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Så er snart Julen her igjen. Den høytid vi alle ser fram til med særlig
forventning — i år som tidligere. For avkobling etter et strevsomt år.
1978 har vært et urolig år. Økono miske innstrammingstiltak, industribedrifter som røk over ende eller seiler videre med sterkt revne seil,
og tall fra Nordsjøen som varsler at oljen kanskje ikke gir det vi håpet.
Oppe i alt dette et sterkt søkelys mot NVE i amper samfunnsdebatt om
energi og miljøspørsmål.
Det er vår oppgave å holde NVE på rett kurs gjennom dette urolige
farvann og løse de oppgaver vi er satt til. Måtte vi snart komme ut av
gråværet. Men, la meg låne dikterens ord:
Selv gråværet har sine gode sider,
en liten forventning om lysere tider —
og derfor er gråvær et gledelig vær
hvis det ikke var fullt så grått
som det er.
Vi går snart inn i et nytt, utfordrende år, med nye krav til samarbeide
og felles innsats. Men først skal vi nyte julens gleder og ta en skikkelig
pust i bakken.
Jeg takker alle i NVE for god arbeidsinnsats og godt samarbeide i
året som nå ebber ut, og ønsker alle ansatte og deres familier en fredelig
jul og et godt nytt år.
Sigmund Larsen

Generaldirektør Sigmund Larsen:

Aktuell
kraft%
Hovedstyret vedtok i møte den 20.
november en henstilling til Olje- og
energidepartementet om å foreta nærmere angitte undersøkelser og vurderinger, som anses nødvendige for å
få et fullstendig beslutningsgrunnlag
i 1982 med hensyn til innføring eller
ikke av kjernekraft i Norge.
Det er velkjent for Fossekallens lesere at NVE i flere år har arbeidet
med planer og foretatt vurderinger av
ulike typer varmekraftverk. Det har
hele tiden vært forutsatt at slike kraftverk skulle utgjøre et komplement til
vannkraft i vårt fremtidige forsyningssystem. De «historiske» enkeltheter i den sammenheng må vi imidlertid la ligge ved denne anledning.
Generaldirektør Sigmund Larsen, hvilke undersøkelser og vurderinger er det hovedstyret har pekt på i
henvendelsen til departementet?
De er sammenfattet i fem punkter som kort og godt lyder som følger:
Fastlegging av metoder
for behandling og lagring av alle kategorier radioaktivt avfall i forbindelse med drift av kjernekraftverk.
Undersøkelsene vil måtte omfatte
geologiske vurderinger av potensielt egnede lagerplasser for avfall
og sikkerhetsmessige vurderinger
av slike lagerplasser.
Vurderinger av muligheter for avtaler eller samarbeid som sikrer
lagring av avfall fra opparbeiding
eller
brukte
brenselselementer
utenfor Norge.
Vurderinger av tilgang på uran, anrikning og opparbeiding og mulighetene for langsiktig sikring av tilgang på disse varer og tjenester.
Herunder bør inngå et oppdrag til
Norges geologiske undersøkelser
om å gjennomføre prosjektering
etter uran i de områder av Norge
som anses mest lovende.
Sikkerhetsmyndighetene
bør få i
oppdrag å vurdere de krav som vil
måtte stilles til kjernekraft i Norge.

Det bør foretas en oppdatering av
spesielle foranstaltninger som måtte gjøres gjeldende for kjernekraftverk i krigssituasjoner.
Generaldirektør Larsen påpeker at
man hele tiden har hatt Kjernekraftutvalget
det såkalte Granliutvalgets
— innstilling for øye under sakens
behandling. Dette utvalg avla som
kjent sin innstilling for Olje- og energidepartementet i oktober i år.
Hovedstyret er av den oppfatning at de nevnte utredninger med
Kjernekraftutvalgets
innstilling
er

Intervjuer:
Sverre Skara
nødvendige for en eventuell beslutning om kjernekraft og for den planlegging som eventuelt må foregå etter
en beslutning.

Lokaliseringen
Hva med plasseringen av et
eventuelt
varmekraft- 1kjernekraftverk?
Fram til 1973 var vurderingene
i den forbindelse hovedsakelig knyttet
til Oslofjord-området. Dette er i overensstemmelse med forslag i St.meld.
nr. 97 (1969 —70) «Om energiforsyningen i Norge». En rekke byggesteder
for kjernekraftverk rundt Oslofjorden
ble vurdert,
og Statskraftverkene
fremla i 1973 resultatene av disse
vurderinger. Av totalt 13 alternativer
for daganlegg fremsto som de totalt
sett klart gunstigste: Emmerstad i
Vestby kommune, Vardeåsen i Rygge
kommune og Skjøttelvik i Hurum
kommune.
På bakgrunn av at samtlige av disse alternativene lå relativt langt inne i
Oslofjorden, ble det på anmodning fra
Industridepartementet
inkludert også
to alternativer lengre ute i fjorden,
nemlig Naverflorden i Brunlanes kom-

mune og Langangsfjorden i Porsgrunn
kommune.
Da videre planlegging av kjernekraftverk ble stoppet i 1974, ble en
totalprioritering av disse alternativene
ikke sluttført.
I 1975 fikk NVE i oppdrag fra departementet å utføre en utredning og
vurdering av oljefyrte kraftverk med
lokalisering på Østlandet. Det ble på
nytt søkt etter mulige lokaliseringssteder, og følgende alternativer ble funnet
å iære egnet — Emmerstad, Vardeåsen, Skjøttelvik, Slagentangen i Sem
kommune og Lillevik i Brunlanes
kommune. Det ble i utredning framlagt i 1976 ikke foretatt noen innbyrdes prioritering av byggestedene.
Etter hvert ble det klart at det ville
være uforsvarlig å planlegge et større
varmekraftverk bare for fyring med
olje. Statskraftverkene har derfor fortsatt sine utredninger omkring varmekraft i Oslofjorden med den forutsetning at kraftverket skal kunne fyres
både med kull og olje. Bruk av kull
medfører spesielle arealkrav med hensyn til kull-lagring og askedeponering.
I dette arbeidet har vi ikke funnet
andre lokaliseringsalternativ enn de
som ble vurdert for kraftverk med
oljefyring.
Statskraftverkene vil fremlegge en
vurdering og prioritering av de undersøkte
lokaliseringsalternativene
i
Oslofjorden om forholdsvis kort tid.
Denne prioritering vil være basert på
undersøkelse av en rekke faktorer som
må tillegges vekt i en sammenligning
av ulike byggesteder, blant annet samfunnsmessig tilpasning, miljøpåvirkninger, tekniske forhold og kostnader.
Det er helt klart at det bare er et fåtall
steder ved Oslofjorden som vil være
egnet for lokalisering av varmekraftverk. Skal mulighetene for bygging av
kjernekraftverk i området også holdes
åpen, vil antallet byggesteder som er
egnet for begge typer kraftverk reduseres ytterligere. Ut fra de vurderinger
som er gjennomført synes Emmerstad
FOSSEKALLEN
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Buskerud fylke etter at Dagali
ble vernet

og Skjøttelvik å være egnet både for
kjernekraftverk og for kull/oljefyrte
kraftverk, sier generaldirektør Larsen.
Og, hva er nå hovedstyrets oppfatning i denne sammenheng?
Hovedstyret er av den oppfatning at kraftverk og kraftlinjer bør
behandles på samme måte som annen
samfunnsvirksomhet.
f.eks. veier,
flyplass (Hobøl) m.v. Dermed bør også de områder der kraftverk er eller
kan bli aktuelle innpasses i arealdisponeringer.
Vi anser det for å være en plikt å
påpeke faren for at det begrensede
antall mulige tomter for varmekraftverk kan bli disponert for andre forrnål. Det vil være grunn til alvorlig
kritikk om vi ved en eventuell bygging av varmekraft må fjerne industri,
boliger, hytter og/eller andre innretninger som er bygget etter at vi er
klar over de begrensende lokaliseringsmuligheter.
Hovedstyret henstiller derfor til
Olje- og energidepartementet om å utvirke at nødvendige skritt blir tatt for i
første omgang å få båndlagt arealer i
Oslofjord-området for eventuelle varme- / kjernekraftverk.
Emmerstad,
Skjøttelvik og Slagentangen peker seg
da ut. En slik båndlegging må kunne
foretas uten dermed å ha tatt standpunkt til om, når eller hvilken type
kraftverk skal bygges, slutter generaldirektær Sigmund Larsen.

Det formelle vedtaket gjenstår, men
reelt er Dagali allerede vernet. Som
ingangspunkt for debatt i neste nummer fremkaster jeg følgende brannfakkel:

5. Så vidt vites har man ikke noe formelt vedtak om det, men det har
vært et viktig poeng i elpolitikken
å sørge for utjevning av kraftprisene.

Nore-verkene selges til Buskerud
Jeg hører allerede protestene. Men
la oss ta en liten tenkepause hvor man
går i sitt eget lønnkammer og vurderer argumentene for og imot. Følgenda fakta må ikke glemmes:

På grunn av punkt 3 vil Buskeruds
egendekning synke etter hvert som
elbehovet stiger. Langtidsvirkningen
av liten egenandel er høy kraftpris, og
punkt 5 kan ikke tilfredsstilles uten
radikale tiltak. Forslaget om ekspropriasjon av en andel i Oslo Lysverkers
kraftverk er lite fruktbart, for staten
pleier ikke å ta fra Per for å gi til Pål.
Derimot kan staten selge noe av sin
egen eiendom.

1 Blant fylkene ligger Buskerud på
4. plass når det gjelder utbygd
vannkraft og 6. plass når det gjelder vannkraftpotensial.
2 Av den utbygde vannkraften eies
ca. 2/3 av kraftselskaper utenfor
fylket. De to viktigste er Oslo Lysverker og Statskraftverkene.
3 Kraftselskapene i Buskerud disponerer ikke noe uutbygd vannkraft:
potensial av betydning.
4 Energidepartementet arbeider med
en landsomfattende plan for distriktenes medeierskap i Statskraftverkenes nye vannkraftprosjekter.
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Ordet er fritt!
Erik Tondevold

ye aldersgrenser i staten
Alle medlemmer av Statens pensjonskasse bør få anledning til å gå av
med pensjon ved fylte 65 år. Statlige

store grupper i synet på om den øvre
grensen skal settes til 65 eller 70 år.

ledere

Utvalget foreslår videre at nye
grupper skal få særaldersgrenser på
62 —65 år. Dette gjelder alle undervisningsstillinger og dessuten administrative toppstillinger fra ekspedisjonsnivå
og oppover. Utvalget mener at administrative toppstillinger i staten vanligvis er meget byrdefulle og setter store
krav til innsatsvilje og nytenkning.

i administrative

toppstillinger

kan trekke seg tilbake allerede ved
fylte 62 år. Dette er ifølge desembernummeret av Administrasjonsnytt to
av konklusjonene i innstillingen til
Aldersgrenseutvalget.
Utvalgets formann, avdelingsdirektør Edvin Saastad i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, peker på at de nåværende aldersgrensebestemmelsene trenger en forenkling. Hele utvalget har
gått inn for at den nedre pensjonsaldersgrensen skal settes til 65 år,
mens utvalget har delt seg i to like
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Jeg beundrer dem som reddet Nore
fra å bli solgt i 30-åra. Men i dag er
situasjonen en annen, så vi må være
på vakt mot sentimentale motargumenter. I denne korte innledningen til
debatt har jeg nøyet meg med argumenter for.

