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Forberedt på kjernekraft

For et par år siden het det at nå må det bli slutt på den ensidige vasskraft-

tenkinga i NVE. Hvorfor fortsette å bygge ut vassdragene, når det så likevel

bare var et tidsspørsmål når atomkraft måtte overta? Nå er melodien skiftet,

nå kan vi se i avisene 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 sammen.

Vår etat har et samlet ansvar for landets elektrisitetsforsyning, enten elektrisi-

teten blir laget på den ene eller den andre måten. Vårt syn på situasjonen, på

mulighetene, og på kursen i den videre utvikling av elektrisitetsforsyningen

blir stadig lagt fram for departement og Storting, i innstillinger om enkelt-

saker, i de årlige budsjettforslag, og i særlig bredt omfang i de stortings-

meldinger om elektrisitetsforsyningen som regjeringene har lagt fram med

jevne mellomrom i hele etterkrigstiden. I juni 1971 debatterte Stortinget mel-

ding nr. 97 for 1969-70, som omhandlet ikke bare elektrisitet, men energi-

forsyning i det hele. Der fikk NVE et klart mandat og oppdrag i forberedelse

av kjernekraften.

«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.

Senere, i april 1972, vedtok Stortinget loven om atomenergi, med en be-

stemmelse i paragraf 4 om at konsesjon for atomkraftverk ikke bør gis før

Stortinget har gitt sitt samtykke. Det er en helt tilsvarende bestemmelse som

den som gjelder for konsesjon til vassdragsregulering. Kongen gir konsesjonen,

men først må Stortinget ha samtykket. «Saken forelegges Stortinget», heter

det videre, i atomenergilovens paragraf 4, «når forslag om byggested for atom-

kraftverk foreligger». Om arbeidet med å finne fram til brukbare byggesielder

ga overingeniør Storebø en utførlig redegjøelse i Fossekallen desember 1971.

Nå er vi inne i første runde med uttalelser fra politiske og faglige myndig-

heter 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

og Storting, trolig en gang i 1975.

Kjernekraft er nytt, men ikke bare nytt. I dette og neste nummer av Fosse-

kallen får vi høre litt om hvordan den innsikt og erfaring som fins hos oss,
i maskinteknikk, elektroteknikk, bygningsteknikk, jus, økonomi, og arbeids-

innsikt 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.
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FRA EN ISLANDSTUR
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 Rey-
kjavik, om elektrisitesforsyningen
og annet. Alt blir lest med en føl-
else av at her er det et nært slekt-
skap 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 bus-
sen fra Keflavik til Reykj avik, ca.
50 km, koster kr. 105. Hotellpri-
sene 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 pen-
ger, så blir prisen i norske kroner
for buss 6.30, for hotell 54-84 og
portoen 0.55, altså relativt nor-
male 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 in-
stallert på Reykjaviks nyeste ho-
tel, Hotel Esja, var at jeg tidligere
i år ble anmodet av Industri-
departementet på Island (Idna-
darraduneytid) om å delta som
formann i en kommisjon som iføl-
ge dandatet skal «undersøge de
brud som er skjedd på Budfells-
linje I og eventuelt gøre forslag til
en islandsk standard for højspen-
ningsledninger.» Jeg skal senere
komme litt tilbake til kommisjo-
nen og dens arbeid. Først vil jeg
imidlertid gi noen få inntrykk og
opplysninger om Island og Rey-
kj avik.

Island har i dag ca. 200 000 inn-
byggere, hvorav vel halvparten,
ca. 110 000 bor i Reykjavik og
nærmeste omegn. Det er få ho-
vedsteder 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 kjer-
nen som utgj ør den opprinnelige
byen er det vokst opp bydeler som
virker meget velregulerte. Det er
brede gater, åpne plasser og mo-
derne boliger, enten som enebo-
liger eller i blokker. Store, mo-
derne forretnings- og 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 en-
forurensningskilde 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 buss-
nett med hyppige avganger. Jeg
kan her ikke unlate å fortelle om
det såre enkle og effektive beta-
lingssystemet. Man legger 15 kr.
eller en på forhånd kjøpt billett i
en avlåst oppsamlingsbeholder
som er plassert ved siden av sjåfø-
ren idet man stiger på bussen. In-
tet tidsspille, ingen ekstra betje-
ning, ingen kontroll.

Elkraftproduksjonen på Island
er i dag basert på vannkraft. Man
er bare i begynnelsen, idet pro-
duksjonen 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 ut-
nyttbart og praktisk politikk å
bygge ut. De vesentligste vann-
kraftkilder 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 alu-
miniumsverk som ligger et par mil
vest for Reykjavik. Verket forår-
saket 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. Vann-
kraften er såpass billig at den kan
virke tillokkende på strømforbru-
kende industri også i framtiden.

Kraftledninger av høyere spen-
ning, 132 kV og derover, er lite
utbygget på Island. Nettet består
vesentlig av 20 og 60 kV lednin-
ger. En 132 kV ledning fra Sog-
verkene ca. 40 km øst for Reykja-
vik, 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 hø-
sten 1969. Ledning nummer to på
samme strekning ble satt i drift
for kort tid siden. Alle tre led-
ningene går fram til Reykjvik-
området, 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 stan-
dard, f. eks. kanadiske normer el-
ler svenske normer. Det er inn-
lysende at det skal godt gjøres at 


disse passer inn i islandske forhold
på alle felter. Derfor er ønsket om
egen islandsk standard eller norm
for kraftledninger forståelig. Is-
land står nemlig foran større ut-
bygginger 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 mø-
ter i Reykjavik.

Dens øvirige medlemmer er:
Prof. sivilingeniør Julius Solnes.
Direktør sivilingeniør Eirikur

Briem.
Meteorolog Flosi Hrafn Sigurds-

son.
For at arbeidet skulle kunne

drives effektivt, ble det besluttet
å knytte en sekretær til kommi-
sjonen. Konsulent, sivilingeniør J.
Madsen, Oslo ble valgt. Det er
videre gjort avtale med konsulent-
firma T. Horn A/S, Oslo om gjen-
nomføring av endel kontrollbereg-
ninger. 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 un-
der 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 islendin-
gene et bedre dimensjonerings-
grunnlag 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. Et-
ter møtevirksomhet og lesing av
dokumenter hadde jeg lyst på en
avkopling. Jeg gikk til Sundlau-
garnar friluftsbad for å ta meg en
dukkert. Mens hodet ble «bombar-
dert» av snøfiller, var resten av
kroppen vel forvart i et behagelig,
temperert vann. Jeg nøt badelivet
i det store bassenget en liten halv-
time sammen med massevis av is-
lendinger som slappet av etter da-
gens arbeid. De sterke lyskasterne,
snøen som føk gjennom luften og
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Varmekraftsjefen

Han er komen i huset no og har
teke til med arbeidet sitt. Aale-
fjær presentera han på møte i
kantina 2. april. Fossekallen har
so kome med sine vanlege spørs-
mål.

Kvar er du født?
Jeg er født i den vesle kom-

munen Samnanger utenfor Ber-
gen 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 Samnan-
gerfjorden er utpekt som en mulig
forlegningsplass for kjernekraft-
verk.

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 mili-
tærtjeneste 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 sko-
len var ved Sandvikens Skepps-
docka 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 våk-
net tidlig, og fra 1959 har jeg
vært sysselsatt innenfor dette om-

vindkastene som pisket opp vann-
flaten, alt var så uvirkelig, men
det var samtidig en behagelig opp-
levelse.

NB!

Ombord i Icelandair's fly på veg
tilbake til Oslo studerte jeg NVE's
brosjyre «NVE informerer om
kjernekraftverk». Med Sundlau-
garnar friluftsbad i tankene slo
det meg at det måtte være en god
ide om man kunne utnytte noe av
varmeoverskuddet fra kjerne-
kraftverket til å holde et frilufs-
bad med temperert vann hele
året gjennom. Hva ville den lo-
kale befolkning nær et kjerne-
kraftverk et sted i Norge si til et
slikt tilbud?

Rolf R.  Johnsen.

rådet, først på Institutt for Atom-
energi på Kjeller og siden på AB
Atomenergi og ASEA-ATOM i
Sverige.

Kva var  arbeidet  ditt på Kjel-
ler?

Under min Kjeller-tid fra 1959
til 1962 holdt akkurat forsknings-
reaktoren JEEP-II på å konstru-
eres og bygges, og en stor del av
tiden var jeg med i konstruk-
sjonsarbeidet 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 mu-
ligheter til å skaffe erfaringer
som man på den tiden ikke kunne
få i Norge. AB Atomenergi, den
svenske utgaven av Institutt for
Atomenergi, hadde konstruksjons-
og utviklingsansvaret for de tungt-
vannsreaktorer som ble bygd og
prosjektert i Sverige. Jeg var i
begynnelsen engasjert i varme-
tekniske beregninger for reaktor-
kjernen og reaktorens hjelpesyste-
mer, og ble senere prosjektleder
for de studier av store tungtvanns-
reaktorer som ble utført ved AB
Atomenergi. Da jeg sluttet der i
1969 hadde jeg ansvaret for en
seksjon for varmeteknisk prosjek-
tering av reaktoranlegg.

I slutten av 1968 inngikk sven-
ske 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 til-
budt stillinger i det nye selskapet
og jeg flyttet over til en stilling
med ansvar for samordning av ut-
viklingsarbeider på de lettvanns-
reaktorer som ASEA-ATOM byg-
ger. I begynnelsen av 1972 flyttet
jeg over til selskapets salgsavde-
ling med ansvar for markedskon-
toret.

Har du noka rØynsle i nett det
du no får å gjere her  då?

Jeg har ikke vært direkte knyt-
tet til prosjektorganisasjonen for
noen av de kjernekraftverk som i
dag bygges i Sverige. Både utvik-
lingsarbeidene og arbeidene på
markedsviden har likevel krevd

Ingvald Haga.

nære kontakter med konstruk-
sjons- og byggefasene for de ulike
prosj ektene.

Er svenskane langt komne med
kjernekraftutbygging?

Regnet per capita har Sverige i
dag verdens største kjernekraft-
utbygging. Totalt ligger også lan-
det 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 kraftutbyg-
ging baseres nesten utelukkende
på denne krafttype. Som kom-
plettering 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 nær-
meste oppgaver nå er etablerin-
gen av en organisasjon som kan
ta hånd om de omfattende og gan-
ske kompliserte arbeider som
bygging og idrifttaking av kjerne-
kraftverk representerer. Det er
helt klart at vi i dette arbeidet
kommer til å være sterkt avhen-
gig av et positivt samarbeid, ikke
bare innenfor etaten, men også
med ulike myndigheter og in-
stanser utenfor som på ulike må-
ter kommer til å bli engasjert i
våre kj ernekraftprosj ekter.

