungere, trenger det store
mengder kjølevann. Etter at dampen har avgitt en del av sin energi
i turbinen,
blir den ledet ned i
kondensatoren
hvor den blir kondensert til vann. Kondensatoren
er
i prinsippet en stor beholder med
en masse rør, ca 1" diamerter.
Kjølevannet
ledes gjennom disse
rørene og blir oppvarmet
8-10°
i løpet av noen få sekunder.
Ved innløpet av kjølevannstunnel eller kjølevannskanal
er det
alltid anordnet en varegrind
som
holder tilbake større gjenstander,
fisk osv. Før vannet kommer inn i
kondensatoren
passerer
det også
et silarrangement
hvor ting som
er større enn 1 cm i tverrsnitt, blir
filtrert bort. Skjell og andre fastsittende vekster i sjøen ville ha
ideelle vekstforhold
i kjølevanns18
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tunnelsene
hvor det stadig sirkulerer friskt vann. For at det ikke
skal bli for stor begroing i tunnelene og på konstruksjonene
i kjølevannssystemet,
er man til visse tider av året nødt til å tilsette vannet f. eks. klor. Dette vil hindre at
larver og lilmende setter seg fast.
Kjølevannet
blir som sagt oppvarmet 8-10° gjennom kondensatoren, og denne overtemperatur
vil vannet ha når det igjen slippes
ut. Vi regner med at kjølevannet
vil ha en hastighet på ca. 4 m/sek.
når det går ut i resipienten.
På
grunn av denne hastigheten
vil
det skje en intens innblanding
av kjølevann
i resipienten,
slik
at i en avstand på ca. 100 m vil
overtemperaturen
være redusert
til ca. 2 °.
Et kjølevannsinntak
kan prinsipielt anordnes på to forskjellige
måter, nemlig ved at man tar inn
vann i overflaten, eller at man tar
inn vannet i dypet. Ved inntak i
overflaten
vil det oppvarmede
vannet som slippes ut, være lettere
enn resipientvannet,
altså
fjorden forøvrig, og derfor legge
seg som et teppe oppå dette. Ved
inntak på 20-40
meters lyp, vil
det oppvarmede
vannet normalt
være tyngre enn overflatevannet
i
fjorden. Under disse forhold vil
kjølevannet legge seg inn i et visst
nivå under overflaten, og dette fører til at overtemperaturen
ikke
blir så høy som ved overflateinntak.
Stor overtemperatur
i overflaten kan forårsake
frostrøyk.
Når
temperaturen
i luften synker under 10 kuldegrader
og luften er
rolig,
vil temperaturdifferansen
mellom overflaten og luften bli så
stor at det kan dannes tåke, noe
som selvfølgelig er meget uheldig
i sterkt trafikkerte
farvann.
Temperaturen
innvirker
på de
kjemiske
og fysiologiske
forhold
og derfor på alt som lever i vannet. En økning av temperaturen
fører i alminnelighet
innen visse

grenser til en økning av den biologiske omsetningshastighet.
Dette
kan i sin tur føre til forskyvninger i organismesamfunnenes
sammensetning
og bestanden
av de
forskjellige
arter.
Temperaturen
har en avgjørende
innflytelse
på
artenes utbredelse,
og vil påvirke
alle stadier av en arts livssyklus,
f. eks, en fisks vandring,
tid og
sted for gyting, veksthastighet
og
dødelighet.
En temperaturøkning
i resipienten kan ha både positive og negative virkninger
sett ut fra de
praktiske
brukerinteresser
i de
kystområder
som berøres. A forutsi detaljert
de biologiske virkninger i en resipient på kortere
eller lengre tid er nærmest umulig.
Ekspertene tar derfor i sine konklusjoner
utgangspunkt
i at påvirkningen
på resipienten skal bli
minst mulig. Men med sikkerhet å
kunne si hva virkningen av utslipp
av kjølevann til resipienten vil bli,
er faktisk umulig uten ved å bygge et kraftverk og se hva resultatene vil bli.
i dlertid er man selvfølgelig
nødt til å prøve å gjøre en viss
vurdering på forhånd. En må vurdere virkningen på fiske, både yrkesfiske og fritidsfiske samt virkningen
på de fritidsaktiviteter
som finner sted i tilknytning
til
fj orden.
I forurensede
områder
vil utslippet av oppvarmet vann kunne
forsterke
en eksisterende
forurensningspåvirkning
noe som kan
føre til surstoffunderskudd
i vannet. Men en forurenset
fjord lar
seg forbedre ved at kloakkutslipp
og andre utslipp passerer renseanlegg før det slippes ut i fjorden.
Altså er dette problem til en viss
grad av økonomisk art.
En av våre fremtredende
marinbiologer
uttrykte
det en gang
slik: «I våre farvann burde temperaturen
i prinsippet
være en
mangelvare,
og en heving av temperaturen
skulle ut fra disse betraktninger
i prinsippet være ønskelig.» Men saken har selvfølgelig mange vanskelige sider.

Generelt sett vil det livet som
befinner seg høyt oppe i sjøen fra
naturens
side være påvirket
av
temperaturendringer,
og er derfor
tilpasset til å tåle slike forhold.
Liv som derimot befinner seg nede
på større dyp er ikke tilpasset til
å tåle større temperaturforskyvninger. Det er spesielt dette forholdet ekspertene er redd for ved
alternativene
i Vestby, idet man
frykter for at endel av kjølevannet vil ta veien inn i indre fjordbasseng og kan påvirke temperaturforholdene
i de dypere lag i
indre fjord. Særlig er en engstelig
for variasjoner
ved start og stopp
i kraftverket.
Hvis jeg helt til slutt som legmann skulle prøve å gi et visst
summarisk inntrykk av de diskusjoner som har funnet sted mellom
ekspertene,
så synes det for meg

som om frykten for termisk påvirkning
av fjorden
er sterkt
overdrevet.
Det synes som en del
av frykten grunner seg i den diskusjon som har funnet sted i utlandet, men hvor forholdene
er
vesentlig forskjellig fra de vi har.
I utlandet benyttes nemlig svært
ofte elver og innsjøer som kjølevann, hvor svingningene
i temperatur over årstidene
selvfølgelig
derfor allerede er svært stor og
hvor en økning i temperaturen
spesielt om sommeren
kan være
kritisk for det som lever i elv eller sjø. Under våre forhold har
ikke de naturlige temperaturvariasjonene
slike ekstreme
verdier.
Tross dette vil temperaturvariasjonene p.g.a. kjølevannsutslipp
i
fjorden være små i forhold til de
fluktasjoner
som skjer fra naturens side.
P. Storebø.

