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Både i private verksemder og i
statsverksemder og statsetater er
det i dag sterkt på tale med meir
demokrati på arbeidsplassane. Då
samarbeidsutvala vart skipa var
det meininga at desse skulle hjelpe
til med dette, men mange stader
har det ikkje blitt slik. Dei som
har stellt med dette på desse sta-
dane har antan hatt for lite in-
teresse eller hatt for lite tid, eller
begge deler. Dersom det vart
begge deler i same utvalet so
måtte det bli ekstra ille.

Ofte vert grunnlaget for inter-
esse og tiltru øydelagt med at dei
som tok opp saker og sende til ut-
vale ikkje høyrde meir. «Det gikk
vinter og vår» osv, før ein høyrde
av ein i utvalet at saka endeleg
hadde vore føre utan at det førde
til noko.

Det skulle vere ei sjølvsagd sak
at den som tok opp eit spørsmål
fekk vere tilstades når dette var
oppe i utvalet. So er det ikkje alle
stader, «snarare tvert imot» som
det heiter. Ja, det skal til og med
vere utval der dei har gjort ved-
tak om ein so sjølvsagd ting som 


at dei som kjem med framlegg
kan bli inkalla om utvale yn-
skjer det. Dette hjelper ingen ting
for dei som sender inn framlegg.
Det må kome inn i avtala at dei
som tek opp ei sak  skal ha rett
til å vere tilstades, dersom dei yn-
skjer det.

So tidleg som i 1967 kasta eg
fram denne tanken i Fossekallen
utan at det kom nokon reaksjon
frå utvala. Grunnen til at eg mei-
nar at det er so viktig at dei som
tek opp ei sak er tilstades er at
det då kan kome fram alle opp-
lysingar vedkommande har om
saka. Sender ein inn skriftleg ei
sak so må det bli ei kort utgrei-
ding, ein kan ikkje skrive «side
opp og side ned og tage ligt og
uligt med», som Per Gynt sa. Om
saka blir oppteken av ein i utvalet
etter ide av ein utanfor so må ein
då og rekne med at den som frå
først hadde tanken veit mest om
det emnet han har teke opp.

Tida må no vere inne til å ta
opp dette spørsmålet både i utvala
i NVE og på landsbasis.

S. N.



Om ikke-utbygging av vassdrag
Skal kommunenes tap
kompenseres?

Utnytting av vasskraftkilder
skaper inntekter for de kommu-
ner der utbygging skjer. De får
skatt fra kraftverket, konsesjons-
avgifter og næringsfond og det
skapes arbeidsplasser som øker
kommunens skatteinntekter. Ut-
nyttingen kan også gi utbyggings-
kommunene fordeler av annen art,
f. eks. bedre krafttilgang (bl. a.
gj ennom konsesj onskraft ) , styr-
king av veinettet, støtte til sam-
funnshus.

Men inntekter og andre forde-
ler er ikke en ren netto. De økte
inntekter til kommunekassen kan
føre til nedsetting eller bortfall av
statlige tilskudd som kommunen
har hatt (skatteutjevningsmidler,
tilskudd til lærerlønninger). Og
skadene og ulempene ved en ut-
bygging kan redusere grunnlaget
for andre næringer, som jordbruk,
skogbruk, turistnæring, fiske og
j akt.

Størrelsen av nettovinningen
kan nok variere etter forholdene,
og nøyaktige beregninger er det
ikke mulig å foreta. Verdsettingen
av fordeler og ulemper vil ofte
måtte bygge på subjektivt skjønn.
Men at utbygging oftest gir en
nettovinning for kommunen kom-
mer klart tilsyne i de uttalelser
kommunene gir i regulerings- og
utbyggingssakene. Og særlig klart
kommer det fram i de saker der
det reises spørsmål om å unnta
vasskraftkilder fra utbygging. Da
oppstår spørsmålet om kommu-
nene skal ha kompensert det tap
de lider om utbyggingen ikke blir
tillatt.

Spørsmålet om kompensasjon
ble reist i innstillingen av 1963
fra Undersøkelseskomiteen ved-
rørende fredning mot vassdrags-
utbygging (Gabrielsen-komiteen),
og det ble drøftet av Stortinget
da vassdragsfredningsspørsmålene
ble behandlet i 1969. Stortinget
anmodet her Industridepartemen-
tet om å få saken utredet.

Komiteutredningen.
Denne utredningen foreligger nå

i  innstilling av 11. desember

1970 fra Utvalget til å utrede
spørsmålet om kompensasjon til
kommuner for ikke-utbygging av
vassdrag. Utvalgets formann var
fylkesmann Erling Sandene, Molde.

Utvalget har delt seg når det
gj elder kompensasj onsspørsmålet.
Flertallet på 4 medlemmer går inn
for at kompensasjon bør gis, mens
et mindretall, formannen og et
medlem er imot en særlig kompen-
sasjonsordning og vil falle tilbake
på bruk av vanlige virkemidler i
distriktsutbyggingen når en kom-
mune rammes ved ikke-utbygging
av vassdrag.

Utvalget er kommet til at kom-
pensasj onsspørsmålet ( eventuelt
spørsmålet om bruk av andre
virkemidler) i de konkrete tilfeller
må tas opp når det enten, a) fore-
ligger avslag på konsesjon til re-
gulering og utbygging og avslaget
skyldes landsomf attende natur-
vernhensyn, b) er fattet frednings-
vedtak etter naturvernloven, eller
c) er truffet bestemmelse om at
vassdraget skal være med på
myndighetenes liste over vassdrag
som bør unntas fra utbygging.

Flertallet i utvalget, som altså
går inn for en kompensasjonsord-
ning, finner det nødvendig å av-
grense denne ved enkelte vei-
ledende forutsetninger: Det må
foreligge en aktuell, reell utbyg-
gingsinteresse fra en kraftutbyg-
ger; det berørte distrikt må bestå
av økonomisk svakt stillede kom-
muner; utbyggingen av vedkom-
mende vassdrag bør være en av
de få naturgitte muligheter kom-
munene har for styrking av nær-
ingsgrunnlaget; ikke-utbygging
må ikke være et resultat av hen-
synet til distriktets befolkning,
men av en totalvurdering. Distrik-
tene må også uten kompensasjon
avf inne seg med rimelige inn-
skrenkinger i et utbyggingspro-
sjekt.

Kompensasjonen skal etter fler-
tallets forslag gis i form av et kon-
tantbeløp som avsettes til et fond
til opphj elp av næringslivet i
kommunene. Spørsmålet om kom-
pensasjon skal ytes og i tilfelle
beløpets størrelse forutsettes av-
gjort av Stortinget i hver enkelt
sak. Flertallet regner med at det 


bare vil være et begrenset antall
saker hvor ikke-utbygging bør
føre til kompensasjon.

Mindretallet anfører en rekke
grunner for at de ikke kan tilrå
en kompensasjonsordning, bl. a.
at den kan vanskeliggjøre det
samlede arbeid for en samfunns-
messig ressursforvaltning innen
en forsvarlig økonomisk ramme,
at den ikke vil virke særlig rime-
lig når man ser hen til kommuner
ellers i landet som har svak øko-
nomi, og at den vil gi anledning
til et tilfeldig og uklart skjønns-
tema ved utmålingen av kompen-
sasjonsbeløpet. Mindretallet anser
det rimelig at kommuner som må
avfinne seg med vedtak om ikke-
utbygging av vassdrag, gis sjan-
sen til utvikling og økonomisk
framgang ved at det settes i verk
arbeid med sikte på en aksjons-
plan for området, m. a. o. at di-
striktet utenfor tur kommer inn i
det alminnelige distriktsplanleg-
gingsarbeid.

Når det gjelder finansieringen
av en kompensasjonsordning er
utvalget kommet til at det bør
skje over statsbudsjettet, og det
avviser tanken om dekning av
konsesjonsavgiftsmidler eller elek-
trisitetsavgift.

Sandene-utvalget fikk også som
mandat å ta stilling til kompen-
sasjonskrav i en konkret sak, nem-
lig krav fra Engerdal og Trysil
kommuner i forbindelse med at
Industridepartementet i mai  1969
hadde besluttet ikke å anbefale
søknad om tillatelse til regulering
av Femunden. Utvalgets flertall
har fremsatt forslag om kompen-
sasjonsbeløp på 7 mill. kroner til
Engerdal og 3 mill, kroner til Try-
sil. Mindretallet foreslår at det tas
opp arbeid med en aksjonsplan for
regionen og at det fastsettes en
frist på ett år for utredningsar-
beidet.

Utvalgsinnstillingen er nå til
uttalelse, og det regnes med at sa-
ken skal kunne behandles av Stor-
tinget i forbindelse med saken om
en landsplan for vassdrag som bør
unntas fra kraftutbygging.

Torolf Moe.

FOSSEKALLEN 3



På ferietur i Canada og USA

Besøk ved to store kraftverk

Etter invitasjon fra slektninger
bosatt i Canada, tilbrakte jeg fe-
rien der sommeren 1969. De hadde
også sørget for å legge sin ferie
slik at vi sammen kunne dra på
en biltur og samtidig besøke et
par av de største kraftverk i Ame-
rika.

Jeg skal da her fortelle fra
denne turen og om de kraftver-
kene vi besøkte. Turen fra Norge
gikk med fly fra Bodø direkte til
Vancouver. Flyet, et Boing 707
med plass for 153 passasjerer, var
chartret av nordlandslaget Mid-
nattsol i Vancouver i samarbeid
med Nordlendingenes Forening i
Oslo.

Vi reiste fra Bodø lørdag 26. juli
kl. 18.00 lokal tid, og 7 timer se-
nere landet vi på Vancouver inter-
nasjonale flyplass.

Onsdag den 6. august startet vi
på en 14 dagers biltur. Turen gikk
først til den nordlige del av Bri-
til Peace River, hvor vi skulle be-
tish Columbia, nærmere bestemt
søke kraftverket W.A.C. Bennett
Dam.

Derfra gikk turen sydover Al-
berta tilbake til British Columbia
gjennom Jasper National Park,
som ligger i hjertet av Rocky
Mountains over grensen til staten
Washington i USA. Målet her var
Grand Coulee Dam og The Colum-
bia Basin Project. Derfra gikk tu-
ren videre vestover og tilbake til
Vancouver. Vi hadde da kjørt ca.
380 norske mil.

Vi var i alt 6 personer med på
turen og hadde det meget kom-
fortabelt i og med at min fetter
hadde en campingvogn med sove-
plass til alle. Dessuten hadde vi
på taket av bilen en 14 fots plast-
båt og i bagasjerommet en 10 HK
Mercury utenbordsmotor. Til å

dra alt dette hadde vi en Olds-
mobil Delta 88 av årets modell
med 310 HK under panseret. Det
viste seg også at det var bra å 


ha så mye kraft til rådighet når en
skulle opp de bratteste bakker, og
ved forbikjøring.

Det jeg først og fremst har tenkt
å fortelle om er de kraftverkene
vi besøkte, men jeg vil også ta
med litt om selve turen. Den første
delen av ferden gikk gjennom
hjertet av B.C., etter Cariboo
Highway. I historien om Cariboo
står det at veien var barnet til
det store Cariboo gold rush. Hadde
det ikke vært noe gold rush, hadde
det sannsynligvis heller ikke vært
noen highway gjennom hjertet av
B.C.

Den gamle veien, som vi av og
til så spor etter opp og ned fjell-
sidene, var bygd med svette, hak-
ker og spader av folk fra forskjel-
lige nasjoner mellom 1859 og
1865.

Den 400 miles lange veien var
dengang bygd for en million dol-
lar pr. mile. En mile er ca. 1600 m.
Til å begynne med går veien i et
nokså vilt terreng med bratte fjell-
sider og med elven Fraser ren-
nende i dalbunnen. Fra Lytton
går veien mer nord-øst og en kom-
mer da inn i et tørrere innlands-
klima. Dette er da også meget
merkbart på naturen.

Ved 70 Mile House tok vi av og
kjørte innover 30 miles til en sjø
som heter Egan Lake.

Her var det en idyllisk plass
hvor familien Cleveland hadde en
farm, og som nå hadde ordnet til
en campingplass. De klaget over
at det hadde vært mye regn der i
sommer, men vi var da heldig å
få det riktig fint med sol og varme
de to døgnene vi var der.

Vi fikk også fisk nok til middag,
og god fisk var det. Kokanee, som
er en laksefisk. Det fantes også
ørret i sjøen, både vanlig ørret
og regnbueørret, men denne var
ikke så god som kokaneen. Fra
denne plassen gikk ferden videre
oppover til Quesnel, hvor vi tok av
og kjørte inn til Barkerville.

Den 50 miles lange grusveien

var under ombygning, og på en-
kelte plasser kunne vi se spor etter
den veien de første gullgravere
brukte for over 100 år siden.

Den gamle gullgraverbyen har
fått sitt navn etter Billy Barker,
som i 1862 fant en gullåre som
han grov ut for $ 600 000 fra en
tynn åre på 600 fot lang. Fra da
av strømmet gullgravere dit, og
det vokste opp en by.

Denne byen står i dag slik den
var for 100 år siden. Posthuset,
teatret og en kafe er i bruk, med
samme utstyr som det var i gamle
dager. Ellers er alt tatt vare på.
Kirke, butikker med varer, lege-
kontor med utstyr, tannlegekon-
tor, boliger og offentlige bygnin-
ger.

Det var veldig interessant å gå
gjennom alt dette og se hvorledes
gullgraverne hadde arbeidet og
levet. Fra Barkerville kjørte vi
tilbake til Quesnel og videre nord-
over til Prince George.

Dette er en by i sterk vekst,
hvor en god del stor industri gror
opp. Herfra går det en hovedvei
vestover 480 miles til kysten til
Prince Rupert. Ved denne veien
ligger også Kitimat, som er kjent
for den store aluminiumsindu-
strien.

Vår ferd gikk videre nordover
til Chetwynd, hvor veien tok av
til W.A.C. Bennet Dam. Det lakket
og led mot kveld da vi kjørte opp-
over, og plutselig kom en svart
bjørn springende ut av skogen og
inn på veien. Dessverre ble vi for
sene til å få fram filmkameraene
før den forsvant på den andre
siden av veien.

Da vi kom opp til kraftverket
var det tid til å tenke på å finne
en campingplass, men vi kjørte
likevel fram til dammen for å
orientere oss litt.

Nedenfor dammen var det ord-
net til en utsiktsplass, hvor det
også var en kafe. Vi kjørte dit
og gikk ut der for å se på anleg-
get.
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Maskinsalen i Peace River kraftstasjon.

PEACE RIVER POWER
PROJECT

Det skal sies med en gang at
dimensjonene var store. Ca. 180 m
under oss så vi det tidligere elve-
leiet, som nå bare førte vannet
fra 5 turbiner. Mellom de loddrette
fjellveggene ruvet den store jord-
fyllingsdammen, som er en av de
største i verden. Høyden er 200 m,
lengden 2000 m, og tykkelsen i
bunnen 800 m. Ovenfor dammen
ligger et magasin som er 36 norske
mil langt, 1640 m2 stort og rom-
mer 67,5 milliarder m3.