Når det gjelder spørsmålet om fleksibel pensjonsalder, blir det nå utredet
av et annet utvalg, går det fram av
Administrasjonsnytt.

Bruk av Fossekallen
Av Ole Dyrdahl

I Fossekallen nr. 5 - oktober 1977
- bebudes en «Ny giv for Fossekallen». Den forrige redaktøren tilkjennegir optimistisk holdning til bladet og
dets fremtidige rolle - en optimisme
vel de fleste delte med ham. Bladstyret
satset da også friskt og bestemte seg for
allerede i 1978 å nå de mål administrasjonen hadde tatt sikte på over tid.
Det var dog de røster som advarte
mot slike forventninger og samtidig
anbefalte en overgangsordning spesielt
med tanke på innføring av den nye redaktøren i miljøet, bli fortrolig med
stoffet osv. Bladet ville dermed kunne
utvikle seg i myk naturlig retning uten
det press som følger en brå overgang.
Det skulle vise seg at vanskene var
større enn forutsatt. Uten å gå nærmere inn på dette, viser jeg til overingeniør Tøndevolds redegjørelse på Samarbeidsutvalgets informasjonsmøte 16.
Fossekallen
om
d.å.
november
(gjengitt i dette nr.). I denne fremgår at
vi bare makter å utgi 7 - 8 nummer i
1978 og at målet 10 nummer forskyves til neste år. Personlig mener jeg det
er grunn til dempet optimisme ennå en
tid. Dette skyldes delvis at vi fremdeles
ikke mestrer helt ut de tekniske problemer, men først og fremst det forhold
som Tøndevold avdekker og som etter
min mening er det største problemet,
nemlig stofftilfanget.
Jeg har fulgt Fossekallen på nært
hold i mange år nå, men kan ikke
huske perioder hvor stofftilgangen har
vært så begrenset som i år.
Måtte Tøndevolds appell om stoff
og tips bli hørt av alle. Vi trenger medvirkning i langt sterkere grad enn hittil, skal vi få en god og allsidig bedriftsavis. Min spesielle adresse i så måte
går til alle de som har sitt virke utenfor
hovedkontoret i Middelthunsgt.
Et forhold som har vært berørt flere
ganger tidligere går og igjen hos Tøndevold i ønske om økt bruk av Fossekallen i informasjonsøyemed. Generaldirektøren deler hans syn og har for så
vidt gitt uttrykk for aktiv medvirkning
til at nyhetsstoff tilflyter bladet. Når
hans intensjoner ikke synes å ha fått
tilstrekkelig gjennomslagskraft, mener

Ole Dyrdahl (t.h.) sammen med hovedstyremedlem Nils Jacobsen som også hadde funnet
anledning til å delta i informasjonsmøtet. - Øket bruk av Fossekallen i informasjonsøyemed, hevder Ole Dyrdahl.

jeg det må bero på den misforståelse at
informasjon er en sak forbeholdt ledelsen og den alene. Hva er ledelsen i
forbindelser?
andre
som
denne
«Lederen» kan jo i spesielle tilfeller
være å finne langt nede i rekkene. I alle
tilfelle enhver som befinner seg i lederposisjon er etter min oppfatning adressat. Alle disse, Informasjonsavdelingen
og vi andre plikter å følge opp de tanker toppsjefen har om Fossekallen som
nyttig redskap i informasjonsøyemed.
En annen side ved saken er de begrensninger man støter på ved bruk av
bladet i denne rolle. Å tro at man gjennom Fossekallen skal kunne være orientert om alt av betydning i etaten og
at bladet skal kunne dekke kommunikasjonsbehovet mellom toppledelse og
grasrota, er å skyte langt over målet.
Fossekallen skal i viss monn bidra,
men bladet er ikke ment å skulle erstatte den virkelige informasjonsstrøm
som forutsettes på de vanlige kommandomessige og faglige kanaler.

I tilslutning til det jeg har nevnt, finner jeg også grunn til en viss oppklaring med hensyn til fagsjef Berglands
innlegg på samme møte. Jeg sikter her
til hans ønske om å bli holdt bedre
underrettet om hovedstyrets virksomhet som for ham ellers «lå i mørke».
Totalt ukjent kan man vel ikke være
om dette organs gjøremål. Det er jo
tross alt brukt atskillig spalteplass i
Fossekallen når det gjelder oversikter
over hovedstyrets virksomhet og dets
reiser. Dog må innrømmes at disse
oversiktene er kjedelige i sin summariske form og forbedringer kan sikkert
gjøres på dette området. Imidlertid må
påpekes, og det går jeg ut fra at juristen
Bergland er enig i, at Fossekallen er lite
når
egnet som informasjonsmedium
det gjelder å gjengi hovedstyrets egentlige forhandlinger. Selv for hovedstyrets dagsorden kreves av og til varsomhet i dets bruk.
Offiseren Bergland derimot er vel
heller klar over at det finnes andre løsninger på det problem som her er reist.
FOSSEKALLEN
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Om kjernekraft,
politikere og protest . •

•

Intervjulfoto: Knut Tvervik

Overskrifter om NVE er dagligdags
i avisene, men det formelig haglet med
flerspaltere da varmekraftsjefens avgang ble kjent.
En protest mot politikernes
manglende besluttsomhet, en protest
mot fem års utredninger og atter utredninger, for det meste med departementale kontorskuffer som endestasjon, —
eller hva, Haga?
Det er selvfølgelig lite tilfredsstillende ikke å ha konkrete prosjekter å
arbeide med, men det vesentlige er at
vi mangler klare begreper om hvordan
og energiforsyning
kraftproduksjon
skal utformes. Vi savner retningslinjer.

vi ikke vet hvor store ressurser som vil
bli tilgjengelig for kraftproduksjon, vet
vi heller ikke hvilket tilskudd som vil
bli nødvendig i form av kjernekraft
eller varmekraft.
— Det hevdes jo ellers at det ikke
haster med å ta avgjørelser. Kraftforb-

Og retningslinjer er politikernes
ansvar?
Jeg kan vanskelig se at noen
andre har ansvaret.
Forutsetningene var vel noe annerledes da du kom til etaten?
Grunnlaget for arbeidet var et
stortingsvedtak som gikk ut på at alle
forberedelser skulle gjøres for å kunne
ha et kjernekraftverk i drift i begynnelsen av 80-årene. Mot slutten av 1973
hadde vi alt materiale ferdig til en konsesjonssøknad. Industridepartementet
anså det den gang ikke forsvarlig å
fremme søknaden, og det hele ble lagt
på is i påvente av Energimeldingen i
1975. Senere ble Granli-utvalget nedsatt for å studere sikkerhetsproblemer
med kjernekraft, og alle avgjørelser ble
stilt i bero til utvalget kunne avgi sin
innstilling. I mellomtiden har jo regjeringen gjort det klart at kjernekraft i
alle tilfelle er uaktuelt
av 1981.

på denne

siden

Hvis vi skal kunne opprettholde en
valgsituasjon med hensyn til fremtidige muligheter for kraftdekning, er
det viktig å få utredet også de sider ved
kjernekraft som Granli-utvalget ikke
har behandlet. Det bør skje snarest
mulig.
Bruken av vannkraftressursene
er heller ikke klarlagt?
Vannkraften er i ferd med å bli
jokeren i dette spillet, så å si. Så lenge
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Ingvald

Haga.

ruket sank siste år, så vi har etter sigende fått en tenkepause?
— At kraftforbruket sank har nok i
stor utstrekning sammenheng med den
generelle økonomiske tilbakegang. I
beste fall er det korttenkt å basere seg
på at nedgangen er permanent.

Risiko
Risikoen ved å utsette beslutninger ligger i at vi svekker vår egen
beredskap, vi gir slipp på valgmulighetene. Hvis den dagen kommer da vi sitter med et akutt kraftbehov, kan vi
ende opp med at tidsfaktoren blir avgjørende, at vi må «ta hva vi kan få»
for å bringe kraften på nettet hurtigst
mulig. Det kan tvinge frem utbygginger som er klart ugunstige både
økonomisk og miljømessig, enten det
nå vil dreie seg orll vannkraft eller
andre kraftformer.
Hvordan ville du unngå dette?
Vi kunne i alle fall redusere risikoen ved at varmekraft og kjernekraft
var forberedt lenger. Varmekraft
burde vært ført frem til konsesjonsbehandling hvor de ulike synspunkter
kunne bli drøftet. Konsesjonsbehandling er jo ikke noe «giftemål», vedtak
om utbygging kunne fattes senere når
en så at behovet forelå.
Det skulle være fullt mulig hvis viljen var til stede.
Den politiske viljen, mener du?
Enhver form for kraftutbygging
er kontroversiell fordi mange interesser krysses. Situasjonen har utviklet
seg slik at det å ta standpunkt oppfattes
å kunne bli en politisk belastning. Fålldin og Kreisky er nærliggende eksempler. Politikerne tar vel ikke en slik belastning hvis de på noe vis kan unngå
det.

ningen må være at det er minst mulig
avstand mellom følelser og virkelighet.
For å komme dit kreves en innsats,
men ikke nødvendigvis teknisk skolering.
Vil det ikke da bli et spørsmål om
informasjon?
Til en viss grad vil det nok det,
men jeg har mine tvil om at en informasjonskampanje,
— uansett hvor
godt planlagt og gjennomført — vil
rekke frem til så mange at en folkeavstemning er noen god løsning. Det kreves tross alt en aktiv innsats fra publikums side å sette seg inn i stoffet. Men
om folk tok det besværet, tror jeg nok
mange ville vurdere kjernekraft noe
annerledes enn de gjør i dag.
Har NVE gjort nok for å informere?
Vår informasjon har vel ikke
vært god nok. Dels har det vært et
spørsmål om kapasitet, dels om prioritering. Ingeniører vil ofte oppfatte produksjon av informasjonsstoff som et
temmelig trivielt arbeid. Det er jo heller ikke alle gitt å kunne uttrykke kompliserte tekniske sammenhenger slik at
de blir forstått av ikke-sakkyndige.
Burde vi satse mer på å «selge»
NVE?
Som fagetat kah vi ikke — vi bør
i hvert fall ikke — gi oss ut på meningsinformasjon,
men vi kunne i
større grad gå ut med beskrivende og
forklarende informasjon.