Gifta deg har du gjort i Sve-
rige, 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 fagsjef Andreas Rognerud

Organisasjons- og stønadsavdel-
ingen i Elektrisitetsdirektoratet
er tillagt saksforberedelse i for-
bindelse med økonomiske og or-
ganisatoriske spørsmål i landets
elektrisitetsforsyning. Avdelingen
utfører også i denne forbindelse
en del undersøkelser med tilråd-
ninger for andre forvaltningsorga-
ner herunder de øvrige avdelinger
i direktoratet.

Stort sett kan man si at hoved-
tyngden av det arbeid som utføres
i avdelingen faller på følgende to
sektorer:

økonomiske forhold for elek-
trisitetsforsyningen generelt med
oversikter for de sentrale forvalt-
ningsorganer, videre uttalelser for
kreffittinstitusjoner og andre or-
ganer som behandler finansier-
ingsspørsmål for elektrisitetsfor-
syningen.

Av særlig betydning er i denne
sammenheng statsstønadsordnin-
gen hvor avdelingen foretar for-
beredelsen for hovedstyret og de-
partementet.

Organisasjonsspørsmål i elek-
trisitetsforsyningen hvor man i de
senere år har konsentrert seg om
arbeid med å etablere større en-
heter i elektrisitetsforsyningen i
landet. Denne virksomhet som fø-
rer med seg et betydelig antall
møter og forhandlinger med be-
rørte distriktsinteresser er tids-
krevne og har etter hvert lagt be-
slag på en stadig større del av av-
delingens arbeidstid.

Organisasjons- og stønadsavdel-
ingen er delt i et organisasjons-
kontor, et stønadskontor og et
finanskontor og i tillegg er til-
knyttet en konsulent som arbeider
vesentlig med spørsmål angående
Kraftforsyningens Sivilforsvar.

1.  Organisa.sjonskontoret  med
kontorleder overingeniør Eyolf
Dahl forestår planlegging og over-
våking av den alminnelige rasjo-
nalisering av elektrisitetsforsyn-
ingen, inkludert generelle system-
og standardiseringsspørsmål innen
distribusjonssektoren. I arbeidet
og sannsynlig framtidig forsy-

Andreas Rognerud.

ningssituasjon i samband med om-
rådeanalyser. Kontoret utarbeider
forslag til organisasjonsmessig
oppbygging, herunder administra-
tive og driftsmessige opplegg.
Kontoret gir uttalelse i forskjel-
lige saker oversendt fra andre
kontorer og avdelinger herunder
også vedrørende søknader om kon-
sesjon etc.

Videre behandles organisatorisk
innpassing av utbyggingsprosjek-
ter, tilrådinger vedrørende finan-
siering av tiltak som er nødven-




dige for å oppnå rasjonell opp-
bygging og eierforhold av produk-
sjons- og overførings- og fordel-
ingsanlegg. Tekniske vurderinger
i samband med utbygging av dis-
se anlegg foretas. Dette arbeid fø-
rer med seg en del reisevirksom-
het i de aktuelle distrikter.

Kontorets analyser og utrednin-
ger foretas som regel i nært sam-
arbeid med fylkenes Elektrisi-
tetsorganer og Elektrisitetsavdel-
ingen.

For øvrig har kontoret kontak-
ter med Direktoratet for Stats-
kraftverkene og Vassdragsdirek-
toratet samt Konsesjons- og til-
synsavdelingen.

Kontoret innhenter data fra fyl-
ker, kommuner, elektrisitetsfor-
syningen samt Statistisk Sentral-
byrå.

Det har i senere tid vært en
markert økning i saksmengden
ved dette kontor. I en rekke til-
feller har det kommet henvendel-
ser fra distriktene med ønske om
å få NVE's bistand under forhand-
linger om sammenslutninger. Den
økende interesse utenom etaten
for tjenlige og rasjonelle elektri-
sitetsverksenheter synes å tyde på
at arbeidet med organisasjonssa-

Organisasjonsnskontoret: Frå venstre: Trond Ljøgodt,
Eyolf Dalil, Holger Olsen, Vigdis Brenne, Odd Haugland

og Steinar Grongstad.
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Statsstønadskontoret. Bak frå venstre: Aril Thomme-



sen, Ole Kjær, Knut Berg. Foran frå venstre: Sigurd
Nesdal, Hans Hindrum, Ole Falnes. Finanskontoret: Frå venstre: Stein Christiansen, Helge

Dobloug, T. E. Gulbrandsen og Marie Wexsahl Johansen.

kene etter hvert nå vil gli lettere.
Saksmengden er imidlertid meget
stor og skal man få resultater in-
nen rimelig tid må nok kontoret
styrkes personellmessig.

2.  Statsstønadskontoret  med
kontorleder overingeniør Hans
Hindrum foretar teknisk og øko-
nomisk vurdering av planer for
produksjons-, overførings- og for-
delingsanlegg hvor finansieringen
søkes ordnet bl. a. ved hjelp av
statsstønad.

Kontoret gir tilrådinger i for-
bindelse med stønadssaker og/el-
ler lånesaker vedrørende ufor-
synte/dårlig forsynte områder, for-
sterkning av linjenett og bygging
av overførings- og stamlinjer samt
produksjonsanlegg. Kontoret fore-
tar vurderinger av utbyggings-
kontrakter, og spesielle avgifts-
beregninger for krafttransport.

Det forestår utarbeidelse av lå-
neavtaler og utferdigelser av
pantobligasjoner. Videre foretar
kontoret kontroll av planer og
gjennomføringen av disse, herun-
der befaringer, regnskapskontroll
under anleggstiden og kontroll av
forholdsvis utnyttelse av midler
fra statsstøtte, lån, distriktskapi-
tal o. 1. samt utbetaling og anvis-
ning for statsstøtte med utarbei-
delse av nødvendige oppgaver for
Riksrevisj onen.

Videre vurderes behov for re-
servemateriell og for reserve-
aggregater for særlig utsatte ste-
der.

Endelig kan nevnes forlengelse
av rente- og avdragsfrihet for lån
av elektrisitetsavgiften, budsjett-
forslag og oversikter for Hoved-




styret og Industridepartementet
samt kontroll ved utbetaling av
lån fra offentlige banker og Di-
striktenes utbyggingsfond.

Omfanget av kontorets virksom-
het 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 inn-
stilling om hvilken prioritering de
enkelte bør gis.

Da også kontrollen med byg-
ging av anleggene utføres av per-
sonellet ved kontoret får tjeneste-
menn en god del befaringer i 10-
pet av året over hele landet.

3. Finanskontoret har ikke fått
utnevnt leder etter Halvard Nor-
berg som døde i fjor høst. Kontoret
arbeider med approbasjon og fi-
nansielle spørsmål utenom stats-
stønad/stønadslån og har følgende
hovedfunksj oner :

Oppgaver og analyser vedrør-
ende nåværende og framtidig in-
vestering innen elektrisitetssekto-
ren, oversikter vedrørende for-
holdene på lånemarkedene og ut-
talelser vedrørende lånerammer,
finansiell vurdering av framlagte
planer for produksjons-, overfør-
ing- og fordelingsanlegg, endelig
prioritering av kraftutbygging og
til dels prioritering av utbygging
av linjenett og understasjoner, og
tilrådinger vedrørende lån i inn-
og utland og vedrørende lånevil-
kår, uttalelse til Industrideparte-
mentet, og Kommunaldeparte-
mentet vedrørende finansieringen 


av ny utbygging, vurdering av
årsberetninger, regnskaper, bud-
sjetter, tariffer og leveringsvil-
kår, forslag til regnskapsforskrif-
ter, normtall, tariffsystemer m. v.,
økonomiske oversikter, herunder
forholdet mellom priser, avkast-
ning, teknisk standard og finansi-
ell evne, innkreving av avgift til
garantifond, behandling av søkna-
der om dispensasjoner fra industri
i forbindelse med spillkraftleve-
ranse og krafteksport.

Dessuten vil kontoret foreta
økonomiske analyser og utrednin-
ger av spesielle forhold innen
elektrisitetssektoren, herunder
spørsmål om riktige priser for
nåværende og framtidige energi-
kilder.

Innen NVE har kontoret særlig
nært samarbeid med Elektrisitets-
avdelingen, men også til dels med
Konsesjons- og tilsynsavdelingen,
Vassdragsdirektoratet og Direkto-
ratet for Statskraftverkene.

Kontorets arbeidsområde nød-
vendiggjør også en bred kontakt-
flate utad til både statlige, fylkes-
og kommunale institusjoner.

MØTE
Informasjonsmøte om kjernekraft-

verk 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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VellæteS jeldan ser du so rosancle ord som det Gunnes  fekk i b/adet  F jordin-

gen i Stryn etter det store møtet der om kraftutbygginga.

SN

UTBYGGINGA I BREHEIMEN
Planane skal vere ferdige om „få månader"

300-400 menneskje på det store «kraft-



møtet» i Stryn som varde til bortmot

midnatt i går.

Då det første orienteringsmøtet om
kraftutbygginga i Jotunheimen vart
halde i Stryn for eit par år sidan
— hadde det samla 80-90 menneskje i
musikksalen i Tonning skule. Men i
går kveld var storsalen i Samfunns-
huset så og seie smekkfull. Det skulle
vise kor enorm interesse det i dag er
for utbyggingsplanane. Noko sikkert
tal er vel vanskeleg å operere med,
men ein stad mellom 300 og 400 men-
neskj e var der.

Når Statskraftverka skipa til eit slikt
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
det mange spørsmål som endå står
opne. Vel veit vi kvar og korleis det
skal byggjast ut, kor mykje det heile
vil koste omlag, og kor mykje kraft
som kan utvinnast. Men om eventu-
elle klimaendringar er det framleis
uvisst, samleis om vassføringa i elvane,
kvar skal dei gigantiske overførings-
linene gå og i kor stor grad vil dei
endre landskapet? Men etter kvart
som undersøkelsane skrid fram vil vi
også få vite vesentleg meir på desse
punkt.

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


konsesjonssøknadane vil bli fremja
løpet av få månader.

Det var varaordførar Alv 0. Bergset
som helsa velkomen. Han sa at same
kva utbyggingsalternativ som vart valt
i Breheimen så ville det få verknader
for levevilkåra for folket i dette dist-
riktet, og minte om det store ansvar
som kviler både på planleggjarar og
politikarar.

Overingeniør Yngvar Mæhlum i
Statskraftverka sette pris på at så
mange var møtt fram. Han sa at pro-
sjektet Breheimen ikkje var kome så
langt mange tykkjest tru. det var endå
lang veg å gå før ei eventuell utbyg-
ging kunne begynne. I løpet av kom-
mande haust ville likevel planane som
skal gje grunnlag for konsesjonsbe-
handling kunne leggjast fram.