Etter å ha tatt et overblikk over
anlegget kjørte vi tilbake til en
campingplass som lå et par miles
fra anlegget. Neste dag hadde vi
beregnet til besøk ved kraftverket.
Det var åpent for publikum fra
kl. 08.00 til kl. 16.00.

Peace River Power Project lig-
ger i et av de siste store opp-
dagene rike landsdeler i Nord-
Amerika, det nordlige senter av
British Columbia.

Nordenfor Prince George, som
er det geografiske senter for pro-
vinsen, ligger et landstykke som
er større enn Norge, og med et
klima som er likt klimaet i Skan-
dinavia. Utnyttelsen av det rike
farmerlandet, naturgass olj ereser-
ver, skoger og mineraler er nå
mulig i og med utbyggingen av
Peace River og den elektriske
kraften som vil bli produsert der.
Under issmeltingen sørget naturen
for å lage til en ideell plass for
utbygging av elven. Peace River
ble på grunn av moreneavleiringer
tvunget til å ta nytt løp, og laget
da en ny kanal rundt Portage
Mountain, og en dal med høye
loddrette fjellsider.

Det store gratisarbeid av na-
turen var ikke lagt merke til før
1956, da regjeringen for British
Columbia satte i gang undersøkel-
ser for mulige prosjekter for
vannkraftutbygging i den nordlige
sentrale delen av provinsen. En
mulighet for kraftutbygging ble
oppdaget nær hodet av Peace-
dalen, og materiale for bygging
av dammen ble funnet mindre enn
fire miles mot øst, hvor en morene
hadde blitt liggende i det gamle
elveleie under issmeltingen. I 1961
ble et nystartet entreprenørfirma
— British Columbia Hydro and
Power Authority — engasjert til
utbyggingen. Ved siden av kop-
lingsanlegget ligger en 30 m høy
kontrollbygning. Den inneholder 


administrasjonskontorene, kon-
trollrom for kraftstasjonen og
verksteder. I toppetasjen finnes
et mottakelsesrom for besøkende.
Rommet var utstyrt med gode
stoler, og i glasskap langs veggene
var det plassert en hel del fossiler,
mammuttenner som var 11 000 år
gamle, og fotavtrykk av dinosau-
rus som levde for millioner av år
tilbake i tiden.

Dessuten var det mange bilder
fra anleggstiden og prøver av
de forskjellige steinarter som fjel-
let inneholder. Det inneholder mye
kull, og både inne i kraftstasjonen
og ute i dagen kunne en se rene
kullganger i fjellet. Det hadde
derfor vært nødvendig med en
omfattende «gysing» av fjellet i
damfoten, før dammen kunne byg-
ges.

Ved siden av mottakelsesrommet
var det ordnet til et filmrom. Her
fikk vi se en film som viste ar-
beidet fra planlegging til de første
aggregater ble satt i drift. Etter at
vi hadde sett filmen ble vi delt i
to grupper og fikk så ta en runde
i kraftstasjonen, fulgt av en guide
som ga en nærmere presentasjon
av stasjonen. Fra kontrollbygnin-




gen førte to hurtiggående heiser
oss godt og vel 150 m ned til
maskinsalen. Guiden fortalte at
det var verdens største kraftsta-
sjon i fjell. Den hadde følgende
mål: Lengde 890 fot (ca. 270 m),
bredde 67 fot (ca. 20 m) og høyde
150 fot (ca. 45 m). Alle mål var i
fot, så jeg har her nevnt målene
tilnærmet i meter.

Det gjelder også de øvrige mål
som er nevnt. I maskinsalen kom
vi ut på en balkong, som ga oss
god utsikt over salen. Vi fikk også
ta en tur ned til undervannskam-
meret før vi ble kjørt opp til kon-
trollrommet.

Maskinsalen hadde plass til 10
aggregater, men bare 5 var mon-
tert og i drift. Turbinene, som er
laget i Japan, er på 310 000 HK
og de største utenom Russland.
Generatorene er på 227 000 kW,
med en spenning på 13,8 kW.

Transformatorene, som er plas-
sert ute ved koplingsanlegget,
transformerte spenningen opp til
500 kV. Men denne spenningen
ble kraften sendt over to linjer,
580 miles (88 norske mil), til
Vancouver.

Fullt utbygd vil stasjonen ha
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Utendørsanlegget  for  Peace River kraftstasjon.

en installasjon på 2300 MW. Det
vil si mer enn det dobbelte av
Rana-verkenes stasjoner tilsam-
men fullt utbygd.

Fra balkongen i maskinsalen
fortsatte vi ned til undervanns-
kammeret for de 5 turbinene som
var i drift. Stasjonen var delt i to
med to undervannskamre og to
utløpstunneler. Hver av under-
vannskamrene rommer mer enn
en million kubikkfot vann (ca.
30 000 m3). Samtidig kan nevnes
at inntakene for tre aggregater
er plassert 110 fot lavere enn de
øvrige. Dette er gjort for at kraft-
produksjonen kunne begynne så
tidlig som mulig, allerede før
dammen var ferdig.

Fra maskinsalen kom vi så opp
til kontrollbygningen og til over-
våkingssentralen. Her var det ord-
net slik at besøkende kunne gå
rundt en glasskuppel over rom-
met og se kontrollutstyret og over-
våkingsarbeidet som ble foretatt i
etasjen under. Kontrollrommet
var sirkelformet, og her var da
benyttet det nyeste utstyr på om-
rådet. Det var også tatt i bruk
datamaskiner i overvåkingstje-
nesten og stasjonen kunne fjern-
styres fra Vancouver om nødven-
dig.

Etter omvisningen i stasjonen
ble vi tatt med på en times buss-
tur over dammen og på området
rundt denne. Dette var det eneste
som kostet noe. Vi måtte betale
en dollar for voksne og en halv
dollar for barn og skoleelever.
Det var guide med, som hele tiden
fortalte om byggingen av dammen 


og de anleggene vi så ute. Flere
plasser stoppet bussen, slik at vi
kunne ta bilder.

Etter at bussen hadde returnert
til kontrollbygningen, fikk jeg
høve til å komme inn i kraftsta-
sjonen for å se nærmere på de
tekniske deler av anlegget, men
måtte da skrive under på en er-
klæring i likhet med det vi har
for NVE's besøksstasjoner. Sam-
men med en ingeniør som var an-
satt ved stasjonen, fikk jeg da
komme ned til turbinene og gene-
ratorene, samt øvrige deler av
anlegget som normalt ikke var
åpne for publikum.

Den største arbeidsstokken ved
anlegget var i 1967, da det var
beskjeftiget 4850 personer. Over
4000 mennesker var til stede un-
der åpningsseremonien i septem-
ber 1968, og omkring 200 000 tu-
rister besøkte anlegget i 1967.

Peace River-regionen, som skil-
ler seg fra den øvrige provinsen
ved Rocky Mountains, var tidligere
lite kjent av mesteparten i British
Columbia før Peace River kraft-
anlegg ble påbegynt. I dag har
sentre som Fort St. John, Dawson
Creek, Chetwynd og Hudson Hope
blitt sterkt stimulert ved at det
store anlegget har ført med seg
arbeidere, besøkende og turister.
Mange av de millioner dollar som
arbeiderne har tjent siden anlegget
begynte i 1961, er blitt brukt i
disse fargerike nordlige sentra.
Hudson Hope, som ligger ca. 2
mil øst for anlegget, er blitt helt
forandret. Her har arbeiderne hatt
adgang til restauranter, kino, ban-




ker, hotell og forretninger. B.C.
Hydro har her bygd boliger for
den faste stab som skal ta seg av
driften av kraftverket.

GJENNOM ALBERTA
OG JASPER NATIONAL PARK

Fra Hudson Hope kjørte vi til-
bake til Chetwynd og videre til
Dawson Creek. Etter å ha over-
nattet der, fortsatte vi videre og
kom nå inn i Alberta. Landskapet
skifter her helt karakter, det blir
flatere og mindre skog. Vi kjørte
gjennom Grande Prairie, Valley-
view og til Whitecourt. Den high-
wayen vi kjørte går til Edmonton,
og fra Whitecourt kjørte vi ca. 6
norske mil på en grusvei til Edson,
der vi kom inn på highwayen som
går gjennom Jasper National Park.
Veien vi kjørte gjennom parken
er vel 30 norske mil lang og det
var en storslått natur.

De høyeste fjelltoppene er nes-
ten 13 000 fot (over 4000 m) og
store isbreer ligger framover fjell-
toppene. Nede i dalbunnen er det
rik vegetasjon, og her finnes en
masse ville dyr. All jakt er for-
budt og dyrene kan en få se fra
veien. Vi så elg, fjellgeiter og ville
sauer. Det høyeste punktet vi
passerte var Bon Pass, som er
6785 fot høyt. Da vi kjørte der
snødde det som en sen høstdag,
enda det var midt i august.

Ved Lake Louise kom vi inn på
The Trans — Canada Highway —
og kjørte så vestover igjen til Bri-
tish Columbia. Fra Sicamous
kjørte vi gjennom Okanagan, hvor
folket hovedsakelig driver med
fruktdyrking. Her går veien forbi
store frukthager, og langs vakre
innsjøer som er rike på fisk. Her
finner en mange fine camping-
plasser, og vi tilbrakte en helg på
en av disse plassene.

Vi krysset så grensen til USA
og kom inn i Washington.

GRAND COULEE

Grand Coulee og The Columbia
Basin Project ligger i den sentrale
delen av staten Washington. Land-
skapet her er prærie, og trær fin-
nes praktisk talt ikke, utenom
det som er plantet. Byggingen av
Grand Coulee dam og det store
vanningsanlegget har gjort det
mulig at det i dag finnes ca.
2000 km2 produktivt land, og fullt
utbygd vil dette nettet av kanaler
og vannmagasiner føre vann til ca.
4000 km2.

Det lakket mot kveld da vi kom
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til Grand Coulee, og vi hadde da
planlagt å overnatte der og så
nytte neste dag til et besøk ved
kraftverket.

I USA er ikke campingplassene
utbygd på samme måte som i
Canada. Det finnes nesten ikke
slike plasser, da det her satses mer
på moteller og hoteller. Her fan-
tes det imidlertid en plass hvor
det var plantet en tre, fire trær
og en liten innsådd plen med grønt
gress. Her fikk vi plassert traile-
ren og kunne tilberede et bedre
måltid. Da mørket falt på gikk
jeg opp på en høyde i nærheten
av koplingsanlegget for kraftver-
ket, og her hadde jeg fin utsikt
over dammen og bebyggelsen i
nærheten. Det var meget pent å
se i mørke, da dammen var illu-
minert fra et lampearrangement
som skiftet farge etter et fastlagt
program. Dette fargeprogrammet
går hele tiden når det er overløp
på dammen. Lyset kommer fra et
flomlysanlegg på 754 flomlyskas-
tere, hver på 1500 Watt og varierer
i fem forskjellige farger.

Dammen er en betongdam som
er 1272 m lang og 168 m høy. På
hver side av dammen ligger det
en kraftstasjon. I hver av stasjo-
nene er det installert 9 hoved-
generatorer, hver på 108 MVA.

Generatorene er under omvik-
ling, og når dette er avsluttet i
midten av 1970, vil de ha en sam-
let kapasitet på 2500 MW. I kraft-
stasjonen på venstre side er det
dessuten tre husgeneratorer på
12,5 MVA hver. Like ovenfor
dammen ligger en pumpestasjon
med plass for 12 pumper. Da vi
besøkte stasjonen var 6 pumper i
drift, og to under montering. Hver
pumpestasjon var på 42 MVA. De
to pumpene som var under mon-
tering skulle få reversible pumpe-
turbiner. Hver pumpe hadde en
kapasitet på 45,3 m3/sek og løfte-
høyden var 85 meter.

Under byggingen av dammen
var det mange problemer som
måtte løses. Blant annet ville det
ta veldig mange år å støpe dam-
men hvis betongen skulle avkjø-
les uten forsert kjøling. Der var
derfor nødvendig å avkjøle mas-
sen, og dette ble gjort ved å legge
inn rør i betongen og benytte vann
som kjølevæske.

Ved kraftverket er det vanligvis
omvisning for publikum, men på
grunn av utvidelsesarbeider var
stasjonen stengt for publikum.

Ledelsen for kraftverket var meget
elskverdig, og da de fikk vite at
vi var fra Norge, og var knyttet
til kraftverksdrift her, fikk vi
komme inn, og sammen med en av
ingeniørene fikk vi gå gjennom
kraftstasjonene og ble godt infor-
mert om installasjonene og driften
av kraftverket.

Fra Grand Coulee kjørte vi syd-
over gjennom den sentrale delen
av staten Washington. Denne de-
len består av et lavaplatå hvor
Columbia River gjennom flere
millioner år har laget forskjellige
formasjoner i lavaen. Her kjørte
vi blant annet forbi Dry Falls, som
en gang i tiden har vært et av de
største vannfall med en bredde på
ca. 5,6 km og en høyde på ca.

Støvreduksjon som monner:

FRA 100 TIL
2 ÅRSTONN I PVC

Fra Eidanger Salpeterfabrikk.

På slutten av 1970 ble ombyg-
gingen av støvfilteret for E-PVC
avsluttet. Dette filteret skal fjerne
resterende støv i luften fra tørke-
anlegget, forteller driftsing.  Sverre
0.  Kristensen.

Det tidligere posefilteret arbei-
det lite tilfredsstillende og forår-
saket utslipp på 60-100 tonn PVC
pr. år. Ved ombyggingen av filte-
ret har man gått over til en ny
tekstilkvalitet i samtlige filterposer
(540 stk.). Under drift vil det dan-
nes et belegg av støv på posene,
som må fjernes for at filteret skal
være effektivt. Tidligere ble dette
belegget fjernet ved mekanisk
risting.

Etter ombyggingen har man tatt
i bruk et nytt rengjøringssystem.
Dette består i at meget korte
trykkluftstøt føres inn i filter-
posene og danner en trykkbølge
som renser posene. Blåsetid og
intervall mellom hver blåsing blir
styrt elektronisk og kan innstilles
meget enkelt.

Filteret har, når man ser bort
fra en del innkjøringsvanskelig-
heter, arbeidet meget effektivt.
Støvmengden er redusert vesentlig
i forhold til tidligere. Vi regner
med at vi kommer til å ligge på
ca. 2 tonn pr. år, med andre ord
bare 1/40 av tidligere utslipp.

Selv om PVC ikke er noen farlig
forurensning, er det hyggelig å 


140 m. Det finnes flere små inn-
sjøer i dette området, men ellers
er det et veldig tørt klima og lite
nedbør. Det reklameres med at
solen skinner over 300 dager i året
og at det finnes innsjøer med vann
som er meget rikholdig på mine-
raler. En av disse sjøene heter
Soap Lake. Dette navnet har cow-
boyene satt på sjøen fordi det så
ut som såpeskum langs strendene
når det var vind. Dette kommer
av at vannet inneholder 16 mine-
raler, og det er meget behagelig
å bade i.