Folkeavstemning?
Burde vi følge Østerrikes eksempel og avgjøre kjernekraftsaken gjennom en folkeavstemning?
Jeg kan vanskelig tenke meg et
emne som er så lite egnet for en folkeavstemning. Det er de færreste som
har innsikt og muligheter til å sette seg
inn i problematikken. Debatten dreies
lett over mot følelser i stedet for virkelighet.
Det du egentlig sier er at bare
teknisk skolerte mennesker er stemmeberettiget.
Hvis en folkeavstemning skal ha
noen mening, må folk vite hva det
egentlig er de stemmer over. Forutset-

Granli-utvalget
Du var selv medlem av Granliutvalget. Innstillingen dere leverte ble
hardt kritisert, blant annet het det seg
at den var overfladisk og ikke brakte
inn noe nytt.
Etter alle de utredninger av alle
sider ved kjernekraft som har vært
gjennomført i en rekke land, var det
vel ikke å vente at vårt utvalg skulle
produsere noen store nyheter. Ifølge
mandatet skulle vi basere vårt arbeid
på tilgjengelig materiale fra flere land.
Dermed går man jo implisitt ut fra at
alt relevant materiale allerede finnes.

Det utvalget har gjort, er å studere materialet og presentere det samlet med
sin vurdering av om det er sikkerhetsmessig forsvarlig å ta i bruk kjernekraft hos oss. Jeg kan nå forresten heller ikke se at kritikerne har brakt inn
noe nytt. Det er i det hele tatt lenge siden det kom nye momenter inn i energidebatten.

Kritikk og beskyldninger
Du er blitt beskyldt for mye rart,
— uten at vi skal gå i detaljer. Er du
en
steinhard
talsmann
for
«storkapitalistiske
utbyggingsinteresser» slik noen fremstiller det når du går
inn for kjernekraft?
Enhver utbygging krever kapital,
enten det nå er kjernekraft eller annen
kraft. Det virker som om mange tror at
vi har vært fiksert ved store sentrale
produksjonsenheter.
I virkeligheten
har f.eks. både energiøkonomisering
og desentralisert kraftproduksjon vært
en vesentlig del av vårt arbeid. Men er
det virkelig noen som tror at slike alternativer utelukker storkapitalen?
Går kritikken inn på deg?
Jeg mister ikke nattesøvnen.
Er du belemret med ekspertarroganse og tykkhudethet overfor andre
meninger?
Tykkhudet er jeg nok, det må en
nesten være for å sitte i en slik jobb,
men ikke i den forstand at jeg er immun mot motforestillinger.
For å sitere dette utmerkete organs leder: «Det vil være kjent for Fossekallens lesere at det finnes flere veger
å gå, selv om ikke alle hver for seg fører til Rom. Til sammen bør det være
grunn til å stole på at man i det minste
kommer et godt stykke på veg.» Kommentar?
Ambisjonen må vel hele tiden
være å komme helt fram, ikke bare et
stykke på vei.
Er det en bitter og desillusjonert
varmekraftsjef som forlater etaten?
Så avgjort ingen bitterhet mot
NVE. Etaten har hele tiden vært en
svært god arbeidsplass med fint arbeidsmiljø og utmerkede kolleger.
FOSSEKALLEN
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På brekurs i Canada
Av overing. Gunnar Østrem

Overingeniør og leder for
Brekontoret, Gunnar Østrem, har deltatt i et brekurs
som ble avholdt i Canada,
nærmere bestemt ved Peyto
Glacier i Rocky Mountains.
Vi har anmodet ham om å
fortelle litt fra sine opplevelser ved dette kurset, som nok
skiller seg litt ut fra tilsvarende her til lands, — og her
følger hans beretning.

Brekurs i Norge er en ting, brekurs i
Canada noe helt annet. I alle fall er det
stor forskjell mellom de kurs som
D.N.T. arrangerer, og de som har
vært arrangert av Carleton University
(et stort, moderne
universitet
i
Ottawa).
Her borte har man laget noen 14dagers kurs, vesentlig beregnet på viderekomne studenter, hydrologer og
ingeniører, og for studentene har et
fullført kurs gitt dem poeng i deres hovedfagseksamen.
Slike kurs gis ikke så ofte, de forrige
her ved Peyto Glacier ble arrangert i

1972 og 1974, og deltakerantallet er
begrenset til 10, fordi det ikke er plass
til flere. Vi bor nemlig i telt, og undervisningen skjer i et litt større telt som
er satt opp på en plattform av kryssfiner og med en innvendig treramme.
Der er det også spisebord, primus og et
par varmeapparater som går på propan. Lufttemperaturen ligger nemlig
omkring 5 —10 grader, og da kjennes
det kjølig «inne».
Peyto Glacier er en av de breene
som ble utvalgt i 1965 til å være en
representant for breer i Rocky Mountains under den Internasjonale Hydro-

Deltakerne i brekurset er her samlet foran en av hyttene ved Peyto Glacier i Rocky Mountains. Nr. 2 fra høyre er Bjørn
Brekontoret. Mange av de praktiske øvelsene foregikk i skråningen opp mot toppen i bakgrunnen (over 3000 m

8
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Wold fra

logiske Dekade (IHD), og her har Canadas Naturverndepartement
drevet
fullstendige
massebalansemålinger
hvert år.
Det bor to studenter her i en fin
«anleggsbrakke» med soverom, utrustet med stereoanlegg, og en drøm av
et kjøkken med gasskomfyr —4 plater
og stekeovn — samt kjøleskap, oppvaskbenk osv. Hvordan skulle det
være med slike ting på våre breer?
Disse to studentene har et stakenett
på 40 staker å holde orden på, men intet smeltebor, så stakene på tungen må
bores om ofte i løpet av sommeren.
Akkurat i år er det en gruppe engelske
studenter her, og de måler alle mulige
meteorologiske parametre på breen og
på fjellene rundt breen. Ellers er arbeidsprogrammet for sommerassistentene nokså likt vårt, bortsett fra at de
ikke har scooter (breen er 16 km2) og
får derfor lange turer til de borteste stakene.
Deltakerne i brekurset kommer fra
mange kanter: Montreal, Ottawa,
Winnipeg, Calgary, India og Norge, og
vi er i alt 10 stk. I motsetning til de
norske kursene lærer vi ikke så mye
om isklatring, men desto mer om massebalanse, hydrologi, slamtransport,
fjernanalyse, isohydrater osv., og vi
har både praktiske og teoretiske øvelser i disse fagene. Vi har f.eks. gravet
sjakter, tatt snøprøver, målt vassføring
med saltmetoden, sett på iskrystaller i
polarisert lys, og foretatt en masse beregninger for å lære metOdene.
Vi lager mat og vasker opp på omgang, og hver kveld er det lysbildeforedrag med emner tilknyttet snø og is. Et
bensinaggregat sørger for strøm til
projektoren, mens belysningen ellers
skjer med petromax-lamper eller gasslamper. Det blir jo helt mørkt på kvelden her på disse sydlige breddegrader
(52°N), så man bør ha lommelykt for
sene kveldsutflukter.

Brekurset på Peyto Glacier omfattet både trening i brevandring, tausikring og øvelser i
forskjellige målinger. Her har to av deltakerne tatt opp en snøprøve som veies for å finne
snøens vanninnhold. Senere ble det foretatt beregninger av hele snødekkets vannekvivalent.

Forpleiningen er utmerket. Størstedelen av maten er fløyet opp på forhånd, men da nordamerikanerne tydeligvis ikke kjenner bruken av knekkebrød, må stadig nye forsyninger av

ferskt brød bæres opp, og da hermetikk ikke står i høy kurs, bæres også
ferskt kjøtt opp til stadighet. Vi har koteletter, biff, kjøttkaker (laget på ren

kjøttdeig) og liknencle godsaker på
middagsmenyen, mens man til frokost
og lunsj nøyer seg med litt enklere anretninger, f.eks. pannekaker, champigFOSSEKALLEN
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Norsk bølgekraftverk
«på prøve» i 1985?
NTH-forskerne har en ny og større bøyemodell klar til utprøving
— Om man ikke tar hensyn til det
økonomiske aspekt, er det selvsagt teknisk mulig å ha et norsk bølgekraftverk i provedrift i 1985, slik noen av
våre politikere i det siste har ytret som
svært ønskelig. Det blir jo et spørsmål
om målsetting og innsats, sier dosent
Johannes Falnes til Ingeniør-nytt. Han
er en av de to «hovedmennene» bak
det bølgekraftprosjektet som det arbeides med ved NTH i Trondheim.

nonsuppe, corned beef osv. Det har
faktisk forekommet havregrynsgrøt til
frokost, mens vår fransk-kanadiske
deltaker vartet opp med nystekte horn
til frokost den dagen han var kokk!
Dessverre går det ikke å overraske
med noe typisk norsk på menyen, da
både geitost og fenalår er ukjente begreper i proviantlageret. Den eneste
unntakelsen var norsk sjokolade — en
medbrakt Kong Haakon vakte begeistring her en kveld.
Leiren vår ligger på en morenerygg
med 5 minutters vandring til isen og
ca. 45 min, vandring til selve brefronten og bre-elven. Vi befinner oss like
høyt som Gråsubreen i Jotunheimen,
men har vært betydelig høyere enn
Galdhøpiggen da vi gravde sjakt i firnområdet. Luften er klar og ren, og solen brenner godt når den er framme,
mens temperaturen holder seg relativt
lav, på natten ned til ca. 00 og opp til
10 —15 grader på dagen.
Egentlig er Peyto Glacier ikke så
ulik en norsk bre av samme størrelse,
men fjellene omkring er mye høyere
og virker mer majestetiske enn norske
fjell, så det er en opplevelse å få
komme hit. Samværet med de andre
kursdeltakerne har også vært en positiv erfaring — og etter kurset går turen
til et internasjonalt bre-symposium i
Ottawa der breforskere fra hele verden
skal diskutere hva som skjer under en
bre. Med erfaringene fra Bondhusbreen og alle de prøvelser vi har gjennomgått der, skal det bli interessant å
høre hva andre glasiologer har å si
bl.a. om subglasial drenering!
10
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— Men jeg synes ikke det er riktig
å bygge et bølgekraftverk så å si for
enhver pris, fortsetter han. — Kommer vi til at en slik løsning etter en
grundig
gjennomgåelse
av anleggskostnadene blir for dyr, dvs, vil
gi for kostbar elektrisitet, bør prosjektet stilles i bero. Driftskostnadene for
et bølgekraftverk er det nærmest uråd
å beregne på forhånd.