MASKINTEKNIKK
Et kjernekraftverk
er i store
trekk bygd opp av kjente maskintekniske komponenter
som ventiler, varmevekslere,
pumper, rørledninger,
dampturbin.
Selv reaktortanken
er en trykkbeholder
aktortanken
er en trykkbeholder
i
stort format, med endel konstruktive, produksjonstekniske
egenheter kjent fra konvensjonell
maskinteknikk.
Det som er nytt er
de spesielle krav særegne kjernetekniske prosessegenskaper
setter.
I et konvensjonelt
kjernekraftverk, eksempelvis
fyrt med olje,
produseres
damp i en dampkjel
via utløsing
av kjemisk energi
ved forbrenning
av oljen. Endel
av denne energien omdannes
så
til mekanisk energi ved at dampen
ekspanderer
gjennom en turbin,
endel tapes ved at dampen deretter må kondenseres før kondensatet returneres
til dampkjelen.
Turbinen
driver
så generatoren
som produserer
elektrisk
energi.
I et kjernekraftverk
skjer mye
av det samme. Det produseres
damp, denne gang i en reaktor
istedenfor i en dampkjel, og dampen driver en turbin akkurat som
for det konvensjonelle
verk. Forskjellen ligger i hvordan dampen
produseres. I kjelanlegget
skjedde
det ved utløsing av kjemisk energi
ved forbrenning
av olje. I reaktoren skjer det ved utløsing av
kjerneenergi
ved
uranspalting,
eller uranfisjon.

En vesentlig kjerneteknisk
prosessegenskap
ligger i mengde og
art av avfallsprodukter.
Forbrenningsprosessen
avgir
store
mengder
forbrenningsprodukter, fra et varmekraftverk
i
form
av røkgassutslipp
fra en
skorsten. Forbrenningsproduktene
er i denne sammenheng
relativt
ufarlige.
Fisjonsprosessen
avgir
til sammenlikning
uhyre
små
mengder
avfallsprodukter
eller
fisjonsprodukter,
så små at det
kan lagres inne i kjernebrenslet.
Fisjonsproduktene
fjernes
fra
kjernekraftverket
diskontinuerlig,
bare hver gang utbrukt brensel tas
ut og returneres
til utenlandsk
brenselbearbeidingsanlegg.
Til
gjengjeld
må disse uhyre
små
mengder betraktes som uhyre giftige ved at de inneholder
meget
radioaktive, meget langlivede elementer.
For de mer konvensjonelle
komponenter av maskinteknisk
art har
denne store giftighet den konsekvens at det settes sterke krav til
tetthet av systemer som inneholder vann eller damp som kan forurenses av fisjonsprodukter.
I teorien skal det alt vesentlige av disse
produkter
holdes
innkapslet
i
brenslet,
men i praksis må en
regne med noe utlekkasje
og noe
forurensing.
I tillegg kan inaktive
partikler
i vann eller damp bli
gjort radioaktive
bare ved stråling, altså uten noen form av lek-

kasje i selve brenslet. Kravet til
stor tetthet skyldes flere enkeltforhold. Det ene er at utlekkasje
av aktiviteter innenfor avgrensede
områder i kjernekraftverket
kan
gjøre disse så aktive at normalt
drifttilsyn ikke kan opprettholdes.
Et annet er at de mengder radioaktivitet som lekker ut kan bli så
store at de overskrider
kapasiteter på utstyr for filtrering av luft
som slippes ut fra verket.
Om
dette skjer må ytelsen reduseres
eller verket stenges av.
Disse krav til lekkasjefrihet
av
komponenter
fører til spesielle
konstruksjoner,
eksempelvis
for
ventilspindelgjennomføringer,
akselgjennomføringer
i
pumper,
flensforbindelser.
Det fører også
til skjerpet
krav til funksjonsdugelighet
av slike komponenter,
idet vedlikehold
kan bli meget
komplisert
og kostbart.
Dette
fører igjen til skjerpet
krav av
utprøving
av komponenter
ved
simulerte driftsbetingelser.
I korthet betyr kravene til tetthet
og
funksjonsdugelighet
at det stilles
krav om et meget høyt kvalitetsnivå av komponenter
til kjernekraftverk.
Som en ytterligere
sikring mot
utlekkasje av store mengder aktiviteter
ifall det skulle
oppstå
brudd på noen av de komponenter
som fører sterkt aktivt vann eller
damp er slike systemer i tillegg
bygd inn i et trykksterkt,
gasstett
rom. Dette kalles en sikkerhetsbeholder. Denne kan enten være
en bygningsteknisk
konstruksjon
i
form av en beholder
i forspent
betong, eller i denne sammenheng
en ekstra,
maskinteknisk
konstruksjon i form av en trykkbeholder i stål.
En annen egenskap ved fisjonsprosessen som anvendt i et kjernekraftverk
er at den ikke er så
momentant
avstengbar
som en
forbrenningsprosess
i et konvensjonelt varmekraftverk.
I et konvensjonelt verk kan oljen stenges
av ganske raskt om en ønsker det.
I en reaktor vil det derimot fortsatt utvikles en viss mengde restvarme over en lengre periode etter
avstengning.
Dette forhold betinger innbygging
av endel ekstra
kjølesystem
i forhold til et konvensjonelt verk. Dette øker komplikasjonsgraden
av maskintekniske installasjoner
i kjernekraftverket i forhold til de i et konvensjonelt
varmekraftverk.
Thorstein Asvall.
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sikkerhet
og høy tilgjengelighet,
anvendes gjerne 3 eller 4 parallelle
og helt uavhengige
måle- og utløsningskretser.
2 av disse må reagere samtidig for å gi nødstopp
av reaktoren.
Et annet nytt felt er strålingskontroll.
Overvåking
av strålingsnivåene
må gjøres for 1) å tilfredsstille
myndighetenes
krav og 2) for å
kontrollere
driften av reaktoren.
Målingene foretas på selve prosessen (dampledninger,
avgasser fra
kondensator,
turbinakseltettinger,
prosessvann
m. m.) og på diverse
punkter i anlegget (skorsteinsutslipp, reaktorbygningsluft),
samt
flere punkter omkring og utenfor
anleggsområdet.
For å drive en så vidt komplisert prosess optimalt, er det videre
nødvendig med en utstrakt
bruk
av datamaskiner.
Ved hjelp av
disse kan man bl. a. kontrollere
prosessen mer nøyaktig, og derved
utnytte reaktor og brensel bedre.
Andre viktige oppgaver er å analysere, sortere og presentere
den
store informasjonsflom
fra prosessen til operatøren for å lette oversikten.
Rent generelt kan en si at kjernekraftverkene
stiller ekstremt store
krav til sikkerhet og pålitelighet,
og dette må en ta hensyn til på
alle nivåer i utformingen.