Etter å ha tilbrakt et døgn ved
denne sjøen, kjørte vi vestover til
Everett og så tilbake til Vancou-
ver.

B. Roghell.

kunne avslutte naturvernåret 1970
med et slikt resultat. For å oppnå
dette, har det imidlertid vært
nødvendig å investere ca. kr.
170 000.—, sier  Kristensen. —  Vi
gratulerer!

Frå ES-nytt.

EN FÅR IKKE ALLTID
SVAR PÅ DET EN SPØR OM

En av VH's ingeniører på tjeneste-
reise sto tidlig en kald desember-
morgen på Otta og ventet på buss til
Heidal.

Da det var gått nesten en time over
rutetiden og ingen buss kom, spurte
ingeniøren en gammel mann som sto
i nærheten:

«Dette er vel stoppestedet for rute-
bussen til Heidal»?

Den gamle mannen sto der godt
kledd i vadmelsbukse, sid vindjakke,
raggvotter og skinnlue, og han hadde
krokpipe i kjeften. Han bare så på
ingeniøren uten å si noe.

Ingeniøren spurte en gang til.
Den gamle mannen tok et par drag

av pipa, så på ingeniøren vel og lenge,
— spyttet — og så sa han:

«Men er du frå Heidal da»?
—

For noen år siden var en av VH's
funksjonærer med på en internasjonal
speidersamling på Svalbard. Utenom
selve speiderarbeidet skulle deltakerne
også utføre spesialoppdrag som hadde
tilknytning til deres arbeid.

Ingeniøren tok med seg et flygel,
(strømmåler), satte opp et vannmerke
i en elv, og utførte en del vassførings-
målinger.

En av deltakerne skrev senere rap-
port om speidersamlingen i en lokal-
avis, og fortalte også om ingeniøren
fra VH. Det sto her blant annet:

«En ingeniør som var med utførte
vassføringsmålinger i en elv ved hjelp
av et såkalt vannorgel.»
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Behov og muligheter for
bedriftssamarbeid i NVE
AV JØRGEN SØRENSEN

Med NVE's ansatte forstår jeg
de som er knyttet til NVE's man-
gesidige virksomhet, dvs, ansatte
så vel sentralt som i distriktene,
så vel arbeidere som funksjonæ-
rer. Disse ansatte har et interesse-
fellesskap ved å være knyttet til
samme virksomhet og bl. a. derfor
må være opptatt av

hvorvid NVE's virksomhet
innen kraftutbyggingssektoren
skal nedtrappes, fortsette i samme
omfang som hittil eller ekspan-
dere,

om NVE også vil bli del-
aktig i utbygging av nye energi-
former, i første rekke kjernekraft
samt

om det kan forutsees en mo-
dernisering av NVE's personal-
politikk, herunder oppmykning av
tilvante former for å gi ansatte
økt følelse av å høre med i den
større sammenheng.

Det er i NVE's etatsgruppe av
NIF på det rene at ensidig inter-
esse for lønnsspørsmålet er avløst
av en videre interesse for hva
ansatte skal være opptatt av når
det gjelder deres «personlige si-
tuasjon» i forhold til bedriften de
arbeider i. Jeg går ut fra at denne
endrede innstilling til forholdet
bedrift/ansatt er til stede i andre
organisasjoner representert i NVE.
Overingeniør Jon Tveits artikkel,
Fossekallen for juni 1971, er før-
ste alarm. Dette at formannen i
denne for NVE viktige gruppe an-
satte har funnet å måtte sette
problemene under debatt sier noe.

Jeg har med vilje brukt ordet
bedrift om NVE selv om det mu-
ligens bare er Direktoratet for
Statskraftverkene som helt ut
kommer inn under begrepet i NVE
og således direkte sammenlign-
bart med bedriftslivet. Men for
ansatte i NVE's fire direktorater
oppfattes NVE's ledelse og hoved-
styret som deres arbeidsgiver og 


det miljø ledelsen klarer å skape,
vil som i andre bedrifter bli be-
stemmende for effektiviteten. Ja,
i NVE som andre statsetater vil
dette å skapet et menneskelig og
faglig miljø bety nesten alt for ef-
fektivitet og uvtikling, fordi staten
vil ligge etter i lønnsutviklingen.
Hvis man tenker  seg  at en stats-
etat både skulle ligge etter så vel
i lønns- som i miljømessige for-
hold for de ansatte, da er etter min
mening resultatet gitt. Effektivi-
teten og trivselen vil gå nedover.
Derav følger at det til ledelsen i
så vel NVE som andre statsetater
må stilles enda større krav til be-
handlingen av personalproblemene
og andre faktorer som influerer
på effektivitet og trivsel. Det er
nettopp dette at NVE  hittil har
hatt et givende, godt miljØ,  som
på tross av en i forhold til privat
virksomhet og statsaksjeselskapene
har en rekke handicap, har ført til
at effektivitet og innsats fra an-
sattes side til dels har stått i skarp
kontrast til det staten har kunnet
tilby av lønn og velferd. Men det
er etter hvert med økende eng-
stelse ansatte nå ser at NVE's
handicap blir større og større,
mens det som har vært NVE's
styrke i kampen for å trekke til
seg nye og holde fast ved gode,
opplagte medarbeidere av alle
kategorier svinner inn.

Undertegnede er ingen «domme-
dagsprofet» og er på det rene med
at NVE, som den store statsetat,
lenge kan holde det gående som
nå, men at det holder på å inntre
en forandring internt i NVE som
kan bli til skade for ansatte og
for det samfunn NVE skal betjene.
Det er dette som opptar forman-
nen i NVE's etatsgruppe av NIF.
Hans kritikk er i bunn og grunn
positiv, ikke imot, men for NVE.
Kritikk er en viktig spore til for-
bedringer og framgang. Ingen 


virksomhet, privat eller offentlig,
kan unnvære det korrektiv positiv
kritikk fra ansattes tillitsmenn og
organisasjoner gir, dette er i dag
en selvfølgelighet. Faren er imid-
lertid at man kan havne i negativ
kritikk som bare har uheldige
konsekvenser. Jeg tror ikke en
intern debatt i NVE om saken be-
høver å gjøre det.

Hvorfor denne «ståhei» vil uten-
verdenen spørre. Dere i NVE
har å passe jobben og hente lønns-
slippen. Dere har snart rasert Nor-
ges natur — nå kan det være nok.
Men vi vet at kraftutbyggingen må
gå videre i en eller annen form.
Like lite som i annen «industri»
er det noen grunn til å avskjære
«kraftindustrien» fra en bedrifts-
demokratisk utvikling. Et økende
antall av NVE's ansatte er nå

engstelig for hva det blir til
med NVE's framtidige deltakelse
så vel i sluttfasen av vannkraft-
utbyggingen som et engasjement
i kjernekraftutbyggingen,

stiller spørsmål om NVE's
virksomhet som kraftutbygger skal
avsluttes sammen med vannkraft-
utbyggingen,

forferdet over at NVE stadig
løper dødt løp i konkurransen om
den kvalifiserte arbeidskraften,
med en rekke konsekvenser for
NVE's konkurransedyktighet og
til skade for hele el-forsyningen,

stiller spørsmål om NVE's
begrensede mulighet til å yte noe
i velferdssektoren skal vedvare
samt

om ikke tiden snart er inne
til å opprette nye, organiserte
kontakter mellom ledelse og an-
satte med sikte på et utvidet sam-
arbeid.

Det er derfor kort og godt NVE's
langsiktige målsetting mange an-
satte er opptatt av. Framgang for
NVE vil bety framgang og trivsel
for etatens ansatte. Stagnasjon
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eller reduksjon i NVE's virksom-
het vil slå ut i nedsatt trivsel og
muligheter for personlig utvikling.
At mange ansatte i økende grad
er opptatt av dette skal man ikke
forbauses over når man også vur-
derer hvilke virkninger hetsen og
den til dels uberettigede offentlige
kritikken mot kraftutbygging må
føre til hos dette personale som
fram for noen annen del av kraft-
forsyningen står i brennpunktet.
Den yngre del av personalet må
spørre om det er noen framtid i
NVE. De noe eldre ansatte må på
bakgrunn av de senere års utvik-
ling frykte at det NVE de har del-
tatt i oppbyggingen av står i fare
for å bli en stagnert statsetat i
kontrast til den ekspansive, ufor-
melle virksomhet de har vært
vant til.

NVE's ansatte er klar over at
flere av de spørsmål som stilles
her er av politisk karakter og i
siste omgang avgjøres av Stor-
tinget. Men NVE står i denne hen-
seende ikke vesentlig annerledes
enn en rekke store private virk-
somheter avhengig som de ofte er
av offentlige tilsagn og konsesjo-
ner m. v. Hva NVE skal utvikle
seg til vil som i privat virksomhet
i ikke liten utstrekning bero på
eget initiativ. Selv om det ad tje-
nestevei og via mange gode per-
sonlige relasjoner drives et godt
samarbeid i etaten, kan NVE i det
lange løp like lite som i industrien
unnvære en utbygging av organi-
serte samarbeidsformer mellom
de ansatte og etatens øverste le-
delse, dvs. hovedstyret.  Overing.
Jon Tveits  artikkel  bærer bud om
at tidspunktet nå er inne til  å
styrke dette  samarbeid fordi

samarbeidsutvalgene delvis
har vært mislykket og ikke gitt
ansatte eller bedriften det utbytte
en kunne vente. Grunnene hertil
kan være flere. Mangelen på in-
formasjon og engasjement kan
like gjerne etter mitt skjønn til-
skrives de ansattes organer som
NVE's administrasjon. Jeg slutter
meg for øvrig til overing. Tveits
kritikk,

— ordningen med ansattes re-
presentasjon i hovedstyret gir et
for begrenset utgangspunkt og
kontaktflate i samarbeidet, men
som tidligere personalrepresentant
vil jeg presisere at innenfor den
ramme som er fastlagt synes jeg
samarbeidet har vært drevet re-
lativt effektivt fra begge sider.
Det er nettopp denne form for 


samarbeid og kontakt som må
videreutvikles,

— organiserte tiltak for å styrke
følelsen av å tilhøre et fellesskap
ligger langt etter i utviklingen.
Man kan ikke si at anledninger
som har bydd  seg  har vært ut-
nyttet til å styrke båndene mel-
lom de ansatte i til dels mange
farefulle oppgaver og ledelsen.
Jeg ser bort fra innvielsen av
Tokke kraftverk. Dette er å be-
klage i betraktning av den store
samfunnsbyggende innsats som er
ytet.

De ansatte anser valgte tillits-
menn som betydningsfulle ledd i
et normalt bedriftssamarbeid. Da
en formell reorganisering av dette
samarbeid ventelig vil komme,
men ta tid, bør det være i NVE's
interesse allerede nå å ta enkelte
skritt for å bedre kontakten.

Ansattes representanter må
involveres maksimalt i samarbeid
med etaten innenfor den fastlagte
ramme. Hertil bør representan-
tene gis muligheter for å lære de
stortingsvalgte representanter og
NVE's virksomhet å kjenne, f. eks.
ved at personalrepresentantene
fikk anledning til å delta i enkelte
av hovedstyrets reiser. Den for-
melle og knapt tilmålte tid per-
sonalrepresentantene nå har til dis-
posisjon i hovedstyret, gir repre-
sentantene små muligheter til å bli
kjent, noe som ville være av den
største betydning.  På lengere sikt
bør det kunne etableres  en  til-
svarende  ordning som i Statens
Vattenfallsverk i Sverige der per-
sonalrepresentanter fra arbeidere
og funksjoncerer er  fullverdige
styremedlemmer.

Hovedstyret bør kunne over-
veie om det lot seg gjøre å ut-
bygge uformell kontakt til ansat-
tes orgnisasjoner. Jeg tenker meg
at det f. eks, kunne holdes enkelte
orienterende fellesmøter med et
samlet hovedstyre, etatsforeninge-
nes formenn og tillitsmenn fra an-
leggsstyrkene, eventuelt også med
deltakelse av andre nøkkelperso-
ner fra NVE's administrasjon og
ansatte. Men slike møter blir lite
verd hvis de ikke følges av kon-
struktive tiltak og engasjerende
inf ormasj on.

Endelig mener jeg det er
en meget viktig forutsetning for
effektivisering og av samarbeid
mellom ansatte og NVE's ledelse,
at hovedstyret og de enkelte di-
rektoratene får delegert større
myndighet først og fremst Innen 


personalforvaltningen der den de-
partementale styring i senere år
har vært sterk. Større delegering
av myndighet til en etat under
parlamentarisk kontroll er ube-
tenkelig.

Ad forskjellige veier har de an-
satte nå tilkjennegitt at «bedrifts-
samarbeidet» i NVE må moderni-
seres. For NVE's ledelse burde det
være ubetenkelig å imøtekomme
dette ønske i betraktning av at
de ansatte identifiserer seg med
etaten og har vist  seg  absolutt
lojale i en for kraftforsyningen
vanskelig tid.

BEDRIFTSDEMOKRATI
I STATSETATER
Personalorganisasjonene
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
har sendt  dette brevet.

Dato: 30. april 1971.

Kommunal- og arbeidsminister
Oddvar  Nordli
Kommunal- og arbeidsdepartementet
Pilestredet 33, OSLO .1.

BEDRIFTSDEMOKRATI
I STATSETATER

Personalorganisasjonene i Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen øn-
sker å arrangere et debattmøte for de
ansatte om bedriftsdemokrati i statseta-
ter i løpet av høsten. Vi ønsker tre
korte foredrag som innledning til de-
batten.

Mener regjering at bedriftsdemo-
kratiet lar seg gjennomføre i en
statsetat og i hvilken grad er dette
gjort i dag?

Mener den ansvarlige ledelse i
NVE at den organisatoriske opp-
bygging etaten har i dag gjør be-
driftsdemokrati mulig?

Hvordan føler en ansatt i NVE at
bedriftsdemokratiet virker i dag?

Vi vil sette stor pris på om  De  som
Kommunal- og arbeidsminister kunne
avse tid til innledningsforedrag nr. 1.
Møtet hadde vi tenkt å arrangere om
kvelden en gang i løpet av november
d. å. Dersom De kunne påta Dem
dette, kan De eventuelt velge en dato
som passer Dem. Alle ukedager unn-
tatt fredag, lørdag og søndag skulle
passe like bra. Dersom De ikke ser
Dem i stand til dette, ville vi sette pris
på om De kunne utpeke en stedfortre-
der.

MØtetid  og stad  vert kunng jort sei-
nare dersom det vert mØte.
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FylkesingeniØr Sigmund Larsen.

Signiund Larsen
Fylkesingeniør Sigmund Larsen

er frå Haugesund, men har i dei
siste 20 åra vore busett i Askøy.

Han er ikkje aktiv partipoliti-
kar og har ikkje vore innom kor-
kje Storting eller kommunestyre.

«Kvifor vart så du vald inn i
hovudstyret?»