Det var overingeniør Ola Gunnes
som hadde fått til oppgåve å gjennom-
gå dei to alternativa meir i detalj, og
han gjorde sine saker på ein framifrå
måte. Det er sjeldan vi har høyrt ein
fagmann/ ekspert  kunne forklare  så
enkelt og greidt.

Quo vadis
NVE,?

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
årgang Aftenposten ved siden av
seg.

Man tørrlegger ikke Mardals-
fossen for panelovners  skyld, når
man  har ved å ha i vedovnen.

Man  bruker  ikke Nidarosdom-
ens stein til  nytt folkebibliotek,
selv  om  den er gratis, når det fin-
nes murstein å få kjøpt.

Man  truer  ikke Europas  eneste
subarktiske høyfjellslette med
dens  unike plante-  og dyreliv, når
slettens kraftpotensial har et rea-
listisk alternativ i kjernekraft.

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 sjeldenhets-
verdi å gjøre.  Derfor  vil vassdra-




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

OLE J. KOBBE

Herr redaktør!
Under et debattmøte i juristforenin-

gen ved Universitetet i Oslo nylig,
gjorde Kobbe meg oppmerksom på at
han hadde sendt Fossekallen en kom-
mentar til den artikkel jeg hadde i
bladets nummer 1 for i år.

Etter at jeg nå har lest Kobbes kom-
mentar, 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
uttrykk for verken skriftlig eller
muntlig. Det  eneste jeg  finner å kunne
gjøre i en slik situasjon, er å anmode
Kobbe og eventeuelle likesinnede, om
å lese min artikkel en gang til.

I min artikkel nevnte jeg ikke verne-
verdi spesielt. La meg derfor i denne
sammenheng få med at jeg selvsagt er
enig i  at sjeldenhet  er et meget viktig
poeng i vernespørsmål. Men i hvert
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
være å kommentere. Det må så like-
vel falle på sin åpenbare urimelighet
og usaklighet.

Knut Ove Hillestad.

INFORMASJONSMØTER
I HURUM OG LARVIK
OM KJERNEKRAFTVERK

Etter «premieren» i Moss, som var
omtalt i forrige nr. av Fossekallen,
fortsatte NVE med åpne informasjons-
møter i Folkets Hus, Tofte i Hurum,
19. februar og Munken kino, Larvik,
1. mars. Også på disse stedene hadde
vi fått fylkesordføreren i henholdsvis
Buskerud og Vestfold til å lede de-
batten. «Aksjonsgruppen mot atom-
kraftverk i Oslofjord-distriktet» og
«Samarbeidsgruppen for natur- og
miljøvern, snm», fulgte trofast etter
oss med sine brosjyrer og mange spørs-
mål.

Hurum-møtet ble, likesom Mosse-
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
og meningsytringer. Til møtet i Larvik
var antall innledere derfor redusert til
to, Aalefjær og Storebø. Dette viste
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 Mid-
delthuns gate 29 — omfattet med stor
interesse.

Interesse var det også for heftet
«NVE informerer om kjernekraft-
verk», som ble utdelt ved inngangen
til alle som deltok i disse møtene.

Erling Diesen.

8 FOSSEKALLEN



INFORMASJONSMØTE
OM KJERNEKRAFTVERK

Mandag 2. april etter kontortid ble
det i kantinen i NVE's administra-
sj onsbygg avviklet et informasj ons-
møte for de ansatte om kj ernekraft-
verk. Det ble i innkallingen til møtet
presisert at det forutsattes at de fram-
møtte hadde lest NVE's to informa-
sj 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 man-
ge 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 di-
striktene. Problemet er ikke av de
store, men pinlig kan det stundom
være å stå helt i beit for tilfredsstil-
lende svar.

Det var derfor fornøyde møtedelta-
kere 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 fornøyel-
sen. Da kunne NTB melde at 17 steder
i midt-Norge var vurdert for plasse-
ring av kjernekraftverk, at Norges 2.
kjernekraftverk antakelig ville bli byg-
get 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 hel-
ler det motsatt. MEN, hva er verdien
av et informasjonsmøte hvor man til-
bakeholder informasjon av et slikt
omfang at NTB presenterer det som en
stor nyhet?

Det er kanskje tankeløshet som lig-
ger bak. Overingeniør Gunnes fikk jo
som svar på sitt spørsmål vite at flere
lokaliseringer utover landet var un-
der 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 informa-
sjonssjefen og de andre som har an-
svaret for informasjonen, og som
arrangerte det forøvrig meget vellyk-
kete 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 alle-
rede er på vei ut til allmenn kunn-
skap hos det brede lag av folket. Hvor-
for er vi i NVE mindre betrodde enn
resten av det norske folk?

Ø.  Aars.
(Svar side 21.)

Kongens
gull til

direktør
Olav
Fjalestad

For dei som er nye i NVE må
vel Fossekallen først fortelje kven

Fjalestad er. Han står ikkje i tele-

fonlistene 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 elek-

trisk straum. Det vart sett i gang

ei gransking av kor mange som
ikkje hadde straum, og i 1937 var

ein kome fram til at det var mel-

lom 6 og 700 000 menneske i lan-

det 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 hei-

derslagsmann i Telelaget, Noregs
Mållag og Landslaget for spele-

menn. Sidan han vart' pensjonist

har han hatt betre tid til å drive

med dette arbeidet. Han har mel-

lom anna stade i brodden for å få

reist monument over sambygdin-

gen sin, spelemannen Torkel Hau-

gerud. I samband med dette vart

det og skipa eit minnefond som

fekk namn etter spelemannen.

Fjalestad har og stade for utgjev-

ing av to bøker, ei om musikaren

Eivind Groven og ei ny utgåve av
Richard Berge si bok om spele-

mennene Gibøen og Myllarguten.

Desse tre laga der han er hei-

derslagsmann 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 organi-

sasjonane og frå Fossekallen.

Som programinnslag var det
felemusikk og framsyning av byg-

dedansar 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
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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 måleme-
toder etc., ble jeg spurt av prof.
Koshiba, daværende sjef for insti-
tuttet for klimatologi og hydrologi
i Wrolaw, om jeg ville komme til
Polen og holde et par liknende fo-
redrag 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 utlen-
dinger som man gjerne ville ha til
Polen for å orientere om metoder
og problemer i andre land. Ikke
minst er man tydeligvis interes-
sert i å knytte kontakter med Ve-
sten. Dette siste er en slags hunger
man har i mange jernteppeland,
og etter mitt besøk i Polen kan jeg
godt forstå en av grunnene: valu-
tamangelen tillater ikke innkjøp
av vestlig litteratur eller tids-
skrifter slik vi er vant til. Man må
begrense seg meget sterkt og kan-
skje avstå fra slike publikasjoner
som vi synes er absolutt nødven-
dige for å følge med i faget. Ved 


det institutt jeg besøkte i Wro-
claw, med ca. 20 ansatte hydrolo-
ger, klimatologer o. 1., hadde man
i 1972 bare hatt muligheter til å
kjøpe 5 — fem — bøker fra ut-
landet! Dette var ikke på grunn av
mangel på penger, men fordi va-
lutareservene måtte brukes til an-
dre og høyere prioriterte ting. Et
annet år ville kanskje et uten-
landsk instrument sluke hele kvo-
ten.

Innenfor landets grenser deri-
mot, har man relativt god råd. Så-
ledes 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 blan-
ding 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 in-
teresse for meg; polakkene har ut-
viklet metoder og forbedret måle-
teknikken på områder der vi nok 


kan ha noe å lære. På sin side vi-
ste polakkene stor interesse for det
jeg kunne fortelle om våre proble-
mer og hvordan vi søker å løse
dem. En merkelig og uventet in-
teresse viste det seg å være for
NVE's naturvernfilm som jeg had-
de 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 foredragsaf-
ten, og jeg må innrømme at jeg
ofte ble svar skyldig. Naturvern
og forurensning viser seg nå å
være et så akutt problem i mel-
lemeuropa at alle ansvarsbevisste
fagfolk søker etter løsninger for å
prøve å gjøre noe før det er for
sent. Elvevannet 1 Odra er allere-
de nå så forurenset av kje/nikalier
at f. eks. drikkevannet i Wroclaw
har en tydelig smak av fenol! Luf-
ten over industriområdene i Syd-
Polen er nærmest ubeskrivelig,
og snøen på selv de høyeste top-
pene 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 re-
gelmessig ved en rekke målesta-
sjoner 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. Datainnsam-
lingen følges opp med bearbeidelse
og utgivelse av løpende rapport-
serier, og samtidig foregår en vi-
deregående vitenskaplig bearbei-
delse for å teste resultatene og
eventuelt forbedre måleteknikk og
beregningsmetoder.

Polakkene har viet rimdannelse
i høyfjellet meget stor oppmerk-
somhet. Ved en permanent forsk-
ningsstasjon i Karkonszefjellene (i
Sudetene) har Wroclaws universi-
tet kontinuerlig observert rimdan-
nelse i 15 år, dette er antakelig

For målinger av rimtilveksten på gjenstander i fjelltraktene har man tre for-



skjellige «oppsamlere»: Et sylindrisk nett, et metallrør og et flatt nett som
stadig holdes opp mot vinden.

Alle disse oppsamlere kan lett løsnes og rimtilveksten veies. Om vinteren
gjøres dette tre ganger pr. dag.
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På Karkonosze-kammen, en fjellrygg i Sudetene på grensen mellom Polen
og Tsjekkoslovakia, ligger et turisthotell. Rimdannelsen om vinteren kan være

forbausende kraftig.

verdens lengste måleserie i sitt
slag. Vitterlig kan rimdannelsen
være like kraftig som i våre vest-
lige fjelltrakter, og da foretar ob-
servatøren målinger av rimtilvek-
sten tre ganger daglig på forskjel-
lige gjenstander i 3 ulike høyder
over bakken. På det øverste nivå-
et, 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 mel-
lom stolper som bare var 2.5 m
høye — akkurat nok til å holde
trådene klare av maksimal snø-
dybde på stedet, høyere stolper
medførte stadige ledningsbrudd.