KJERNEKRAFTVERK
ELEKTRONIKK
De elektrotekniske
anlegg i et
kjernekraftverk
er både i art og
omfang svært avvikende
fra et
vannkraftverk.
men har derimot
mer til felles med f. eks, store kjemiske prosessindustrier
og konvensjonelle varmekraftverk.
Karakteristisk
for de elektriske
anlegg både m. h. t. kraftforsyning
og kontroll, er at de skal inn i
nesten alle deler av prosessen.
Dette betyr at man må kjenne
prosessen godt.
Hjelpekraftbehovet
for et 1000
MW aggregat er i størrelsen 40—
50 MW, dvs, som et middels vannkraftverk som f.eks. Tokke 6. For å
holde selve hovedprosessen
i gang
kreves en rekke store motordrevne
pumper på opptil 10 MW's enheter.
Anlegget omfatter totalt flere hundre motorer i f. eks. kjølesystemer
og ventilstyringer.
Et karakteristisk
trekk
ved
kraftforsyningen
i kjernekraftverk
er det usedvanlig
store nødkraftbehov (f.eks. 3-5 MW). En rekke
pumper i kjølesystemer
må kunne
starte selv etter et totalt nettbortfall, og det blir derfor alltid installert flere parallelle dieselgeneratorer
(maks. fire, med samlet
ytelse opptil 10 MW). Disse må
kunne oppta last ca. 10 sek. etter
startsignal
hvis ikke kjølingen av
reaktorkjernen
skal komme i fare.
Andre spesielle forhold er de
store mengder
kabler
(70-100
mil) og de strenge krav til fysisk
separering
og brannseksjonering
av kabler med forskjellig
funksjon, spesielt de parallelle kretser i
Sortering og
sikkerhetssystemene.
oversikt over kabler og deres terminalpunkter
(ca. 200 000) utføres
på datamaskin.
Tusener av elektriske ledere i alle størrelser skal
også føres gjennom sikkerhetsbeholderen. Da denne er konstruert
for å hindre frigivelse av radioaktive produkter ved et maksimalt
antatt havari, så må også kabelgjennomføringer
være lekkasjetette ved de trykk, temperaturer
og stråling som kan oppstå. Dette
krever raffinerte
gjennomføringskonstruksjoner.
Kabler inhenfor
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sikkerhetsbeholder
krever
spesielle temperaturog strålingsbestandige kabeltyper.
Kontroll- og instrumentering
av
kjernekraftverk
byr på mange for
oss nye teknikker.
For å overvåke forholdene i reaktorkjernen,
f. eks. effektfordelingen, sikkerhetsmarginer
m. m.,
trengs en mengde sensorer som må
operere sikkert i et utilgjengelig
og hardt miljø m. h. t. temperatur,
trykk og stråling.
Kontroll av anlegget innebærer
bl. a. at opptil 3000 målepunkter
skal overvåkes
og gi alarm ved
overskridelse
av grenseverdier.
Tilsvarende tall for et vannkraftverk kan være 60-70.
Spesielle krav stilles til overvåking og vern av selve reaktorkjernen.
Enhver farlig driftstilstand i reaktoren
må selvsagt
kunne registreres
og automatisk
kontrolleres.
På den annen side
skal ikke aggregatet
løse ut ved
enhver feil, f. eks. i releer, givere,
kabel etc. For å oppfylle disse
motstridende
krav til samtidig stor

Ø. Ulfsby.

BYGNINGSMESSIGEARBEIDER
Når det gjelder de bygningsmes
sige arbeidene,
skiller et kjernekraftverk
seg sterkt fra et vannkraftverk. For det første er andelen
av de totale byggekostnadene
bare
omkring 20 prosent, mot 70-80
prosent ved høytrykks vannkraftverk. Dessuten er det andre typer
av konstruksjoner.
Det er forholdsmassevis lite av fjellsprengning,
forflytting,
veiarbeider
og slike
ting. I stedet blir hovedtyngden
betongkonstruksjoner.
Kontraktsform.
Gjennomføringen
av byggeprosjektet vil bli en annen enn vi er
vant med fra vannkraftanlegg.
Den valgte hovedleverandør
vil
få ansvaret
for det komplette
kraftverket,
ferdig med nøkkelen
i døra til rett tid. Hovedleverandøren må bli en av de få utenland-

ske reaktorleverandørene
som tilbyr slike anlegg. Men vi ser det
som sannsynlig
og naturlig at en
norsk entreprenør
vil stå for utførelsen av byggearbeidene
som
underentreprenør.
Dermed vil de som skal ta seg
av det bygningsmessige
hos oss få
en annen rolle enn det som har
vært vanlig ved vannkraftprosjekt.
Det vil i prinsippet
bli oppgaver
av samme type som avdelingene
for den maskin- og elektrotekniske
utrustningen
har. Oppgavene vil i
mindre grad gå ut på å konstruere,
mer å spesifisere,
kontrollere
og
godkjenne.
Dessuten
vil vi som
byggherre
være ansvarlig
for at
de krav og regler som myndighetene har satt, blir overholdt.
Dette gjelder
både de spesielle
krav i henhold til «lov om atomenergivirksomhet»
og generelle