«Det er det liten hjelp i å spørja
meg om. Kan hende fordi eg lenge
har vore interessert og engasjert i
politiske spørsmål og dei seinare
år har arbeid mykje med saker
som vedkjem vassdragsregulering,
kraftforsyning og industrireising.
Ved val av ein mann frå Vestlan-
det til å ta over etter Torstein Sel-
vik fall loddet av ein eller annan
grunn på meg.»

«Kva for saker interesserer deg
mest innanfor hovedstyret sitt ar-
beidsområde?»

HOVUDSTYRET I DAG
Sidan 1. juli d. å. har NVE's

hovudstyre fått delvis ny sam-
mensetting ved at det har 2 nye
medlemmer og 3 nye varamenn.

I neste 4-årsperiode er soleis
desse med (i tillegg til general-
direktøren):

Stortingsvalde medlemmer.
Stortingsmann, fiskar og små-

brukar Nils Jacobsen, Skjervøy
(varamann: Sekretær Kåre Skar-
holt, Trondheim).

Stortingspresident, sivilingeniør
Bernt Ingvaldsen, Drammen (va-
ramann: Stortingsmann, gardbru-
kar Olaf Knudson, Eggedal).

Fylkeslandbrukssj ef Trygve
Haugeland, Lyngdal (varamann:

DEI TO NYE

«Eg veit ikkje om  eg  ennå har
fått full oversikt over hovedstyret
sine gjeremål og kan av den grunn
vanskeleg sei kva som vil oppta
meg mest. Tidlegare trudde eg nok
at reguleringsspørsmål ville enga-
sjera sterkast fordi dei er sterkt
framme i den offentlege debatten
og samstundes har sers mykje å
seia for utviklinga i dei aktuelle
distrikt. Uansett dette så gler eg
meg til å ta fatt og ser fram til ei
lærerik tid.»

«Har du tidlegare vore i kon-
takt med dei som arbeider i NVE?»

«Litt kantakt har eg hatt, for
mange år sidan då eg som kom-
muneingeniør arbeidde ved vass-
og kloakksaker, og dei seinare år
når eg på vegne av fylkesmannen
i Hordaland fekk arbeide med
spørsmål som gjeld vassdragsregu-
lering, kraftforsyning, og med
vassforsyning og kloakkering. Eg
kjenner nok ikkje etaten særleg
godt, men er fekk respekt for dei
fagfolk eg kom i kontakt med og
tykte dei representerte etaten på
ein fin måte.»

Arne Næss
Kjøpmann Arne Næss er fødd

og oppvaksen i Bergen. Han har
vore innom mange yrke, var sjø-
mann ei tid, er utdanna som smed,
vore i forsikringsbransen og ei tid
var han i politiet.

Ordfører, gardbrukar Anders
Bjørk, Gaupne).

Sivilingeniør Sigmund Larsen,
Kleppestø (varamann: Ordførar,
verksmeister Sigurd Østlien, Rau-
foss).

Kjøpmann Arne Næss, Bergen
(varamann: Rektor Bjørn Lund,
Steinkj er) .

Noværande
tjenestemannsrepresentantar
(valde for 2 år):

Overingeniør Ola Gunnes (va-
ramann: Overingeniør Jon Ing-
valdsen).

Montasjeleder Martin J. Brå-
then (varamann: Konstruktør
Knut Svendheim).

Det ein serleg kan merke seg i
det nye styret er at distriktsvis og
politisk fordeling av medlemmene
avvik noke frå det tidlegare ho-

KjØpmann Arne Næss.

«No har du altso gått over til å
vere kjøpmann Næss er det so?».

«Ja, jeg driver en fiskematfor-
retning etc. nå.»

«Kva driv du med utanom yr-
ket då?»

«Jeg er blant annet med i Fri-
kirken. I trafikkarbeid har jeg
også vert aktiv gjennom mitt med-
lemskap i Motorførernes Avholds-
forbund, jeg var hovedstyremed-
lem der i 10 år.»

«Politisk høyrer du til Kristeleg
Folkeparti er det so?»

«Ja, jeg er medlem der og er nå
gruppefører for dette partiet i by-
styret i Bergen.»

«Hadde du noko tilknyting til
elektrisitetssektoren før du no kom
inn i Hovudstyret for NVE?»

«Ja, jeg er medlem av repre-
sentantskapet i BergenshalvØens
kommunale kraftselskap.

SN.

vudstyret. Såleies er Trøndelag
ikkje lenger representert i hovud-
styret, medan Vestlandet no har
2 medlemmer mot tidlegare 1.
Venstre har mist sin plass til Kri-
stelig Folkeparti. Vedkomande
varamann derimot representerer
Venstre. Den politiske fordeling
elles er som tidlegare.

Når det gjeld data m. v. for
dei nye medlemmer har vi in-
tervju med dei. Om dei nye vara-
mennene kan kort seiast:

Olaf Knudson har vore stor-
tingsmann siden 1954 og fyller 56
år 31. desember 1971.

Anders Bjørk er ordfører i Lus-
ter og fylleer 58 år 9. desember
1971.

Bjørn Lund er rektor ved Sta-
tens skogskole, Steinkjer og er
fødd i 1926. SN.
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Akosombo kraftstasjon og dammen.

FN OPPDRAG I GHANA
Klokken 6 om morgenen den 28. desember i 1969

måtte jeg spa snøen vekk fra gårdsplassen vår i
Asker for å få drosjen fram som skulle kjøre oss
til Fornebo. Det var —10°C og vi var på vei til
Ghana. Etter 16 timers reise (11 timers flytid) sto
vi på flyplassen i Accra med våre 15 kolli rundt
oss i ca. 30 graders fuktig varme og med svetten
silende i våre vinterklær. Jeg var på FN-oppdrag,
dvs. på «utlån» fra Statskraftverkene, ansatt gjen-
nom FN (United Nations Development Programme
— UNDP) som elektroingeniør ved Volta River
Authority (VRA). Representanter fra FN og VRA
møtte oss på flyplassen og sørget for umiddelbar
innkvartering i vår bungalov som var fullt møb-
lert med klimaanleggene i gang og klar til å ta
imot oss. Klokken 730 neste morgen ble jeg purret
av en VRA sjåfør som kjørte meg til VRA's hoved-
kontor i Accra hvor jeg var kontinuerlig engasjert
inntil 3 timer før avreise fra Accra flyplass 18
måneder senere.

Ghana.
Ghana (det tidligere Gullkysten) ligger i Vest-

Afrika mellom 5° og 11° nordlig bredde. Green-
wich-meridianen går gjennom den østre del av
landet. Areal 238 537 km2, folketall 8.6 mill. Kli-
maet er tropisk, fuktig og med en gjennomsnitts-
temperatur klokken 12 i Accra som varierer fra
31°C i mars til 26°C i august. Større byer: Accra
(hovedstaden) ca. 550 000 innbyggere, Kumasi ca.
250 000 innbyggere og Takoradi ca. 110 000 innbyg-
gere. Det offisielle språket er engelsk og det be-
nyttes fem forskjellige afrikanske språk (200 dia-
lekter). Ghana er republikk. Noen hovedpunkter i
Ghanas historie:

De første europeere (portugisere) kom til Gullkys-
ten i 1469, og ble etterfulgt av hollendere, engelsk-
menn, dansker, svensker, franskmenn, spaniere og
og tyskere. Engelskmennene fikk full kontroll over
hele landet inkl, de nordlige deler fra 1901. Ghana
ble selvstendig den 6. mars 1957. Ghanas første 


president, Dr. Kwame NKrumah, ble avsatt 24.
februar 1966 og den annen republikk ble dannet
med Sir Edward AKufo — Addo som president og
dr. K. A. Busia som statsminister den 1. oktober
1969 etter ca. 31/2 års «militærstyre».

Ghana er et jordbruksland og produserer ca. 40 %
av verdens kakao. Andre jordbruksprodukter er
kaffe, palmolje, ris, tobakk og gummi. Gruveindu-
strien omfatter gull, diamanter, mangan og bauxite.
Det drives en betydelig tømmerindustri i den tro-
piske regnskogen. Ghanas økonomiske problemer er
en sviktende betalingsbalanse med utlandet som
følge av stadig fallende kakaopriser på verdensmar-
kedet, en «uheldig» investeringspolitikk i tung-
industri i president NKrumah's dager og som følge
av de store økonomiske uttellinger som den plan-
lagte teknisk økonomiske utvikling av landet krever.

«Infrastrukturprosjekter» bygges og drives av
staten som forestår finansiering med lån fra nasjo-
nale og internasjonale låneinstitusjoner i tillegg til
sin egen kapital. Volta River Anleggene er et slikt
prosjekt som består av en stor kunstig innsjø (den
største på det afrikanske kontinent) ca. 40 norske
mil lang, med en steinfylldam og kraftstasjon ved
Akosombo (6 aggregater med total kapasitet på
912 MW), 1000 km med 161 kV overføringslinjer
for forsyning av et aluminiumssmelteverk som tar
ca. 70 % av disponibel kraft og for forsyning til
småindustri og alminnelig forbruk i det sydlige
Ghana, med muligheter for transport i stor skala
på innsjøen, med fiske i innsjøen (ca. 20 000 fiskere
fisker nå ca. 60 000 tonn fisk pr. år) og med iriga-
sjonsmuligheter for store jordbruksarealer i den
syd-østre del av landet. Aluminiumssmelteverket
VALCO (Volta Aluminium Comany Ltd.) smelter
ca. 100 000 tonn aluminium i året.

(Kaiser Aluminium and Chemical Corporation
USA — har 90 % og Reynolds Metals Comany
England — har 10 % av aksjekapitalen).

Aluminium oksyden importeres foreløpig inntil
Ghanas bauxitforekomster kan bli nyttiggjort. Den
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Political Risk Guaranty of Kaiser and

Reynolds Investment in Valco

I.B.R.D. U. K. GOVT U. S. GOVT
EXPORT CREDiTS

— — — —
GUARANTEE DEPT.

A. I. D.

EXIM BANK

KAISER IREYNOLDS

VOTING
TRUST-

Subscription
Agreement
for $12 000 000
of Valco stock

CURRENT
ACCOUNTS
TRUST

30 Year „Take or Pay" Contract
to use and pay for Valco's
smelting services (total
payments over $1 000 000 0001
with advance payment
of $20 000 000 to cover
part of construction costs$

47

000

000

Loan

to

VRA

$14

000

000

Loan

to

VRA

$
10

000

000

Loan

to

VRA

$
96

000

000

Mortgage

Loan

to

Valco

VOLTA RIVER AUTHORITY 30 Year Firm Power Contract

constructs and operates

$196 000 000 Dam and Power Plant

SPECIAL FUND Contributes

for educational and share

social projects ' of Earnings
in Ghana

VALCO
constructs and operates

$ 128 000 000 Smelter
(Total payments over

$ 200 000 000)

Names all

Directors

GOVERNMENT
$ 98 000 000 Investment to cover 1/2 construction OF GHANA
costs. (Also guarantees VRA Loans)

Master Agreement covering tax rates, import,
export, exchange rights and duties, port, water
and land rights, freedom from expropriation etc.

VOLTA
R1VER
PROJECT
FINANCING

•Schematic Diagram
of Principal Agreements
Executed Feb. 8th 1962

første utredning om Voltaelvens økonomiske ut-
nyttelse ble laget i 1899. Arbeidet med dammen
ble påbegynt i 1962 og det første aggregat ble satt
i drift i 1965. Det er nå 4 aggregater i drift og
de to siste aggregater vil bli satt i drift medio 1972.
En 161 kV linje fra Akosombo til nabolandene Togo
og Dahomey vil bli ferdig i 1972 for kraftleveranse
dit. Byggingen av Volta anleggene henger nøye
sammen med aluminiumsfabrikken som kraftavtaker
og som derved gjorde finansieringen av anleggene
mulig. Et av de største praktiske problemer som
måtte løses i forbindelse med utbyggingen av Volta-
elven var å finne nye hjem og ofte nytt levebrØd
for ca. 80 000 mennesker som måtte flyttes til nye
områder for å gi plass til innsjøen som dekker
ca. 4 % av Ghanas landområde. Volta River Autho-
rity (VRA) ble dannet etter initiativ fra regjeringen
for å ta hånd om den avsluttende planlegging,
administrasjon og drift av anleggene, og har nær-
mest status som et direktorat (som Statskraft-
verkene).

VRA er således bl. a. ansvarlig for engrosleverin-
gen og salg av kraft fra Akosombo. Et statlig
distribusjons elektrisitetsverk (ECG) er ansvarlig
for detaljsalg til alminnelig forsyning og små-
industri, samt for anlegg og drift av dieselaggrega-
ter (i alt ca. 60 MW) der Akosombo-kraften ikke
når fram.

Volta anleggene og VALCO ble finansiert som
vist på skjema nedenfor.

FN i Ghana.

Størsteparten av FN's hjelp til Ghana blir koordi-
nert av United Nations Development Programme
(UNDP) og består for tiden hovedsakelig av:

«Volta Lake Research Unit» som har som mål-
setting å kartlegge innsjøens produksjon av fisk,
fiskemetoder, foredling og markedsføring av fisk.
ViderefØre studiene av innsjøen for bruk i kraft-
produksjonen, transport og irrigasjon. Studere kli-
maendringer som fØlge av innsjøen, forbedre jord-
bruksmetoder til hjelp for menneskene som måtte
flyttes til nye områder og å studere hvilken inn-
flytelse innsjøen har på utbredelsen av de farlige
tropesykdommene (malaria, bilharzia, river blandnes
sovesyken — Tsetsefluen).

Prosjekt for teknisk assistanse i jordbruket.
Prosjekt for utdannelse av lærerpersonell til de

høyere skoler.
Et prosjekt for studie av stamveinettet i Ghana.
Et prosjekt for studie av vann- og kloakksyste-

mene i de større byene.

Et prosjekt gjennom World Health Organization
(WHO) for forskning av epidemiske sykdommer
og for opprettelse av tuberkulosekontrollsentra.

12 FOSSEKALLEN



Et prosjekt for opprettelse av et telekomminika-
sjons skolesenter gjennom International Communi-
cation Union (ITU).

Et prosjekt for utvikling av statseid tungindustri
som rådgivende organ for industridepartementet.

Et institutt for utdannelse av personell i topp-
ledelse og studie av produksjonsforbedringsmetoder
i industrien.

Et institutt for systematisering av utdannelsen
til teknisk personell, håndverkere og kontorper-
sonell.

Leveranse av mat gjennom World Food Pro-
gramme (WFP) til husdyrhold som høns, griser
og kyr.

Leveranse av mais gjennom WFP på det Gha-
nesiske marked som et «buffer» lager for å sta-
bilisere prisene over året.

Assistanse (økonomisk) gjennom WFP til jord-
brukere i Volta-området som må bryte nytt land
på grunn av innsj øen.

Assistanse av personell fra utlandet (enkeltper-
soner) ansatt på «utlån» gjennom FN som følger:

En statistiker til Ghana universitet, en agronom
undervisningsministeriet for å undersøke mulig-

hetene for forbedring av jordbruksutdannelsen i
landet, en rådgiver til helseministeriet for å under-
søke mulighetene for å forbedre undervisning om
helse og hygiene i landet.