Foruten den faglige utveksling
av icMer og erfaringer ga besøket 


også muligheter for noen alminne-
lige refleksjoner omkring forhol-
dene i et land bak jernteppet. Pri-
ser og lønner er vanskelig å vur-
dere fordi man savner en fast ver-
dimåler. A bruke en vestlig mynt-
enhet er irrelevant fordi det fin-
nes så mange forskjellige omreg-
ningskurser. F. eks, er en dollar
nominelt verd ca. 20 zloty, men
tilreisende turister får en gunsti-
gere 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 leg-
ge 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 værel-
se. Et dobbeltrom med bad i «Ka-
tegori I» koster (for en turist) ca.
250 z1 i byene, mens man på lan-
det kan få enklere rom for en
brøkdel av dette beløp. For lan-
dets 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 in-
geniør kan regne med 7000. Innen-
landske togreiser er relativt  billi-
ge, under 0.50 z1 pr. km i hurtig-
tog, mens soveplasser er relativt
dyre, 110-150 zl, avhengig av av-
standen. 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 valuta-
mangel begrenser importen av
utenlandske aviser og tidsskrifter.
Men man kan fritt abonnere på
aviser fra vest — i personalkanti-
nene så jeg f. eks. både «The Ti-
mes» og «Le Monde» sammen
med kommunistiske organer; Wro-
claws 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 el-
ler 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 belastnin-
gen bæres av kullfyrte varme-
kraftverk. Strøm til husholdnings-
bruk blir derfor relativt dyr, hele
0.90 z1 pr. kWh i Wroclaw, mens
gass koster det samme pr. kubikk-
meter. 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 be-
friende å komme tilbake til vårt
— ennå så lenge — betydelig re-
nere miljø.
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OM JEG HAMRER ELLER HAMRES,
LIKE FULLT SÅ SKAL DET JAMRES

Alle aviser i områda der NVE har halde opplysingsmØte om kjerne-
kraftverk 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

[).

Av Kjell Grabrielsen.

— Vi vil kunne bli bebreidet at
vi av kortsiktige grunner har be-
røvet fremtiden et valg — der det
er sannsynlig at den vil vurdere
verdiene annerledes enn i dag, he-
ter det i et brev som er sendt
Stortingets industrikomite av en
rekke framstående, naturverinter-
esserte fagfolk.

På vegne av underskriverne ut-
trykte professor Eilif Dahl seg
slik: — Vi følte at vi måtte gjøre

Av Alf Skjeseth

Norsk Vassdrags- og elektrisi-
tetsvesen har engasjert det sven-
ske firmaet «PR-service» i sin
informasjonskampanje om atom-
kraftverk i østlandsområdet, før
Stortinget har tatt prinsipiell stil-




noe med den ensidigheten som
hittil har preget behandlingen av
en landsplan for vassdragsfred-
ning. Utbyggingsinteressene har
dominert over verneinteressene.

Underskriverne er foruten pro-
fessor Eilif Dahl, ingeniør Lars
Eie, sivilingeniør Hans Goksøyr,
stud, med. vet. Gaute Helland, si-
vilingeniør Allan Jebsen, sivilin-
geniør Ole Kobbe, arkitekt MNAL
Johan H. Marstrander, klimatolog
Arne K. Sterten og informasjons-
sekretær Trygve Tamburstuen.

Brevet ledsages av en rekke bi-
lag som utførlig drøfter og under-
bygger gruppens synspunkter.

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 hen-
viser bl. a. til uttrykket «obekvåma
aktivistar.

ÅPENT INFORMASJONSMOTE OM

kjernekraftverk
i Fo/kets Hus — Tofte i Hurum

mandag 19. februar kl. 19.00.

Kraftverksdirektør Sigurd Aale-
fjær, Norges vassdrags- og elek-
trisitetsvesen, orienterer om de
forundersøkelser Statskraftverke-
ne har foretatt og om det videre
informasj onsopplegg.

Overingeniør Per Storebø, Nor-
ges vassdrags- og elektrisitetsve-
sen, orienterer om kjernekraftverk

virkemåte og lokalisering.
Avdelingsleder Olav Skulberg,

Norsk Institutt for vannforskning,
redegjør for hvordan varmtvanns-
utslippet virker på fjorden.

Overlege Finn Devik, Statens
institutt for strålehygiene, rede-
gjør for hvordan radioaktivt ut-
slipp virker på omgivelsene.

Forskningssjef Kjell Petter Li-
en, Institutt for atomenergi, rede-
gjør for atomlovgivningen og sik-
kerhetsbehandling av kjernekraft-
verk.

Innleggene blir ledsaget av lys-
bilder.

Etter foredragene blir det an-
ledning for publikum til å stille
spørsmål til et panel som foruten
de som er nevnt ovenfor, vil be-
stå av en rekke andre fagfolk.

For å kunne gi mest mulig ek-
sakte og utførlige svar, vil det
være en fordel om spørsmål blir
sendt inn på forhånd til NVE, In-
formasjonssjefen, Boks 5091 —
Majorstua, Oslo 3, eller leveres
skriftlig før møtet begynner.

Norges vassdrags- og elektrisi-
tetsvesen.

BERØVES FREMTIDEN ET VALG?
„Verneplanen for vassdrag er preget av gal sektortenkning"

NVE med svensk PR
om atomkraftverket
___VI OPPFYLLER INFORMASJONSPLIKTEN, SIER GEN.DIR. HVEDDING
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SPERSTADPLANEN
BØR VIDTAS

Av Arne Magnussen.

Spørsmålet om natur og energi
reiser en del fundamentale spørs-
mål. Det moderne samfunn tren-
ger energi, men også på det om-
rådet 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 betrakt-
ning. 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 na-
turområder, et feilgrep som senere
ikke kan rettes på? Disse inngrep
er nemlig uopprettelige. Det er
ikke teknikk som i framtiden blir
mangelvare, men opprinnelig na-
tur og vassdrag.

Oppfinnelser og metoder skifter
raskt i vårt samfunn. La ikke
kortsiktig økonomisk vinning øde-
legge naturverdier som er uerstat-
telige. 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 kraftsluk-

ende 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 regnestyk-
ket. Naturinngrep må ikke tillates
gjort uten inngående undersøkel-
ser i økologisk perspektiv. I løpet
av de 14 år som er gått siden ar-
beidet med en verneplan for vass-
drag 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 energi-
kilder i Nordsjøen åpner nye per-
spektiver i energipolitikken. La
ikke hastverksløsninger nå øde-
legge 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, for-

sker ved Det  sovjetiske viten-
skapsakademis Institutt for det so-
sialistiske verdenssystems  økono-
mi.

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 var-
mekraftverk og vannkraftverk:
ressursene av de klassiske former
for brensel og vannressursene er
begrensede i en rekke land. Der-
for 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 mel-
lom vekst og vern, skriver Arbei-
derpartiets formann, stortings-
representant Trygve Bratteli i
denne kronikken. Det er en del av
en tiltakende debatt i alle moder-
ne industriland.

Verden er
for full fart
på vei inn i
energikrise

Av  Kjell Dragnes.

„Massiv og uansvarleg indoktrineringsoffensiv
om kjernekraft frå Vassdrags- og

elektr.vesenet"

Intervju:  Kjell Snerthe.

«Norges vassdrags- og elektrisi-
tetsvesen ønsker med dette skriftet
å gi en første informasjon for sen-
trale, regionale og lokale myndig-
heter, for organisasjoner og ellers
for alle interesserte om kjerne-
kraftens 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 sau-
mane, og meiner alt må gjerast for
at denne glansbildeinformasjonen
skal få motvekt.

(NTB) Verden er på vei inn i
en energikrise på kort sikt, og ut-
siktene 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 egen-
produksjon, hverken på kort eller
lang sikt.

Energibehovet har økt voldsomt
siden den annen verdenskrig, de
første årene med fire prosent år-
lig, fra 1960-tallet har økningen
vært på seks prosent i året. Arsa-
ken er energiens grunnleggende
betydning for utvikling av en in-
dustriell økonomi. De gamle in-
dustrialiserte land har fått nye be-
hov, og overgangen til industriell
virksomhet i U-land har skapt
enda større etterspørsel.
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Om jeg hamrer eller hamres, like fullt så skal det jamres

STORTINGSMANN
HELGE SEIP:

Utredningen om
kjernekraftverk
lite tilfreds-
stillende

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

Seip hadde stilt industriministe-
ren et grunngitt spørsmål om Re-
gjeringen ville forelegge for Stor-
tinget prinsippspørsmålet om ut-
bygging 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.

• •

„STORTINGET HAR afinf 055
PLANLEGGE ATOM-KRAFTVERK"

Kan når som helst revurdere energisituasjonen

DirektØr Hveding svarer Seip:

Dagbladet har gjennom en ukes
tid gitt bred plass til anklager som
er rettet mot NVE fra stortings-
mann Helge Seip, bladet Orienter-
ing, 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 profesjo-
nelt 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 ankla-
gepunktene foran, ettersom de
stadig blir gjentatt, blant annet
Dagbladets spørsmål til industri-
ministeren i et større intervju sist
lørdag.

Det er riktig at Stortinget ikke
har vedtatt at et kjernekraftverk
skal bygges, og neppe kommer til 


å gjøre det på en god stund ennå.
Men Stortinget har vedtatt, alle-
rede i 1971, at den konkrete plan-
leggingen av det første kjerne-
kraftverket 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 fore-
legges 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 lo-
kaliseringen av et verk på fornuf-
tig vis. Stortinget har over to år
bevilget penger til dette. Fagkyn-
dige instanser utenom NVE er
blitt trukket inn i arbeidet. Mange
av undersøkelsene er ennå ufull-
stendige og må føres videre.

Revurdere.

Dette forhindrer naturligvis ik-
ke at Stortinget når som helst kan
revurdere hele energisituasjonen 


og eventuelt gi beskjed om at det-
te 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 kriti-
sert for å være vannkraftsfanati-
kere 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 me-
get indirekte. Et svensk ingeniør-
og arkitektfirma har hjulpet oss
med undersøkelsesopplegget, fordi
de hadde vært igjennom et lik-
nende arbeid i Sverige. De har
også gitt oss råd om utforming av
vår informasjon så den blir for-
ståelig for andre enn bare fagfolk
og myndigheter. I sin tur har de
søkt praktiske råd i et firma med
det mistenkelige navnet PR-Ser-
vice. 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 forståe-
lig osv.
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Idrettsaktiviteter Ikke aktive over 50  år: (31 delt.)
Nr. 4. Johan Andersen 46.15

OS

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 premie-
sjanse 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 Ullevål-
seter, mens racerne gikk en rundløype
på ca. 4,5 kg, damene 1 runde og her-
rene 2 runder. Takket være Idretts-
høgskolens 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

Herrer:  20-35 år (43 delt.)
Nr. 1. Kolbjørn Fløystad 32.49

2. Knut Stabell 34.14
3. Per Askilsrud 35.34
4. Eivind Thorsethaugen 35.51

Herrer:  35-42 år (10 delt.)
Nr. 1. Chr. Nielsen 33.10

2, Per Røiri 33.58 


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 37.07
»5. Knut Stabell 39.44
»8. Per Askilsrud 40.20

Aktive over 35  år: (4 delt.)