krav som finnes i f. eks. «bygningsloven»,
«byggeforskriftene»
og arbeidstilsynets
regler.
Egne arbeider
Når jeg sa at leverandøren
vil
få ansvaret for det komplette verk,
så er dette bare delvis riktig. Leveransen
vil trolig bli begrenset
til det som bygges på selve stasjonsområdet.
Nødvendige deler av kraftverket
faller utenfor, og disse delene vil
vi handtere selv. Det gjelder f.eks.
kjølevannstunneler
med rensehus
og svingebasseng,
adkomstveier,
havneanlegg,
ferskvann,
avløp,
kontorbygning,
parkmessige
anlegg og diverse provisoriske
anlegg og forsyninger.
Grunnarbeider som utsprengning
og planering
av tomt, tørrlegging
o. 1. vil også
bli utført utenfor hovedentreprisen.
Bygningskonstruksjonene.
De sentrale
kraftverksbygningene, reaktor-,
turbin-,
hjelpesystemog elektrobygning,
er
funksjonelt
utformet
og oftest
bygget tett sammen i en blokk.
Dette bygningskomplekset
har
mange likhetspunkter
med et vanlig prosessteknisk
industrianlegg.
Det samlede bygningsvolum
utgjør
4-500 000 m3, og de høyeste bygningene rager ca. 60 m over bakken. Det dominerende
bygningsmateriale er armert betong, gjennomgående i meget grove dimensjoner. Dette henger dels sammen
med funksjonen
som skjerm mot
radioaktiv stråling og dels de store
belastningene
som konstruksjonene må tåle. Det kan nevnes en
rekke ekstraordinære
belastninger
som må tas i betraktning,
f. eks.
havaritrykk
forårsaket
av brudd
på damprør, og ytre påkjenninger
som flystyrt, eksplosjoner og jordskjelv. En skulle tro at jordskjelv
var lite aktuelt i Norge. Men faktum er at det var et temmelig
sterkt skjelv i ytre Oslofjord
i
1904. Vi kan vel ikke se bort fra
at noe slikt kan hende igjen og
må derfor antagelig forlange konstruksjonene
analysert for et tenkt
jordskjelv av en viss styrke. Dette
gir en ide om de strenge kravene
til sikkerhet
og kvalitet som blir
forlangt ved et kjernekraftverk.
Av spesielle konstruksjoner
som
inngår i verket kan nevnes sikkerhetsbeholderen
som omslutter reaktortanken og de nærmeste radioaktive systemene.
Den kan lages

av stål eller betong og er ofte
30-40 m i diameter og 50-60 m
høy. Denne er konstruert
for å
kunne motstå trykket ved brudd
på det største røret som finnes
innenfor. Overtrykket
ved et slikt
uhell er beregnet til ca. 4 atmosfærer. Samtidig er kravet at lekkasjen ut av beholderen skal være
liten (ca. 0,5 volum % pr. døgn).
Dette er et eksempel på en konstruksjonsdel
med mange kompliserte detaljer som reaktorleverandørene har ferdige løsninger på.
Vår oppgave blir her å forvisse
oss (og atomtilsynet)
om at den
tilbudte konstruksjon
er å lite på,
også sett i forhold til verkets levetid.
Terrengforhold
og grunnarbeider.
Av forskjellige
grunner har vi
ikke greid å finne noen byggesteder ved Oslofjorden
som er
særlig gunstige
med hensyn til
terreng
og grunnforhold.
For å
kunne sette kraftverksfundamentene på fjell, har vi måttet akseptere tomteområder
som ligger 30—
40 meter over havet. Dette er lite
gunstig da kraftverket
må plasseres nær havflaten av hensyn til
kjølevannssystemet.
Gravingsog
sprengingsarbeidene
blir
derfor
meget store, i størrelsesorden
1-2
millioner m3 for første byggetrinn.

InformasjonsmØte

Dette blir selvfølgelig både kostbart og tar lang tid. Vi har derfor
arbeidet
en del med spørsmålet
om det kunne være mulig å ut:
forme kraftverket
på en noe annen
måte enn vanlig, slik at det bedre
kunne tilpasses våre terrengforhold. Dette er et vanskelig spørsmål som vi prøver å bringe klarhet i ved konsultasjoner
med
reaktorleverandører.
Et annet problem som melder
seg i denne forbindelse, er hvor vi
skal gjøre av overskuddsmassene.
Dette må vi søke løsning på i samarbeid med de lokale myndigheter.
Kompetanseoppbygging.
Selv om bygningsavdelingens
rolle ved det første kjernekraftverket blir relativt begrenset,
er
det ikke gitt at det skal fortsette
slik. Vi har som siktemål å bygge
opp kompetansen
så vi ved senere
anlegg kan stå fritt til å velge om
vi skal sørge for det bygningsmessige selv, eller om vi fortsatt skal
kjøpe nøkkelferdige
anlegg. I våre
naboland Sverige og Finland har
de valgt å gjøre det på den først
nevnte måten. Vi er derfor sterkt
opptatt av å få inn bestemmelser
i spesifikasjonene
som sikrer oss
et mest mulig fullstendig
underlagsmateriale
for det første kraftverket.
Odd Tobiassen.

om k,jernekraftverk:

Inforrnasjonssjefen svarer Ø. Aars
Det er hyggelig å høre at man stort
sett var fornøyd med informasjonsmøtet om kjernekraftverk.
Men litt
malurt var det altså likevel i begeret.
gi informasjon
i et slikt omfang
og på en slik måte at alle får svar
på de spørsmål de sitter inne med —
enten spørsmålene blir stilt eller ikke
— kan være en god målsetting, men
den er vanskelig å fylle. Et informasjonsmøte må ha sin ramme, og denne
begrenses ikke minst av tiden.
På dette møtet var hensikten i første rekke å informere
generelt
om
kjernekraftverk
og om spørsmål som
knytter seg til lokalisering i Oslofjordområdet.
Når det gjelder de øvrige kystavsnitt, er man bare så vidt begynt arbeidet med lokaliseringen.
Overingeniør Per Storebø, som ville ha vært
den i panelet som eventuelt skulle ha
redegjort for dette, sier at man ennå
befinner
seg på et så forberedende
stadium at han ikke fant det hensiktsmessig å si mer enn han gjorde.