En detaljert kostnadsberegning er
nettopp hva Falnes og hans partner,
førstelektor Kjell Budal, i øyeblikket er
opptatt med. De har grovkonstruert et
kraftverk av denne type og tatt kontakt
med industrien om tilbud på 1000 bøyer, idet det anses som viktig å kunne
dra fordel av masseproduksjon.

Bøyen er en av de faktorer som teller mest i anleggsregnskapet, ved siden
av maskineriet i bøyen og ankerfestet
på sjøbunnen.
Bølgekraftforskerne ved NTH har
for øvrig helt siden i vår jobbet med en
ny modell som i nær framtid skal utprøves ved Skipsmodelltanken. Bøyen
har en diameter på 1,1 meter og er dermed altfor stor til å kunne prøves i bølgerenner ved Vassdrags- og Havnelaboratoriet, der forsøkene med de
mindre modellene har funnet sted.
Den store bøyen har et spesialkonstruert hydraulisk maskineri, i motsetning
til de standardkomponenter som tidligere er benyttet. Det knytter seg atskillig spenning til utprøvingen av dette
utstyret og hvorvidt effekten stemmer
med teoriene.

Hovedstyretsvirksomhet
Fra hovedstyrets møter i oktober og
november noteres behandling av ca.
140 saker hvorav de fleste må karakteriseres som kurante, dvs. personalsaker og saker i tilknytning til Konsesjonsavgiftsfondet,
statsstønad,
forbygninger, årlig avgiftsdeling o.l.
Av de mere spesielle sakene nevnes
vedtak om forhåndstiltredelse vedrørende dam Osvadet i Suldalsvatnet,
spørsmål om planendring når det gjelder overføring av Øvre Otra til Vatnedalsmagasinet, vedtak om forhåndstiltredelse for anleggsveg fra inntak i Holen kraftverk til Lisle Uravatn, sluttbehandling av Veig og Dagaliprosjektene
(behandlet annet sted i Fossekallen),
orientering om Statskraftverkenes anleggsdrift — situasjonen i dag og fremover samt om forskning og utvikling
(FOU), orientering om spørsmål forbundet med tilbakeføring av statens
andeler i Sira-Kvina kraftselskap til
Lyse kraftverk.
Endelig nevnes godkjenning av rap-

port nr. 21 fra Overføringsrådet samt
behandling av en del saker forbundet
med planlegging og innpassing av
eventuell varmekraft i det fremtidige
forsyningstemaet.
0. D.

Stedfortrederfor
generaldirektøren
I hovedstyremøte
20. november
1978 ble det fattet vedtak om at direktør Erik Nybø, Administrasjonsdirektoratet, utpekes som generaldirektørens stedfortreder under eventuelt fravær og at han som sådan bemyndiges
til å treffe beslutninger i samsvar med
bestemmelsene i Industridepartementets instruks av 15. juni 1960 for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, jfr.
§§ 6 og 7, pkt. 10 samt §§ 10 og 12.

Kraftverkeneshydrologiske
tjeneste fortsetter
Under
Reguleringsforeningenes
Landssammenslutning (RL's) årsmøte
på Geilo ble det vedtatt en ekstraordinær kontingent til finansiering av den
kraftverkshydrologiske tjenesten. Dette betyr at den hydrologiske tjenesten,
som var foreslått av en utredningsgruppe, kan fortsette ut i 1979, men
med redusert virksomhet.
Det var avslaget på søknaden om
midler fra Konsesjonsavgiftsfondet for
1978, som stilte RL's generalforsamling overfor spørsmålet om hele prosjektet måtte skrinlegges, eller om det
var håp om å oppnå statlig støtte senere, slik at det var grunnlag for å
holde arbeidet i gang på et minimumsnivå i ett år. Generalforsamlingen kom
til at denne tjenesten var så viktig at alternativet med ekstraordinær finansiering for et år ble valgt.
Om prosjektet skal kunne gjennomføres, er man avhengig av årlige bevilgninger fra Konsesjonsavgiftsfondet i en
5-årsperiode, varierende fra 1,2 til 1,8
millioner kroner. Om konsesjonsavgiftsmidler gis fra neste år, vil den
kraftverkshydrologiske
tjenesten
kunne utvikles som forutsatt av utredningsgruppen.
Om statlige midler blir avslått også
neste år, er det fare for at hele prosjektet må skrinlegges. Dette til tross for at
utredningen har fastslått at det er mulig å produsere ytterligere flere hundre
millioner kWh i det eksisterende
norske vannkraftsystem hvis den hydrologiske tjenesten blir optimalisert.
Det ble ingen endringer i styresammensetningen for RL' da de tre styremedlemmer med varamenn som var
på valg, alle tok gjenvalg.
RL's styre etter generalforsamlingen
består av:
Styremedlemmer
Kraftutbyggingssjef
Harald Vestad
(formann)
Direktør Johan Baade Mathiesen
(nestformann)

Overingeniør Thorleif Hoff
Direktør Lars Gaukstad
Direktør Per Sødal
Sjefsingeniør Ragnar Myran
Varamenn
Direktør Ole Jørgensen

Direktør Arve Vatne
Overingeniør Arnold Teigset
Direktør Arne Lieungh
Direktør Fredrik Røsstad
Utbyggingssjef Leiv Rathe

Tankar etter informasjonsmøte
og årsfest for etaten
Er vi flinke nok til å informere?
(Er vi opne nok til å ta mot informasjon?)
På det informasjonsmøtet som samarbeidsutvalet skipar til vart det i år
snakka mykje om informasjon. Folk
har eit feil syn på oss i NVE, vart det
hevda. Vi kom ikkje ut godt nok med
vårt syn på oss sjølve, det objektive synet.
Eg vil snu på spørsmålet, er vi opne
nok for å ta mot informasjon? Vi er
ikkje ein etat som skal fortelje folk korleis samfundet skal vere, det er andre
organ som har den oppgåva.
Ei hending på informasjonsmøtet og
ei på årsfesten får meg til å tvile på
evna i etaten til å ta mot signal utanfrå.
Dersom evna til å ta mot tankar i tida
er like lita for dei saker vi er sette til å
stelle med som det desse døma syner,
so er det skremeleg.
Dei som har fylgt litt med i massemedia må vete at barnehagar er noko
som det no vert arbeidt mykje med å få
i gang. Dei som styrer og steller i kommunale organar og private verksemder
viser velvilje her. Då spørsmål om
same sak kom opp på nemnde møte
var svara svert negative. Om det er
eit kontor som arbeider med ei sak so
er det ikkje nok å vise til det. Dersom
det ikkje kjem noko resultat av dette
arbeidet so må vel dei overordna kjen-

ne eit ansvar. Svara som kom på
dette spørsmålet på møtet viste ikkje
mykje velvilje og ansvar.
Så til årsfesten. I haust har det på
statleg plan vore i gang ein stor opplysingskampanje om alkoholproblem.
Serleg -har det vore snakka og skreve
om drikkepress. Dei som ikkje har lagt
merke til denne kampanjen legg lite
merke til saker i samfundet vårt. So
hende det mest utrulege ein gong til på
fest i NVE. «Dei som ikkje vil ha pils
kan gå til eit bord og hente seg anna
drikke.» På bordet stod ingen ting,
men bak bordet i kassar var det verkeleg alkoholfrie drikkevarer å finne.
Eg har møtt fram på dei fleste opne
festane i etaten og teke mang ein tørn
mot det drikkepresset eg her har
skildra. Det har vore lite stønad å få frå
dei som direkte har hatt med dette å
gjere, og der ansvaret ligg, helst fleip
og flåseprat. Likevel har det siste åra
vore ein viss framgang å merke. Men
so i år etter den store opplysningskampanjen eit slikt tilbakefall, er det vilje
eller er det vet som vantar?
«Er vi opne nok til å ta mot informasjon?»
Sigurd Nesdal
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Et historisk glimt fra
Aura-utbyggingen
Når vi fra tid til annen syns at ting går seint, det blir ingen avgjørelse på konsesjonssøknader, vi foler såkalt frustrasjon, kan det være sunt å minnes hva andre
før oss har gjennomgått. Da overingeniør Edvard Svanoe gikk bort januar 1978,
94 år gammel, skrev jeg i Fossekallen bl.a.:
«Det var et liv i medgang og motgang, alt fra optimisme og maksimal innsats
av folk for å bygge Aura til fullstendig og langvarig stillstand.»
Fru Svanoe har sendt meg en del papirer. Vi gjengir punkt 1, Historik, fra et
60-siders notat Svanoe har datert 12. desember 1940. Svanoe fulgte Aura fra
han ble byggeleder der i 1913.
A/S Aura er et norsk selskap, som
blev stiftet 4. juni 1910 med formål
drift, salg, utbygning og nyttiggjørelse
på enhver måte av selskapets eiendomme og rettigheter inden Nesset og
Sunndalen tinglag.