Nr. 1. Per Røiri 37.87
»2. Chr. Nielsen 41.07

Ikke aktive under 35 år:  (306 delt.)
43.10
43.98
44.77

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 påmin-
ning for dei eldre om at vi har ei
aktiv 0-gruppe i NVE's bedrifts-
idrettslag og eit godt miljø med mange
tilbod innan 0-utvalget i Oslo bedrifts-
idrettskrets. Orientering er ein idrett
i framgang ikkje minst på mosjonist-
og turplanet.

I skrivande stund er ikkje termin-
lista 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 0-
interesserte. Dette er i samband med
idrettslagets samarbeid med Idrotts-
föreningen 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 opp-
haldet 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.

Nr. 27. Oddm. Solheim
41. Aril Thommesen

32.59 » 52. Harald Kruge

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

2. Oddvar Andreassen
37.19
37.26

OM Å „RETTE BAKER FOR SMED"

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

I siste nr. av Fossekallen har redak-
tøren kome med urettferdig kritikk
mot dei som sit i hovudstyret:

«Det vitnar  om lite interesse for eta-
ten når hovudstyremedlemene ikkje
møter fram for å  høyre tankar  og mei-
ningar 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 sjølv-
sagt 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 sam-
arbeidsutvalet 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 til-
sette) og spurde om det var so. Han kun-
ne «bekrefte» at dette var so og at han
ikkje såg det som glipp at det ikkje
var sendt innbyding til dei fem stor-
tingsvalde medlemane i hovudstyret.
Dei såg det slik at når generaldirek-
tøren 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 alvor-
legare. 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 sam-
arbeidsutvalet.  S  N
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Et vanlig fargebilde gjengir far-
gene i naturen omtrent slik vårt
øye ser dem. For militære formål
ble det utviklet en fargefilm som
også var følsom for infrarødt
(usynlig) lys, og ved framkalling
ble denne usynlige stråling gitt en
rød farge i bildet, mens øvrige
(naturlige) farger fikk andre va-
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 opp-
dage vegetasjonsbelter i ellers ste-
ril mark (noe som f. eks, kan vise
hvor det finnes fuktighet i ter-
renget). Slik infrarødfølsom farge-
film er nå tilgjengelig på marke-
det og hvem som helst kan ta slike
bilder.

Denne teknikk er nå videreut-
viklet i en retning som man kan
sammenlikne med farge-TV. Man
trenger ikke ta bilder med f arge-
film hvis man samtidig tar flere
bilder med svart-hvit film og be-




nytter fargefiltre foran hver linse.
Man kan f. eks ha tre eller fire
kameraer som tar bilder i hver
sin del av spektret (derav navnet
multispektral fotografering). Hvis
ett kamera «ser» blått lys (alle
andre farger siles bort av et pas-
sende filter), et annet gult og et
tredje rødt lys, og man har svart-
hvit film i kameraene, vil man få
tre forskjellige svart-hvitt bilder.

Hvert bilde kan deretter settes
i en lysbildeframviser og belyses
med respektive blått, gult og rødt
og settes mot samme skjerm. Da
vil et fargebilde opptå, omtrent
på samme måte som ved farge-
trykk i aviser og ukeblader.

Har man nå dessuten et fjerde
kamera som «ser» infrarød strå-
ling, kan man belyse dette bilde
med f. eks. grønt eller rødt og der-
ved få fram bilder som påminner
om «false colour», men som gir
muligheter for mange ulike farge-
kombinasjoner og derved mange
fler fortolkningsmuligheter.

I ERTS-satellitten er det fire
«scanning sensors» — linsesyste-
mer 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
infrarød stråling og ser således
alle forekomster av levende kloro-
fyll som har en rik utstråling i
denne delen av spektret.

Alle opptakene ombord i satel-
litten lagres som elektroniske im-
pulser og sendes ned til jorden
når satellitten befinner seg over
Amerika. Der blir bilder framstilt
i 70 mm format og distribuert til
utvalgte forskere over hele verden.
I Norge er det fem slike «Principal
Investigators» som har fått bilder
over visse deler av landet til viten-
skapelig gransking. Resultatene av
de funn man gjør må rapporteres
tilbake til NASA, og dette er om-
trent den eneste motytelse man er
bedt om å gjøre.

For breundersøkelser kan ERTS-
bilder være nyttige om de tas utpå
sommeren når smeltingen er kom-
met godt i gang. Da vil breens
nedre del bestå av blottlagt is,
mens de øvre delene er snødekket.
Grensen, den temporære snøgren-
sen, vandrer så oppover til høyere
nivåer i løpet av sommeren. En
varm sommer når den høyt —
hvilket betyr mye smeltevann i
elvene. Slikt smeltevann kan være
vel og bra, men på den annen side
minsker breen i volum — smel-
tingen skjer på bekostning av
«gamle lagre» av is og snø. Det er
viktig å holde regnskap med hvor
mye slikt «ekstra» vann som kom-
mer ned i elvene, og her er det vi
kan få hjelp av ERTS.

Den temporære snøgrensen syns
godt på ERTS-bilder, og vi får en
mulighet til å obserevere dens
høyde på nesten alle Norges breer,
i stedet for på kun det fåtall som
er mulig å måle direkte.

Sammen med bakkeobservasjo-
ner, som Vassdragsvesenet driver
på et lite utvalg av breer, vil
ERTS-bildene kunne gi oss et
uvurderlig grunnlag for glasiolog-
iske og hydrologiske beregninger.
Dette forutsetter at bildene tas når
vi helst vil — men dette kan vi
dessverre ikke bestemme selv på
grunn av begrensninger i kapasi-
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-satel-
litten også kan se forskjell på ulike
vannkvaliteter. Fra USA fortelles
om dens evner til å oppdage ut-
slipp av f. eks. svovelsyre; hos oss
vet vi at vi kan se slam i bre-
elver. Vi vet riktignok fra før at
bre-elvene er slamrike, men vi har
ikke en fullstendig oversikt over
hvilke som er slamrikest og hvilke
som fører mindre slam. For tiden
måler vi slamføringer om som-
meren i 4-5 bre-elever, men vi
vet ikke om disse virkelig er re-
presentative for Norges breer. Vi
håper at ERTS kan hjelpe oss her,
dvs, at vi fra satellittbildene kan
identifisere hvilke elver og vann
som har de største slamkonsentra-
sjoner. En slik undersøkelse er
umulig fra bakken, fordi man ikke
samtidig  kan se på alle bre-elver.
ERTS-bilder vil antakelig gjøre
det mulig å «sortere» ut de vik-
tigste for oss, så vi kan sette inn
bakke-observasjoner der de gjør
best nytte.

LITT OM MULTISPEKTRAL
FOTOGRAFERING, OG OM
ERTS-BILDER I GLASIOLOGI
Av dr. Gunnar østrem, Brekontoret, NVE
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Ilefferdskontoret fordeling av malerier
innkjapt for velferds- off andre
offentlige midler kommentar

De spørsmål jeg stilte Velferdskon-
toret i forrige nummer av Fossekallen
angående retningslinjer for fordeling
av kunst innkjøpt til etaten for offent-
lige 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 sa-
kens 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 virk-
somheter» virkelig har godkjent de
retningslinjer (eller kanskje rettere:
mangel på sådanne) som Velferdskon-
toret fordeler den innkjøpte kunst
etter ved Hovedkontoret.

Videre ble det også spurt om ut-
valget var villig til straks å gå aktivt
inn for utarbeidelse av nye, demokra-
tiske retningslinjer for denne forde-
lingen.

Samarbeidsutvalget har i motsetning
til Velferdskontoret lagt fram en be-
svarelse. Og hvilket svar! I all sin
intetsigenhet er samarbeidsutvalgets
besvarelse et så godt skoleeksempel på
et såkalt «god dag mann økseskaft-
svar» at jeg faktisk synes det for-
tjener å komme på trykk en gang til.

«Henvendelse ble referert i utvalgKs
møte 17. januar 1973, der følgende ble
protokollert:

Samarbeidsutvalget  er av redaktø-
ren blitt gjort kjent med den anonyme
henvendelsen som  er kommet til  ""osse-
kallen. — 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

SMÅSTUBBAR
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!

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. 


misunnelse om det hadde blitt kon-
frontert med en slik boblende vel-
talenhet.

Og hvem er samarbeidsutvalgets be-
svarelse ført i pennen av? Jo ganske
riktig, ingen ringere enn utvalgets sek-
retær alias Velferdskontorets leder —
ja er det ikke utrolig? De allment god-
kjente og for øvrig alle steds prakti-
serte inhabilitetsregler gjelder tydelig-
vis ikke for vårt samarbeidsutvalg.

Men hva er det så samarbeidsut-
valget 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 karak-
teriseres som en noe lettferdig omgang
med sannheten. Det er slett ikke vanlig
at disponeringen av bevilgede velferds-
midler behandles i vårt samarbeidsut-
valg. Så vidt vites har nemlig Hoved-
samarbeidsutvalget ved NVE ennå aldri
foretatt en reell behandling av dispo-
neringen av de bevilgede velferdsmid-
ler, på tross av at det i «Lov om sam-
arbeidsutvalg ved statens virksom-
heter» 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 inn-
rømme 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

Tenkjepause

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?

På, slankekur

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


år begynne å tale høyt om «demokrati
i statsetater», ord som ennå er så for-
mastelige her i huset at de bare kan
hviskes i krokene.

Dette burde vel egentlig være helt
unødvendig å presisere, men for sik-
kerhets 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 be-
handling slik at etatens ansatte her i
bladet senere kan få et utførlig svar
både når det gjelder retningslinjer for
innkjøp og fordeling av kunst i fram-
tiden og for inndragning og nyfor-
deling 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.

Korkje velferdskontoret eller sam-
arbeidsutvalet har gjeve svar på inn-
legget. Red.

Bokstavar i NVE
I prologen som eg laga då vi flytte

inn i nye huset vårt her i Middelthuns-
gate, 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 be-
nevnelser.

I det følgende er gjengitt en revidert
oversikt over de forkortede benevnel-
ser som for tiden er fastsatt for de
enkelte ledd i NVE's organisasjons-
plan.»

Eg tok so og talde for å sjå om spå-
domen i prologen om fleir og fleir var
rett, men det var den ikkje. Der var
berre 76 samansettingar og då vart eg
forveten. I rundskrivet stod «som for
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 sik-
kert 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 direk-
torat.
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KJERNEKRAFTVERKDette 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 derigjen-
nom 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 til-
felle. 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 fag-
lige forbehold, slik at det for me-
nigmann 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 dam-
pen har avgitt en del av sin energi
i turbinen, blir den ledet ned i
kondensatoren hvor den blir kon-
densert 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 kjølevannstun-
nel 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 fast-
sittende vekster i sjøen ville ha
ideelle vekstforhold i kjølevanns-




tunnelsene hvor det stadig sirku-
lerer friskt vann. For at det ikke
skal bli for stor begroing i tunne-
lene og på konstruksjonene i kjøle-
vannssystemet, er man til visse ti-
der av året nødt til å tilsette van-
net f. eks. klor. Dette vil hindre at
larver og lilmende setter seg fast.