Det har ikke noe med at NVE's personell ikke skulle være «funnet verdige (eller troverdlige?)
nok til å bli
meddelt nyheter», slik herr Aars formulerer
det. Allerede
i Fossekallen
nr. 6 for 1971 skrev
overingeniør
Storebø en artikkel der det bl. a. heter: «I løpet av 1972 eller begynnelsen
av 1973 håper vi å ha pekt ut det
alternativ
som vi vil foreslå for oppføring av det første kjernekraftverk.
Etter hvert vil vi intensivere
våre
undersøkelser
i de øvrige deler av
landet,
i første
rekke
Trondheim,
Lista, Bergen, Arendal,
Fredrikstadområdet.»
Med hensyn til NTB-meldingen,
er
ikke denne sendt ut av NVE, men
laget av NTB's medarbeider
på grunnlag av de heftene som er sendt til de
aktuelle fylker — og som pressen har
adgang til i henhold til lov om offentlighet i forvaltningen.
Også NVE's
ansatte og andre interesserte
har anledning til — på forspørsel — å få lese
disse dokumenter,

Øystein Skarheim.
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Smånytt
Vassdrags-direktoratet
DELTAKELSE
I KONGRESSER,
SOMPOSIER M. V.
Statshydrolog
Arne Tollan
har i
tiden 11.-13. april 1972 deltatt i et
seminar om snøhydrologiske
studier i
representative
områder i Tsjekkoslovakia.
I mai måned besøkte statshydrolog
Bo Windgård
og konstruktør
Kjell
Sundøen Fisher and Porter-fabrikken
som et ledd i prøvingen og vurderingen av digitalregistrerende
limnigrafer. De besøkte samtidig Water Resources Board på hovedkontoret
i Reading
der dataregistreringsog viderebehandlingssystemer
ble drøftet,
samt
den internasjonale
instrumentutstillingen, Autronica, i London.
I tiden 18.-24. juni 1972 deItok fagsjef Hjelm-Hansen
i en vannforurensningskongress
i Jerusalem.
Symposiurn
on the distribution
of
precipitation
in mountanious
area'§ ble
arrangert i tiden 31. juli-5.
august på
Geilo av en norsk komite i samarbeid
med WMO. I komiteen var representert Meteorologisk
institutt, Geofysisk
institutt,
NVE og IHD. Statshydrolog
Arne Tollan var formann og kontorfullmektig
Betty Esjeholm
sekretær.
Fra NVE deltok
for øvrig fagsjef
Jacob Otnes, overingeniør
Ivar Hagen
og statshydrologene
Lars Dyrkorn og
Jørgen Nilsson.
Ved et besøk i Vattenfall
i begynnelsen av august deltok overingeniør
Oddvar Fossheim i en konferanse vedrørende
beregning
av kraftøkninger
som grunnlag for beregning av avgifter
etter svensk avgiftssystem.
Forbygningsavdelingen
arrangerte
tiden 1.-11. august etter anmodning
fra FAO et 6 dagers møte i Oslo med
deltakelse
fra en rekke land. Møtet
ble etterfulgt av en 5 dagers studietur
til forskjellige steder i landet. Fra VF
deltok i møtet: Fagsjef Bård Andersen,
overingeniørene
Haakon
Haga, Ola
Strømmen,
Einar Lahaug, H. Haanes,
E. Knutsen, E. Bjørbæk og avdelingsingenifår E. Beheim. (Se for øvrig l'eferat i Fossekallen nr. 5/1972.)
Statshydrolog
Wingård foretok i august en studiereise
til International
Workshop in Hydrologic Engineering i
California og besøkte herunder Sacramento River Forecast Center for å innhente opplysninger
om eksisterende
fjernoverføringsanlegg
som ledd i et
vel etablert flomvarslingssystem.
I International
Federation
of Landscapearchitects
kongress i Briissel 4.—
7. september var VN representert
ved
overarkitekt
K. 0. Hillestad.,
Nordisk hydrologisk konferanse 1972
ble arrangert
av Nordisk Hydrologisk
forening i Sandefjord i tiden 6.-8. september med to etterfølgende
ekskursjoner.
Kontorassistent
Liv Haugen
deltok
som
arrangementskomiteens
sekretær og tekniker Henrik Svedahl
foresto monteringen
av en utstilling
som ble arrangert. Fra VH deltok for
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øvrig fagsjef Otnes, førstehydrologene
Roen og Aars og statshydrologene
Wold
og Tom Andersen og fra IHD statshydrologene
Tollan og Furmyr
samt
konstruktør
Fundingsland.
(Se for
øvrig referat i Fossekallen nr. 6/1972.)
Fagsjef Age Hjelm-Hansen
deltok i
tiden 3.-15. september i en studiereise
til England
etter invitasjon
fra det
Britiske
Utenriksdepartement
for å
studere miljøvernproblemene
i Storbritannia. (Se referat i Fossekallen nr.
6/1972.)
I Symposia on the role of snow and
ice in hydrology
som ble avviklet
i
Banfl, Canada, i tiden 6.-20. september, deltok statshydrolog
Randi Pytte
Asvall og førstehydrolog
Gunnar østrem (sistnevnte som Key Speaker).
Førstehydrolog
Østrem representerte
NTNF's avdeling for romvirksomhet
ved et informasjonsmøte
om jordressurssatellitter
(ERTS) som NASA arrangerte
i Washington
28.-29.
september.
I desember
deltok
statshydrolog
Arne Tollan i et møte som ble holdt i
Stockholm av en nordisk IHD-arbeidsgruppe, NAG 5. Emnet var publisering.
Statshydrologene
Berntsen,
Grip,
Lørum og Wingård fra VHD deltok i
begynnelsen
av desember i et seminar
om avløpsmodeller
arrangert av SMHI
i Stockholm og fikk samtidig anledning
til å studere det kurvelesersystem
som
er etablert ved SMHI.
Fagsjef Hjelm-Hansen
har deltatt i 3
OECD-møter
(i juni og desember 1972
og i februar—mars
1973) som oppnevnt
representant
i en ad hoc-gruppe
som
behandler treforedlingsindustriens
forurensningsproblemer.
Statshydrolog
Arne Tollan har representert IHD-komiteen
ved 4 møter som
NUTSAM (Nordisk utvalg for IHDsamarbeid) har holdt i 1972 (i januar,
mai, september og desember).
Kursdeltakelse.
Kontorfullmektig
Liv Villumstad og
kontorassistent
Liv Haugen har i april
—mai 1972 deltatt i Opplæringsseksjonens drillkurs i maskinskrivning.
NVE sto som medarrangør
av NIF's
kurs Landskapspleie
som ble arrangert
på Gol 12.-14. september.
I kurset
deltok fra V cand.real. Pål Mellquist,
konstruktør
Jostein Tveitane, forstkandidat Oddbjørn
Dammerud,
ingeniør
Knut Svendheim og avdelingsingeniør
Odd Jørgen Larsen.
Kontorsjef
Arne Hovland deltok i
en dags seminar om systemering
som
ble arrangert
av Opplæringsseksjonen
22. august i forbindelse
med et planlagt opplæringsprogram
for systemerere.
Fagsjef Bård Andersen
har høsten
1972 deltatt
i Opplæringsseksjonens
konferanse om administrasjon
og lederspørsmål for embetsmenn
og høyere
tj enestemenn.
Overingeniør
Knut Simonsen har i
tiden 25.-29. september
gjennomgått
Opplæringsseksj onens
programmeringskurs FORTRAN 2.
Kontorfullmektig
Liv
Villumstad
gjennomgikk
i tiden
september—
november Friundervisningens
«Grunnkurs i offentlig saksbehandling».
I NIF's kurs «Nye beregningsregler
for stålkonstruksjoner»
som ble arrangert på Fagernes i dagene 4.-6. desem-