Av
Dir. Sig. Aalefjær

De oprindelige planer:
Ved stortingsbeslutning av 23 /7-1913
fikk A /S Aura tillatelse til å erhverve

Lilledalselven, Aura og Mardøla med
fornødne tomter på Sunndalsøra og tillatelse til å utbygge Lilledalselven i Lil-

Dette er Aursjøen der den første oppfyllingfant sted mens damarbeidene ennå pågikk.
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ledalen og Aura og Mardøla i Eikisdalen.
Høsten 1913 blev aksjemajoriteten
overtatt av det engelske selskap — Nitrogen Products and Carbide Company Ltd., London, mens selskapets
styre fremdeles forblev i Norge.
Konsesjonen blev meddelt ved kg1.
resolusjon av 22/12-1913. Planen var
da å utbygge Lilledalselven til 100 000
hk. og å bygge tilsvarende fabrikker
for produksjon av carbid og cyanamid,
slik at disse kunne være i fuld produksjon forsommeren 1917.
Den årlige produksjonen var beregnet til ca. 160 000 tons 20 prosentlig
cyanamid til en pris av kr. 76.00 pr.
ton emballert færdig for skibning.
For driftsåret 1912/13 var den gjennemsnittlige salgspris ca. kr. 150,00
pr. ton fob. Odda, altså et samlet over-

"
Transportjernbanen fra Sunndalsøra til Osvatnet, en strekning på 23 km ble bygget i 1913 - 14. Fra Dalen til innslag Toppheis ble
bygget en pendelbane (bildet), som løftet vogner og materiell opp 800 meter, før jernbanen fortsatte innover ljellene.

skudd av kr. 74,00 pr. ton eller ca. 12
mill. kr. pr. år.
De samlede anleggsomkostninger
for kraftanlegg og fabrikanlegg var da
beregnet til ca. 31 mill. kr.
Årsaken til at overskuddet blev beregnet såvidt høit, henimot 40 % av de
samlede anleggsomkostninger, var at
kraften i Aura dengang kunne utbygges for ca. kr. 20,00 pr. hk. år.
Arbeidet blev påbegynt høsten 1913
og fortsatt med full kraft til krigens utbrudd 1. august 1914. Alle byggearbeider var da-i full gang, og der var beskjeftiget ca. 2000 arbeidere.
Stansen ved verdenskrigens
1/8-1914

utbrudd

Det engelske selskap hadde påtatt sig å
finansiere disse arbeider. lste september 1914 var der innkjøpt vannrettig-

heter og eiendomme og avsluttet kontrakter om byggearbeider i Sunndalen
for 9,3 mill. kr. Da krigen brøt ut var
ca. 6,3 mill. kr. betalt av det engelske
selskap, mens der manglet penger til å
betale regninger for materialer, maskiner, terminer på inngåtte kontrakter
og eiendomshandler, tilsammen over 3
mill. kr. På grunn av moratoriet i England kunne N.P. & C.C. Ltd., ikke
skaffe videre midler til anleggets fullførelse. Arbeidet måtte derfor stanses, og
styret blev nødsaget til å opta forhandlinger med kreditorene om utsettelse
av betalingen og med N.P. & C.C. Ltd.,
om fornødne midler til opfyllelse av
selskapets forpliktelser. Endel kontrakter ble annulert.
N.P. & C.C. Ltd. lovet, når det
engelske moratorium blev hevet, å
skaffe tilveie de fornødne midler til å

dekke selskapets forpliktelser og til
fullførelse av endel av de påbegynte arbeider, og arbeidet blev derfor fortsatt
høsten 1914 med fullførelse av den
provisoriske kraftstasjon og en del
bygninger i Lilledalen og på Sunndalsøra. Disse arbeider blev fullført i løpet av 1915.
Arbeidet under verdenskrigen
våren 1916 høsten 1919 - .
I 1916 så forholdene mere lovende ut,

og arbeidet blev derfor fortsatt for å
forkorte anleggstiden ved den endelige
utbygging. De vesentligste midler til
disse arbeider blev lånt i Bergens Privatbank, Bergen. I denne tid blev der
utført endel husbygging, lager og verksted blev fullført, og der blev utført adskillige arbeider på jernbanen og hovedtunnellen. I 1919 blev arbeidet
FOSSEKALLEN

nedlagt, da det efter krigens slutt ikke
lengere var noen utsikt til å fullføre utbyggingen.
Arbeider under stansen siden 1920
I tiden siden 1920 er de utførte arbeider holdt såvidt mulig ved like. Som
grunneier har Aura forpliktelser til elveforbygging, gjerdehold, leveranse av
vann og kraft til en del eiendomme og
til drift av selskapets store jordeiendomme i Sunndalen. Jernbaneheisen i
Dalen er ombygget. Kraftstasjonen i
Dalen er holdt i drift og har levert
elektrisitet til Lilledalen og Sunndalen.
Denne stasjon har siden 1939 vært
under ombygging fra 25 til 50 perioder. I Dalevann er påbegynt tettningsarbeider for å skaffe mere vann
om vinteren.

Jernbanevogner

14

og materiell

FOSSEKALLEN

Fortsettelse av utbyggingsarbeidet
Det har den hele tid vært arbeidet for
å få utbyggingsarbeidet fortsatt. I 1924
blev A/S Aura håndgitt til Norsk Aluminium Co. og i 1925 til Badische.
Disse selskaper hadde interesse for
A/S Aura fordi der ved overføring av
Aura til Lilledalen kunne skaffes meget og billig kraft på et sted ved isfri
fjord ved gode fabrikktomter.
De
første planer for en slik overføring var
utarbeidet allerede i 1910, men da det
første andragende om overføring i
1913 blev enstemmig avslått fra alle
hold, var det dengang meget tvilsomt
om en slik overføring i det hele ville bli
innvilget.
I 1926 utarbeidet Auras kontor alle
planer, overslag og utredninger for
overføring av Aura til Lilledalen, og

nytt konsesjonsandragende blev innsendt 2/7-1927.
Med det andragende blev der arbeidet i 4 år. Andragendet blev behandlet gang på gang.
I Møre fylke av herredstyrene i
Sunndalen, Presljord og Vistedal, Øksendal og Grytten, samt av Romsdal
fiskeristyre.
I Molde av overingeniørene for
elektrisitetsforsyningen og fylkesmennene Vik og Utheim.
I Oppland fylke av herredstyret i Lesja.
I Lillehammer av overingeniøren
for elektrisitetsforsyningen og fylkesmannen i Opland.
I Oslo av fiskeriinspektøren i landbruksdepartementet, av Norges Geologiske undersøkelser, av hovedstyret,

på Toppheis. Overing. Edv. Svanøe helt til venstre er sammen med arbeidere

og funksjonærer.

NVE og
Samkjøringens
fotoklubb
Fotoklubben ble startet i november
1977, og har i dag 67 medlemmer. Vi
har fått i stand to fine mørkerom i Husebybakken 28 b. Det ene er utstyrt for
fargefotografering (også med mulighet
for å lage svart/kvitt-bilder), mens det
andre vil bli utstyrt for svart/ kvitt-arbeide. Fargemørkerommet vil om kort
tid kunne leies ut til medlemmene,
mens svart/kvitt-mørkerommet først
kan leies ut når utstyret er på plass,
sannsynligvis i første halvpart av
1979.
Vi har hatt et møte pr. måned i 1978
(unntatt sommermånedene) hvor vi
har hatt foredragsholdere både fra
NVE og utenfra. I september arrangerte vi lysbilledkonkurranse. Det ble
levert inn 24 bilder fra 6 personer. Bildene ble bedømt av folk fra STK-kameraklubb. I oktober og november er
det arrangert kurs i kopiering av fargebilder med 25 deltakere. Lærer er Arne
Thorkildson fra ASEA — Per Kure's
kameraklubb.

Kraftlinjer fra Aura til aluminiumsverket

av arbeidsdepartementet, av skog- og
vassdragskomiteen i stortinget, og endelig av det samlede storting.
Under forhandlingerne blev der i
distriktet avholdt møter med samtlige
grunneiere. Ved beslutning av
24 / 6-1931 samtykket stortinget i at
A/S Aura fikk tillatelse til å overføre
Aura til Lilledalsvassdraget.
I de senere år har der i Norge vært
et sterkt stigende behov for mere elektrisk kraft til elektrisk opvarming, til
dampfremstilling og til elektrisitetsforsyning utover bygdene. I distriktene
om Sunndalen mangler 80 % av innbyggerne elektrisk kraft. Den sterkere
utnyttelsen av kraften har ført til større
og større krav om øket samarbeide og
samkjøring. Ikke alene mellem enkelte
kraftverk, men også mellem de enkelte
landsdele. Hovedoppgaven ved elektrisitetsforsyningen er blitt driftssikkerhet og billig strøm.

på Sunndalsøra,

som skimtes i bakgrunnen.

A/S Aura har derfor i flere år arbeidet med myndighetene for å få
Auras billige kraftmengder med i planene for den borgerlige forsyning, likesom der er arbeidet for å få utnyttet
Aura i samkjøring med Sverige og
Danmark.

Populær plakat
Plakaten «Elektrisitet» som Informasjonskontoret har fått laget, ble utover våren tilbudt skolene rundt i landet. Interessen får man vel ha lov til å
si seg godt fornøyd med, — hittil er
50 000 eksemplarer sendt ut.
Nye skoleklasser som kom til i høst
har meldt sin interesse, og nyutsendelsene av plakaten er nå på trappene.

Fotoklubben
har forbindelse med en
forretning på Majorstua som gir 15%
rabatt på alle varer og 20 % på fargekopiering. Klubben er medlem av
OBEKA (Oslo-bedriftenes kameraklubb). OBEKA har forbindelse med
forretning i sentrum som gir 8 —10%
rabatt på utstyr, forbruksvarer og kopiering. OBEKA har også atelier og
mørkerom, og arrangerer konkurranser, turer og møter. Gjennom OBEKA
får vi kontakt med andre bedriftsfotoklubber og hjelp til å arrangere f.eks.
kurs og konkurranser.

Medlemskontingenten er kr. 20, —
pr. år.
En kan bli medlem ved å henvende
seg til:
Kjell Eidet,
Husebybakken 28 b,
rom 251, telefon 262,
eller til:
Tore Granlund,
Middelthunsgate 29,
rom 657, telefon 655.
Tor Syvert Aass
FOSSEKALLEN

OmBrimkjelen
ved
Tunsbergdalsbreen
Av Nils Haakensen, Brekontoret
Leirdøla kraftverk i Jostedalen er nå
ferdig og ble satt i drift i år.
I forbindelse med Leirdøla-utbyggingen er Tunsbergdalsvannet demmet
Opp. Det meste av tilsiget til kraftverket kommer fra Tunsbergdalsbreen,
som er 48 km2 og er den største utløperen fra Jostedalsbreen.
Omtrent 3 km ovenfor brefronten
på breens vestside ligger en bredemmet
sjø som heter Brimkjelen. En bredemmet sjø som Brimkjelen vil fylles med
vann inntil vannets trykk blir like stort
som bkeens mottrykk. Breen vil da
flyte opp, og det skjer en katastrofeuttapping. Jo mektigere breen er, jo høyere må vannstanden være før tappingen finner sted, og jo større blir
flommen. Brimkjelen har gjerne blitt
tappet en gang i året. De senere årene
har Tunsbergdalsbreen gått mye tilbake, og breens tykkelse ved Brimkjelen er redusert med 40 —50 m, og
flommene har vært små. Den største
uttappingen i de senere år var i 1970
med 11,5 millioner m3.