En økonom til statistisk byrå i industrideparte-
mentet, en elektroingeniør og en økonom til (ECG)
— Electricity Corporasjon of Ghana — en elektro-
ingeniør til VRA (den stillingen som jeg har hatt),
en radioingeniør til luftfartsdirektoratet en klima-
anleggsingeniør til post- og telegrafmyndighetene.

Av andre institusjoner som yter store bidrag i
form av teknisk assistanse og finansiering kan
nevnes:

AID. Det amerikanske «Agency for Industrial
Development».

CIDA. «Canadian Industrial Development Agency.»
IBRD. «International Bank for Reconstruction and

Development.»

NORAD (Direktoratet for norsk utviklingshjelp
i Ghana.

Prosjekt for utdannelse av maskinister og dekks-
offiserer ved Ghana Nautical College (Ghanas sjø-
mannsskole i Tema (nær Accra).

Pengebidrag til et språklaboratorium ved en tek-
nisk skole.

Norsk Industri i Ghana.
Av bedrifter hvor norske «interesser» er repre-

sentert kan nevnes:

Ghana  Cement Works  Ltd.
Firmaet er dannet som et aksjeselskap hvor

A/S Norway Cement Export Limited og den Gha-
nesiske stat har henholdsvis 25 % og 75 % av
aksjene. Det norske selskapet yter teknisk og
administrativ bistand (med norsk personell i topp-
ledelsen) for driften av aksjeselskapets to cement-
møller som maler klinker levert fra Norge. Pro-
duksjonen er tilstrekkelig til å dekke dagens behov
for cement i Ghana.

Ghana State Fishing Corporation (GSFC).

Firmaet Akersgruppen har bygget og levert 7
fabrikktrålere til den Ghanesiske stat. Firmaet Akers
Trading, Bergen, har inngått en driftsavtale med
GSFC om driften av disse båtene, med norske
offiserer og mot en godtgjørelse basert på oppfisket
kvantum. GSFC forestår selv markedsføringen av
fisken i Ghana.

VRA — Engineering department
(anleggs- og økonomiavdelingen).

VRA's administrasjon består av et sekretariat,
personalavdeling, driftsavdeling og en anleggs- og
økonomiavdeling. Jeg var ansatt i anleggs- og
økonomiavdelingen. Alle utvidelser av de bestå-
ende elektroanlegg og bygging av nye anlegg har
tidligere blitt prosjektert av konsulenter (Kaiser
Engineers Inc. Oakland, USA) som også har hatt
installasjonskontrollen.

VRA er nå interessert i å utføre først og fremst
de mindre anleggsutvidelsene selv. Min oppgave ble
derfor hovedsakelig å bygge opp et anleggskontor
for mindre utvidelser av overføringsanleggene med
transformatorstasjoner tilknyttet Akosombo kraft-
stasjon. Videre skulle jeg spesifisere materiell og
lage innkjøpskontrakter for utvidelse av 161/34 kV
transformatorstasjonene for idriftsettelse i 1972. Ut-
videlsen (totalomkost. kr. 14 000 000.00) blir finan-
siert foruten med Statens egne midler også ved
hjelp av amerikanske (AID) og kanadiske lån
(CIDA) og lån fra Verdensbanken (IBRD). Til dette
arbeid fikk jeg hjelp av Ghanesiske ingeniører som
er utdannet delvis ved høyskoler i Europa og delvis
ved Kumasi Universitetet i Ghana. En Ghanesisk
kollega overtok min stilling ved anleggskontoret da
jeg reiste og VRA har søkt FN om ytterligere en
ingeniør for tjeneste i 1 å 2 år ved den samme
avdeling for å fortsette å bygge opp administra-
sj onsapparatet.

Eyolf Dahl.

Familieliv i Ghana.
Kokk, barnepike, vaskegutt, sjåfør, gartner og

sist men ikke minst nattevakt (med pil og bue)
var staben vi hadde til å ordne opp for oss i huset.
Det virker vel på en nordboer som en er reist ut
for å leve det rene dolce vita, men det må inn-
rømmes at en orker ikke stort i det varme og

En kollega på arbeidsplassen.
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Fu-Fu stampes i tremorter.

fuktige klimaet. Ikke en gang om natten blir det
kjøligere. Akklimatiseringsprosessen tok for oss ca.
4 måneder. Det var særlig mageproblemer og en
evindelig tretthet som måtte overvinnes.

Kl. 630 om morgenen ble det stelt i stand frokost
og sjåføren, Kwabena, (ghanesisk navn — engelsk
døpenavn Anthony) hadde en stri jobb med å bringe
min mann til VRA i byen, 3 barn til to forskjellige
skoler og meg til henholdsvis universitet og lærer-
gjerning. Klokken 13 var vi så alle hjemme igjen
til lunsj. Da var det kø i badet — alle skulle dusje
og hvert klesplagg ble skiftet. Klokken 1345 var
det ut på jobb igjen og barna hadde lekser. Skole-
tiden var fra klokken 745 til 1230 (fri lørdag).
Leksene var harde, særlig engelsk og matematikk.
De fikk alle utmerket undervisning og godt var

HØsttakkefest. Trommeslager.
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det for det var skolen og dens gjøremål som fylte
deres dag. Lørdag ettermiddag og søndagen ble
beenyttet til bading på henholdsvis badeklubber og
en skjønn hvit sandstrand ved sjøen. Svære bølger
inn mot krittende hvit sand, skygge fra svaiende
kokospalmer — det var stedet hvor man kunne
vinne krefter til en ny het uke.

«Residensen» lå inne i byen. En overdimensjonert
murvilla med 4.20 meter under taket. Det var
meget uheldig med de store rommene etter vårt
skjønn da det var umulig å kjøle dem ned til-
strekkelig. Stort sett hadde vi + 32°C også inne
i værelsene. Utenfor var vi omgitt av en praktfull
flora: Bovghainvilla, hibiscus, i form av digre pryd-
busker, frangipini og flamboyanten — flammetreet
som det kalles på grunn av sine digre røde blom-
sterklaser.

På baksiden av huset bodde afrikanerne som
hjalp oss med husstellet, i det såkalte boys quarter.
Vi hadde 9 afrikanere boende fast (to familier),
men som regel var de 13 (slektninger på «kortvarig
besøk»). Dette var ikke vanlig, men vi gjorde det
for å lære litt om ghanesernes levemåte på nært
hold. De ghaneserne som vi ellers traff (i forbin-
delse med min manns arbeid) hadde i kraft av sin
utdannelse gode stillinger i administrasjonen og
levde på europeisk vis og dermed meget fjernt fra
det tradisjonelle ghanesiske livsmønster.

Ghaneserne står opp med lyset i femtiden og har
litt av et morgentoalett. Deres kroppshygiene er
høyere enn vår og deres klær er alltid nyvaskede,
og, om de kan, er klærne også nystrøkne (vårt
strykejern var konstant på utlån til strøkets sjå-
fører og nattvakter). Klokken ni om morgenen inn-
tar de en vellingliknende suppe — gari — som
er laget av tørket fermentert (gjæret) raspet kasawa
(en rotfrukt) og vann. Kasawa er planten som
mangen gang har reddet folk fra å sulte i Vest-
Afrika. Næringsmessig stiller den svakt, men den
fyller magen, rik som den er på stivelse. Tradi-
sjonelt inntar så ghaneserne ikke mat før i fire-
tiden om ettermiddagen. Det arbeides fra kl. 10
til kl. 14 og soves fra kl. 14 til kl. 16. Middagen
består alltid av en eller annen suppe kokt på
jordnøttolje som er pepret kraftig. Hotpepper —
den lange tynne røde som de tørker for at den
skal holde seg. Til denne suppen har de en stappe
som de kaller fu-fu. Det er stampet kokt kasawa

Volta  Lake.
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Bush-tur.Fort fra «slavetiden».

som de slår og blander inn vann med i en diger
tremorter. Denne seige deigen dypper de så i
en tomatsaus laget av tomat, løk og rød pepper
og drikker suppen til. Har de råd til det er det
passende å ha fisk eller kylling til fest. Fisk bruker
de (kystbefolkningen) mye av. Den blir gjerne
røkt, men aldri renset. Man spiser med høyre hånd,
den venstre brukes til å ta i det som er urent.
Hva så om man er kjevhendt? To av våre inn-
losjerende var det. Da får man pent lære seg å
spise med høyre. Trusler om «å få hånden kappet
av» resulterer gjerne i at en lærer det fort.

Maten den vanlige ghaneser spiser er ofte lite
næringsrik og sykdom slår derfor hardt og plutselig
til på grunn av underernæring og også på grunn
av mangel på medisinsk hjelp. Infeksjonssykdom-
mene herjer ofte stygt mens befolkningen er mer
motstandsdyktige mot de vanlige tropesykdommene.
Lille Afua, kokkens datter, besvimte plutselig en
dag (hun hadde fått cerebral malaria — en meget
alvorlig form). Hun holdt på å kveles av sitt eget
spytt og oppkast og munn til munn-metoden red-
det henne inntil lege kunne skaffes. Det var imid-
lertid vanskelig å få hjulpet henne fordi foreldre
og venner sto stimplet om henne og kastet løk i
øynene hennes eller brant henne under føttene med
glør fra kjøkkenkomfyr-apparatet som de bru-
ker til sin matlagning. Dette gjorde de for å få
liv i henne samtidig som de skrek og laget alle
slags lyder for å drive de onde ånder vekk fra
barnet. Etter dette trodde de at vi kunne greie
alt mulig når det gjaldt sykdom og liknende van-
skeligheter og det var ikke sjelden at det ble sendt
bud og jeg fungerte som jordmor, sykepleierske,
fengselsbefrier og ekteskapsmekler.

Afrikaneren er hvit når han blir født, ser ut
som en italiener med bløtt svart silkehår. En uke
etter holdes «barnedåp» — outdooring — og da
har barnet alt begynt å bli mørk i huden. Dette
er navnedagen. Han får sitt ukedagsnavn og det
blir ofret for hans ve og vel. Seremonien finner
sted tidlig om morgenen ved 6-tiden, og det blir
servert varm gin, den lokale apatechie, og den
samme væske blir helt på en sten som ofring til
gudene for å bringe barnet lykke og hell og i håpet
om at barnet vil utvikle seg til en ærverdig borger
av republikken Ghana.

Men man kan ikke fortelle om Ghana uten å
komme inn på faunaen.

De første krypdyr vi stiftet bekjentskap med var
firfirslene. De sitter og spretter overalt både ute
og inne. De formelig liver opp med sin sterke orange
farger. De er helt ufarlige, men det kan ikke sies
om de 10 slangesorter vi stif tet bekjentskap med.
Grønn mamba den farligste — spitting cobra, night
adder, sandviper og den lille tilsynelatende uskyl-
dige burrowing snake som vi til å begynne med
tok for metemark, men som også er meget farlig.
Noen, slike som «grass snakes» var ufarlige, men
afrikanerne fryktet generelt alle slanger da det var
lett å ta feil.

Av insekter var det mange og i vårt hus var vi
særlig sjenert av termitter etter regnvær, sukker-
maur som danner lange stier overalt hvor noe søtt
finnes og de innpåslitne kakerlakkene som spiser
både mat og tøy. En morgen var hele kjøkkenet
invadert av den. Jeg talte 27 i oppvaskkummen.
Vi sprøytet — de forsvant og kom tilbake. Man
måtte bare tolerere dem og riste alt tøy før man
tok det på.

Vi var pinlig renslige og hvilket inntak av piller
— jern, vitaminer, salt og anti malaria preparater.

Skulle noen av leserne tenke på å reise til lik-
nende strøk vil jeg bare si: Vær ytterst renslig
med mat, spis ikke salat og ta ekstra med fore-
byggende midler mot malaria når De er nedfor.

Cecilie Dahl.

Fiskere inn fra fangst.

FOSSEKALLEN 15



Tur til
Folgefonn-
anleggene

HØSTEN 1971

Folk fra A-direktoratet og
V-direktoratet mØtte hveran-
dre her.

Presis kl. 1415 gikk starten. 7
biler dannet kortesje ut av NVE's
område utover Drammensveien. På
Notodden var det samling på
«Gullkronen» hvor en bedre mid-
dag ble fortært ved stort langbord,
og hvor vi også ble bedre kjent
med hverandre. Reiselederen, DØs-
vik, gjorde da i noen få ord rede
for programmet for turen.

Været var fint og alle i godt hu-
mør.

Etterpå gikk turen videre til
Vamark, NVE's egen hytte. Her
hadde vi kaffe med kringle.

Dagen etter gikk turen til Vest-
landet. Naturen begynte nå å en-
dre karakter. Den ble villere,
mere steil, og vi måtte stadig gjen-
nom lange tunneler.

Etter lunsj på Rosendal Fjord-
hotell dro vi opp til Folgefonn-
anleggene. Veien opp var «sett
leggsvei som gikk i krappe svin-




med en bileiers øye» forferdelig,
med sterk stigning på typisk an-
ger helt opp til topps, og her kun-
ne vi med selvsyn se hva NVE
virkelig driver med. Det øverste
vatnet, Juklavatnet, skal heves 50
m, og det var fantastisk å være
vitne til hvorledes de enorme an-
leggsvogner fraktet opp stein
(kult) fra et nedre platå. Det var
et under hvorledes de greide det.

Vi hadde også et strålende rund-
hotell dro vi opp til Folgefonn-
nen i horisont. Det strålende været
gjorde sitt til at vi fikk det beste
utbytte av «befaringen».

Etter en deilig middag på fjord-
hotellet og en god natts søvn, gikk
turen lørdag til Rosendal-baroniet.
Her kunne samtlige etter fremvis-
ningen i selve herregården, kose
seg ute i den praktfulle hagen
hvor vi så mange sjeldne hjem-
førte tresorter og en skjønn rosen-
hage.

Ved Utåker brygge, mens vi
ventet på fergen, benyttet noen
anledningen til å ta seg en duk-
kert i det krystallklare vannet.
Vi andre sto svakt hutrende og
beundret de modige maurene.

Så dro kortesjen tilbake via
Sauda til Vamark hvor vi hadde
varm aftens og hyggelig samvær
helt ut i de små timer.

Ved aftensbordet falt mange ro-
sende ord om Døsvik's enestående
evne til å lede slike turer, og det
ble sagt at denne var særskilt vel-
lykket.

Plutselig ble det kunngjort at
vi feiret en spesiell anledning.
Pensjonist, overingeniør Strand
som visstnok er årviss deltaker på
disse turene, fylte 80 år, og spre-
kere 80-åring skulle ingen sett.
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Bildet på foregående side:
Parti av Øyreselvi like før den renner
ut i Maurangerfjorden, sett fra NVS's
messe.

Utsikt over innerste del av Juklavatn
med Folgefonni i bakgrunnen. HRV
1060.0 og LRV 950.0 Nåværende vann-
stand: ca. 1000 m.o.h. Ned til høyre er
det dammen bygges.

Ja, kunne alle være så åndsfriske
og spreke i sin pensjonsalder, da
skal vi ikke klage.

Søndag gikk turen hjemover via
Arabygdi til Rjukan. Her fikk vi
se det fra krigen så berømte Ve-
mork. Da det ikke lot seg gj øre å
bestige Gaustadtoppen, fikk vi an-
ledning til å bese Mår kraftsta-
sjon, og det var meget interessant,
særlig for dem av oss som aldri
har vært inne i fjellet før — litt
uhyggelig kanskje.

Et komisk intermesso ble det i
en ur på Utsikten ved Tinnsjøen.
Her skulle vi for første gang raste
ute, men her fikk vi turens første
regnskur og kom oss ganske raskt
inn i bilene igjen.

Ved 0700-0730 tiden var vi vel
tilbake i Oslo, alle, går jeg ut fra,
strålende fornøyd med en deilig
tur, mette på inntrykk fra natur
og også hva mennesker virkelig
kan drive det til.

For undertegnede, som daglig

bare sitter og skriver om et tørt
tema, som jeg har svært liten for-
ståelse av, var det en stor opple-
velse å få lov til å delta i denne
lange «befaringen» så jeg er full
av takknemlighet mot «vesenet»
som også lar oss legfolk få lov til
å se hva NVE utfører.

Hjertelig takk!

Oslo, 17. september 1971.

Kari Dietrichs.

UHELDIGT OG
SKRAMANDE

I «Nytt fra vernetjenesten» fin ein
dette:

«Vi vil også — siden «Nytt fra ver-
netj enesten» sendes til Arbeidstilsynet

nevne et forhold som etter vårt
synspunkt er uheldig.

Eetter en ulykke kan vi oppleve at en
enkelt bedrift får pålegg som berører
en innarbeidet arbeidsmetode — eller
pålegget berører arbeidsforhold som
er vanlig over hele landet. Vi tror at
dette er uheldig, og mener at dersom
pålegget er berettiget så må det kunne
gjøres gjeldende for hele landet. De
sikkerhetskrav som stilles til bedrif-
tene må ikke være avhengig av på
hvilken kant av landet bedriften lig-
ger.»

Ja, som skriv hovudverneleiaren ved
Statskraftverka.

Det må vel vere sjølvsagt at dersom
noko er fårleg for ein arbeidsstad so
må det vere fårleg for andre liknande
arbeidsstader. Å gje eit pålegg berre
for den eine arbeidsstaden der eit
uheld eller ei ulukke har hendt må
vel seiast å vere lite førebygjande.
Der vil dei kanskje til og med vere
ekstra varsame ei tid so slikt ikkje
skal hende. På andra arbeidsstader
derimot har dei ikkje hatt ulukka so 


tett inn på livet so næste gong kan
det hende der.

SN.

DET FRETTEST I HUSET
at Telekontoret er flyttet frå Middel-
thunsgt. 29 til Smestad trafo. I alt er
det 15 som har flytt medrekna Ulsund
som har flytt frå sentralbordet her og
skal ha telefonteneste der.

Dette kontoret kom frå Smestad då
vi alle kom flyttande til nye huset
vårt. Dei har ikkje fått same kontora
som dei hadde, men har for det meste
flytt inn der fjernledningskontora var
før.

SN.

NYTT KULLFYRT
VARMEKRAFTVERK I USA

I de senere år er kull stort sett blitt
utkonkurrert av olje som industribren-
sel og hvis man hører tale om et
varmekraftverk, er det som regel olj e-
drevne verk man tenker på.

Regelen har likevel unntagelser. I
siste nummer av «HYDROMIKE», hus-
organet for Instrumentfirmaet Leu-
pold & Stevens Inc., holder man nå på
å bygge et stort kullfyrt kraftverk ved 


byen Centralia, ca. 120 km syd for Se-
attle i staten Washington på USA's
vestkyst. I dette område av USA er
vannkraften allerede utnyttet så langt
at økt etterspørsel etter vannkraft ikke
lenger kan dekkes økonomisk ved vi-
dere utbygging. Derfor begynte man
allerede for 20 år siden å se seg om
etter nye muligheter, og nå står det
første større varmekraftverket foran
sin innvielse. Det er lagt i nærheten
av et kullfelt som vil sikre driften i
100 år. Verket brenner ikke mindre
enn 9 tonn kull pr. minutt og yter,
ifølge tidsskriftet, 1400 Megawatt.
Elektrisk drevne kraner graver ut kul-
lene som ligger helt oppe i dagen.
Lastebiler transporterer så kullene til
en enorm knusemaskin, hvorfra fin-
pulverisert kull går til forbrennings-
ovnene, mens gråstein, leire og lik-
nende forurensninger sendes tilbake
til graveområdet, der fyllmassene be-
plantes med skog og dekker til sårene
i landskapet. I ovnene blåses kullpul-
veret sammen med luft inn i forbren-
ningskammeret, så oppvarmingen fore-
går nesten etter samme prisipp som
nå man bruker olje.

Kraftstasjonen er lagt nord-øst for
byen Centralia og røkerl driver derfor
som oftest bort fra byen i retning mot
fjellene. Det sies intet om denne røken
er mer eller mindre skadelig enn til-
svarende gasser fra et oljekraftverk.

G.  Ø.
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An leggsleder
E. Kummeneje

FRÅ_ SKJOMEN
Overingeniør
Aa, Irgens

Ein prat med

anleggsleiar

Einar Kummener

og overingenior

Aage Irgens

Det var meininga at desse to

intervjua skulle vore med i nr. 4

i stykket  frå Skjornen. På grunn
av  mykje omkaltfatring etter  at
b/adet var prenta  fall dette ut. I

staden  kjem det no, betre seint

enn aldri.
SN.

EINAR KUMMENEJE

Anleggsleiar på Skjomenanleg-

get er Einar Kummeneje. Han er

fødd i Hammerfest der faren var
ingeniør på den tid. Det er mange 


som trur at sidan dette namnet

anlegga og dreiv med planlegging

verkar so framant so er det eit
finsk namn, men det er det ikkje.

I Skjåk i Gudbrandsdalen er ein

gard som heiter Kummen, og un-

der denne garden ligg det ein
plass som dei eig, derifrå har vi
Kummeneje. Elles blir denne trua

om finsk namn styrkt ved at desse

Kummenejane vert samanblanda.

Fylkesingeniøren i Finnmark hei-

ter det same og faren hans var

driftstyrar i Alta kraftlag, men

denne driftstyraren var altso bror

til faren til Einar. So er der ein

til med same namnet, han heiter

Gunnar og han er son til en tredje

bror. So desse tre, Einar, Gunnar
og Kaare er syskenborn, no veit

vi det.

Anleggsleiaren her tok artium

på Lillehammer i 1946 og eksamen

på bygningslinj a ved Chalmers tek-

niska høgskola 1951 og tok til i
NVE straks. Første arbeidet var

å gjennomgå karta for regulerin-
gane på svensk og norsk side for

utbyggingane i Nord-Trøndelag.

So var han i Oslo og var med å
planla Røssåga og reiste so til
Inset som anleggsingeniør hausten

1955, og vart verande der til 1960.

So var han eit år i Oslo og arbeid-

de med planlegging av Tokke II.

So var han i Bardu, der han var

stedfortreder for byggeleiaren til 


1965. So var han på Folgefonn-

til han gjekk over i naturvern-

kontoret i V og dreiv med terskel-

bygging. Då dei lyste etter an-

leggsleiar her på Skjomen, søkte

han og fekk den stillinga.

Kona er frå Bardu, henne trefte

han då han var på Innset og ho

slektar frå Østerdalen. Dei har

4 barn i dag, 1 gut og 3 jenter,

men dei ventar eit eller fleire ein

av dei første dagane.

AAGE IRGENS

Nestkomanderande på Skjomen

er overingeniør Aage Irgens. Han

er fra Gibostad i Troms og er 44

år gamal. Artium i Sandefjord
1948 og eksamen på maskinlinja

NTH 1954. Etter å ha vore i det

militære i 18 mndr., var han på

eit par stader før han kom til NVE
1957, då tok han til på Innset.

Der var han i 3 år og so var han

i 2 år på maskinkontoret i Oslo
og drog so til Røssåga og kona
kom so hit i slutten av år 1969.

Kona er frå Jøvik i Ullsfjord,

no høyrer det forresten til Tromsø
kommune. Ullsfjord kommune er

borte. Dei har 3 gutar og to jenter.

I fjor hadde dei ei oppteljing kor

mange barn under 16 år funksjo-

nærane hadde og kom til vel 50.
«Men no er det sikkert over 80,»

seier Irgens til slutt.
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‹Q(j.,•M :

rekke:
Næss, Warloe,
Øfsdahl, Johansen,
Steine.

rekke:
Martinussen,
Vrålstad, Skagen,
Røed.

rekke:
Edvardsen,
Bull-N jaa,
Brodersen, Løvmo,
Grøn og Ødegård.

KONSESJONS- OG TILSYNSAVDELINGEN
Konsesjons- og tilsynsavdelingen (EK) er tillagt

et saksområde som i det vesentlige kan oppdeles
i følgende 2 hov edgrupper:

1. Konsesjoner.
Saker vedrørende konsesjoner på bygging og
drift av elektriske anlegg i henhold til lov
av 19. juni 1969 (tidligere: Lov av 16. mai
1896).
Saker vedrørende konsesjon på kjøp av elek-
trisk energi frembrakt ved vasskraft i hen-
hold til ervervsloven av 14. desember 1917
(tidligere: Lov av 18. september 1909).

2.  Forskrifter og bestemmelser vedrørende ut-
førelse, drift og vedlikehold av elektriske an-
legg og apparater.

Saker som omfattes av lov av 24. mai 1929 om
tilsyn med elektriske anlegg (tidligere: Lov av
16. mai 1896 og lov av 27. juni 1891).

Fagsjefen for EK, Alf Johansen, er Elektrisitets-
tilsynets nærmeste overordnede.

La oss betrakte nevnte hovedsaksgrupper i histo-
risk perspektiv:

25. april 1892.
I  medhold av lov av 27. juni 1891 om foranstalt-

ninger til betryggelse mot fare og ulempe ved
elektriske anlegg utferdiget Arbeidsdepartementet
de første forskrifter for utførelsen av elektriske
lys- og kraftanlegg.

Politiet ble pålagt å påse at bestemmelsene ble
overholdt. 


1. januar 1897.
I henhold til loven av 16. mai 1896 om foranstalt-

ninger til betryggelse mot fare og ulemper ved
elektriske anlegg m. v. (erstattet loven av  1891),
begynte den nyopprettede Elektrisitetskommisjonen
sitt arbeid med å bistå Arbeidsdepartementet med
bl. a. revisjon av forskrifter for elektriske anlegg
og behandling av konsesjonssaker for elektriske
anlegg.

1. mars 1898.
I  medhold av ovennevnte konsesjonslov av 16.

mai 1896 begynte det nyopprettede «offentlige Til-
syn med elektriske Anlæg» sin virksomhet og sam-
tidig ble politiet fritatt for slikt tilsyn.

Tilsynet var oppdelt i 5 (senere 6) distrikter med
faste kontorer og var i henhold til instruks ut-
ferdiget 3. s. m., direkte underlagt Departementet
for de offentlige Arbeider.

Tilsynet hadde således inntil opprettelsen av
Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet
ingen teknisk overledelse.

1909/10.
I  medhold av lov av 18. september  1909  om

erhvervelse av vandfald, bergverk og anden fast
eiendom (senere erstattet av ervervsloven av 14.
desember 1917) begynte den nyopprettede Vass-
dragskommisjonen sitt arbeid med bl. a. å bistå
departementet i saker vedrørende kjøp av elektrisk
energi frembrakt ved vasskraft.

Forts. neste side.
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1. mai 1921.
I forbindelse med opprettelsen av Hovedstyret

for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet ble det offent-
lige tilsyn med elektriske anlegg og Elektrisitets-
kommisjonens arbeidsområde vedrørende forskrifter
for elektriske anlegg samlet under det nyopprettede
Elektrisitetsdirektorat og benevnt Tilsynsavdelingen.

Samtidig ble Elektrisitetskommisjonens og Vass-
dragskommisjonens arbeidsområder vedrørende kon-
sesjoner på elektriske anlegg henholdsvis på leie
av kraft, samlet i kontoravdelingen i Elektrisitets-
direktoratet.

27. juni 1924.
Hovedstyret ble ved kongelig resolusjon bemyn-

diget til å meddele konsesjoner på elektriske anlegg
i medhold av loven av 16. mars 1896.

24. mai 1929.
Den såkalte tilsynsloven erstattet den sikkerhets-

messige side av loven av 16. mai 1896. Tilsynsloven
hjemler bl. a.:

Utferdigelse av forskrifter for elektriske anlegg.
O'ffentlig tilsyn med elektriske anlegg.
Pålegg av stedlig tilsyn.
Kontrollarbeidet ved Norges Elektriske Mate-
riellkontroll (NEMK0).
Krav til faglig utdannelse for elektrofagfolk.

Med tilsynsloven ble det offentlige tilsyn med
elektriske anlegg for første gang offentlig benevnt
Elektrisitetstilsynet.

5. februar 1935.
I  henhold til ny instruks for Hovedstyret bort-

falt direktoratene og Tilsynsavdelingen med T. H.
Aspestrand som avdelingssjef, ble med uforandret
saksområde direkte underlagt generaldirektøren.

I  1947 ble Robert Hoff ny tilsynssjef, og i 1955
ble Trygve Hodne ansatt som avdelingsdirektør for
Tilsynsavdelingen.

Saker vedrørende konsesjon på leie av elektrisk
energi og på utførelse og drift av elektriske anlegg
ble tillagt den nye elektrisitetsavdelingen med
Trygve Sorteberg som avdelingssjef.  I  1949 tiltrådte
Olaf Fjalestad som sjef for denne avdeling.

13. april 1961.
Elektrisitetsdirektoratet er på ny i funksjon og

en vesentlig del av de kontrollerende og konsesjons-
givende funksjoner vedrørende elforsyningen ble
i samsvar med organisasjonskomiteens forslag, sam-
let i den nye Konsesjons- og tilsynsavdelingen, med
avdelingsdirektør T. Hodne, tidligere sjef for Til-
synsavdelingen, som fagsjef.

Organisasjonskomiteen av 1956 hevdet i denne
forbindelse bl. a. at «ved siden av at det vil være
riktig saklig sett å samle disse oppgavene i en egen
avdeling, vil det rent arbeidsmessig medføre for-
deler».

Organisasjonskomiteen syntes imidlertid å være
av den oppfatning at tyngdepunktet i konsesjons-
behandlingen burde forskyves fra det hittil vesentlig
sikkerhetsmessige til planlegging og rasjonalisering
av elforsyningen, noe komiteen hadde tillagt Elek-
trisitetsavdelingen og Statsstønads- og kontrollav-
delingen.

Avdelingen var oppdelt i 2 kontorer som i sam-
svar med de tilhørende saksområder ble benevnt
Konsesjonskontoret (EKK) og Tilsynskontoret
(EKT).