Kjølevannet blir som sagt opp-
varmet 8-10° gjennom kondensa-
toren, 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 prinsi-
pielt 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 let-
tere 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 fø-
rer til at overtemperaturen ikke
blir så høy som ved overflateinn-
tak.

Stor overtemperatur i overfla-
ten kan forårsake frostrøyk. Når
temperaturen i luften synker un-
der 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 van-
net. En økning av temperaturen
fører i alminnelighet innen visse 


grenser til en økning av den bio-
logiske omsetningshastighet. Dette
kan i sin tur føre til forskyvnin-
ger i organismesamfunnenes sam-
mensetning 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 resipi-
enten kan ha både positive og ne-
gative virkninger sett ut fra de
praktiske brukerinteresser i de
kystområder som berøres. A for-
utsi detaljert de biologiske virk-
ninger i en resipient på kortere
eller lengre tid er nærmest umu-
lig.

Ekspertene tar derfor i sine kon-
klusjoner utgangspunkt i at på-
virkningen 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 byg-
ge et kraftverk og se hva resulta-
tene vil bli.

i dlertid er man selvfølgelig
nødt til å prøve å gjøre en viss
vurdering på forhånd. En må vur-
dere virkningen på fiske, både yr-
kesfiske og fritidsfiske samt virk-
ningen på de fritidsaktiviteter
som finner sted i tilknytning til
fj orden.

I forurensede områder vil ut-
slippet av oppvarmet vann kunne
forsterke en eksisterende foru-
rensningspåvirkning noe som kan
føre til surstoffunderskudd i van-
net. Men en forurenset fjord lar
seg forbedre ved at kloakkutslipp
og andre utslipp passerer rensean-
legg før det slippes ut i fjorden.
Altså er dette problem til en viss
grad av økonomisk art.

En av våre fremtredende ma-
rinbiologer uttrykte det en gang
slik: «I våre farvann burde tem-
peraturen i prinsippet være en
mangelvare, og en heving av tem-
peraturen skulle ut fra disse be-
traktninger i prinsippet være øn-
skelig.» Men saken har selvfølge-
lig mange vanskelige sider.
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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 temperaturforskyv-
ninger. Det er spesielt dette for-
holdet ekspertene er redd for ved
alternativene i Vestby, idet man
frykter for at endel av kjølevan-
net vil ta veien inn i indre fjord-
basseng og kan påvirke tempera-
turforholdene 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 leg-
mann skulle prøve å gi et visst
summarisk inntrykk av de disku-
sjoner som har funnet sted mellom
ekspertene, så synes det for meg

MASKINTEKNIKK
Et kjernekraftverk er i store

trekk bygd opp av kjente maskin-
tekniske komponenter som ven-
tiler, varmevekslere, pumper, rør-
ledninger, dampturbin. Selv re-
aktortanken er en trykkbeholder
aktortanken er en trykkbeholder i
stort format, med endel konstruk-
tive, produksjonstekniske egen-
heter kjent fra konvensjonell ma-
skinteknikk. Det som er nytt er
de spesielle krav særegne kjerne-
tekniske prosessegenskaper setter.

I et konvensjonelt kjernekraft-
verk, 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 der-
etter må kondenseres før konden-
satet 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 dam-
pen driver en turbin akkurat som
for det konvensjonelle verk. For-
skjellen ligger i hvordan dampen
produseres. I kjelanlegget skjedde
det ved utløsing av kjemisk energi
ved forbrenning av olje. I reak-
toren skjer det ved utløsing av
kjerneenergi ved uranspalting,
eller uranfisjon. 


som om frykten for termisk på-
virkning av fjorden er sterkt
overdrevet. Det synes som en del
av frykten grunner  seg  i den dis-
kusjon som har funnet sted i ut-
landet, men hvor forholdene er
vesentlig forskjellig fra de vi har.
I utlandet benyttes nemlig svært
ofte elver og innsjøer som kjøle-
vann, hvor svingningene i tempe-
ratur 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 el-
ler sjø. Under våre forhold har
ikke de naturlige temperaturvaria-
sjonene slike ekstreme verdier.
Tross dette vil temperaturvaria-
sjonene p.g.a. kjølevannsutslipp i
fjorden være små i forhold til de
fluktasjoner som skjer fra natu-
rens side.  P. Storebø.

En vesentlig kjerneteknisk pro-
sessegenskap ligger i mengde og
art av avfallsprodukter.

Forbrenningsprosessen avgir
store mengder forbrenningspro-
dukter, 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 gif-
tige ved at de inneholder meget
radioaktive, meget langlivede ele-
menter.

For de mer konvensjonelle kom-
ponenter av maskinteknisk art har
denne store giftighet den konse-
kvens at det settes sterke krav til
tetthet av systemer som innehol-
der vann eller damp som kan for-
urenses av fisjonsprodukter. I teo-
rien 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 strå-
ling, altså uten noen form av lek-




kasje i selve brenslet. Kravet til
stor tetthet skyldes flere enkelt-
forhold. 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 radio-
aktivitet som lekker ut kan bli så
store at de overskrider kapasite-
ter 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, ak-
selgjennomføringer i pumper,
flensforbindelser. Det fører også
til skjerpet krav til funksjons-
dugelighet 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 kort-
het betyr kravene til tetthet og
funksjonsdugelighet at det stilles
krav om et meget høyt kvalitets-
nivå av komponenter til kjerne-
kraftverk.

Som en ytterligere sikring mot
utlekkasje av store mengder akti-
viteter 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 sikkerhets-
beholder. Denne kan enten være
en bygningsteknisk konstruksjon i
form av en beholder i forspent
betong, eller i denne sammenheng
en ekstra, maskinteknisk kon-
struksjon i form av en trykkbehol-
der i stål.

En annen egenskap ved fisjons-
prosessen som anvendt i et kjerne-
kraftverk er at den ikke er så
momentant avstengbar som en
forbrenningsprosess i et konven-
sjonelt varmekraftverk. I et kon-
vensjonelt verk kan oljen stenges
av ganske raskt om en ønsker det.
I en reaktor vil det derimot fort-
satt utvikles en viss mengde rest-
varme over en lengre periode etter
avstengning. Dette forhold betin-
ger innbygging av endel ekstra
kjølesystem i forhold til et kon-
vensjonelt verk. Dette øker kom-
plikasjonsgraden av maskintek-
niske installasjoner i kjernekraft-
verket i forhold til de i et kon-
vensjonelt varmekraftverk.

Thorstein Asvall.
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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 kje-
miske prosessindustrier og kon-
vensjonelle 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 vann-
kraftverk 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 hun-
dre motorer i f. eks. kjølesystemer
og ventilstyringer.

Et karakteristisk trekk ved
kraftforsyningen i kjernekraftverk
er det usedvanlig store nødkraft-
behov (f.eks. 3-5 MW). En rekke
pumper i kjølesystemer må kunne
starte selv etter et totalt nettbort-
fall, og det blir derfor alltid in-
stallert flere parallelle dieselgene-
ratorer (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 funk-
sjon, spesielt de parallelle kretser i
sikkerhetssystemene. Sortering og
oversikt over kabler og deres ter-
minalpunkter (ca. 200 000) utføres
på datamaskin. Tusener av elek-
triske ledere i alle størrelser skal
også føres gjennom sikkerhetsbe-
holderen. Da denne er konstruert
for å hindre frigivelse av radio-
aktive produkter ved et maksimalt
antatt havari, så må også kabel-
gjennomføringer være lekkasje-
tette ved de trykk, temperaturer
og stråling som kan oppstå. Dette
krever raffinerte gjennomførings-
konstruksjoner. Kabler inhenfor 


sikkerhetsbeholder krever spesi-
elle temperatur- og strålingsbe-
standige kabeltyper.

Kontroll- og instrumentering  av
kjernekraftverk byr på mange for
oss nye teknikker.

For å overvåke forholdene i re-
aktorkjernen, f. eks. effektforde-
lingen, 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 vannkraft-
verk kan være 60-70.

Spesielle krav stilles til over-
våking og vern av selve reaktor-
kjernen. Enhver farlig driftstil-
stand 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

Når det gjelder de bygningsmes
sige arbeidene, skiller et kjerne-
kraftverk seg sterkt fra et vann-
kraftverk. For det første er andelen
av de totale byggekostnadene bare
omkring 20 prosent, mot 70-80
prosent ved høytrykks vannkraft-
verk. Dessuten er det andre typer
av konstruksjoner. Det er forholds-
vis lite av fjellsprengning, masse-
forflytting, veiarbeider og slike
ting. I stedet blir hovedtyngden
betongkonstruksjoner.

Kontraktsform.
Gjennomføringen av byggepro-

sjektet 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. Hovedleveran-
døren må bli en av de få utenland-




sikkerhet og høy tilgjengelighet,
anvendes gjerne 3 eller 4 parallelle
og helt uavhengige måle- og ut-
løsningskretser. 2 av disse må re-
agere samtidig for å gi nødstopp
av reaktoren.

Et annet nytt felt er strålings-
kontroll.

Overvåking av strålingsnivåene
må gjøres for 1) å tilfredsstille
myndighetenes krav og 2) for å
kontrollere driften av reaktoren.
Målingene foretas på selve proses-
sen (dampledninger, avgasser fra
kondensator, turbinakseltettinger,
prosessvann m. m.) og på diverse
punkter i anlegget (skorsteinsut-
slipp, reaktorbygningsluft), samt
flere punkter omkring og utenfor
anleggsområdet.

For å drive en så vidt kompli-
sert 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 ana-
lysere, sortere og presentere den
store informasjonsflom fra proses-
sen til operatøren for å lette over-
sikten.

Rent generelt kan en si at kjerne-
kraftverkene stiller ekstremt store
krav til sikkerhet og pålitelighet,
og dette må en ta hensyn til på
alle nivåer i utformingen.

Ø. Ulfsby.

ske reaktorleverandørene som til-
byr slike anlegg. Men vi ser det
som sannsynlig og naturlig at en
norsk entreprenør vil stå for ut-
førelsen 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 myndig-
hetene har satt, blir overholdt.
Dette gjelder både de spesielle
krav i henhold til «lov om atom-
energivirksomhet» og generelle

KJERNEKRAFTVERK
ELEKTRONIKK

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
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krav som finnes i f. eks. «byg-
ningsloven», «byggeforskriftene»
og arbeidstilsynets regler.