Utsikt over Brimkjelen
igjen på bunnen.
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Den største flommen man kjenner
til fant sted i 1926, da et sted mellom
15 og 30 millioner m3 ble tappet ut, og
det ble da gjort stor skade. En nybygget stenbro over Leirdøla ble feiet
vekk, og store mengder grus og sten
kom med elven og ødela åkre i Jostedalen.
I 1937 og 1938 var det også store
flommer. Begge år er det beregnet at
ca. 17 millioner m3 er blitt tappet ut.
Disse store flommene fra Brimkjelen minnes ennå av folk i Leirdalen og
Jostedalen, og det gjør seg gjeldende en
viss engstelse for at en ny storflom fra
Brimkjelen kan ødelegge demningen
ved Tunsbergdalsvannet
og således
forårsake en virkelig storflom.
Derfor har Brekontoret fått til oppgave å holde et øye med Brimkjelen for
å varsle om eventuelle endringer som
kan øke uttappingens omfang.
Den 13 juli i år avla Tormod HolthNilsen og Nils Haakensen Brimkjelen
et besøk. Tunsbergdalsvannet var da
så mye oppdemmet at vi kunne kjøre

og nedover Tunsbergdalsbreen

båt nesten inn til breen, og det var bare
en times tid å gå inn til Brimkjelen. Det
var et gunstig tidspunkt å besøke
Brimkjelen for så vidt som den nylig
var blitt tømt, og det var bare et vannspeil på ca. 50 m2 i bunnen. Strandlinjene fra tappingsnivået syntes* godt,
og vi fikk derfor en god oversikt over
det vannvolumet som var tappet ut.
Brimkjelens overflate i tapningsnivået ble anslått til ca. 100 dekar og
høyden fra bunnen til ca. 40 m. Dette
tilsvarer et volum på ca. 1 million m3.
Dette volumet må imidlertid reduseres
en del p.g.a. at det nede i den tomme
Brimkjelen lå igjen en rekke store isfjell. Det skulle derfor ikke være noen
overhengende fare for noen katastrofetapping som kan føre til noen fare for
flom og skade på dammen i Tunsbergdalsvann uten at Tunsbergdalsbreen
går fram og dermed øker i tykkelse.
Breen i dens nåværende størrelse utgjør en for liten demning til at så store
vannmengder vil bli demmet opp at
det kan resultere i en katastrofeflom.

i juli 1978. Tømmingen fant sted ca. to uker tidligere, og is og isJjell ligger
(Foto: Nils Haakensen)

En «helaften» om Fossekallen

Samarbeidsutvalget ved Sentraladministrasjonens informasjonsmøte i november kom i stor grad til å dreie seg om informasjon og om Fossekallens virksomhet. Det var overingeniør Erik Tøndevold, medlem av redaksjonsutvalget,
som ved sitt innledningsforedrag la grunnen til den friske og ikke minst interessante ordveksling som fulgte. Vi finner det derfor på sin plass å gjengi noe av
Erik Tøndevolds innlegg.
—Kjære lesere av Fossekallen! sa
Tøndevold innledningsvis.
Jeg står her som medlem av bladstyrets redaksjonutvalg.
Først litt historikk:
I slutten av 1976 bestemte NVE seg
for å satse mer ressurser på Fossekallen, og det ble nedsatt et hurtigarbeidende utvalg. Utvalget foreslo følgende endringer.
Redaktør i heldagsstilling.
10 nummer i året.
Utvide styret med folk fra
distriktet.
Revidere distribusjonslisten.
Rapporten ble vedtatt i alle hovedtrekk. Dette fortalte jeg på Ciorårets almannamøte og presenterte samtidig
den nye redaktøren.
Nyordningen ble iverksatt 1. januar
78. Etter nesten et år med nytt opplegg
er jeg glad for å få lov til å gi dere en
melding om «rikets tilstand» og om
hvilke tanker vi har for fremtiden.
Fremdeles er vi i en overgangsfase, så
døm oss ikke alt for hardt! Redaktøren
er ny i etaten. Det tar lenger tid enn vi
veteraner tror for å bli kjent i hele vår
allsidige virksomhet.
Fossekallens formål er:
Informasjon, innad og utad.
Skape et godt arbeidsmiljø.
Være organ for fri og trygg meningsutveksling.
Avisen atskiller seg fra de fleste bedriftsaviser. De ansattes organisasjoner oppnevner flertallet av styremedlemmene, og derfor er Fossekallen
uavhengig. Men selvsagt skal avisen
ha en positiv holdning. I all pressevirksomhet er det et tankekors at skandaler
er bedre stoff enn gode nyheter. Vi må
derfor legge oss i selen for å gjøre det
positive lesbart. Det er en dødssynd for
en avis å være kjedelig, for den er aldri
god når den ikke leses.

Større stofftilgang
Hvordan er det med tilgangen på
stoff? Ikke noe å rope hurra for. Personlig liker jeg å skrive og har derfor
noe vanskelig for å forstå problemet
med å få folk til å skrive. Men vi må
være realister og ta folk slik de er, og
derfor må brorparten av stoffet skaffes
på andre måter:
Intervjuer.
Reiser.
Klipping fra andre aviser.
Dere, kjære lesere, kan medvirke
med å gi tips om stoff.
Husk at en avis ikke kan bli god før
redaktøren drukner i stoff. Da kan han
refusere det dårligste og beskjære det
som er unødig langt.
Hva ønsker dere av Fossekallen?
For min del har jeg følgende svar:
Den leses og siteres, men ikke på
grunn av usakligheter. En slik
avis får lettere inn frivillig stoff.
Alle NVE-ansatte finner noe av
interesse. Men husk at alle behøver ikke like alt. Derfor er det
så viktig med variert innhold.
NVE er på offensiven, i beste
mening av ordet. Kjenner dere
følelsen når man bare forsvarer
seg og må måke høye baller tilbake til motstanderen?
En god avis
Å lage en avis er kun et teknisk
og administrativt problem. Derimot
er det en kunst å lage en god avis!
Hva er en god avis?
Hvordan får vi en god avis?
Det er disse to spørsmålene dere
bør hjelpe oss å finne svar på. En
viss interesse har det selvsagt å få
vite hva dere ikke vil ha i bladet.
Men langt mer konstruktivt er det å
fortelle hva dere vil ha.
Som menig leser ønsker jeg:
Flere korte notiser enn hittil.
Innlegg må oppfølges med svar

og kommentarer, helst i samme
nummer, Husk at skrivegleden
kveles av taushet.
Lettlest. Man bør unngå gravalvoret. Ikke vær konvensjonell.
En avis er ikke det samme som
et offentlig dokument.
Det er misforstått lojalitet å betrakte
visse emner som tabu. Et kontroversielt emne bør kunne få en mer positiv
behandling i Fossekallen enn i Teknisk
Ukeblad, for ikke å snakke om en
«herværende middagsavis».
Jo oftere Fossekallen blir omtalt og
sitert, desto fler ønsker å skrive akkurat i vår avis. I avisenes konkurranse
om leserne er det viktig å bringe nyheter før andre. Jeg anmoder derfor ledelsen om å bruke Fossekallen mer
enn hittil for å komme med nyheter.
Så litt om det tekniske:
Vi er ikke helt fornøyd med trykkeriet. Det går for lang tid fra det siste
stoffet leveres til bladet er ferdig.
Distribusjonssystemet
er nettopp
omlagt og ser ut til å fungere bra. Vi
takker
Wiesener
for
EDB-programmet, punchedamene Gerd Strøm
& C. for punching av flere tusen hullkort og idrettslagets skyttergruppe,
Pallesen-Mustikay & Co., som har
sjauen med å klebe adresselapper.
I 1978 klarer vi åtte nummere. Vår
programerklæring er å nå målet om ti
nummer allerede i 1979.
Ansvaret for Fossekallen er hos redaktøren og bladstyret, og det ansvaret
påtar vi oss fullt og helt. Men det ville
være hyggelig med «noko attåt» fra
dere. Til ledelsen har jeg et kort budskap i to punkter:
Vennligst ikke møt innlegg med
taushet, for det dreper skrivegleden. Å tale er sølv, men taushet
er bronse.
Bruk Fossekallen til nyheter.
En vanlig avis får straks vite at den
er dårlig, for da forsvinner abonnentene. Derimot en gratisavis som
Fossekallen får ikke slike signaler. Det
er derfor viktig at dere nå «strøymer
på meg med innlegg så eg knapt kan
anda», sa Erik Tøndevold før ordet ble
gitt fritt.
FOSSEKALLEN

Oss befarere imellom
Ft

efr 11'
<

Vi har vært på befaring.
Alle forhåndstips ga tydelig
uttrykk for at vi derved skulle
legge en alen til vår vekst.
Alen og alen, fru Blom, det
kan sikkert diskuteres, men
vi skal ikke komme nærmere
inn på den ting.
Det føles som om vi har
tatt et skritt opp fra de uerfarnes bleke hop i trange
kontorer både her og der, og
beveget oss i retning gutta
med oppknappet skjorte, med
gufs fra høge fjell og dynamitt
i barske blikk. Vi føler statusen sige inn over oss, så å si.
Som de syv små dverger
vandret vi .fram på kryss og
tvers i Ulla-Førre-verdenen
snart på utsiden av «skallet»
der regn og snøslaps gjorde
raske gjennomslag i vår
blankslitte kontorbukse, snart
kilometerlange vandringer i
mørklagte tunneler fylt med
søle, grov stein — og små innsjoer. Om det ikke hadde
vært for vassdråper og småstein fra høye hvelvinger
som kontinuerlig smalt i den
blå plasthjelmen med «Besøkende» i pannen — og
dermed bønn om overbæren-
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het — ville det vært det rene
søvngjengeri. Uten prosjektgruppens faglige bakgrunn og
dermed rett til å slå seg på
Iårene i overgivenhet over
prima «håndverk», hadde i
bunn og grunn ti meter tunnel
med opplysning om det samlede kilometertall av dette
prosjektstykke begått i harde
jjell fra Oddatjørnsdammen
på kryss og tvers ned til det
som i «sinom» tider skal bli
Hylen kraftstasjon — og enda
lenger, vært tilstrekkelig. I
stedet gikk vi der i mørket to
samfulle dager til ende, og
regaer med å ha snublet i de
fleste underjordiske åpninger
som til sammen skal utgjøre
landets største kraftverk. Vi
møtte tause menn der nede i
mørket, som Håvard Hovik
og hans kamerater.
I 30 år har skuddsalvene
vært musikken i deres ører.
Under fossende elver og bølgende myrer har de «skutt»
seg fram, og funnet tilfredsstillelse ved det. Men, som
mannen uttrykte det: Hver
sin smak sa øltapperen mens
de andre sloss!
Tondevold var gruppens

mest høyttalende. Vi hadde
også ventet oss høyt oppdrevet
tempo i terrenget, idrettsentusiast som han er, en harding både‘ i sinn og skinn, og
appetitt på tunneler som få.
Men merkelig nok, vårt regnestykke stemte ikke helt.
Hans gangteknikk avdekket
tydelige mangler. Med begge
hender dypt i baklommene,
dertil lett foroverbøyet ble
gangen vinglete, samtidig
som denne stilen ga liten
tyngde i frasparkene. Nå le
det riktignok påstått av andre
i prosjektgruppen at metoden
ikke var tilfeldig, mere valgt
med betydelig omhu for å ha
nesen plassert lengst mulig
fremme, noe ikke vi skal forsøke å tilbakevise her. Det får
i tilfelle bli Tøndevolds egen
sak. Stilen var fysisk sett relativt behagelig for oss andre,
og da får nesa komme hvor
den vil.
Vidar Bern var ellers det
levende leksikon fra dette interessante området, og lærerik å lytte til.
Nå sitter de syv små dvergene, Berg, Tøndevold, Ammerud, Salvesen, Rolfsen,
Stokkebø, Bern og hva de heter alle sammen, trygt i sine
kontorer og trekker i tråder.
I høylydt snakk over tekoppene i kantinen løses verdens
energiproblemer, og UllaFørre er rene barnematen.
Å være «medløper» i prosjektgruppe har sine fordeler,
psykisk ikke minst. Du bygger
deg opp i kunnskap og betydelighet — i egne øyne. Du
ser deg selv som en befarer,
og da er meget vunnet i selvgodhet. Du er blitt en av gutta
i oppknappet statussymbol —
nesten!
Sophus