1. februar 1964.
De nye forskrifter for elektriske anlegg trådte

i kraft, etter at et betydelig arbeid var nedlagt av
forskriftskomiteen av 1952.

Samtidig ble det vedtatt å nedsette Den perma-
nente forskriftskomite som har til oppgave å bistå
forskriftsmyndighetene med å utarbeide tillegg til
og endringer i de bestående forskrifter for elek-
triske anlegg etter hvert som det måtte være behov
for det.

juni 1969.
Ny lov om bygging og drift av elektriske anlegg

trådte i kraft, og samtidig bortfalt konsesjonsloven
av 16. mai 1896.

Det framgår at loven bl. a. ble fremmet for å
gi myndighetene bedre mulighet for å ordne den
framtidige kraftutbygging og elforsyning på en
rasjonell og rimelig måte.

januar 1971.
Hovedstyret delegeres myndighet til bl. a.:

Å treffe avgjørelse i henhold til § 1 i loven av
19. juni 1969 og til å treffe bestemmelse ved-
rørende bygging og drift av statens egne elek-
triske anlegg.
A meddele kraftleiekonsesjon i henhold til lov
nr. 16 av 14. desember 1917 § 23 for så vidt
angår leie av inntil 10 000 kW.
Å meddele i henhold til oreigningsloven av 23.
oktober 1959, § 2 punkt 19, ekspropriasjonstil-
latelse for elektriske kraftledninger.

15. mai 1971.
I henhold til revidert organisasjonsplan ble Kon-

sesjons- og tilsynsavdelingen ytterligere oppdelt.
Saker vedrørende skipsanlegg ble utskilt fra Til-

synskontorets saksområde og omfattes nå av det
nye Skipskontoret.

Saker vedrørende bl. a. konsesjon på kraftleie
ble utskilt fra Konsesjonskontoret og plassert sam-
men med saker av juridisk art, direkte under fag-
sjefen i stabfunksjon.

Av ovennevnte organisasjonsplan framgår også
avdelingens nåværende saksområde og dets interne
fordeling:

1. Tilsynskontoret (EKT) — kontorleder over-
ingeniør Ingvar Steine.
Kontorets hovedfunksjoner er revisjon av For-
skrifter for elektriske anlegg, fortolkning av
forskriftene og behandling av saker om avvikel-
ser fra forskriftene, behandling av saker om
sentral godkjenning av elektrisk materiell og
apparater som ikke er kontrollpliktig ved
NEMKO, behandling av spørsmål vedrørende
NEMKO, bl. a. godkjenning av prøveforskrifter,
behandling av saker om krav til faglig utdan-
nelse for driftsledere, installatører m. v., pålegg
av stedlig tilsyn, fastsettelse av avgifter for til-
syn med elektriske anlegg samt deltakelse i
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tekniske komiteer, utvalg o. 1. Kontoret er dess-
uten sekretariat for Den permanente forskrifts-
komite.

Overingeniør Egil Røed virker som seksjons-
leder med hovedarbeidsoppgaver behandling av
saker om Forskrifter — herunder Driftsforskrif-
ter — for høyspenningsanlegg, behandling av
saker om prøving og godkjenning av høyspen-
ningsanlegg, materiell, apparater o. 1., spesielle
saker og avdelingens informasjonsvirksomhet.
Konsesjonskontoret (EKK) —  kontorleder over-
ingeniør Karsten J. Warloe.
Kontorets hovedfunksjoner er å behandle søk-
nader om konsesjoner på høyspenningsanlegg,
søknader om ekspropriasjonstillatelse for kraft-
ledninger og saker om registrering av kraft-
ledninger.
Skipskontoret (EKS) —  kontorleder overinge-
niør Fridtjov Løvmo.
Kontorets hovedfunksjoner er revisjon av For-
skrifter for elektriske anlegg om bord i skip,
fortolkning av forskriftene og behandling av
saker om avvikelser fra disse forskrifter, be-
handling av saker om sentral godkjenning av
elektrisk materiell og apparater for bruk om

bord i skip, deltakelse i utarbeidelse av prøve-
forskrifter for elektrisk materiell og apparater
for skipsbruk sammen med NEMKO, Det norske
Veritas, fabrikanter m. v., samt å koordinere
og bistå Elektrisitetstilsynet ved besiktigelser,
konferanser, møter o. 1. vedrørende skipsanlegg.

Stabsfunksjon —  konsulent Finn Skagen med
hovedfunksjoner å behandle med direkte linje til
fagsjefen juridiske spørsmål ved EK, søknader
om konsesjon på leie av elektrisk kraft, bereg-
ning av og kontroll med innbetaling av avgifter
for kraftleie og behandling av saker om fordeling
av og prisfastsettelse for konsesjonskraft.

Dessuten i samarbeid med EKK behandling
av søknader om konsesjoner på høyspennings-
anlegg og søknader om ekspropriasjonstillatelse
for kraftledninger.

Det er vårt håp at denne artikkel har bidratt til
å gi bedre kjennskap til Konsesjons- og tilsyns-
avdelingen, og for øvrig vises til «Paragrafen» —
avdelingens informasjonsblad — hvis første num-
mer utkom i mai d. å.

Alf Johansen.

John
Rønning

Oppsynsmann John Rønning,
Forbygningsavdelingen Trøndelag,
tok fra 30. september d. å. av-
skjed. Han har vært knyttet til
Vassdragsvesenet i 39 år, fra 1932
som arbeider, arbeidsformann og
oppsynsmannsassistent til han 1.
april 1949 ble fast ansatt i den nå
fratrådte stilling. Virkeområdet
har vært i Nord-Trøndelag, siden
1960 vesentlig i Namdal ved de
pågående spesielle, forholdsvis
store sikringsanlegg som ble satt i
gang i et distrikt med i grunnen
avblekede tradisjoner på området.
Arbeidsstokken måtte læres opp,
steintak etableres, anskaffelser,
vedlikehold og underbringelses-
muligheter for folk og maskiner
ordnes i før uvant målestokk in-
nen Trøndelagsdistriktet. De før-
ste årene ble nok slitsomme, nye
forhold og tilpassinger, men i dag
fungerer et veltrimmet apparat
med interesserte arbeidere og et
godt og velholdt anleggsutstyr.

John Rønning har særlig gått
ivrig inn for sprengningsteknik-
ken i steintakene, og har fått drif-
ten systematisert. Han har vært
åpen for de senere års utvikling,
og har fått gode driftsresultater.
Siden 1960 er i Namdal tatt ut og
lagt ned omkring 700 000 m3 stein
som har gått med til de nesten 57
km forbygninger som i dag finnes
ved Namsen og Bjøra, utført på
måte som har vist seg meget vel-
egnet for disse vassdrag. Arbeide-
ne har hittil kostet over 20 millio-
ner kroner, og takket være Røn-
nings nØyaktige månedlige innbe-
retninger er oppnådd en særdeles
god kontroll med driften og an-
leggenes status.

John Rønning er født 12. sep-
tember 1906 på plassen Florås i
Hegra. Det var den gang heller
lite med «tilbud» for ungdom, og
som 8 - åring måtte han begynne
som gjeter, senere gårdsgutt med
ikke indeksregulert lønn: hus, mat
og klær. Fritidsproblemer fantes
ikke, det var skole og arbeide om
hverandre. Som 17-åring avan-
serte han dog til en dagslønn på
kr. 1.25.

I 1926 ble han tatt opp på 5. di-
visj ons underoffisersskole, ble ser-
sjant i 1930, tok diverse militære
kurser, og har gjort tjeneste ved
forskj ellige avdelinger før og etter
krigen bl. a. som kompanisjef ved
Tysklandsbrigaden. Han tok av-
skj ed som kaptein i 1950.

Krigstjenesten ble utført 11.
april-5. mai 1940 ved den impro-
viserte Berkåk bataljon, med ak-
tiv deltakelse bl. a. i harde tref-
ninger ved Nåverdalen i Kvikne.

John Rønning er preget av stor
pliktkjensle og søker alltid utføre
sine oppdrag samvittighetsfullt.
Det viser seg ved anleggenes gode
orden med hus, maskiner og red-
skap i utmerket stand og ikke

minst ved de oversiktlige arbeids-
og undersøkelsesrapporter han ut-
arbeider. Han tegner godt, skisser
og krokier viser klar terrengfor-
ståelse.

Det er trivsel omkring John
Rønning. Av legning må han kun-
ne kalles sangvinsk, har godt hu-
mør og hører på og forteller en
historie med stor glede. Det skal
ikke underslåes at han besidder et
visst temperament, ei heller at han
har megen menneskelig varme og
forståelse. Når John Rønning nå
forlater Vassdragsvesenet betyr
det ikke avslutning på den per-
sonlige aktivitet, men en omleg-
ning. For det nærmeste går han
inn for en håndsrekning til hus-
byggende sønner, han har stor fer-
dighet i trearbeide, bl. a. for hus-

inventar og skurd.

Når tjenesten nå forlates takker
Trøndelagskontoret for alle gode
samarbeidsår og ønsker liv, helse,
lykke.

0. K.
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Smånytt
FRA ELEKTRISITETS-
DIREKTORATET

OPPNEVNINGER
Norsk Elektroteknisk KomW (NEK).

Som NVE's representant i NEK's
råd istedenfor direktør Rolf Moe, er
oppnevnt direktør Gunnar Vatten for
perioden fram til 15.11.74.

Som varamann til NEK's råd (for
overingeniør Hans Hindrum) er opp-
nevnt overingeniør Karsten Johan
Warloe for perioden fram til 15.11.74.

Som nytt medlem av Utvalg 11,
Luftledninger, istedenfor fagsjef Alf
Johansen, er oppnevnt overingeniør
Egil Røed.

Som nytt medlem av Utvalg 23,
Installasjonsmateriell, istedenfor over-
ingeniør Egil Røed, er oppnevnt avde-
lingsingeniør Enok ødegård.

Som nytt medlem av Utvalg 62,
Elektrisk utstyr for medisinsk bruk,
istedenfor fagsjef Alf Johansen er opp-
nevnt avdelingsingeniør Lars Grøn.

Samarbeidsutvalget ved
Sentraladministrasjonen i NVE.

Som medlem istedenfor direktør
Rolf Moe er oppnevnt direktør Gun-
nar Vatten for perioden fram til
31.12.72.

Garantifondet for lån
Norges Kommunalbank.
Som nytt medlem til å tiltre Styret

for Garantifondene for lån i Norges
Kommunalbank ved behandlingen av
lån til elektrisitetsforsyningen for
perioden fram til 1.7.72 er oppnevnt
direktør Gunnar Vatten.

CEE.
Som den norske regjerings repre-

sentant i INTERNATIONAL COM-
MISSION ON RULES FOR THE AP-
PROVAL OF ELECTRICAL EQUIP-
MENT (CEE) er oppnevnt fagsjef All
Johansen fra 1.6.1971.

NEMKO.
Som medlem av prøvenemnda er

oppnevnt fagsjef All Johansen med
varamann overingeniør Ingvar Steine.

Som varamann til ankenemnda (for
overingeniør Hans Hindrum) er opp-
nevnt overingeniør Egil Røed.

Som medlem av rådgivende komit
er oppnevnt avdelingsingeniør Lars B.
Grønn med varamann avdelingsinge-
niør Enok ødegård.

Kurs og møter.
På NEVF's vernekurs i Stavanger

i april 1971 har overingenlør Tony
Tambs og avdelingsingeniør Paal Man-
gor-Jensen, begge ET 3, deltatt.

På et tilsvarende kurs på Oppdal
25.-26. mai 1971 har overingeniør
Endre østmo og avdelingsingeniør
:Knut Størkersen, begge ET 5, deltatt.

Avdelingsingeniør Erik Gjessing,
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ET 6, har deltatt i NIF's kurs om
«Elektriske Smelteovner og elektrisi-
tetsforsyningen — Utviklingstendenser
og problem» i Trondheim 12.-15. sep-
tember 1971.

Avdelingsingeniør Lars B. Grøn, EK,
har deltatt i NIF's kurs om «Elektrisk
oppvarming av utendørs flater» i Oslo
13.-14. september 1971.

På NIF's konferanse om «Norges
framtidige energiforsyning» i Oslo
13.-14. mai 1971 deltok direktør Gun-
nar Vatten, overingeniør Reidar Goyer
og overingeniør Kjell Køber.

På NEVF's årsmøte i Oslo 22.-23.
september 1971 deltok direktør Gun-
nar Vatten, overingeniørene Jon Tveit,
Hans Hindrum og Holger Olsen samt
kontorsjef Gunnar Ibenholt.

På AIM-konferanse (International
Meeting om Modern Electric Power
stations) i Liege i mai deltok over-
ingeniør Kjell Amundsen.

På verdensenergikonferansen i Bu-
curesti 26. juni-4. juli 1971 deltok
overingeniør Reidar Goyer.

Frå 27. landsmØtet NAF.

Ola Tuven frå Skjomen-

anlegga hadde desse inlegga

på siste landsmØte i Norsk

Arbeidsmandsforbund.

PEN S JON
Nedsettelse av pensjonsalderen

til 60 år for arbeidere under dagen

må no etter min mening være et

krav forbundet stiller til de rette

instanser.

Vi som i dag er yngre, ser hvor-

ledes våre eldre arbeidskamerater

sliter i tunnelene, for å henge med

i det store tempoet. Derfor er det
etter min mening vår plikt å være

med å bygge opp en pensjonsord-

ning, som de kan være tjent med.

Alle vet at den dagen en eldre

tunnelarbeider på grunn av sin

alder og helse, ikke strekker til i

jaget etter de store indrifter, er
også hans kariere som anleggsar-

beider snart slutt.

Fagsjef Alf Johansen har deltatt i
IEE-konferanse om eksplosjonsfarlige
rom i London 16.-18. mars 1971.

CIGRE-komité 32 hadde møte i Hel-
sinki 14.-18. juni med overingeniør
Kjell Amundsen som deltaker.

IEC har hatt følgende møter med
deltakelse fra E-direktoratet:

TC 31, Eksplosjonsfarlig atmosfære,
i Briissel 9.-12. juni, deltaker over-
ingeniør Ingvar Steine.

TC 62, Medisinske installasjoner, i
Briissel 10.-12. juni, deltaker Lars
Grøn.

TC 64, Bygningsinstallasjoner, i Lon-
don 13.-17. september med Ingvar
Steine og Enok ødegård som delta-
kere.

Overingeniør Jon Tveit har deltatt
i  UNIPEDE  Data-processing conference

Lisboa 21.-24. juni 1971.
Direktør Gunnar Vatten har deltatt

som norsk delegat i 4. internasjonale
konferanse om fredelig utnyttelse av
atomenergien i Genève i dagene 6.-16.
september 1971.

Følger en denne arbeideren vi-

dere, får en snart se han plasert i

diverse arbeid ute. Lønnsmessig er

dette for ham et stort tap. Men

det er også en annen sak for den-
ne arbeideren som vi meget nøye
skal merke oss.

I ansiennitetsbestemmelsene for

den etat jeg representerer er no

denne mannen plassert i gruppen

anleggsarbeidere. Denne gruppen

er etter min mening etatens beste
utslagsventil for eldre og uønsket

arbeidskraft.

For hvem har ikke hørt når høs-

ten kommer at beskjeftigelse for

utearbeidere høgt til fjells ikke er
mulig og oppsigelsen er et faktum.

Hvilken tragedie er det ikke for

en mann som i en alder av 55-60

år, med tildels dårlig helse plut-

selig en dag står uten arbeide.
Alle i denne sal vet hvor vanske-

lig det er for disse folkene å få

annet arbeide.

Derfor er det vår plikt herr di-

rigent å være med på å skaffe

disse folkene en brukbar pensjon.
Ikke en pensjon i navnet men en
pensjon som de kan leve av.

Ola Tuven.



Vernearbeide

I den seinere tid kan en merke
at interessen for vernearbeide sta-
dig stiger. En kan merke det ute
på de enkelte arbeidsplasser hvor
folkene mer og mer bruker det
verneutstyr som stilles til rådig-
het.

Men likevel skjer det arbeids-
ulykker. Årsaken kan være man-
ge, mangelfult utstyr, feilvurder-
ing av arbeldssituasjonen.

Dette speiler tilbake på spørs-
målet om opplæring. Og her har
vi som organisasjonene en viktig
oppgave. Nemlig ved revisjon av
våre avtaler å få med bestemmel-
ser om på hvilke måter nyinn-
tatte skal få sin opplæring på.

Jeg er i dag ved ett anlegg un-
der oppstarting og ser daglig in-
tak av nye arbeidere, som ikke
får noe opplæring eller informa-
sjon om vernearbeide ved anleg-
get.

Minste kravet her må være at
nyinntatte blir innkalt til verne-
lederen og får informasjon om de
mest elementære verneregler før
de fordeles ut på de forskjellige
arbeidsplasser.

Når dette ikke kan skje kan en
av årsakene være at i den etat jeg
representerer brukes NK som ver-
neleder. Dette har han da som bi-
stilling. Det er da klart at arbeids-
byrden for denne mannen blir for
stor. Han må da foreta en priori-
tering av sine arbeidsoppgaver.
Det er da rimelig å tro at plan-
leggingsarbeide kommer foran
vernearbeide.

Det er da rimelig å ta opp til
vurdering spørsmålet om vernele-
der på heldagsjobb for de enkelte
anlegg innen Statskraftverkene.

Det må da være rimelig at en
ved neste tariffrevisjon tar opp
vernearbeide til grundig vurde-
ring og bringer vernearbeide inn
som egen del i vår overenskomst.

Ola  Tuven.

Smånytt
FRA HOVEDSTYRET

Etter en kraftig innspurt før som-
merferien, bl. a. med sluttbehandling
av en rekke store og velkj ente saker 


som verneplanen, Eidfjordverkene
Nord, Alvundvassdraget (Innerdalen),
275 kV kraftoverføringen fra Borgund
i Lærdal m. v. samt med besøk av
Vattenfalls styre og direksjon, har ho-
vedstyret tatt fatt på høstens oppgaver
etter tradisjonelt mønster.

Det nye hovedstyret (oversikt gjen-
gitt på annen side i dette bladet) er
således blitt stilt overfor en rekke
varierte og krevende oppgaver, og
saksmengden til møtene er som vanlig
omfattende.

Også høstens befaringsprogram er
påbegynt ved at hovedstyret 7. og 8.
september d. å. gjennomførte en ori-
enteringstur for å sette seg inn i de
lokale forhold som er forbundet med
Statskraftverkenes planer for utbyg-
ging av Ulla-Førreverkene.

Andre befaringer følger senere på
høsten.

OM Å STÅ PÅ HODET
Alt er som kjent relativt.
Snues en ting på hodet vil en opp-

merksom iakttaker kunne registrere
den inntrufne forandring.

Men behersker en den vanskelige
kunst selv å kunne stå på hodet så vil
det relative forhold være uendret for-
utsatt at det er samtidighet.

Men den som står lenge på hodet
vil bli ør og tingene vil begynne å
svive. Av det skulle kunne sluttes at
i alle fall for lengere tid vil det ikke
være sunt å stå på hodet.

Jeg minnes en gang to menn som
etter hverandre hadde samme stillin-
gen i en bedrift og for ordens skyld
med samme «lønnsklasse». Vi kan
kalle disse A og B. A innehadde stil-
lingen først og var så hardt belas-
tet med jobben at han titt måtte ar-
beide overtid. For sitt strev fikk han
sin faste lønn + betaling for overtid.
Dertil sjefens respekt og sympati for
sin innsats.

B overtok så stillingen etter A. B
arbeidet hurtig og systematisk og
klarte jobben på ordinær tid, og kunne
til og med få korte pauser inn i mel-
lom. For sitt strev fikk han sin faste
lønn. Sjefen fant imidlertid ut at han
ikke var fullt belastet og påla ham di-
verse ekstra oppgaver. Selvsagt uten
ekstra betaling da han jo likevel
klarte alt sammen innafor ordinær ar-
beidstid.

Det finnes mange historier om A og
B eller om en vil x og y. Som for ek-
sempel denne: A innehadde en over-
ordnet stilling med et knapt antall an-
satte i forhold til de foreliggende ar-
beidsoppgaver. Ved et rasjonelt tek-
nisk og økonomisk opplegg (uten å
spare på skillingen) ledet han driften
på en utmerket måte selv med et
knapt budsjett.

Arbeidspresset var imidlertid hardt
og lønnen ordinær og A sluttet derfor
etter en tid for å overta en bedre av-
lønnet stilling.

B overtok så stillingen etter A.
Etter en tid ble det klart at skulle

bedriften i det hele tatt gå, måtte det
ansettes flere folk. Budsjettet måtte
selvsagt forhøyes tilsvarende.

Alt er  jo som  sagt relativt og når
bedriften (offentlig) hadde vokst slik
hva var vel mere selvsagt enn at sty-
ret imøtekom B's søknad om høyere 


lønn. B kunne nå ofre  seg  for andre
«samfunnsnyttige» oppgaver. Til å ta
seg av bedriftens daglige ledelse hadde
han jo sine assistenter som for øvrig
klarte denne oppgaven uten vanskelig-
heter.

En ny historie, men denne gangen
bare om A:

Under en ekskursjon på et  kraft-
verk traff vi vår venn maskinist A.

Under omvisningen var det en som
litt forundret spurte A om hvorfor han
hadde 4 maskiner i drift når man kun-
ne klare belastningen med 3 maskiner.
Jo, tilføyde han litt unnskyldende, du
vet jo selvfølgelig det der med virk-
ningsgrad og vann betyr jo penger og
så videre.

A smilte et resignert smil og sa:
Dette er jeg klar over, men etter at
jeg har hatt mere ubehageligheter enn
påskjønnelser når jeg anstrengte meg
for å få til den mest mulig rasjonelle
drift, har jeg etter hvert gitt opp.

Stemningen ble nå litt trykket
iblant oss, og for å komme over på
et annet tema var det en som kom inn
på at dere har vel fritidsaktiviteter
her.

Ja, svarte A, vi har jo blant annet
en trimklubb. Og smilte han — jeg
har nå for eksempel lært å stå  på
hodet.

-nd.

HUNDRADÅRSFESTEN OG DEN
BAKVENDE HESTEN

Då eg skreiv historia om hundrad-
årsfesten vart hesten snudd so at han
sprang frå 1921 til 2021. Eg var spent
på korleis reaksjonen ville verte på
dette, for hesten skal springe andre
vegen etter reglementet.

Ingen I NVE har nemt det med eit
ord og på bladstyremøtet spurde eg
hva dei tenkte då dei såg det. Det
viste seg at ingen i bladstyret hadde
lagt merke til snunaden. Seinare har
eg spurt meg føre med andre og, men
det er ikkje nokon i NVE som har
lagt merke til det av dei eg har snak-
ka med.

Karane frå Riksrevisjonen her i
huset derimot hadde lagt merke til
det.  Dei sende eit strengt brev til  re-
daktøren og påtala det som hadde
hendt. Det låg ved. Instruks vedrør-
ende NVE's EMBLEM og den tek eg
med i dette nr.

Frå spøk til alvor, det syner  seg  at
Fossekallen, Vår Virksomhet, Hva
skjedde ved Statskraftverkene, Ars-
beretning fra Elektrisitetstilsynet og
andre publikasjonar ikkje rettar seg
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NVE's PERSONALE
Endringer i juli og august 1971

Nytilsatte:
Bjørtuft, Torgrim
Eriksen, Erik
Fjellheim, Bjørg
Flo, Asbjørn
Fundingsland, Olav
Hansen, Edvard
Lorentzen, Edvin
Nordlund, Sturla
Oldernes, Jacob
Tevik, Odd
Trønnes, Arne F.
Vada, Atle

Avansement og  opplykk:
Døsvik, John
Ekerhovd, Olav
Hauan, Erik
Høverstad, Torgeir
Johannessen, Odd
Pedersen, Arvid
Røsok, Rolf
Steinsland, Kjell
Sverdrup, Karen M.
Vangen, Lars

Fratredelse,  annen:
Bakken, Magnus
Hauge, Ragnar S.
Johnsen, Terje
Kjøniksen, Jan
Kjønsberg, Marit
Mathisen, Reidulf
Michaelsen, Finn
Olsen, Per
Skaare, Liv
Smith-Petersen, Bjørg
Teigen, Øystein
Tharaldsen, Trine

Elektromaskinist
Avd.ingeniør II
Assistent I
Avd.ingeniør I
Konstruktør I
Oppsynsmann I
Avd.ingeniør II
Førstesekretær
Oppsynsmann II
Oppsynsmann II
Avd.ingerii,ør II
Konstruktør III

Konsulent II
Avd.ingeniør I
Overingeniør II
Konsulent II
Overingenlør I
Overingeniør II
Konsulent II
Maskinbokholder
Tegner I
Maskinbokholder

Sekretær I
Konstruktør I
Maskinist
Konstruktør III
Assistent
Fullmektig I
Konsulent I
Konstruktør II
Fullmektig II
Maskinbokholder
Konstruktør II
Tegner I

Mår kraftverk
Folgefonn-anl.
AA
SSU
VH
VF-Nord-Norgektr.
Rana-verkene
EEM
Skjomen-anl.
Skjomen-anl.
SDS
SE

VK
SEA
VVV
VH
SBA
SSU
AAØ
AAØ
SBF
AAØ

AA
EEP
Srnestad trafo
SDT

Skjomen-anl.
SBA

VU
Skjomen-anl.
SR-Vik-anl.
SE

Emblemet benyttes av NVE på dets:

Trykksaker, brev, publikasjoner.
Kontormaskiner og annet kontor-
utstyr, kjøkkenutstyr, bestikk, ser-
vise og annet løsøre.
Bygninger, porter.
Biler, anleggsmaskiner, redskaper.
Uniformer, uniformsluer.

Alt som hører under 1, 4 og 5  skal
bære emblemet.

På trykksaker, brev, publikasjoner
benyttes emblemet i alminnelighet i
sort farge og i størst mulig utstrek-
ning uten bokstav i ramme.

2) På  trykksaker settes emblemet
vanlig over eller foran eller  på  midten

forhold til annet utstyr eller tekst.
Emblemet bør som regel holdes isolert
fra andre billedlige framstillinger.

På kjøkkenutstyr, bestikk, servise,
porter brukes emblemet i den eller
de farger som måtte passe best i hvert
enkelt tilfelle. Bortsett fra konturut-
førelse bør en dog heller ikke her
avvike for sterkt fra emblemets nor-
male farge.

For øvrig brukes emblemet i de far-
ger som ovenfor beskrevet. Hvis det
ikke er anledning til å benytte gull-
farge kan det på anleggsmaskiner og
redskaper brukes gul farge.

På uniformer og uniformsluer be-
nyttes emblemet uten bokstaver.

2)  Hesten i emblemet skal i forhold
til den som ser på det,  løpe  mot  ven-
stre.  På de kjøretøyer som får emble-
met på begge sider, skal imidlertid
hesten på begge sider løpe i vognens
kjøreretning. Når emblemet brukes
dobbelt, f. eks. på hver halvpart av en
dobbeltport, skal hestene løpe fra
hverandre.

Foranstående forslag er godkjent av
Riksarkivaren.

Fredrik Vogt.

Anders Aarseth.

etter denne instruksen.  På trykksaker
settes emblemet vanlig  over  eller for-
an eller på mitten i forhold til annet
utstyr eller tekst».

Undantak frå slikt er publikasjonen
om Tokke og om huset Middelthuns-
gate, der står hesten lengst framme
på den eine og øvst på den andre.

Når det gjeld det å snu hesten bak
fram so var det gjort for moro, med
vilje. Dette med å plassere emblemet
feil støtt og stendigt må vel kome av
at dei som styrer med det ikkje har
lese instruksen, eller at det er so
lenge sidan at den har gått i gløym-
boka. Dette til påminning.

S. N.

Instruks vedrørende

NVE's EMBLEM

NVE's  emblem består av en ga-
lopperende hest med krone over. I 


et felt for seg under hesten kan eta-
tens initialer NVE stå. Kronens
største høyde og hestens høyde fra
fotens laveste punkt til øret skal være
i forholdet 8 : 8,4. Kronens største
lengde er lik hestens største lengde
fra forbenets kne til bakbenets hov.
Manens ende danner en linje tett opp
til og parallelt med skrålinjen fra
kronens side. Initialenes ytterste si-
der rekker like langt som undersiden
av den horisontale del av bøylene på
kronen.

Hest og krone skal være i gull-
farge på rød bunn. Initialene og de-
res bunn skal være i motsatt farge av
selve emblemet.

Hvis emblemet benyttes i kontur-
utførelse må feltet med hest og krone
skilles fra feltet med bokstaver ved
en tynn strek av samme tykkelse som
den strek som omgir hele emblemet.

Emblemet skal bare brukes av og
samband med utførelsen av etatens

oppgaver i utøvelsen av dets faglige
gjøremål, jfr. straffelovens § 328 nr. 5
om bruk av offentlige emblemer.
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FANTASTISK TEKNISK
NYVINNING

I alle dessa åra sidan vi kom til
Middelthunsgt, har heisane her hatt
ein undarleg skikk. Om du gjekk inn
i heisen i 3. høgda og trykte på knap-
pen til 6. høgda so tok heisen deg
mest støtt med ein tur til 1. høgda
først og so måtte du trykke på til 6.
att. Dette har vore til stor erging
mang ein gong. Det har av og til falle
meg inn at eg skulle skrive om det i
Fossekallen, men so har eg tenkt som
so at det må vel vere andre i vesenet
som har kostbarare tid som ordnar
opp, og so har eg late det vere.

No etter ferien har eg funne ut at
slike turar slepp ein, heisen går slik
han skal. Det gjekk sju år før den
vesle tingen vart i orden, men slikt
gjev likevel tru på framtida.

SN.