Egne arbeider
Når jeg sa at leverandøren vil

få ansvaret for det komplette verk,
så er dette bare delvis riktig. Le-
veransen vil trolig bli begrenset
til det som bygges på selve sta-
sjonsområdet.

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 an-
legg og diverse provisoriske an-
legg og forsyninger. Grunnarbei-
der som utsprengning og planering
av tomt, tørrlegging o. 1. vil også
bli utført utenfor hovedentrepri-
sen.

Bygningskonstruksjonene.
De sentrale kraftverksbygnin-

gene, reaktor-, turbin-, hjelpe-
system- og elektrobygning, er
funksjonelt utformet og oftest
bygget tett sammen i en blokk.

Dette bygningskomplekset har
mange likhetspunkter med et van-
lig prosessteknisk industrianlegg.
Det samlede bygningsvolum utgjør
4-500 000 m3, og de høyeste byg-
ningene rager ca. 60 m over bak-
ken. Det dominerende bygnings-
materiale er armert betong, gjen-
nomgående i meget grove dimen-
sjoner. Dette henger dels sammen
med funksjonen som skjerm mot
radioaktiv stråling og dels de store
belastningene som konstruksjo-
nene 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 jord-
skjelv. En skulle tro at jordskjelv
var lite aktuelt i Norge. Men fak-
tum 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 kon-
struksjonene 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 sikker-
hetsbeholderen som omslutter re-
aktortanken og de nærmeste radio-
aktive 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 atmos-
færer. Samtidig er kravet at lek-
kasjen ut av beholderen skal være
liten (ca. 0,5 volum % pr. døgn).
Dette er et eksempel på en kon-
struksjonsdel med mange kompli-
serte detaljer som reaktorleveran-
dørene 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 leve-
tid.

Terrengforhold og grunn-
arbeider.

Av forskjellige grunner har vi
ikke greid å finne noen bygge-
steder ved Oslofjorden som er
særlig gunstige med hensyn til
terreng og grunnforhold. For å
kunne sette kraftverksfundamen-
tene på fjell, har vi måttet aksep-
tere tomteområder som ligger 30—
40 meter over havet. Dette er lite
gunstig da kraftverket må plas-
seres nær havflaten av hensyn til
kjølevannssystemet. Gravings- og
sprengingsarbeidene blir derfor
meget store, i størrelsesorden 1-2
millioner m3 for første byggetrinn.

InformasjonsmØte om k,jernekraftverk:

Det er hyggelig å høre at man stort
sett var fornøyd med informasjons-
møtet 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 informa-
sjonsmøte må ha sin ramme, og denne
begrenses ikke minst av tiden.

På dette møtet var hensikten i før-
ste rekke å informere generelt om
kjernekraftverk og om spørsmål som
knytter seg til lokalisering i Oslofjord-
området.

Når det gjelder de øvrige kystav-
snitt, er man bare så vidt begynt ar-
beidet med lokaliseringen. Overinge-
niør 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 hen-
siktsmessig å si mer enn han gjorde.

Dette blir selvfølgelig både kost-
bart 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 terrengfor-
hold. Dette er et vanskelig spørs-
mål som vi prøver å bringe klar-
het 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 sam-
arbeid med de lokale myndigheter.

Kompetanseoppbygging.
Selv om bygningsavdelingens

rolle ved det første kjernekraft-
verket 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 bygningsmes-
sige 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 under-
lagsmateriale for det første kraft-
verket.

Odd Tobiassen.

Det har ikke noe med at NVE's per-
sonell ikke skulle være «funnet ver-
dige (eller troverdlige?) nok til å bli
meddelt nyheter», slik herr Aars for-
mulerer det. Allerede i Fossekallen
nr. 6 for 1971 skrev overingeniør
Storebø en artikkel der det bl. a. he-
ter: «I løpet av 1972 eller begynnelsen
av 1973 håper vi å ha pekt ut det
alternativ som vi vil foreslå for opp-
føring av det første kjernekraftverk.
Etter hvert vil vi intensivere våre
undersøkelser i de øvrige deler av
landet, i første rekke Trondheim,
Lista, Bergen, Arendal, Fredrikstad-
området.»

Med hensyn til NTB-meldingen, er
ikke denne sendt ut av NVE, men
laget av NTB's medarbeider på grunn-
lag av de heftene som er sendt til de
aktuelle fylker — og som pressen har
adgang til i henhold til lov om offent-
lighet i forvaltningen. Også NVE's
ansatte og andre interesserte har an-
ledning til — på forspørsel — å få lese
disse dokumenter,

Øystein Skarheim.

Inforrnasjonssjefen svarer Ø. Aars
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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 Tsjekkoslo-
vakia.

I mai måned besøkte statshydrolog
Bo Windgård og konstruktør Kjell
Sundøen Fisher and Porter-fabrikken
som et ledd i prøvingen og vurderin-
gen av digitalregistrerende limnigra-
fer. De besøkte samtidig Water Resour-
ces Board på hovedkontoret i Reading
der dataregistrerings- og viderebe-
handlingssystemer ble drøftet, samt
den internasjonale instrumentutstillin-
gen, Autronica, i London.

I tiden 18.-24. juni 1972 deItok fag-
sjef Hjelm-Hansen i en vannforurens-
ningskongress 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 represen-
tert Meteorologisk institutt, Geofysisk
institutt, NVE og IHD. Statshydrolog
Arne Tollan var formann og kontor-
fullmektig 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 begyn-
nelsen av august deltok overingeniør
Oddvar Fossheim i en konferanse ved-
rørende 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 avdelings-
ingenifår E. Beheim. (Se for øvrig l'efe-
rat i Fossekallen nr. 5/1972.)

Statshydrolog Wingård foretok i au-
gust en studiereise til International
Workshop in Hydrologic Engineering i
California og besøkte herunder Sacra-
mento River Forecast Center for å inn-
hente opplysninger om eksisterende
fjernoverføringsanlegg som ledd i et
vel etablert flomvarslingssystem.

I International Federation of Land-
scapearchitects 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. sep-
tember med to etterfølgende ekskur-
sjoner. Kontorassistent Liv Haugen
deltok som arrangementskomiteens
sekretær og tekniker Henrik Svedahl
foresto monteringen av en utstilling
som ble arrangert. Fra VH deltok for 


øvrig fagsjef Otnes, førstehydrologene
Roen og Aars og statshydrologene Wold
og Tom Andersen og fra IHD stats-
hydrologene 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 Stor-
britannia. (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. septem-
ber, deltok statshydrolog Randi Pytte
Asvall og førstehydrolog Gunnar øst-
rem (sistnevnte som Key Speaker).

Førstehydrolog Østrem representerte
NTNF's avdeling for romvirksomhet
ved et informasjonsmøte om jordres-
surssatellitter (ERTS) som NASA ar-
rangerte i Washington 28.-29. sep-
tember.

I desember deltok statshydrolog
Arne Tollan i et møte som ble holdt i
Stockholm av en nordisk IHD-arbeids-
gruppe, 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 for-
urensningsproblemer.

Statshydrolog Arne Tollan har repre-
sentert IHD-komiteen ved 4 møter som
NUTSAM (Nordisk utvalg for IHD-
samarbeid) 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 Opplæringsseksjo-
nens 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, forstkan-
didat 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 plan-
lagt opplæringsprogram for systeme-
rere.

Fagsjef Bård Andersen har høsten
1972 deltatt i Opplæringsseksjonens
konferanse om administrasjon og leder-
spørsmål for embetsmenn og høyere
tj enestemenn.

Overingeniør Knut Simonsen har i
tiden 25.-29. september gjennomgått
Opplæringsseksj onens programmer-
ingskurs FORTRAN 2.

Kontorfullmektig Liv Villumstad
gjennomgikk i tiden september—
november Friundervisningens «Grunn-
kurs i offentlig saksbehandling».

I NIF's kurs «Nye beregningsregler
for stålkonstruksjoner» som ble arran-
gert 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 over-
ingeniør Ola J. Strømmen i NIF's semi-
nar, Offentlig anleggsdrift, som ble
arrangert på Fagernes.

Kontorfullmektig Kari Dietrichs og
kontorassistent Mari Rugsveen har i
februar—mars gjennomgått Opplær-
ingsseksjonens drillkurs i maskin-
skriving.

Pernvisjoner for utføring av  spesial-
oppdrag i utlandet.

Statshydrolog Ø. Tilrem har fått for-
lenget permisjon til 18. oktober 1973
for å fortsette et oppdrag i et av FN's
utviklingsprogram ved det hydrolog-
iske institutt i Banding, Indonesia.

Avdelingsingeniør Børge Sletaune
har i september 1972 gjenopptatt tje-
nesten 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 gjen-
opptatt tjenesten ved VU etter å ha
avsluttet oppdrag som teknisk råd-
giver ved FN's kontor i New York i
spørsmål vedrørende kraftutbyggings-
prosjekter i utviklingland.

Elektrisitets-direktoratet
KURS OG MØTER

På det tekniske landsmøte som ble
arrangert av NEVF/NEF i Kristian-
sand 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 del-
takere 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 overinge-
niør Fridtjof Løvmo og avd.ing. Geir
Bull-Nj aa.

Elektrisitetsdirektoratets Elektrisi-
tetsavdeling arrangerte i november
1972 et seminar i NVEs undervisnings-
rom om «Planlegging av produksjons-
apparatet. Problemstilling, metodikk,
arbeidsfordeling,» med deltakere fra
alle direktoratene i NVE.

Overingeniør Kjell Amundsen og av-
delingsingeniør Svein Kroken har del-
tatt i et seminar om «Pålitelighet i
elkraftsystemer» ved Kungl. Tekniska
Högskulan i Stockholm i tiden 18.—
20. september 1972.

Overingeniør Reidar Goyer har del-
tatt på NIFs kurs om «Romklimati-
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sering og Energiforsyning» i Ingeni-
ørenes Hus i Oslo 6.-8. november
1972.

Følgende fra E-direktoratet har del-
tatt i Forbruker- og Administrasjons-
departementet. Opplæringsseksjonens
EDB-opplæring i september 1972 og
februar/mars 1973:

Fortran-kurs:
Avd.ing. Odd Haugland.
Avd.ing. Steinar Grongstad.
Konstruktør Endre Antonsen.
Konstruktør Terje Mikkelsen.
Avd.ing. Hans Erik Rist.
Avd.ing. Pål Trondvold.

Cobol-kurs:
Konsulent Harald Breivik.
Avd.ing. Hans Erik Rist.
Førstesekretær Stein Christiansen.
Konstruktør Endre Antonsen har

gjennomgått et EDB-seminar arran-
gert av NITO, avdeling Trondheim, i
tiden 12.-13. juni 1972.

Overingeniør Martin Nordby og
konstruktør Kjell Fremnes har deltatt

Computas' kurs i EXEC-8 i Oslo i
tiden 2.-12. oktober 1972.

På opplæringsseksjonens kurs for
nyansatte saksbehandlere på Hadeland
Turisthotell i tiden 2.-7. april 1973
deltok avd.ing. Geir Bull-Njaa.

Kontorfullmektig Vlasta Sehnal har
gjennomgått Opplæringsseksjonens ar-
kivkurs i oktober 1972, og kontorfull-
mektig Karin Sandbjør har høsten
1972 gjennomgått et maskinskrivekurs
ved Merkantile Stenografi- og Maskin-
skriveskole.

Overingeniør Jon Tveit, EE, har del-
tatt i UNIPEDEs Elektrovarmekonf e-
ranse i Göteborg 5.-9. juni 1972.

På den internasjonale høyspennings-
konferanse (CIGRE) 24. sesjon i Paris
28. august-6. september 1972 deltok
overingeniørene Kjell Amundsen og
Kjell Køber.

På et ECE-symposium i Stockholm
i september 1972 om «Fremtidsutsikter
for elektrisitetsforsyningen i Europa»
deltok direktør Gunnar Vatten og
overingeniørene Reidar Goyer og Ivar
Glende. Goyer var dessuten leder for
den etterfølgende studietur i Norge
for  deltakerne i symposiet.

Overingeniør Ingvar Steine og avd.-
ing. Enok ødegård deltok i et møte i
IEC-TC 64, Elektriske installasjoner i
bygninger, i Aten 3.-8. november 1972.

Overingeniør Egil Røed har som
medlem av den nordiske ALTS-komW
deltatt i komitens studiereise
Frankrike 17.-20. oktober 1972.

Fagsjef Alf Johansen har deltatt
møte i komiten for samordning av de
elektriske sikkerhetsforskrifter i de
nordiske land i Helsink i november
1972, og i konstituerende møte i CE-
NELEC i Brussel i dagene 12.-13. de-
sember 1972.

Overingeniør Kjell Amundsen har
deltatt i et møte i GIGRE-arbeids-
gruppe 32-02 i Venezia 15.-18. te-
bruar 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.

Overingeniør Egil Røed har deltatt
i et møte i IEC-TC II for luttlednin-
ger, i Paris 19.-20. mars 1973.

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

Direktør Gunnar Vatten.
Fagsjef Andreas Rognerud.
Overingeniør Kjell Køber.
Kontorsjef Gunnar Ibenholt.
Førstesekretær Stein Christiansen.
Overingeniør Tony Tambs (ET 3).

NEKF's landsomfattende kurs for
installasjonskontrollører, hvor fagsjef
Alf Johansen, EK, overingeniør Ing-
var Steine, EKT, og avd.ingeniør Stu-
re Strømme, ETS, er foredragsholdere,
fortsetter i 1973 med ukekurs i Ara-
bygdi, Byglandsfjord, As, Alta, Førde
og Dombås.

Fagsjef Johansen og overingeniør
Steine deltok som foredragsholdere i
Vestfold Elverksjefers Forenings års-
møte i Sem 1. mars d. å.

Fagsjef Johansen og overingeniør
Hesjedal, ETI, deltok som foredrags-
holdere i et faglig forum for alle in-
stallasj onskontrollører i østfold den
8. mars d. å. i Sarpsborg.

Møte med tilsynsmennene ved ET1-6
ble holdt på Rauland Høgfjellshotell
1. og 2. februar d. å.

OPPNEVNINGER
Norsk Elektroteknisk
TU 64: Overingeniør Ingvar Steine

oppnevnt som NVEs representant etter
avd.ing. Enok ødegård.

TU 73: Avd.ing. Harald Lillefjære
oppnvent som NVEs representant.

UU 17 D: (Underutvalg). Avd.ing.
Enok ødegård oppnevnt som NVEs
representant.

UU 17 C: Overingeniør Egil Røed
oppnevnt som NVEs representant.

TU 62: Avd.ing. Lars B. Grøn opp-
nevnt som NVEs representant.

Som NVEs representant i NEVFs
fordelingsnettkomW, gruppe 2, er opp-
nevnt fagsjef Andreas Rognerud.

Som medlem av Sakkyndig råd til
å bistå Sjøfartsdirektoratet ved etter-
gransking av større sjøulykker er opp-
nevnt overingeniør Fridtjov Løvmo
med overingeniør Hallstein Hesjedal
som varamann. Oppnevningene gjel-
der til 1. januar 1976.

Som medlem av utvalg av særlig
sakkyndige til å bistå skipsinspektø-
rene under etterforskningen av større
sjøulykker, er oppnevnt avd.ing. Geir
Tore Bull-Njaa for perioden fram til
1. januar 1976.

Som medlem av Sertifiseringsutvalg
for skipselektrikere har Kirke- og
Undervisningsdepartementet oppnevnt
overingenlør Fridtjov Løvmo.

Som varamann for fagsjef Alf Jo-
hansen som den ene av den norske
regjerings representanter i CEE er
oppnevnt overingeniør Ingvar Steine.

Som medlem av og formann for
NEMKO's styre for perioden 1. januar
1973-31. desember 1974 er oppnevnt
kontorsjef Gunnar Ibenholt. Som hans
varamann er oppnevnt konsulent Finn
Skagen.

Som varamenn for direktør Gunnar
Vatten som medlem av Styret for Ga-
rantifondene for Norges Kommunal-
bank er oppnevnt fagsjef Andreas
Rognerud.

Statskraftverkene

OPPLÆRING OG KURS-
VIRKSOMHET

Til diskusjonsmøte i «Bergsprång-
ningskomit&n» i Stockholm 8. februar
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
NIF-kurs om offentlig anleggsdrift i
tiden 5.-. februar.

Som deltager i opplæringsseksjonens
konferanse om administrasjon og leder-
spørsmål for embetsmenn og høyere
tjenestemenn i statsforvaltningen er
fra Statskraftverkene uttatt overing.
Tor Vinje, SBA.

På konferansemøte LTP i Oslo 27/2
deltok overingeniørene R. Johnsen, R.
Thomessen, 0. Gunnes, ø. Ulfsby og
E. Diesen.

Til kurset Nye prosjekteringsregler
for betongkonstruksjoner 21.-23. mars
var følgende fra S med: Avd.ing. Sigm.
Baastad, avd.ing. Asbj. Molle og avd.-
ing. B. D. Evensen.

Til Vedlikeholdsdagene 1973 deltok
følgende:

Overingeniørene T. Haugli-Nielsen,
0. Ueland, A. Aune, avd.ing. Nils
Waagen, Grytten-anlegget og avd.ing.
Hans H. Knudsen fra Skjomen-anleg-
gene.

Deltagere til kartdagene i Trondheim
12.-14. mars var overing. Arne Ruud,
avdelingsingeniørene A. G. Blom Hoen
og K. Stabell samt stikningsformann
L. Fjellberg fra overføringsanleggene
Forus.

Odd Steinar Svendsen, transportleder
ved Vik-anleggene har gjennomgått
kurs ved Transportskolen i tiden 12.-
16. mars.

Ved Norsk Elektriker- og Kraftsta-
sjonsforbunds kurs i Arabygdi har
følgende deltatt:

El.maskinist Per Bjørnstad, el.maski-
nist Dagfinn Haslund, el.-maskinist
Kjell Johansen og montasjeleder Bjørn
Kolbotn, alle fra Tokke kraftverk.
Videre deltok maskinm.ass. Sandov
Vinjeirui fra Vinje kraftverk og mask.-
m.ass. Halvor Midtveit fra Songa kraft-
verk. Fra Innset-verkene deltok el.-
maskinist Alf Solli.

På Norsk Rasjonaliseringsforbunds
årsmøte i Oslo 15. mars var Statskraft-
verkene representert ved overing. Odd-
var Helledal og konstruktør Karle
Lindseth.

På oppsynsmannskurset som ble ar-
rangert på Røros Turisthotell i tiden
11.-21. februar, deltok i alt 18 av våre
oppsynsmenn fra hele landet. Kurs-
leder var overingeniør J. Lakselv.

Overingenlør Herman Døhlen, Folge-
fonn-anIggene, deltok på kurset Pro-
sjektledelse for  bygg  og anlegg på
Fagernes i tiden 26.-28. mars.

Montasjeleder Harry Rodt ved Aura
kraftverk har deltatt i STI's kurs i
kabel og linjefeilmålinger.

Studieopphold i  Sverige.
Siv.ing. Per Meringdal  (SEG)  er på

1 mnd. studieopphold hos ASEA
i Västerås.
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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

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

NVE's PERSONALE
Endringer i januar og februar

Bildet viser hr. Bogdan

foran computeren i NVE.

BESØK FRA ROMANIA

Tokke-verkene
SDR
SDT
ESO
SEA
SBF
AJ
SBF
SEK
AA
AJ
VU
Hasle trafost.
E T 4
SDF VH har i tiden fra 16. februar

og i 4 uker hatt en rumensk hydro-
log 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 Storbritan-
nia. Fra Oslo reiste han til Stock-

holm hvor han skal være i ca. 4
uker, hvoretter han skal avslutte
studiereisen i Storbritannia.

Vi som arbeider innenfor hydro-
logien, og spesielt med databe-
handlingen, synes det er hyggelig
å få besøk av utenlandske stipen-
diater, 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 opp-

holdet har vært verdifullt og lære-
rikt, synes vi det er spesielt glede-
lig. Vi mener jo selv at vi ligger
bra an, sett i et internasjonalt

perspektiv.
E. Berntsen.

Fratredelse med pensjon:

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

Damformann
Fagarbeider
Ledn.mester
Ktr.fullm.
Bud

Fratredelse annen:

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

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

Avansement og  opprykk:

Angermo, Kåre Maskinmesterass. Rana-verkene
Anthonsen, Endre Konstruktør II EEE
Flæte, Helge Overing. II SBP
Grunnvoll, Ragnar Maskinmesterass. Rana-verkene
Johansen, Arne L. Maskinmesterass. Rana-verkene
Johansen, Odd A. Maskinmesterass. Rana-verkene
Jørånstad, Oddvar Fagarbeider Område 4
Kristiansen, Arthur W. Avd.ing. I SBF
Kvarekvål, Steffen Ledn.mester Område 9
Lindseth, Kåre Overing. II SEK
Mellquist, Pål Avd.ing. I VN
Reistad, Finn Overing. II SBP
Roald, Lars A. Statshydr. I VH
Rodt, Harry Montasj eleder Aura-verkene
Spångberg, Oskar Avd.ing. II SSK
Stefanovic, Kosta Konstruktør II SSV
Strøm, Gerd Ktr.fullm. i særkl. AE
Aas, Aage Maskinm. i særkl. Vang og Furnes

trafost.

Nore-verkene
Nore-verkene
Område 6
AA
AA

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