Nansenskolen
besøkeross

7

Det er ikke lenge mellom hver
gang det dukker opp skoleklasser —
og andre — som ønsker å bli satt
nærmere inn i NVE's gjøren og laden, eller spesielle emner som hører
inn under vår etats ansvarsområder.
De unge mennesker over disse lin-

jer utgjør en del av en klasse ved
Nansenskolen i Lillehammer som har
tatt turen til Middelthunsgate 29 for
å skaffe seg åndelig berikelse om vår
elektrisitetsforsyning m.v., og det er
elektrisitetsdirektøren personlig, Asbjørn Vinjar (sittende) som har påtatt

NORDEL med ny film
«Kraftutveksling over grensene» er
den norske tittelen på en ny film om
NORDEL, den nordiske organisasjonen for samarbeid innen elforsyningen, har laget.
Den 20 minutter lange fargefilmen
tar for seg planlegging, produksjon og
forbruk av elektrisitet i de nordiske
landene, og viser hvordan vi samarbei-

der for å dekke hverandres kraftbehov
der det er mulig.
Alternative enrgikilder og hvilke
former for el-produksjon vi kan få i
fremtiden, er et emne som belyses med
tegnefilmteknikk.
«Kraftutveksling over grensene» er
laget av NORDEL's informasjons-

seg oppgaven. Kun det beste er godt
nok, kunne man fristes til å si.
Elevene rundt læremesteren er fra
venstre: Viggo Kristensen, Bergen,
Bjørg Heyerdahl, Hurdal, Eva Lundmark, Oslo, David McCorry, Skottland og Wenche Slavenes, Skien.

gruppe — hvor informasjonssjef Skarheim har vært Norges mann i redaksjonskomiteen.
Manus er oversatt og tilrettelagt av
Informasjonskontoret i samarbeid med
Elforsyningens
Informasjonstjeneste.
Det svenske filmselskapet Forsgren
Produktion har stått for innspillingen.
Filmen vil om kort tid bli tilbudt
bl.a. landets skoler. Interesserte «på
huset» kan få låne den ved henvendelse til Informasjonskontoret.
FOSSEKALLEN

Personalbehandlingen
tilsettingssaker
Svar til Vidar Bern fra lokale tillitsmenn i avd. 61
Vi leser med interesse innlegget fra
Bern om tilsettingssaker i NVE.
Vi er enige med Bern i at det i dag
tar for lang tid fra man søker etter personell, til det blir noen ansatt. Her mener vi at man kan korte vesentlig inn
på tiden også med sentral tilsetting.
I dag har vi en tilsetting sentralt,
hvor vi har vår personalrepresentant i
hovedstyret, som etter vår mening har
gjort, og gjør en god jobb. I alle disse
årene som vi har hatt denne ordningen, har det vært få tvister eller klager.
Vi har alltid sett på Statskraftverkene som en bedrift, og derfor mener
vi ansettelsene må skje sentralt. For
oss er det viktig at alle som søker og til-

settes får en lik behandling. Vi tror den
som ansettes vil føle det som en styrke
når ansettelsene er undertegnet av hovedstyret eller et lignende organ. Likeledes er vi redde for at enkelte av våre.
tillitsmenn lokalt, kan få en vanskelig
og ubehagelig jobb, dersom han skal
sitte i et lokalt tilsettingsråd.
Ellers forundrer det oss når Bern
skriver at han er lovbryter. Vi har
alltid trodd at Bern var den som holdt
seg til loven.
Bern spør også om ikke NEKF sentralt har tillit til sine lokale tillitsmenn.
Vi har aldri følt at det ikke har vært
gjensidig tillit til NEKF. Det har heller
ikke vært noen uenighet når det gjelder standpunkt i denne saken.

Desentralisering har vi ingen ting
imot, men det må være ting som det er
praktisk og riktig å desentralisere. Å
sammenligne NVE med arbeidstilsynet mener vi er galt. Til våre stillinger
følger det som regel boliger. Dette gjør
at våre søkere til stillinger lettere kan
flytte fra distrikt til distrikt, og vi peker
igjen på at vi ser på Statskraftverkene
som en bedrift.
Bern spør hva NEKF og A-direktoratet mener er galt med våre distrikter.
Vi mener det er galt når man bryter lover, men ellers tror vi ikke at det er noe
galt med våre distrikter.
Unnskyld at vi svarte!
15 lokale tillitsmenn
avd. 61, NEKF

Nytt fra Motorklubben
En del NVE-folk har allerede lagt
merke til at det er kommet en ny og
merkelig maskin på vaskeplassen i garasjen. Det er en høytrykksvaskemaskin som skal gjøre det enkelt og effektivt å vaske bilen. En bil vaskes på
mindre enn 10 minutter. Maskinen har
kostet ca. kr. 7000,
og de vaskemidler som kan brukes fås kjøpt hos Døsvik i MK-buret (evt. Christiansen og
Sæbø). Det understrekes at det er spesielle vaskemidler som skal brukes.
Andre midler er ikke tillatt, da det kan
føre til fortetning av dyser p.g.a. uheldige kjemiske reaksjoner. For å vise
bruken av maskinen vil det bli foretatt
demonstrasjon 5 onsdager framover
fra kl. 15.45. Møt opp og se hvor enkelt det egentlig er. — Samme maskin
brukes også til å foreta motorvask. Til
det brukes noe kraftigere vaskemiddel
som også fås i MK-buret. En spesiell
sprøyte for påføring er hengt opp på
vaskeplassen.
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Verktoyutlån

m.v.

Den som nå står for verktøyutlånet
er Tom Rohde og han har tlf.nr. 271
og romnr. 262 B.
Han har ansvar for alt verktøyutlån.
En liste over det mest vanlige verktøy
som utlånes til klubbens medlemmer
følger som bilag til denne bulletin.
Motorklubbens medlemmer disponerer videre en varetilhenger og for å
dekke vedlikeholdet på denne innkreves det en liten avgift på kr. 5, — pr.
døgn/ dag og kr. 10, — pr. week-end.
Avtal leie med Sæbø eller i hans fravær Rohde.
Rekvisisjoner

Styret har utarbeidet en egen rekvisisjon til bruk for MK-medlemmer ved
innkjøp av utstyr til bilen m.v. Rekvisisjoner fås hos styremedlemmene som
for tiden består av følgende:
R. Sæbø (formann)
B. Brattbakk (kasserer)

T. Ulriksen (sekretær)
B. Jerijervi (styremedlem)
G. Haugen (styremedlem)
S. Christiansen (styremedlem)
0. Syverinsen (varamann)
MK-buret

Styret finner grunn til å minne om
MK-buret i garasjen og den service
som ytes der. Foruten vaskemidler til
den nye vaskemaskinen kan du få
kjøpt vinterdekk med opptil 44 % rabatt. Du kan få motorolje og frostvæske m.v. til ca. halv pris. Der finnes
moderne maskiner for omlegging av
dekke og hjulbalansering. Du får etterpigget dine gamle vinterdekk om nødvendig. Styret vil råd til at flest mulig
foretar sjekk av pigg og hjulbalansefør
vinterhjulene settes på bilen. Det koster en bagatell. Snakk med Døsvik i
MK-buret. Åpent daglig kl. 12 —12.15
samt en halv times tid etter kontortid.
Nye MK medlemmer
De som vil bli medlemmer av Motorklubben kan henvende seg til klubbens kasserer, B. Brattbakk, tlf.nr. 226,
romnr. 254. Medlemskapet koster for
tiden kr. 15, — pr. år og pengene brukes til anskaffelse av nytt utstyr.
R. S.
-

Samkjøringen
inn
dataaideren

Mosaikktavlen 1 Samkjøringens driftssentral på Smestad er Norges største og måler 13,5 x 3,1 meter. Den gir en totaloversikt over
samkjøringsnettet i Norge og utvekslingspunktene med utlandet. Tavlen er levert av Siemens i Trondheim.

Et langt og viktig skritt inn i dataalderen ble tatt da Samkjøringen av
kraftverkene i Norge tok i bruk sitt
nye prosessdataanlegg ved den kombinerte lands- og regionsentralen på
Smestad i Oslo i oktober måned. Anlegget gir driftsbetjeningen nye og bedre muligheter til å planlegge og følge
med i driften. Tilsvarende utstyr er
bestilt til regionsentralene i Bergen og
Trondheim, og en bestilling til Narvik
er også under forberedelse. Målsettingen ved disse fornyelsene er bedre
utnyttelse av råenergien og en best
mulig leveringssikkerhet for abonnentene.

mellom
Generaldirektør Sigmund Larsen,
NVE, er valgt til formann etter adm.
direktør Egil Abrahamsen, DnV, som
frasa seg gjenvalg etter å ha sittet som
formann i 7 år, skriver Ingeniør-nytt.
De øvrige medlemmer av samarbeidskomiteen er:
Generaldirektør Haakon Sandvold
Utviklingsdirektør Nic. Knudtzon
Direktør Kaare Frank
Adm. direktør Rolf Lindseth

Direktør Olav Selvaag
Arkitekt MNAL Tore Sveran
Direktør Hans W. Riddervold
LO-formann Tor Halvorsen
Generalsekretær Bjørn Slungaard
Rektor Inge Johansen
Prorektor Hans Holtan
Adm. direktør Johannes Moe
Administrasjonssjef Asle Rudfjord
Studentrepresentant Thomas Vigeland
Studentrepresentant Jon Hindar
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esågått leige ut heile Norddal'n
te veiddahamning åt russerom.
Dæ va reine ord for sjellingom, men ette dessa kulun
ha dæ ikkje vore likt se græinnskapet millom me å om Sylfæst.