ber deltok fra V overingeniør
Jens
Hveem
og avdelingsingeniør
Odd
Larsen.
Overingeniør
Ø. Myrset har deltatt i
NIF's «Nordisk kurs om stabilitet
og
sikring
av fjellrom»
arrangert
ved
NTH i tiden 3.-6. januar 1973.
I tiden 5.-7. februar
deltok overingeniør Ola J. Strømmen i NIF's seminar, Offentlig
anleggsdrift,
som ble
arrangert på Fagernes.
Kontorfullmektig
Kari Dietrichs og
kontorassistent
Mari Rugsveen har i
februar—mars
gjennomgått
Opplæringsseksjonens
drillkurs
i maskinskriving.
Pernvisjoner for utføring av spesialoppdrag i utlandet.
Statshydrolog
Ø. Tilrem har fått forlenget permisjon
til 18. oktober 1973
for å fortsette et oppdrag i et av FN's
utviklingsprogram
ved det hydrologiske institutt i Banding, Indonesia.
Avdelingsingeniør
Børge
Sletaune
har i september
1972 gjenopptatt
tjenesten ved VH etter 2 års permisjon
for å utføre et oppdrag for Unesco i
Brasil der han deltok i prosjektet
«Hydrological
Studies of the Upper
Paraguay River Basis — BRA/21».
Fagsjef Ernst H. Wessel har gjenopptatt tjenesten
ved VU etter å ha
avsluttet
oppdrag
som teknisk
rådgiver ved FN's kontor i New York i
spørsmål vedrørende
kraftutbyggingsprosjekter
i utviklingland.

Elektrisitets-direktoratet
KURS OG MØTER
På det tekniske landsmøte som ble
arrangert
av NEVF/NEF
i Kristiansand 7. og 8. november
1972 deltok
følgende fra Elektrisitetsdirektoratet:
Overingeniør
Tor J. Næss.
Overingeniør
Egil Røed.
Konstruktør
Viktor Martinussen.
Overingeniør
Tony Tambs.
Avd.ing. Sture Strømme.
I forbindelse
med kursdagene
ved
NTH i januar 1973, arrangert
av NTH
og NIF, har E-direktoratet
hatt deltakere ved følgende kurs: «Miljøvern
iennom
arealplanlegging»:
Fagsjef
Asbj ørn Vinjar. «A søke informasjon»:
Overing. Kjell Køber. «Moderne vern
i elforsyning»:
Overing. Ivar Glende
og Avd.ing. Erik Tandberg Gjessing.
På
skipselektroteknisk
Forenings
tekniske
møte på «Randsvangen»
23.
—24. mars 1973 har deltatt overingeniør Fridtjof Løvmo og avd.ing. Geir
Bull-Nj aa.
Elektrisitetsdirektoratets
Elektrisitetsavdeling
arrangerte
i november
1972 et seminar i NVEs undervisningsrom om «Planlegging av produksjonsapparatet.
Problemstilling,
metodikk,
arbeidsfordeling,»
med deltakere
fra
alle direktoratene
i NVE.
Overingeniør Kjell Amundsen og avdelingsingeniør
Svein Kroken har deltatt i et seminar om «Pålitelighet
i
elkraftsystemer»
ved Kungl. Tekniska
Högskulan
i Stockholm
i tiden 18.—
20. september 1972.
Overingeniør
Reidar Goyer har deltatt på NIFs kurs om «Romklimati-

i Ingenisering og Energiforsyning»
ørenes Hus i Oslo 6.-8. november
1972.
har delFølgende fra E-direktoratet
og Administrasjonstatt i ForbrukerOpplæringsseksjonens
departementet.
i september 1972 og
EDB-opplæring
1973:
februar/mars
Fortran-kurs:
Avd.ing. Odd Haugland.
Avd.ing. Steinar Grongstad.
Endre Antonsen.
Konstruktør
Terje Mikkelsen.
Konstruktør
Avd.ing. Hans Erik Rist.
Avd.ing. Pål Trondvold.
Cobol-kurs:
Konsulent Harald Breivik.
Avd.ing. Hans Erik Rist.
Stein Christiansen.
Førstesekretær
har
Antonsen
Endre
Konstruktør
arranet EDB-seminar
gjennomgått
i
gert av NITO, avdeling Trondheim,
tiden 12.-13. juni 1972.
og
Nordby
Martin
Overingeniør
Kjell Fremnes har deltatt
konstruktør
Computas' kurs i EXEC-8 i Oslo i
tiden 2.-12. oktober 1972.
kurs for
På opplæringsseksjonens
på Hadeland
nyansatte saksbehandlere
i tiden 2.-7. april 1973
Turisthotell
deltok avd.ing. Geir Bull-Njaa.
Vlasta Sehnal har
Kontorfullmektig
arOpplæringsseksjonens
gjennomgått
kivkurs i oktober 1972, og kontorfullhar høsten
Sandbjør
Karin
mektig
et maskinskrivekurs
1972 gjennomgått
ved Merkantile Stenografi- og Maskinskriveskole.
Jon Tveit, EE, har delOveringeniør
etatt i UNIPEDEs Elektrovarmekonf
ranse i Göteborg 5.-9. juni 1972.
høyspenningsPå den internasjonale
(CIGRE) 24. sesjon i Paris
konferanse
1972 deltok
september
28. august-6.
og
Kjell Amundsen
overingeniørene
Kjell Køber.
i Stockholm
På et ECE-symposium
i september 1972 om «Fremtidsutsikter
i Europa»
for elektrisitetsforsyningen
og
Vatten
Gunnar
direktør
deltok
Reidar Goyer og Ivar
overingeniørene
Glende. Goyer var dessuten leder for
i Norge
studietur
den etterfølgende
i symposiet.
for deltakerne
Ingvar Steine og avd.Overingeniør
ing. Enok ødegård deltok i et møte i
i
installasjoner
IEC-TC 64, Elektriske
bygninger, i Aten 3.-8. november 1972.
Egil Røed har som
Overingeniør
medlem av den nordiske ALTS-komW
studiereise
i komitens
deltatt
17.-20. oktober 1972.
Frankrike
har deltatt
Fagsjef Alf Johansen
for samordning av de
møte i komiten
i de
sikkerhetsforskrifter
elektriske
land i Helsink i november
nordiske
møte i CE1972, og i konstituerende
NELEC i Brussel i dagene 12.-13. desember 1972.
har
Kjell Amundsen
Overingeniør
deltatt i et møte i GIGRE-arbeidsgruppe 32-02 i Venezia 15.-18. tebruar 1973.
Avd.ing. Lars B. Grøn har deltatt i
et møte i IEC-TC 62 for behandling av
elektrisk utstyr for medisinsk bruk i
Rockville, USA, i tiden 7.-10. mars
1973.
Egil Røed har deltatt
Overingeniør
i et møte i IEC-TC II for luttledninger, i Paris 19.-20. mars 1973.

På Norske Elektrisitetsverkers
nings årsmøte i Bergen 23.-25.
1972 deltok:

Foreaugust

Direktør Gunnar Vatten.
Fagsjef Andreas Rognerud.
Kjell Køber.
Overingeniør
Gunnar Ibenholt.
Kontorsjef
Stein Christiansen.
Førstesekretær
Tony Tambs (ET 3).
Overingeniør
kurs for
landsomfattende
NEKF's
hvor fagsjef
installasjonskontrollører,
IngEK, overingeniør
Alf Johansen,
Stuvar Steine, EKT, og avd.ingeniør
re Strømme, ETS, er foredragsholdere,
i 1973 med ukekurs i Arafortsetter
As, Alta, Førde
bygdi, Byglandsfjord,
og Dombås.
og overingeniør
Johansen
Fagsjef
i
Steine deltok som foredragsholdere
årsForenings
Vestfold Elverksjefers
møte i Sem 1. mars d. å.
og overingeniør
Johansen
Fagsjef
Hesjedal, ETI, deltok som foredragsholdere i et faglig forum for alle inden
i østfold
stallasj onskontrollører
8. mars d. å. i Sarpsborg.
ved ET1-6
Møte med tilsynsmennene
ble holdt på Rauland Høgfjellshotell
1. og 2. februar d. å.

OPPNEVNINGER
Norsk Elektroteknisk
Ingvar Steine
TU 64: Overingeniør
etter
oppnevnt som NVEs representant
avd.ing. Enok ødegård.
TU 73: Avd.ing. Harald Lillefjære
oppnvent som NVEs representant.
Avd.ing.
UU 17 D: (Underutvalg).
som NVEs
oppnevnt
Enok ødegård
representant.
Egil Røed
UU 17 C: Overingeniør
oppnevnt som NVEs representant.
TU 62: Avd.ing. Lars B. Grøn oppnevnt som NVEs representant.
i NEVFs
Som NVEs representant
gruppe 2, er oppfordelingsnettkomW,
nevnt fagsjef Andreas Rognerud.
råd til
Som medlem av Sakkyndig
ved etterå bistå Sjøfartsdirektoratet
gransking av større sjøulykker er oppLøvmo
Fridtjov
overingeniør
nevnt
Hesjedal
Hallstein
med overingeniør
gjelOppnevningene
som varamann.
der til 1. januar 1976.
Som medlem av utvalg av særlig
til å bistå skipsinspektøsakkyndige
av større
rene under etterforskningen
er oppnevnt avd.ing. Geir
sjøulykker,
Tore Bull-Njaa for perioden fram til
1. januar 1976.
Som medlem av Sertifiseringsutvalg
og
har Kirkefor skipselektrikere
oppnevnt
Undervisningsdepartementet
Fridtjov Løvmo.
overingenlør
for fagsjef Alf JoSom varamann
hansen som den ene av den norske
i CEE er
representanter
regjerings
Ingvar Steine.
oppnevnt overingeniør
for
av og formann
Som medlem
NEMKO's styre for perioden 1. januar
1974 er oppnevnt
1973-31. desember
kontorsjef Gunnar Ibenholt. Som hans
varamann er oppnevnt konsulent Finn
Skagen.
Som varamenn for direktør Gunnar
Vatten som medlem av Styret for Gafor Norges Kommunalrantifondene
Andreas
fagsjef
bank er oppnevnt
Rognerud.

Statskraftverkene
OG KURSOPPLÆRING
VIRKSOMHET
i «BergsprångTil diskusjonsmøte
i Stockholm 8. februar
ningskomit&n»
deltok følgende:
Overing. Rolf Thomessen
Overing. Tor Vinje
Avd.ing. Edg. Forsberg.
Overing. G. Moen, overing. A. Hage,
overing. Oftedal, overing. 0. Ryen og
overing. 0. Tobiassen var deltagere i
i
om offentlig anleggsdrift
NIF-kurs
tiden 5.-. februar.
Som deltager i opplæringsseksjonens
og lederkonferanse om administrasjon
og høyere
spørsmål for embetsmenn
er
i statsforvaltningen
tjenestemenn
uttatt overing.
fra Statskraftverkene
Tor Vinje, SBA.
LTP i Oslo 27/2
På konferansemøte
R. Johnsen, R.
deltok overingeniørene
Thomessen, 0. Gunnes, ø. Ulfsby og
E. Diesen.
Til kurset Nye prosjekteringsregler
21.-23. mars
for betongkonstruksjoner
var følgende fra S med: Avd.ing. Sigm.
Baastad, avd.ing. Asbj. Molle og avd.ing. B. D. Evensen.
1973 deltok
Til Vedlikeholdsdagene
følgende:
T. Haugli-Nielsen,
Overingeniørene
A. Aune, avd.ing. Nils
0. Ueland,
og avd.ing.
Waagen, Grytten-anlegget
Hans H. Knudsen fra Skjomen-anleggene.
Deltagere til kartdagene i Trondheim
12.-14. mars var overing. Arne Ruud,
A. G. Blom Hoen
avdelingsingeniørene
og K. Stabell samt stikningsformann
fra overføringsanleggene
L. Fjellberg
Forus.
Odd Steinar Svendsen, transportleder
har gjennomgått
ved Vik-anleggene
i tiden 12.kurs ved Transportskolen
16. mars.
og KraftstaVed Norsk Elektrikerhar
kurs i Arabygdi
sjonsforbunds
følgende deltatt:
el.maskiEl.maskinist Per Bjørnstad,
el.-maskinist
Haslund,
nist Dagfinn
Bjørn
Kjell Johansen og montasjeleder
kraftverk.
alle fra Tokke
Kolbotn,
Sandov
maskinm.ass.
deltok
Videre
Vinjeirui fra Vinje kraftverk og mask.m.ass. Halvor Midtveit fra Songa kraftdeltok el.verk. Fra Innset-verkene
maskinist Alf Solli.
På Norsk Rasjonaliseringsforbunds
årsmøte i Oslo 15. mars var Statskraftved overing. Oddverkene representert
Karle
og konstruktør
var Helledal
Lindseth.
som ble arPå oppsynsmannskurset
i tiden
rangert på Røros Turisthotell
11.-21. februar, deltok i alt 18 av våre
fra hele landet. Kursoppsynsmenn
J. Lakselv.
leder var overingeniør
Overingenlør Herman Døhlen, Folgedeltok på kurset Profonn-anIggene,
for bygg og anlegg på
sjektledelse
Fagernes i tiden 26.-28. mars.
Harry Rodt ved Aura
Montasjeleder
har deltatt i STI's kurs i
kraftverk
kabel og linjefeilmålinger.
i Sverige.
Studieopphold
Siv.ing. Per Meringdal
studieopphold
1 mnd.
i Västerås.

(SEG) er på
hos ASEA
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NVE's PERSONALE
Endringer i januar ogfebruar

Nytilsatte:
Bjørstad, Per
Blokkum, Ola
Borge, Yngvar
Brenne, Vigdis
Dahlstrøm, Finn J.
Dalåmo, Ivar
Granli, Einar
Haukeli, Trond
Johnstad, Oddbjørn
Kutassy, Katalin
Lindseth, Tore
Nesset, Ragnar K.
Nilsen, Jan Lyder
Skaatøy, Norvald
Trovatten, Bjørn

Avansement

Maskinmesterass.
Konstruktør II
Overing. II
Maskinmesterass.
Maskinmesterass.
Maskinmesterass.
Fagarbeider
Avd.ing. I
Ledn.mester
Overing. II
Avd.ing. I
Overing. II
Statshydr. I
Montasj eleder
Avd.ing. II
Konstruktør II
Ktr.fullm. i særkl.
Maskinm. i særkl.

Rana-verkene
EEE
SBP
Rana-verkene
Rana-verkene
Rana-verkene
Område 4
SBF
Område 9
SEK
VN
SBP
VH
Aura-verkene
SSK
SSV
AE
Vang og Furnes
trafost.

Damformann
Fagarbeider
Ledn.mester
Ktr.fullm.
Bud

Nore-verkene
Nore-verkene
Område 6
AA
AA

med pensjon:

Bjerke, Johannes
Hagen, Torstein
Kløvstad, Morten
Knoph, Gudrun
Wollebæk, Gunnar

Fratredelse

Tokke-verkene
SDR
SDT
ESO
SEA
SBF
AJ
SBF
SEK
AA
AJ
VU
Hasle trafost.
E T 4
SDF

og opprykk:

Angermo, Kåre
Anthonsen, Endre
Flæte, Helge
Grunnvoll, Ragnar
Johansen, Arne L.
Johansen, Odd A.
Jørånstad, Oddvar
Kristiansen, Arthur W.
Kvarekvål, Steffen
Lindseth, Kåre
Mellquist, Pål
Reistad, Finn
Roald, Lars A.
Rodt, Harry
Spångberg, Oskar
Stefanovic, Kosta
Strøm, Gerd
Aas, Aage

Fratredelse

Elektromaskinist
Avd.ing. I
Konstruktør I
Tegner
Konstruktør III
Konstruktør III
Førstesekretær
Konstruktør II
Avd.ing. II
Bibliotekar
Førstesekretær
Avd.ing. II
Maskinmesterass.
Avd.ing. II
Tegner I

annen:

Faanes, Hans IL
Lundberg, Kjærvald
Opsetmoen, Anton
Simonsen, Per
Stangenes, Magne
Straumsnes, Arvid

Overing. I
Oppsynsmann
Avd.ing. I
Overing. I
Overing. II
Avd.ing. I

II

SSV
Skjomen-anl.
SDR
Rana-anl.
SEK
Folgefonn-anl.

Aktietrykkeriet - Oslo, 1973

Bildet
foran

viser

hr. Bogdan

computeren

i NVE.

BESØK
FRAROMANIA
VH har i tiden fra 16. februar
og i 4 uker hatt en rumensk hydrolog på besøk. Ion Titu Bogdan er
FAO-stipendiat,
og han besøker
for tiden
en rekke
europeiske
land for å studere
hydrologisk
databehandling.
Siden august 1972
og fram til februar har han vært
i Frankrike,
Belgia og Storbritannia. Fra Oslo reiste han til Stockholm hvor han skal være i ca. 4
uker, hvoretter
han skal avslutte
studiereisen
i Storbritannia.
Vi som arbeider innenfor hydrologien, og spesielt med databehandlingen,
synes det er hyggelig
å få besøk av utenlandske
stipendiater, som kan lære noe av den
erfaring vihar tilegnet oss. Ellers
er det stort sett vi som reiser ut
for å lære nye ting.
Og når, som i dette tilfelle hr.
Bogdan, gir uttrykk
for at oppholdet har vært verdifullt og lærerikt, synes vi det er spesielt gledelig. Vi mener jo selv at vi ligger
bra an, sett i et internasjonalt
perspektiv.

E. Berntsen.