Åss æ ikkje så domme såm
åss ser ut te, hæruppi Norddale,
ska åss fårtelja døkk.
Dæ går dæ fårresta ikkje an å
bli hæill . . .
Åss ha bevis på dæ — får hær
eittåre jord'åss eit varp gut, som
dessa kraftkarom inni hugustae
kæin kåmmå te å måtta angre
på.
Dessa luringom flaug ront
sjå kår einkelt tå åss å bau åss
store skjelling får dæ at vatne i
ælvom rænde så styggjele fort
forbi dessa bratte gardom våre.
Fæeillrettogheite kæilla døm
dæ, men nugun tå'åss trudde
sakte dæ va eit slags bratttlændeteskot får jeitavl. N' Sylfæst
Ottdale, på græinngarde, fækk
dubbelt så mykjy skjelling
som'e, får dæ at hæinn åtte på
båe siom tå ælven.
Dæ va rarast læill mæ'om Sevæill Motbakka, brukarn neafår me. Hæinn fækk ikkje eitt
raut øre, hæinn, ænda'n åtte
jordin på båe sio åt Storfosse,
hæin hæing rett upp å ne på
Norgeskarte. Ikkje n' Sevæill,
men fossen.
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Brukarn fyrry'om ha måtta
lurt n', Sevæill, får i skjøtum
sto det någå um at fæillrettogheitin va fråsiparert får garde, å
hørede te åt sæljare såm ha jort
bymennesje tå se.
Kålessen detta kunn gå får
se, begrip ikkje n' Sevæill, får
både ælv-vatne å brattlænde
hass æ da att uppi hær den dag i
dag dæ.
Nå æ dessa karom frampå
att, å nå vil døm byggje kraftværk i ælvom våre.
Døm ha kjøpt å betalt fæillrettogheitin, åss ha ikkje någå
åss skull sagt, si døm.
Men dær ha døm nok fårregna se. Dæ æ ikkje så likte å
årdne upp mæ norddølom.
Dæ någå som hæite konseson
au, væit åss, å detta kæinn døm
bærre få dærsom døm kæin bevise at åss ikkje bli miljøskadde
tå utbyggingen.
Dær står ho mæ oss ho Gro
Harlem Brundtland au. Ho kæinn nok bli katta i sækkje får
dessa kraftkarom ho.
E leigg me nå ikkje så mykjy
burti denna debatten e, ska e
være ærlig så tykkyst e at døm
kæinn få byggje ut såm døm æ
hoga te. E ha vore bærre på eitt
tå dessa protestmøtom, da vart e
neklubba tå om Sylfæst Ottdale
å bett um å heille kjeften, bærre
får di at e sa dæ som dæ va'te, at
fækk åss ikkje fiæire arbeidsplasse uppi hær, kunn døm lik-

Åss har alternative resurse
uppe hærå påstår'n, såm åss
kæinn byjje ut fyrry ælvom
våre.
Døkk sjønne at'n ha fått inni
hugu sitt, at dæ ska gå an å
drågå nytte tå æill dessa gase
som bli tå grismøkken uppi
hær. Dæ æ nok grismøkkgas åt
heile norddale si'n, nær åss læigg'n i røyre neåt dessa nelagte
bygdamøllum å fæ te eitt varmekraftverk tå di.
E hæill me ikkje får einna
æinn at e må fiæipe litegrann
mæ'um Sylfæst å planom hass.
Dæ gløste stygt i augom
på'om i førre vikun, da e lurde
på um grisfjose hass kjøm te å
bli uppattkæilla te Skjåkgris I
hæill Rånåfess II.
Kæin hænde må døm gå burt
ifra å prate um kilowatt auda,
sa'e, å heillan keilla dæ kilogris. Tullprat, si'n Sylfæst, å heill
på sitt.
Kålessen dæ bli te mæ planom åt NVE, heill åt'om Sylfæst, dæ fæ framtie vise. Ænda
så reinn vatne, å mykjy tå grismøkken frå uppi hær, inda
bakka, å neover åt døkk nepå
Lillehammer.

Med nordølshelsning
Gudbrand Norddale'

(operatør på Ekogris I)

Kalles refleksjoner:

Det ser ut til å gå
dårlig med spørrespalten din, herr
redaktør!
Spørsmålene er få, og
svarene er enda
færre.
Men sjøl om det
ikke kommer svar,
skal du vite at enkelte spørsmål likevel har en virkning. Jeg tror for
eksempel at Nyfikens spørsmål i nr.
4 har gitt meg mitt
første
styreverv,
nemlig som medlem av Forenklingsprisjuryen.

«Fjell og Vidde» — organ for Den
norske Turistforening — skriver på
lederplass i siste nummer en oppfordring til NVE som vi synes kan være
vel verdt å merke seg.

TA TOGET TIL FINSE
Det er ikke ønskelig med noe alternativ til toget og sykkelen som framkomstmiddel til Finse. Stedet har i dag
god kommunikasjon til omverdenen
gjennom NSB og kan gjerne forbli bilfritt.
Forbli? — I løpet av sommeren har
vi fått en rekke reaksjoner på den
økende biltrafikken etter den gamle
anleggsveien til Finse. Ikke minst
synes mange blant lokalbefolkningen
at bilen er et uroelement de helst vil
være foruten.
Dessuten
reagerer
mange tilreisende når de går av toget
I år gjorde NVE det sterkt. To av
og oppdager 10 —12 privatbiler parvåre kandidater kom helt til finalen, og
kert ved perrongen, norske såvel som
begge var hovedstyreuttalelser i vassutenlandske — eller når de må smyge
dragsreguleringssaker.
Den ene var
seg forbi biler på tunet framom FinseDagali, og den andre var Øvre
hytta.
Glomma.
Statskraftverkene har tillatelse til å
Til slutt vant Øvre Glomma! Jeg sibruke vegen for sine kjøretøyer i forterer fra juryens innstilling:
bindelse med linjearbeider de er i gang
med. Ettersom den private biltrafikken
Nobelkomiteen var i tvil om
opp
til Finse stadig øker, oppfordrer vi
man skulle gi Sadat og Begin fredsNVE om å begrense sin egen kjøring
prisen før fredsavtalen var klar.
mest mulig og stenge vegen med bom
Men de mente at prisen ville være
ved
Storurdi innenfor statsallmenen oppmuntring og et press for å
ningen hvis ikke lenger nede. For å
fullføre noe som er kommet godt i
gang. Også vi var i samme katte- - være føre var minner vi også om at
den, etter avtalen med NSB, skal føres
pine.
tilbake
til den enkle fottur- og sykkelMed innstillingen
om Øvre
veg den var tenkt å være.
Glomma av 3/7-78 til Energidepartementet har NVE gjort et
langt skritt videre på forenklingens
vei, I våre dager med lynraske
elektriske skrivemaskiner og avanserte tekstbehandlingsrutiner er det
imponerende at man nøyer seg
med 465 sider.
Det er bra å ha høye mål, men
spørsmålet er om man i dette tilfellet
har overvurdert mulighetene. Innen
1980 vil man nemlig slutte med pakkepost og gå over til å skrive brev som
får plass i en konvolutt.
Kalle

Ja, ja, Kalle, nå har du endelig fått
fast grunn under føttene, og la meg
med engang få lov til å gratulere med
«nyervervelsen». Om det ble slik du
selv ønsket det, er vel vanskelig å få
vite, men dine refleksjoner
da
«anleggsarbeidene» begynte i sommer
med «rensking, pæling, fundamentering/støping, steinarbeide og opprydding»
var
interessante
for en
«ingeniørautodidakt» som meg.
Noe jeg lurer på er hvorfor det er
satt fast en bolt i stenen ved siden av
deg. Jeg vet ikke om du selv også stusser litt over denne bolten som stikker
opp av steinen. Slegge eller feisel og
bor lagde dere vel hullene med, og når
sprengstoff ikke ble bukt var det vel kiler og bleier dere brukte når fjellet eller
steinene skulle deles. Du kunne vel
også med et lett slag på steinen både
høre og se om og hvorledes steinen
kunne deles ved å bruke slegge på rett
plass med passende styrke. Vel, som
du skjønner, dette har jeg ikke så mye
greie på, så en nærmere orientering fra
kyndig hold kunne være interessant.
Tillat meg et lite sukk til slutt, jeg
skulle gjerne sett at du hadde vært
plassert noe lenger inn på plenen mot
bygningen, slik at du også kunne sees
fra østvinudene i sydfløyen. Dessuten,
du har jo selv gitt uttrykk for at du vil
ha liv og røre i haven din og at uteservering ville skape dette i sommertiden.
Mellom linjene har du kanskje ment
å antyde at du gjerne skulle stått litt
nærmere kantinen, og der er jeg enig
med deg. Å ha deg noe mere blant oss
tror jeg kunne bidra til å inspirere
mange til å begynne å snakke om noe
annet enn fag i lunsjpausen. Kanskje
gamle gode rallarhistorier ville få en
renessanse?
Hilsen Blåmann
PS
Jeg antar, Kalle, at du som jeg synes
at slik lett korrespondanse oss i mellom er noe mer hyggelig enn den mer
formelle saksbehandling (byråkratiske
sådanne, nei, nei, at jeg skulle føyet til
denne parantesen) ref. Fossekallen nr.
5/1978.
Ds.
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NY FILM:

«Elektrisiteten
vår viktigste
energiform»

—

InformasjonstjeElforsyningens
neste har sammen med Instituttet for
læreprogrammer produsert en stillfilm
med tittelen «Elektrisiteten — vår viktigste energiform».
Stillfilmen består av 72 lysbilder
med inntalt tekst på kassett.
Det 45 minutter lange programmet
tar for seg elektrisitetens plass i energibildet, hvordan den produseres, hvem
som bruker den, til hvilke formål og
hvilke fordeler og ulemper elektrisitet
har sammenlignet med andre energiformer. Stillfilmen gir en forholdsvis
bred gjennomgang av en del problemer som knytter seg til vår elforsyning.
har stillfilInformasjonskontoret
men til utlån.
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— En lys idé i disse el-strømmens dyrtider!

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo

