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Sammenlignet med energimel-
ding, Alta og økte GWh-uttel-
linger kommer sikkert mange
til dømme vårt teme denne
gang nedenom og hjem, som
det heter.

For første gang, forteller de
som har vært her lenge, ar-
rangeres kurs i førstehjelp ved
hovedkontoret. Ja vel, og hva
med det. Kurs i førstehjelp reg-
nes ikke til de store begivenhe-
ter og avvikles både hist og her
uten å påkalle den helt store
oppmerksomhet. og en gang
må dessuten være den første.

Det er så.
Vi tenker tilbake og minnes

speider'n. Var det ikke noe
med rekruttskolen også, en
gang i den (jerne fortid for oss
som var utsatt for den. Jo, så
menn var det, det. Men det var
egentlig en annen situasjon.
Speiderskjorta og førstehjelp
hørte liksom sammen uten vi-
dere. I soldattiden var første-
hjelptimene først og fremst en
kjærkommen avslapping fra
eksersis og utmarsjer.

Det var den gang.
Arbeidsmiljoutvalgets for-



lengede arm, dvs. verneombu-




dene står bak den gode ide.
Selv om vår arbeidsplass ikke
nettopp betraktes som farlig i
vernesammenheng, er kanskje
menneskene her desto skrepeli-
gere, og førstehjelp kan bli
avgjørende. Nå var det egentlig
ikke slik vi tenkte, ikke så
håndgripelig. Det som slo oss
var den gode tanke og vilje som
ligger bak. At noen viser om-
tenksomhet for den side av vår
dag, omtenksomhet for andre.

Det er prisverdig.

Ombudenes hensikt gikk
først og fremst ut på å bedre
egen evne til assistanse. Så vi-
ser det seg at mer enn det dob-
belte av de 21 deltakere i dette
kurset meldte seg på. I sannhet
en meget oppmuntrende situa-
sjon — frivilligh" kveldstid og
ingen godtgjørelse tatt i be-
traktning. Det er sjelden kost i
våre dager og ikke minst derfor
blir tiltaket sett opp til av  alle
— fotfolk og sjefer. Det viser
seg at ennå kan omgivelsene
forbause — positivt.

Neste kurs er allerede under
planlegging.

RED.



Inntrykk fra e k vassdrag
Av forstkandidat 0. Dammerud.

International Union of Fo-
rest Research Organizations
(IUFRO), Division 3 Long
Distance Transport arranger-
te i 1979 i Finland et «Sym-
posium on water transport,
of wood», eller fløtning for
de som vil ha det på norsk.
Symposiet var lagt til østre

I en tid da vi i Norge ser at fiøt-
ningen legges ned i de fleste vassdrag,
kan en undre seg over hvor aktuelt et
slikt symposium er. Over store deler
av verden har imidlertid vassdragene
større betydning som transportårer
enn som energiressurs, Slik også i
Finland uten at dette forhindrer at
nesten hver vanndråpe er utnyttet til
kraftproduksjon.

Vannvegene, både til sjøs og i
vassdragene, har til alle tider utgjort
en betydelig del av Finlands kommu-
nikasjonsnett. Landet som er kjent
som «de 1000 sjøars land» har egent-
lig ca. 55 000 sjøer av noe størrelse.
Saimavassdraget i øst fra den største
innsjøen Saimen oppover i Norra Ka-
relen er det viktigste vannvegsystem i
Finland.

Vassdraget har gjennom elven
Vuoksen utløp i Ladoga i USSR. Sai-
makanalen fra Lappenranta (Vill-
manstrand) gjennom tidligere finske
områder til Viborg (nå i USSR) for-
binder vassdraget med internasjonale
farvann. Kanalen som første gang ble
åpnet i 1856 er flere ganger ødelagt i
krig, men ble gjenåpnet i modernisert
form i 1968. Dette ble mulig ved en
avtale mellom Finland og USSR slut-
tet i 1963, om leie av kanalområdet
på sovjetisk side, samt øya Malyi Vy-
sotski. Finland har bygget og admi-
nistrerer kanalen som kan bringe far-
tøy med opptil 3000 tons lastkapasitet
fra industribyene ved Øst-Finlands
innsjøer til Europas kysthavner, samt
Sovjetunionens og Mellom-Europas
indre vannveger. 


del av Finland i området ved
sjøen Saimen og Norra Kare-
len. Forstkandidat 0. Dam-
merud fra VN var invitert til
symposiet med et foredrag
om «Water transport of
Wood and its impact on
hydroelectric power produc-
tion».

Kanalen er 42,9 km lang, hvorav
19,6 km på sovjetisk side. Fra ne-
derste sluse ut til grensen for sovjetisk
territorialfarvann i Finska viken er det
131- km. Total fallhøyde er 75,6 m,

0. Dammerud

fordelt på 8 sluser med varierende
fallhøyde fra 5,54 - 12,69 m. Kana-
len er dimensjonert for fartøy med
største lengde 82 m, bredde 11,8 m,
dybde 4,35 m og mastehøyde 24,5.

Regionen rundt Saimavassdraget
har skoger og industrier som utgjør
en viktig faktor i Finlands næringsliv.
Ca. 20 % av landets eksportvolum
kommer fra regionen og en betydelig
andel kan transporteres i vassdraget.
Godsmengden har økt betydelig i se-
nere år, men organiseringen av laste-
og lossearbeidet i de nye innlandshav-
ner viser seg å være en begrensende
faktor. Ofte må arbeidere hentes fra
Helsinki til hver enkelt jobb.

Størst betydning har imidlertid
vassdraget som transportåre og lag-
ringsplass for tømmer til trefored-
lingsindustrien i området. Mange av
disse teller blant verdens største og
en ikke liten andel av langtransport av
tømmer foregår som fiøtning. Fløt-
ning av bunter som mest vanlig lages
ved å slå stålband rundt billasset før
dette tippes direkte i vassdraget.

Løsfløtning foregår ikke. Det eneste
sted man kunne se løsfløtning var ved
grensen til Sovjet der tømmer derfra
ble mottatt i sorterings- og buntean-
legg.

I 8 av årets måneder, april - mai
til medio desember, foregår en «hek-
tisk» sleping av tømmer i store slep -
opptil 60 000 m3 - med en marsjhas-
tighet av noen få km/t. Likevel en
billig form for transport som er gjen-
stand for nøye studier i laboratorier
for å finne frem til hensiktsmessig
oppbygging av slep, innsats av taubå-
ter og utforming av sefileden m.m.
Energisituasjonen i fremtiden forven-
tes å føre til en økning av både denne
form for transport og båttransporten
innenlands.

Energiressursene i vassdraget er
sammenlignet med våre forhold svært
små på grunn av liten nivåforskjell og
moderate nedbørmengder. Alle fall
syntes imidlertid å være utnyttet til
kraftproduksjon. For å få fløtningen
forbi kraftverkene var bygget sluser,
kraner eller andre innretninger. Ved
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x et kraftverk, Pamilon Vesivoimalaitos,x
0 IDENSALMI 0 NURMES kx 240 GWh, som ble besøkt ble tem-

-#.1.x.f. merbunter firt ned gjennom en 50 m
k dyp sjakt til avløpskanalen, En gene-ø"

°LIEKSA rator på toppen av krana tok vare på
. x

Pielinen

1411\
energien som ble frigjort ved ned-
firingen.

SIILINJARVI

KAAVI Den store innsjøen Saimen betrak-
tes som «ikke regulert». Vannstanden

0 kunne visstnok variere opptil 2 m og
 KUOPIO

Kall, alt vann fra sjøen er utnyttet i Fin-

li,IN
lands største vannkraftverk, ImatranJuojar,

0/1.0% %

`="JOENSUU Voima.
For turister slippes det vann i Ima-ø/1 • trankoski (Imatrafossen) St.Hans. Ved

amiN
Orives

siden av fossen finner man Valtionho-
VARKAUSe• telli (Statshotellet), et pompøst garn-

melt hotell bygget for tsartidens nob-
Haukive, lesse som dro hit fra Leningrad om

PuHas,‹ sommeren til et bedre klima. Har man

NYSLOTT® sin kone med kan man her risikere å
Puruve,

4?(

Pihlajaves,
få tildelt keisersuiten i «två våningar»,

ST. MICHEL
PUTIKKO,c x

	

ORRAINTAIPALE

C,

.(i.p<4. I IVIcATRA

linna. I middelalderen var dette en av
slott) med den gamle borgen Olaven-

VILLMANSTRAND4,

den vestlige kulturs utpost mot øst.
xx Nå er borgen om sommeren senter

x ;57 for operafestspill, men minner om de
‘-!') VIBORG

	

xX
to kulturers møte finner vi igjen i det

® FREDRIKISHAMN
x

karelske våpenskjold der det europeis-
+ ke rette, tveeggede sverd står mot tar-

4 LOVISA ® x

	

KOTKA k tarenes bredbladede krumsabel. I dag

	

4 B.ORGAX pryder skjoldet bl.a. etiketten på dex

	

x karelske øfflasker, til glede for noen

	

+ + + +.3/4" og ergrelse for russerne.
Finska Viken Det østfinske landskapet er preget

LENINGRAD 0 av skog og atter skog. Røde furuleg-
ger lyser varmt langs lave strender,
innimellom stiger røken opp fra tre-
foredlingsfabrikkene og en undrer seg

	

TEGNFORKLARINGER: over hvor folk befinner seg. Det fin-
havn nes lite eldre bosetting og jordbruk i

	

planlagt havn svært beskjeden grad.

djup skipslei

	

— -- - planlagt djup skipslei
*

	 1,5... 2,4 skipslei

..."  sluse

og passer ikke St. Hans kan bruset fra
fossen oppleves i hotellets spesielle
cocktail «Kosenkosken» til minne om

KRISTINA FINLAND 1c det som var.

SSSR Imatra ligger 260 km fra Helsinki
/  Saimen

og herfra kan en på gode veger legge
turen nordover til Savonlinna (Ny-
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Fra Saimakanalen — tommerslep på veg fra innlandsvassdraget Tommerbunt tippes direkte til vassdrag fra terrenggående trak-
til industrien ved kysten. tor på ferde.

Sluse for tommerslep ved Kaltimo kraftverk i Norra Karelen.

FOSSEKALLEN 5



Elektrisk felt
og helserisikoen

Tor Inge Akselsen

Informasjonskonsulent Tor
Inge Akselsen redegjør
denne artikkelen for den
undersøkelsen man foretar
Sverige for å kartlegge hvor
stor fare det er for genetiske
skader blant de arbeidere
som arbeider ved elektriske
installasjoner med en spen-
ning på over 400 kV.

— De resultater som fore-
løpig er offentliggjort, er tatt
fra den forste delen av en
større undersøkelse. Først
etter at hele forskningsar-
beidet er sluttført, kan man
si noe mer sikkert om helse-
risikoen for de arbeidere
dette gjelder, skriver han
bl.a.

Det er dessuten grunn til
å peke på at man arbeider
med disse spørsmål også
Norge — m.a. 1 Norges vass-
drags- og elektrisitetsvesen.
Det er videre ikke automa-
tisk gitt at man kan sam-
menligne de svenske forhol-
dene med de norske.

Den senere tid er det blåst nytt liv i
debatten om den helserisiko arbeidere i
transformatorstasjoner og linjearbei-
dere kan være utsatt for ved arbeid ved
installasjoner med en spenning på over
400 kV. Bakgrunnen for at interessen
for dette spørsmålet nå synes å ha økt,
er at en svensk undersøkelse som ut-
føres om dette emnet, har fått relativt
bred omtale i massemedia.

Den svenske undersøkelsen gjøres
etter initiativ fra Statens Vattenfalls-
verk. NVE har bedt om og fått tilsendt
de foreløpige resultatene av undersø-
kelsen. Jeg skal her forsøke i korte
trekk å redegjøre for den og grunnlaget
for de konklusjoner som foreløpig er
trukket.

Motstridende
Innledningsvis vil det være riktig å
nevne at man siden begynnelsen av
70-tallet har vist sikkerhetsaspektet
med hensyn til arbeid ved installasjo-
ner med over 400 kV spenning, stadig
større oppmerksomhet. Først og
fremst har man vært interessert i å
kartlegge betydningen av opphold i
elektriske kraftfelt.

Også tidligere har det vært utført
undersøkelser både på dyr og mennes-
ker som har vært utsatt for lavfrek-
vente elektriske felt. Resultatene har
vært usikre og innbyrdes motstri-
dende. Det har ikke vært mulig å
trekke sikre konklusjoner på grunnlag
av dem.

Umeå Universitet
Den svenske undersøkelsen, som har
vært mye omtalt den senere tid, har sin
bakgrunn i en annen undersøkelse
som ble sluttført i fjor. Selv om man
heller ikke av denne kunne trekke
sikre konklusjoner, ga den visse mdi-
kasjoner på at det å oppholde seg i de
elektriske felt dette gialdt, kunne med-
føre genetiske skader. Man satte fram
en teori som gikk ut på at de ar-
beiderne dette gjaldt, ville få færre
barn — og særlig færre gutter — enn
andre.

Det var da også denne teorien man
ville undersøke nærmere. Statens Vat-




tenfallsverk tok da initiativet til en ny
undersøkelse.

Nå har man lagt fram en foreløpig
rapport fra denne undersøkelsen, og
denne rapporten har blåst nytt liv i de-
batten om eventuell helserisiko ved å
arbeide ved installasjoner med en
spenning på over 400 kV. Dosent Ste-
fan Nordstrøm ved Universitetet i
Umeå leder undersøkelsen.

Fruktbarheten
Foreløpig ser det ut til interessen først
og fremst knytter seg til to punkter:

Undersøkelsen gir indikasjoner
på at arbeidere ved de installasjoner
det her er snakk om, får nedsatt frukt-
barhet.

Videre ser det ut til at de oftere
får barn med medfødte misdannelser.
Dette gjaldt 7,1 prosent av de under-
søkte. Normalt ligger andelen på om-
kring 2,6 prosent.

I motsetning til undersøkelsen som
ble sluttført i fjor, tyder ikke det arbeid
man nå har utført, på at kjønnsforde-
lingen av nyfødte barn er unormal.

Ufullstendig
Det er imidlertid grunn til å under-
streke at den svenske undersøkelsen er
svært ufullstendig. De som står bak
den, sier da også selv at det er nødven-
dig med forsterket innsats for om mu-
lig å kunne si noe sikkert om helserisi-
koen ved å arbeide ved installasjoner
med en spenning på over 400 kV. Bare
hvis tendensen holder seg, har man
grunnlag for å si at det foreligger fare
for genetiske skader.

Undersøkelsen er ufullstendig på
flere punkter. Dette gjelder særlig de
punkter som har vært omfattet med
størst interesse. Utvalget som har ført
til den foreløpige konklusjon at de ar-
beiderne dette gjelder, får flere barn
med medfødte misdannelser, er svært
lite. Det var åtte barn dette gjaldt.  I  ett
av tilfellene forelå det dessuten mis-
tanke om at misdannelsen kunne skyl-
des at moren hadde hatt røde hunder
under svangerskapet.

Analyser av kromosomene hos de
arbeiderne som har vært med i under-
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Statsbudsjettet 1980

Stortingsbehandlingen av NVE's
budsjett for 1980 fant sted 27.11.79.
Enkelte forhold kan være av interesse
i denne sammenheng.

Under kap. 1885, Elektrisitets- og
vassdragsforvaltning er det ført opp to
nye poster:

Post 35, Bandak-Norsjo og
Norsjo-Sklenskanalen.
En avtale mellom staten og Telemark
fylke går i korthet ut på at staten skal
foreta en opprustning av kanalene
som er kostnadsregnet til ca. 33,4
mill. kroner. Staten skal videre over-
føre kanalene med aktiva og passiva
til fylket som etter en overgangsperio-
de skal være ansvarlig for framtidig
vedlikehold og drift. Det er forutsatt

søkelsen, er også noe usikre. Det pekes
på at skadene kan ha andre årsaker.
Blant annet var en av forsøksper-
sonene vanerøker, og hos ham ble
det påvist betydelig større skader enn
hos andre. Undersøkelsen blir derfor
videreført akkurat på dette punktet.

På nzert hold
Det har vært reist spørsmål om hva
som må gjøres her i Norge dersom de
teoriene man arbeider etter i Sverige
holder stikk.

Foreløpig er det for tidlig å si noe
om det. Arbeidet som er gjort i vårt na-
boland hittil, er som nevnt ufullsten-
dig. Vi må vel imidlertid følge med i
det som gjøres videre på dette feltet.

I tillegg bør det bemerkes at det på
flere hold i NVE arbeides med sikker-
heten for de arbeiderne som arbeider
ved installasjoner med en spenning på
over 400 kV.

Det er dessuten ikke uten videre
klart at de forholdene man har i Sve-
rige på dette området, kan sammenlig-
nes med norske forhold. Dessuten
bedres sikkerhetsrutinene stadig både i
Norge og Sverige. Og den fysiske ut-
forming av de installasjoner dette gjel-
der, blir også endret fra tid til annen. 


at det oppnås en langsiktig avtale med
Skiensvassdragets fellesfløtningsfore-
ning om bruk av Bandak-Norsjø-ka-
nalen til tømmerfløting.

Industrikomiteen har understreket
betydningen av at kanalene i Tele-
marksvassdraget opprettholdes som
transportåre for industrien, tømmer-
fløtingen, alminnelig ferdsel og turist-
trafikk. For 1980 er det bevilget 3
mill. kroner.

Det kan nevnes at NVE ved VV har
forestått bygging av en ny Hogga dam
som regulerer Vestvannene (post 33).
Anleggsarbeidene ventes avsluttet i ja-
nuar 1980, og det er i alt bevilget 19,4
mill. kroner.

Post 60. Tilskott til vei Fjoro-Tafjord
I 1977 fikk Tafjord Kraftselskap tilla-
telse til å bygge ut Tafjord 5. Ett av
vilkårene for tillatelsen var at kraft-
selskapet ble pålagt å innbetale 25
mill. kroner til et veifond som skulle
anvendes for å skaffe Tafjordbygda
veiutløsning.

Møre og Romsdal fylke og Norddal
kommune var videre villig til å yte til-
skott på henholdsvis 10 mill. kroner og
4 mill. kroner til veien.

Kostnadsoverslaget for veiprosjektet
fra mai 1978 lyder på 54 mill. kroner.
For å få realisert denne veiutbyggingen
innenfor en rimelig tid, sa staten seg
villig til å finansiere restbeløpet. Saken
ble fremmet i St.prp.nr. 1. Tillegg nr. 7
(1979-80), og Stortinget bevilget 15

kroner som tilskott til veien. Be-
vilgningene under kap. 2454, post 33,
Ulla-Førre-anleggene, ble redusert til-
svarende.

Under kap. 1890, post 70, Tilskott
til elektrisitetsforsyningen, var det i
budsjettproposisjonen et bevilgnings-
forslag på 102 mill, kroner for 1980.
For 1979 ble det bevilget 100 mill. kro-
ner.

Industrikomiteen viste til at selv
med økende bevilgninger i de senere år
har søknadsmassen økt enda sterkere.
Søknadsmassen var ved utløpet av
1978 kommet opp i 443,3 mill. kroner.
Det ble også pekt på at en kan regne
med energigevinster ved et bedre ut-




bygget linjenett og at elektrisitetsver-
kene ikke kan makte de store forsterk-
ningsoppgavene uten økt tilskott. Ko-
miteen foreslo derfor bevilgningen økt
med 15 mill. kroner.

Komiteens bevilgningsforslag på
117 mill. kroner ble vedtatt. Bevilg-
ningen under kap. 2454, post 33, Ulla-
Førre-anleggene, ble redusert med 10
mill. kroner og post 34, Eidf,jordanleg-
gene med 5 mill. kroner.

Kap. 2454. Statskraftverkene.
Under post 24 Driftsresultat er det
budsjettert med et underskott på 287,5
mill. kroner. Prisen på statskraft til al-
minnelig forsyning ble vedtatt forhø-
yet med 20 % fra 5,94 øre/kWh til
7,13 øre/ kWh med virkning fra 1. juli
1980.

Levering til storindustri vil i 1980
utgjøre ca. 46 pst. av de samlede leve-
ranser på 30.000 GWh. Den midlere
pris for Statskraftverkenes samlede
salg blir ca. 4,97 øre/kWh.

Postene 30-49. Investeringer.
Som det er nevnt foran ble proposisjo-
nens bevilgjningsforslag for 1980 re-
dusert med 30. mill kroner til 1.877,9
mill. kroner mot 1.829,9 mill. kroner
for 1979. En øking på 2,6 % betyr i
realiteten en reduksjon i investerings-
volumet på grunn av både prisøking
og innføring av kostnadskrevende til-
tak i forbindelse med krav fra Statens
arbeidstilsyn.

Av bevilgningen for 1980 går
1.096,1 mill. kroner til kraftanlegg.
643,2 mill. kroner til overføringsan-
legg og 138,6 mill. kroner til planleg-
ging, fornyelser og ymse.

Det er under ny post 42, Små vann-
kraftkilder, bevilget 20 mill. kroner. 15
mill, kroner av dette er forutsatt nyttet
til bygging av Norddalen kraftverk i
Skjomen. Foreløpige data for dette er
10 MW installasjon og 25 GWh/ år
med et kostnadsoverslag på 50 mill.
kroner. Dette er et prøveprosjekt av
denne typen kraftverk hvor det er tatt
sikte på å få utførelsen så enkel som
mulig.

B. Nilsen
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Informasjonen ved NVE's kraftverker styrkes

Mår først ute med opplegg
som ga 50 prosent økning besøket
NVE satser nå på å bygge ut infor-
masjonen ved besøkskraftverkene.
Mår var først ute og fikk sitt opplegg
før sommersesongen 1979, og det re-
sulterte i at tallet på besøkende steg
fra ca. 4000 i 1978 til ca. 6000 i fjor.
Suksessen skyldes ikke minst den po-
sitive innstilling blant de ansatte på
kraftverket, det gode samarbeidet med
turistkontoret og den omtale tiltaket
har fått i den lokale presse.

Omvisningsprogrammet ser slik ut:
Gruppene blir mottatt i kraftverkets

vestibyle. Der blir det vist et lysbilde-
program med kommentarer lest av
forfatteren Carl Fredrik Prytz. Det blir
der fortalt om behovet for elektrisitet,
hvordan den produseres og overføres
og om naturvern i forbindelse med
kraftutbyggingen.

Vannveien er filustrert ved en skis-
se, og det vekslende strømbehov i
løpet av et døgn — sommer og vinter

— er vist ved grafisk fremstilling.
Avslutningsbildet viser den ruten man
skal følge på omvisningen. Deltakerne
får utdelt «Mår-guiden» som er en
orientering om hva de får se på om-
visningen. På grunn av støyen inne i
maskinsalen er det ofte bare de som

Informasjonssjef

Øystein Skarheim

står nærmest omviseren, som hører
en muntlig orientering. Vi har derfor
nummeret de enkelte elementer, og så
finner man omtale utfor det tilsvaren-
de nummer på «Mår-guiden». På agg-
regatet er det f.eks. satt opp et 3-tall,
og på guiden kan en bl.a. lese: «Dette
er et aggregat og består av en horison-

tal peltonturbin på 51 000 hestekrefter
og generatoren som kan yte 36 000
kW. På enden av akslingen sitter den
såkalte magnetiseringsmaskinen. En
generator må magnetiseres for å kun-
ne gi strøm.

Vannet presses mot turbinskovIene
gjennom 2 munnstykker (dyser).
Vannstrålen fra hver dyse har en dia-
meter på 23 cm og gir et trykk tilsva-
rende 34 000 kg. Vannmengden fra
dysene — og dermed ytelsen fra tur-
binen — reguleres av en nåleventil.
Det er den vi ser på toppen av tilløps-
røret.»

Men før de besøkende er kommet
til maskinsalen, har de fått se en utstil-
ling som består av 14 plakater mon-
tert på veggen i atkomsttunnelen.

Gjennom fotografier og skisser sø-
ker vi å utdype en del av det som ble
tatt opp i lysbildeprogrammet og dess-
uten plassere Mår kraftverk inn i en
større sammenheng. Plakatene har
disse overskriftene: Vårt samfunn er
energikrevende, Produksjon av elek-
trisk kraft, Alternative energiformer,
Sola er drivkraften, Vannkraftressur-
sene i Vest-Telemark, Reguleringsma-
gasinene til Mår kraftverk, Vann-
veien, Kraftstasjonen, Transformato-
ren, Koplingsanlegg, Kraftledningene,
Samkjøringsnettet, Sikker elektrisitets-
forsyning, Vi må spare på strømmen.

I 1980 står Tokke og Aura for tur.
På disse steder savner en et egnet sted
for lysbildefremvisning, og vi vil der-
for i første omgang sette opp plakat-
utstillinger og få utarbeidet trykte
orienteringer til bruk ved omvis-
ninger. Begge kraftverkene har likevel
mottatt et lysbildeprogram som bl.a.
vil bli brukt ved orienteringer for sko-
leklasser, leirskoler m.v.

Lokalpressen ga store oppslag til åp-
ningen av omvisningsprogrammet.

«Varden» skrev bl.a.: «Mår kraftverk
er en av de store turistattraksjoner
Tinn, og tusener av turister har gjen-
nom årenes løp vandret gjennom
kraftstasjonshallene langt inne i berget
det blå. Nå har statskraftverkene sat-

Kf

anile,'n
eneni, i.raftvc:ri(
Vi ni. tQe kr;,fffwwk,?ne

ertergi c«.111 t'ar
torm av etetonstlet. Vi

er derfor om kraft-
verkets virimingsgrad.
Deone  varierer fra  30
B8 %,

«Produksjon av elektrisk kraft» er tittelen på en av plakatene, og teksten lyder: «Vi
skaffer oss elektrisk kraft ved omformingen av annen energi i kraftverk. V1 må tilfore
kraftverkene mer energi enn vl får ut 1 form av elektrisitet. Vi snakker derfor om
kraftverkets virkningsgrad. Denne varierer fra 30 % til 88 % .» Bildene viser et kullfyrt
kraftverk, et oljefyrt kraftverk, et kjernekraftverk, et gassfyrt kraftverk og et vann-
kraftverk.
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set mye for å gi turistene en enda
bedre informasjon om kraftanlegget.

— —
Og la oss med en gang si, at det var

et informativt opplegg man hadde
kommet frem til.

— —
Turistsjef Knut Aarnes var meget

godt fornøyd med informasjonsoppleg-
get.

Rjukan Arbeiderblad skrev bl.a.:
«Pressen fikk ta del i et informasjons-
opplegg fredag, og inntrykket en sit-
ter tilbake med er meget godt. Dette er
et svært positivt tiltak fra statskraft-
verkenes side, som vil gjøre adskillig i
arbeidet med å fortelle hva kraftut-
bygging generelt, og vannkraftverk
spesielt, er for noe. Opplegget tar
grundig for seg alt som måtte være av
interesse i så henseende, og vi skulle
tro at de aller fleste som nå besøker
Mår kraftverk, vil komme ut igjen
med ganske nye id&r om hva vann-
kraft og kraftutbygging egentlig er.»

Turbinhjulet har fått nr. 2, og 1 Mår-gulden kan en lese at det er et reservehjul og at
det koster omkring 1,5 millioner kroner.

To besokende foran en av plakatene

Og Telemark Arbeiderblad skrev
bl.a.: «La det være sagt med en gang:
Man har kommet fram til en «vri»
som virkelig har sjanse til å slå an hos
folk flest.

Man håper at dette opplegget, som

er det første i sitt slag, vil bidra til
å øke interessen ytterligere for kraft-
verket. Hittil har man fått besøk av
ca. 4000 personer årlig, men oppslut-
ningen kunne gjerne være noe høyere
fra den lokale befolkning.»
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Massemedia og elforsyningen:

PRESSEN TAR SIN OPPGAVE
ALVORLIG

Nordlys-redaktor Reidar Nielsen
intervjuet av Tor Inge Akselsen

Jeg tror ikke det er riktig av dem
som er ansvarlig for kraftutbygging
og elforsyning her i landet å rette
kritikk mot pressen når man ikke når
fram med egen informasjon. Pressen
tar nemlig i det store og hele sin
oppgave alvorlig. Elektrisitetsforsy-
ningen burde i stedet rette søkelyset
innover. Er det ikke etatenes egen
informasjon det er noe galt med?
Husk at når redskapen blir for dårlig,
blir resultatet også deretter.

Det var redaktør Reidar Nielsen i
avisa Nordlys som uttalte dette i en
samtale med undertegnede under kon-
taktkonferansen mellom norske avis-
redaktører på den ene side og Elforsy-
ningens informasjonstjeneste og
NVE's informasjonskontor på den an-
nen. Konferansen ble holdt i måneds-
skiftet november/ desember. Redaktø-
ren i «landsdelsavisa i nord» rede-
gjorde også for sitt syn i et foredrag
på denne konferansen.

I samtalen med undertegnede presi-
serte han sitt syn på denne måten:

Jeg har inntrykk av at f.eks.
NVE og ELI driver en pedantisk form
for informasjon. Ofte kan det virke
som om man måler sin suksess i antall
utgitte borsjyrer. og så glemmer man å
spørre om man virkelig når
f r a m. Se f.eks. på Alta-debatten. Der

forsøkte motstanderne hele tiden å
tenke bevisst på massemedia. Da er det
ikke nok at de offentlige etater forsøker
å være så nøytral og saklig som mulig.
Det holder ikke å sende ut en tørr bro-
sjyre.

EN PROFESJON
Det er altså etter din mening vår

form for Informasjon som er fellslått?
Mye av årsaken ligger der. På

meg virker det som om man er redd
for å være banal. Resultatet er at ek-
sperter informerer eksperter. Man når 


overhodet ikke ned på grasrotnivå. På
ett vis ser det ut til at man forsøker å ta
følgene av dette ved at det nå ansettes
journalister i informasjonsstillingene.
Men jeg har absolutt ikke inntrykk av
at disse får lov til å bruke sine evner.
Informasjonen blir nemlig bearbeidet
så kraftig at informasjonsmedarbei-
derne selv ikke kjenner igjen det pro-
dukt som sendes ut. Resultatet er en
«sidrompa» informasjon.
— Du vil med andre ord hevde at man
ennå ikke har innsett at 1nformasjon
er en profesjon?

— Nettopp. Informasjon er en pro-
fesjon på samme måte som det er in-
geniørens profesjon å drive kraftut-
bygging.

TIDSPUNKTET ER VIKTIG
Reidar Nielsen har imidlertid mer på
lager. Han hevder også at man i den
offentlige administrasjon ikke har for-

- Moderne massemedia har skapt et an-
net grunnlag for aksjonsaktiviteten, hev-
der redaktør Reidar Nielsen. (Foto: Ar-
beiderbladet).

stått å følge opp i praksis utviklingen
av demokratiet:

Det er nemlig avgjørende at in-
formasjonen kommer på det riktige
tidspunkt. I dag ser det ut til at man
helst vil informere på et senest mulig
stadium for å være sikker på at det
man -sier er riktig og blir det endelige
resultat. Det man da fullstendig glem-
mer, er at pressen har nøyaktig mot-
satt interesse. Vi ønsker å informere
den enkelte om det som er i ferd med å
skje før alt er avgjort.

Dette har vel også sammenheng
med den utvikling norske massemedia
er, og har vært, inne 1?

Ja. Den informasjon som drives i
dag ville ha vært den rette i 50-åras
mediasamfunn. Dessuten er man ikke
nok oppmerksom på den utvikling de-
mokratiet her til lands er inne i. Vi har
i dag praktisk talt et nytt demokrati,
der prinsippet er at den enkelte skal ha
størst mulig medbestemmelsesrett. Da
må man også informere den enkelte
om hva som skjer — f ø r alt er av-
gjort. Da kan man i det minste gi folk
en følelse av medbestemmelse.

KRITISK NOK?
— Massemedia, også pressen, har
tross alt vært utsatt for hard kritikk
for eksempel for dekningen av aksjo-
nene mot utbygging av Alta-vassdra-
get, Nielsen. pressen selv forsøker 1
dag å fInne nye veier, og det satses nå
stadig mer på analytisk og underso-
kende journalistikk. Sviktet ikke store
deler av pressen denne nye formen
omtalen av de aksjonene jeg her
nevnte?

— Samfunnsutviklingen har gått raskt
de siste årene. Norsk presse ligger
på etterskudd. Vi har vært vant til å
være vakthund overfor det offentlige.
Dei må vi selvsagt fortsette med. Men
utviklingen av mediasamfunnet har
medført at stadig flere grupperinger
har fått en ny mulighet til å bruke mas-
semedia. Stadig flere har innsett dette.
Faren for at massemedia kan bli mani-
pulert, er imidlertid til stede. Vi må
nemlig være oppmerksom på at ikke
alle aksjoner er berettiget. Også her må
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Trinnvis utbygging,
snikutbygging — miljøhensyn
Av Yngvar Mæhlum
Selv om man utfører et omfat-
tende utredningsarbeide, vil
man ved mange vannkraftpro-
sjekter ikke få et klart svar på
hvilke virkninger vi kan vente.
Man registrerer en mengde da-
ta, men denne beskriver den na-
turlige tilstand og selv om den
varierer noe i observasjonspe-
rioden, vil den ofte være langt
fra den tilstand vi kan forvente
etter utbyggingen.

Konklusjonene vil være usik-
re og desto mer jo mer omfat-
tende utbyggingen er. Usikre
konklusjoner kan forvirre. Det
kan bli tilfeldig hvilke stand-
punkt man ender på.

Har egentlig alle våre utred-
ninger vært til reell nytte i
spørsmålet om vi skal nytte ut 


energiressursen og i hviiket om-
fang?

Selvfølgelig har vi nytte av
de, men utbyttet kan øke bety-
delig om man kan gå fram på
en måte som vi har gjort i pla-
nene for utbygging av Gud-
brandsdalslågen med Mjøsa.

Selve fremgangsmåten ka-
rakteriseres som  Trinnvis ut-
bygging, snikutbygging,  men
riktigere  planlegging med miljø-
hensyn.

Planarbeidet legges opp slik
at trinnvis økning av prosjektet
lar seg gjennomføre, og første
trinn må være lønnsomt og
eventuelt bli det endelige. Dette
stiller store krav til planlegging.
Mange alternativer må utredes.
Hvert aktuelt trinn må vurderes 


fullstendig. Utrederen får anled-
ning til å følge opp sine arbei-
der, og de vil øke sin viten om
vassdraget. Datamengden vil
kunne brukes til utviklinger av
matematiske modeller. Med
øket erfaring og nye hjelpemid-
ler vil konklusjonene bli sikrere
etterhvert som prosjektet når
sitt aksepterte maksimum.

Hvert trinn behandles med
den åpenhet som en fullstendig
konsesjonsbehandling gir.

I mange tilfeller vil trinnvis
utbygging være eneste sikre vei
å gå, om man ønsker å gjen-
nomføre en utbygging i et kon-
troversielt vassdrag. Det vil få
betydning for det totale vass-
kraftpotensial vi kan oppnå i
Norge.

Professorat II til Bo Wingård
vi være villig til å se med journalistisk
undersøkende øyne på det som skjer.
En av de konklusjonene jeg vil trekke
av dette, er at det nå er blitt for enkelt å
si at vi finner maktmennesker bare i de
etablerte skikt.

Massemedia, og da særlig NRK,
er altså blitt brukt bevisst av interes-
segrupper?

Jeg vil heller si at moderne mas-
semedia har skapt et annet grunnlag
for aksjonsaktivitet. De som står bak
aksjonene, når mye hurtigere og
lengre ut. På den annen side er det i
dag slik at det enkelte mennesket kan
ha en følelse av å være satt utenfor be-
slutningsprossessen. Informasjon er en
viktig del av demokratiet, selv om ikke
alle ønsker å delta i avgjørelsesprosses-
sen. Minstekravet må være at man har
mulig heter til å kunne gripe inn

og delta. Venter man med å informere,
skaper man hos folk en følelse av at de
ikke kan gjøre noe, en avmaktsfølelse.
Dette kan igjen skape aggresjon. Det er
her verd å merke seg at det også finnes
sindige mennesker som aksjonerer. Jeg
tror både pressen og de offentlige eta-
ter har et felles ansvar for å forhindre
en slik utvikling.

Bo Wingård, overingenior ved Hyd-
rologisk avdeling i Vassdragsdirekto-
ratet, ble for en tid siden utnevnt i en
nyopprettet professor II stilling ved
Institutt for geofysikk ved Universi-
tetet I Oslo.

I en liten samtale med Fossekallen
forteller han bl.a. at en professor II
forutsettes å ha sin hovedstilling ved
en institusjon utenfor Universitetet, i
denne forbindelse blir det altså Hyd-
rologisk avdeling ved NVE. En fem-
tedel av tiden skal tilbringes ved in-
stituttet, og stillingen har en varighet
på fem år av gangen. Arbeidsområdet
er hydrologi, og omfatter undervis-
ning, veiledning og forskning.

Institutt for geofysikk består av
fire avdelinger: Meteorologi, hydro-
logi, oseanografi og den faste jords
fysikk.

Bo Wingård vil være kjent av
mange innen etaten. Han er 39 år og
ble ansatt ved Hydrologisk avdeling
1965, samme år som han fikk sin
cand. real.-eksamen fra Institutt for
geofysikk. Sin unge alder til tross
kan Bo Wingård se tilbake på en
meget allsidig praksis innen sitt fag-




område, bl.a. i u-landssammenheng
som hydrolog i Tanzania (1969 — 71),
Saudi Arabia (1975) og Papua New
Guinea (1978 — 79). Professor
Wingård har sitt spesialfelt Innen
hydrologisk datainnsamling og
-bearbeiding, analyser og hydrologis-
ke modeller.

Bo WIngård
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Dempet om vassdragsreguleringers
virkninger på fisk og fisket
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Fisk i vann og vassdrag
Bror Jonson og Dag Matzow (re-



daktorer). Aschehoug. 160 sider.
Illustert. Hft. kr. 78, —

Denne boka, som har et tiltalende
utseende og som er relativt lettlest, tar
for seg økologien til ørret, røye og
laks. Forfatterne er hele 9 i tallet, og
med unntak av redaktørene Jonson og
Matzow, er alle hovedfagstudenter
ved universitetet i Oslo. Med ungdom-
melig pågangsmot har de gått løs på
oppgaven med å skrive populært om
emner som det er lett å begripe
bruddstykker av, men som forutsetter
en ganske variert bakgrunn fra lese-
rens side om man skal trenge ned i
dybden. Det er ikke lett å skrive popu-
lært og samtidig faglig korrekt. Heller
ikke i dette tilfellet har forfatterne lyk-
kes helt ut, uten at dette skal skremme
noen fra å lese boken.

I forordet til boka sier forfatterne at
innholdet opprinnelig ble utarbeidet
som en serie foredrag til et voksen-
opplæringskurs på Voss og boka bæ-
rer nok noe preg av dette i sin opp-
bygning. Man tar i rekkefølge for seg
de tre laksefiskenes livshistorie, plan-
te- og dyrelivet i vann og vassdrag,
fiskens ernæring og konkurransen om
mat og standplasser, laksefiskenes
vandringer, fiskesykdommer, tekniske
inngreps betydning for fisken, fiske-
redskaper, hvorledes fiskevann kan
undersøkes og om betydningen av arv
og miljø i kultiveringsarbeidene. Boka
berører således de mest sentrale sider
innen dette felt. For en som ikke er
altfor godt kjent med de siste forsk-
ningsresultater vil nok beskrivelsen av
den såkalte feromonhypotesen, dvs.
en mulig forklaring på hvordan lak-
sen finner tilbake til sin fødeelv etter
lange vandringer i havet, være en
godbit. Feromoner er luktestoffer som
er forskjellige for fiskebestander med
forskjellige arveanlegg. Altså en form
for «familielukt» om man kan tillate
seg en noe upresis formulering. Disse
luktestoffene skilles ut av den fisk
som står på elva og fra de soin er på
vandring ut mot havet (smolt). Inn-

Smoltifisering
wo. al• .NW

vandrende fisk med sine meget føl-
somme lukteorganer, følger de lukte-
spor som utvandrende fisk etterlater
seg inn mot kysten og mot riktig elv.
En meget interessant og sannsynlig
teori som er utviklet av en nordmann,
nemlig Hans Nordeng, forfatternes
faglige veileder på universitetet.

Forfatternes åpenbare, — og sik-
kert berettigede beundring av sin læ-
remester gjør imidlertid at de faller i
en felle som er helt unødvendig etter
min mening. Det  er  delte meninger
om feromonteorien og det  er  også
delte meninger om en hel rekke andre
spørsmål som forfatterne elegant
overser. Spesielt siden boka blir anbe-
falt som studiebok for skole eller
selvstudium bør man være forsiktige-
re med å servere stoffet som om siste
ord er sagt på alle områder.

En annen skjønnhetsflekk som fin-
geren bør settes på er forfatternes pre-
sentasjon av vår verdens samlede vi-
ten om laksefisk kombinert med refe-
ranser til egne undersøkelser i Vosse-




vassdraget. Man kan lett få inntrykk
av at alt dette er avdekket av de unge
herrer i Vosseprosjektet, men dette er
ikke tilfelle. Det arbeides faktisk også
med disse problemer i andre vassdrag
og av andre forskere.

Som NVE'er må jeg si at avsnittet
om vassdragsreguleringens virkninger
på fisk og fisket var forbausende dem-
pet, ja nesten tannløst. Jeg hadde ven-
tet atskillig hardere skyts, og vil for
min del si at langt mer kan sies både
for og imot om dette tema enn forfat-
terne her har lagt opp til.

Forfatterne stiller mange spørsmål i
boken som de selv forsøker å svare
på. Det rinner meg ihu en linje fra
den svenske komiker Martin Ljung's
sketsj om speiderne «...Dår dom
øvade seg at hjelpa gamle tanter över
vegkorsningar, — Ibland går det, ib-
land går det inte als!» Leserne er her
de gamle tantene, men med sunn kri-
tisk sans som ballast, er det ingen fare
i å la seg lede ut i denne boken.

P. Mellquist

----
åa• ar. •••

1 2 3 4 5 6 7 Ar
Alder

Vektøkning hos laks og sjoaure gjennom livslopet deres. Auren vokser raskest for
smultifiseringen, mens laksen har raskere vektøkning 1 sjøen.
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Oteren en truet vassdrags-venn
Av Hj. Munthe-Kaas Lund

Oteren er et godt eksempel på at det
går opp og ned her i verden. Fra 1899
til 1910 ble det årlig utbetalt skudd-
premier for ca. 2500 otere i Norge,
mens antallet i 1930 — var sunket til
ca. 500, og i 1932 ble den statlige
skuddpremien opphevet. I 1979 var
dette fine pelsdyret totalfredet i
Sør-Norge nord til Trøndelag, mens
det er begrenset jakt i den nordlige
landsdel.

ringsgrunnlag for et spesialisert fiske-
spisende vanndyr — — ».

Skal vi sammen forsøke å gjenopp-
rette så vidt sunde naturforhold i sjøen
og langs vassdragene våre, at «giftba-
rometeret» oteren ved sitt nærvær at-
ter kan godkjenne miljøet?

I tidsskriftet FAUNA er det i 1979
offentliggjort et kart over oterens ut-
bredelse, som viser at bestanden i S.Ø.
Norge fremdeles er svært fåtallig.

En Sjoorm-myte avlives via tegning.
Flere steder i Norge har man, da

kanskje helst litt lite lure folk, speku-
lert på om det var «SJØORMEN»
som laget skliespor fra lavtliggende
ferskvann og ut i sjøen. På tegningen
har dyretegneren Einar S. Meling
lustrert min mening om at det er
OTER som lager denslags «sjøorm-
spor».

Hvorfor denne katastrofale tilbake-
gangen? Svaret er:  menneskelig virk-
somhet.  Intens jakt har gjort sitt, men
miljøforurensinger var nok langt ver-
re. I årene etter 1920-30 har vi i
Norge klart å forvandle mange fiske-
førende vassdrag til stinkende kloak-
ker, bl.a. Akerselven i Oslo. I Bærum
har man (Norgesrekord?) p.t. ca. 50
km bekker nedlagt i rør! blant disse er
fremdeles DÆLIBEKKEN, som tidli-
gere var bygdens beste gytebekk for
sjøørret — . Det er mulig at et nytt og
fornuftigere kommunestyre vil gjen-
åpne denne bekken etter at den nå
atter fører «fiskevennlig» vann.
Kanskje oteren da atter vil oppsøke
indre Oslofjord?

Blant andre oter-uvennlige saker
kan nevnes sur nedbør og kvikksølv-
forurensing. Utslipp av sistnevnte
tungmetall er nå stort sett stoppet,
men det vil ta mange år før denne
miljøgiften forsvinner fra bunnavlei-
ringene i vassdrag og sjøen f.eks. ved
Drammen, Hønefoss, Kragerø. Folk
ble der advart mot å spise den lokale
fisk fiere ganger ukentlig. Oteren  må
ete fisk daglig, og den er derfor et
slags levende GIFTBAROMETER.
Der hvor oteren lever og trives, der
kan man trygt spise fisk hver eneste
dag!

Til slutt kan nevnes ennå en oter-
uvennlig menneskelig virksomhet som
ble omtalt i en artikkel om oter av kon-
servator i zoologi Peter Valeur i
I 979:«I innlandet har utbygging og re-
gulering av vassdrag i visse strøk ført
til totale endringer av det opprinnelige
økosystemet. tørrlagte elveleier og fis-
ketomme vann gir nå engang ikke næ-
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Den etterlengtede velferdstur ble en
suksess. . .

Den venter ikke forgieves som venter
på noe godt, — så også med velferdstu-
ren til A og E. (Administrasjons- og
Elektrisitetsdirektoratet.)

Turen gikk av stabelen torsdag 18 .
oktober d.p. på tross av enkelte dystre
spådommer om snøstorm i fjellet. Den
harde kjerne trosset værgudene slik at
også disse tilsynelatende ble blidgiort.  I
alle fall skinte sola fra skyfri himmel
før vi nådde Hallingdal. Hardanger-
vidda var en opplevelse selv om høst-
fargene nok hadde tapt seg litt.

Da vi ankom Sysen-dammen var
dagen på hell, men flombelysningen
sørget for at vi ikke gikk glipp av detal-
jene. Allerede da vi passerte Dyranut
merket vi at arbeidet pågikk for fullt,
— lastebiler kjørte i skytteltrafikk med

steinmasse til demningen. At dette
hadde pågått en tid bar også veidekket
tydelig preg av.

Etter en lang dag i bilen var det dei-
lig å nå Eidfjord messe hvor vi ble inn-
kvartert for natten. Forpleiningen  der

Turdeltakerne foran Vinje kraftstasjon.

«Kabel på kabel/ går som en snabel/ ut gjennom berget/ med masser av kraft.» (Lånt
fra Tokkesangen.) Foran reguleringsanlegget til Sima kraftstasjon — fra venstre:
Einar Tretnes (hovedverneombud ved Eldfjord-anleggene), Irlin Taugbøl, Evy Kavli,
Kjell Brodersen, Henrik Henriksen, Terje Brygard, Grete Ribe, Aasmund Andersen
og Marta Nergaard.

var aldeles utmerket, — «energitilfør-
selen» var faktisk så god at vi holdt
dansen gående til ut i de små timer.

Neste dag bar det inn i Sima-dalen,
og under kydnig veiledning av Kvam-
men beskuet vi kraftstasjonen fra
øverst til nederst. Det er kolossale di-
mensjoner over dette byggverket.
Kraftstasjonen er hele 200 m lang, 20
m bred og 40 m høy. Det sier seg selv at
kranene som nyttes må stå i forhold til
dette. De to hovedkranene kan da også
løfte 2 70 tonn hver. Dette trengs når en
vet at de totalt skal klare enkeltløft på
over 500 tonn.

Settefiskanlegget, som etter sigende
skal gi 200 000 smolt o yngel pr. år,
var en severdighet.

Neste post på programmet var ven-
tilkammer-område på Kjeåsen. Turen
opp dit var ganske luftig, men vi bld be-
lønnet med en fantastisk utsikt over
Sima-fjorden.

Etter å ha fremmet turistnæringen
ved å kjøpe postkort på Kjeåsen gård,
var det tid for avreise fra Eidfjord.

Strekningen Eidfjord — Haukeli bød
også på naturopplevelser av de helt
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Idrettslagets
skigruppe

store. Takket være en regnfull høst var
fossene et syn der de kastet seg nedover
fiellsidene, og den brungrønne elva
truet med å fiomme over sine bredder
enkelte steder.

På Vågslid Høyfjellshotel sluttet en
representant fra Statskraftverkene seg
til gruppen. Stemningen sank ikke av
den grunn!

Selv på Haukelifiell fikk vi føling
med den nær forestående cupfinalen på
Ullevaal, idet tilreisende Viking- og
Haugar-supportere markerte sitt nær-
vær. Imidlertid holdt de hverandre på
behørig avstand med minst 10 m mel-
lom de respektive bord.

Neste morgen våknet vi til en for-
rykende storm som ikke fristet til over-
drevent uteliv.- Været var forresten
svært skiftende som det ofte er på den
kanten av landet. — Det ene øyeblik-
ke snødde det tett, for i neste å klarne
opp til «sol og pent vær».

Vi nådde Songa-dammen i et uhel-
dig øyeblikk, men vi sto da en stund på
toppen av den mektige demningen før
redslen for å bli «tatt av vinden» ble for
sterk, og vi fant tilbake til bilene. 10 


minutter seinere skinte sola, men da
var vi nesten på Vamark.

Så gikk turen til Dalen via Haukeli
kraftstasjon.

På Tokke ble vi vist rundt av Torleif
Haugen. Vi fikk se det datastyrte ffern-
kontrollsystemet som nylig var tatt i
bruk i forbindelse med idriftsettingen
av Kjela kraftverk.

For oss som er nye i etaten var det
spesielt interessant å besøke både et
kraftverk under bygging og et som er i
full drift. På den måten blir bildet av
Statskraftverkenes virksomhet mer
fullstendig.

Lørdagens festmiddag ble inntatt på
Bandak Hotel, og det ble  holdt diverse
taler som berømmet turen og opplegget.
Måltidets «digestif» var forresten av
det alkoholfrie slagee Den besto nemlig
av en rask  spasertur tilbake til vel-
ferdshuset hvor festen fortsatte.

Søndag morgen bar det hjemover
igjen, men unge som eldre var enige om
at det ikke skulle ta 3 nye år før suk-
sessen ble gjentatt.

Ellen Ribe

Interessen for skiløping er ikke den
helt store for tiden. Vi har nå ingen
felles treninger. En forholdsvis stabil
gjeng på vel 30 mann deltar i noen
turløp. De mest aktive deltar i 10-15
løp pr. sesong og hevder seg ofte bra.

Oppmannen kan godt tenke seg å
utvide aktiviteten i gruppa til å omfatte
mer trim på ski. F.eks. vil jeg foreslå at
de interesserte møtes en kveld i uka,
lærer litt om smøring av ski, noen
kvelder kan vi også få noen av de mer
avanserte skiløperne i huset til å gi in-
struksjon i skiløping (skiteknikk), og de
som ønsker det bør få tidtaking i ei fast
løype (5 eller 10 km), for å se resulta-
tene av treningen.

I 1978 ville vi prøve et slikt opp-
legg i Frognerparken, men værgudene
ødela det hele. Mildværet er nokså
lunefullt i Frognerparken, dessuten er
det alltid dårlig (slingrent) spor der.
Jeg vil foreslå Frognerseteren som ut-
gangspunkt, hvor det alltid er fme,
maskinpreparerte spor og der er en
merket 5 km sløyfe. Hvis noen er
interessert i et slikt opplegg, så kon-
takt undertegnede, enten pr. telefon
eller skriv en lapp (med ønske om
ukedag osv.).

For de som vurderer om de skal gå
turløp eller andre bedriftsløp, har vi
nå følgende økonomiske tilbud (husk
du blir aldri sist i slike massemønst-
ringer):

laget betaler startlisens (A-lisens)
for alle som går 1 eller flere turløp.
for turløp betaler laget kr. 10, — av
startkontigenten.
for rene bedriftsløp betaler laget
1/2 startkontingent.
for kretsmesterskap (Oslo bedrifts-
idrettskrets) betaler laget hele start-
kontingenten.
for stafetter betaler laget hele start-
kontingenten.
Ellers må nevnes at vi har to inter-

ne skiløp hvert år. En kontorstafett
(3x4 km) som arrangeres i Frogner-
parken i midlten av januar og 5/10
km løp fra Frognerseteren på skida-
gen.

Skigruppa abonnerer på Skiforbun-
dets blad «Skiidrett», som går på sir-
kulasjon til alle interesserte. Vi har
kjøpt inn boka «Skirevy — 78» og et
brevkurs i smøring av ski, dette kan
lånes ut.

Olav SkogheimPå Songadammen: Vend i tide, det er Ingen skam å snu, sier f)ellregel nr. 8.
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Informasjon demokrati

Av informasjonskonsulent Tor Inge Akselsen

— Jeg tror forklaringen på at Elforsy-
ningen og NVE av og til har vanskelig
for å nå pressen, er at denne har et an-
net mål for sitt arbeid enn det elektrisi-
tetsforsyningen har for sin informa-
sjonsvirksomhet.

VG-redaktør Andreas Nordland
kom med denne bemerkningen nær-
mest det som kan stå som en slags kon-
klusjon på den vellykkede kontaktkon-
feransen mellom norske avisredaktø-
rer på den ene side og NVE og Elfor-
syningen på den annen. Konferansen
ble avviklet i månedsskiftet november-
desember i 1979. 


Debatten på konferansens andre
dag, om forholdet mellom pressen og
elforsyningen, ble noe springende. På
en måte illusterte den Nordlands
konklusjon godt. Redaktørene og el-
forsyningens folk snakket delvis forbi
hverandre. Pressefolkene var mest
opptatt av vår måte å informere på, 


mens vi vel var mer opptatt av pres-
sens måte å omtale vårt ansvarsom-
råde på.

Men en interessant konferanse var
det. Det var flere gode råd å snappe
opp fra pressens representanter —
samtidig som det ikke var fritt for at
det gikk signaler også den andre vegen.

Balansert?
Både fra NVE og Elforsyningens side
har det ved flere anledninger vært vist
til at både avisene og NRK ofte har
brakt svært ubalanserte framstillinger
av omstridte. saker. Til tross for at
fagfolk i NVE har sagt seg villige til å
bistå med å skaffe journalistene faktis-
ke opplysninger, har det hendt at dette
er blitt avvist. Dette har så medført at
konklusjoner er blitt trukket på feilak-
tig grunnlag.

Generaldirektør Sigmund Larsen
var inne på dette under konferansens 


første dag, da han satte fram enkelte
spissformuleringer for å provosere til
debatt. Han pekte bl.a. på at masse-
media ser ut til å være mindre interes-
sert i å ta opp saker som kunne vise at
NVE ikke bare er opptatt av vass-
dragsreguleringer.

Premisser
Redaktørene kunne som ventet ikke
slutte seg til dette synet på pressens ar-
beid. Deres viktigste råd til NVE og El-
forsyningen syntes å være dette:

Informasjonsarbeidet må i større
grad legges opp på massemedienes pre-
misser. Det ble pekt på to faktorer i
denne sammenheng. For det første
kommer vår informasjon på et alt for
sent tidspunkt til at den er interessant.
Dessuten er vår informasjon ifølge re-
daktørene preget av et ekspertspråk
som gjør den ubrukelig for dem som
skal formidle lesestoff for «grasrota».

4".
Noen av deltakerne på kontaktkonferansen. Foran f.v.: Generaldirektør Sigmund Larsen, Informasjonssjef Øystein Skarhelm og
informasjonssjef Børre Rognlien (ELI). Bak f.v.: Journalist Kjell Aaserud (Aftenposten),redaktør Jostein Pedersen (Valdres) og
redaktør Oddvar Røste (Ringerikes Blad).
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Tanker omkring informasjons-
møta til samarbeidsutvalet
i sentraladministrasjonen

Her kunne presserepresentantene
støtte seg til hva førsteamanuensis
Anita Werner ved Institutt for Presse-
forskning sa i sitt foredrag. Hun viste
blant annet til forskningsresultater
som antyder at de fleste avisleserne
faktisk oppfatter svært lite av det de le-
ser. Det samme ser ut til å gjøre seg
gjeldende for dem som ser på fjernsyn
og lytter på radio.

Barriere?
Pressens råd med hensyn til konkrete
tiltak var at offentlige etater nå må
lære av det private næringsliv og prio-
ritere informasjonsarbeidet sterkere.
— Dette er selvsagt snakk om øko-
nomi. Men stilt overfor de summer
samfunnet taper f.eks. ved at et pro-
sjekt må utsettes ved at informasjonen
ikke har nådd fram, må det tross alt
være små beløp som skal til, ble det
sagt.

Ellers lot det til å være en utbredt
frykt blant redaktørene for at infor-
masjonsmedarbeiderne skal bli en ny
barriere mellom pressen og toppleder-
ne. — En slik utvikling er i alle fall
ikke pressen interessert i. Når man
først innser nytten i å ansette infor-

.
masionsmedarbeidere, må man også
gi dem muligheter til å arbeide selv-
stendig, sa f.eks. redaktør Per Wieds-
wang i Hamar Arbeiderblad.

Deltakelse
Det syntes å være enighet under kon-
feransen om at det stadig blir vanske-
ligere å nå «menigmann» med infor-
masjon. Konkurransen om folks opp-
merksomhet øker, nye media kommer
til.

Både på denne bakgrunn, og fordi
den raske samfunnsutviklingen stadig
øker kravet til omstilling, blir det mer
krevende å skape eller holde ved like
gode forbindelser mellom en etat og
dens omgivelser. Viktigst er det like-
vel å understreke det redaktør Reidar
Nielsen sa i sitt foredag — om infor-
masjon som en forutsetning for den
videre utvikling og utvidelse av de-
mokratiet. Vi må være informert for å
kunne delta i avgjørelsesprosessen. 


«Sentralrådet for samarbeidsutval ved
statens verksemder» har heile tida gått
inn for at slike informasjonsmøte skal
haldast i arbeidstida. Erik Nybø, for-
mann i samarbeidsutvalet her er vara-
mann i sentralrådet, so han kjenner
sikkert til dette. I 1974 vart dette møte
i sentraladministrasjonen i NVE halde
kl 1900, i 75 kl 1830, 76 kl 1300 i 77
kl 1700 og i 1978 kl 1630.

Møtet i 1976 vart halde i Colos-
seum kino elles har møta vore i kanti-
na i Middelthunsgt. Som ein ser tok
møtet i Colosseum kino til kl. 1300
det året. Møtet måtte vera avslutta til
ei viss tid for kinodrifta si skuld og
etter det eg hugsar (referat har eg
ikkje set) vart tida knapp.

I 1979 vart so møtet tillyst i Colos-
seum att. Ein skulle då kunne rekne
med at møtet tok til tidlegare enn i
1976 sia det vart lite med tid då, men
det vart det motsette, i år vart det
tillyst kl 1400. Ikkje alle er like fri
etter arbeidstid, some er til og med i
den alderen at dei har born i barne-
hage som dei må hente til viss tid. So
det er vanskeleg for desse å vere
lenger enn arbeidstida. Dei som styrer
med dette kan ikkje ha mykje interes-
se av at so mange som råd er får
kome fram med sine tankar, sidan dei
legg møta heilt eller delvis utanom ar-
beidstida.

Utvidelse av Sira
Hovedstyret i NVE har overfor Olje-
og energidepartementet tilrådd at Sira-
Kvina kraftselskap får tillatelse til å
overføre Hunnedalsfeltet til Gravatn i
Sira. En forutsetning for dette er imid-
lertid at Sira-Kvinas representantskap
godkjenner prosjektet og at interessen-
tene i selskapet avgir solidarisk garanti
for at overføringen fullføres innenfor
den vedtatte ramme.

Styret i Sira-Kvina kraftselskap har

Det er synd, for det er berre her
«grasrota» har høve til å møte sjefane
som likemenn. Noko anna er og ille,
det er at ikke hovudstyremedlemane
er med på slike møte.

For desse er det for lang veg å reise
eins .erend, men med god vilje måtte
det ia seg gjere å legge møta slik at det
høvde saman med eit hovudstyremøte.
Det var ordna slik at dei var på eit
møte og det hadde dei nytte av og sette
pris på, har dei sagt.

So til møtestyringa på desse møta,
den har vore ille mange gonger. Eg
skal ikkje ta fram slikt som har hendt
gjennom åra, berre minne om eit par
vanlege reglar. Dersom det ikkje er
formannen som styrer møtet so skal
han etter å ha ynskt folk velkomne til
møtet overlate ordet til møtestyraren.
Denne skal so spørje om det er nokon
som har merknad til innkalling og
dagsorden. Etter at slikt er undagjort,
skal so møtestyraren gje ordet til den
første i rekkja av dei som står på dags-
ordenen.

Det kan takast som pirk det her,
men det er ikkje for ingen ting at dette
er ei form som har arbeidt seg fram og
vanlegvis vart følgd på store og små
møte. Ein kan på den måten sleppe
mange mistydingar.

Sigurd Nesdal

Kvina
kostnadsregnet prosjektet til ca. 45
millioner kroner. Produksjonsøk-
ningen overføringen av Hunnedalsfel-
tet vil gi, er beregnet til 150  GWh/år.
Energien vil bli produsert i Tjørhom,
Tonstad og Ana-Sira kraftstasjoner.

Det er mulig at denne saken kan
fremmes for Stortinget i løpet av vå-
ren slik at konsesjon og tillatelse til
igangsetting av arbeidet eventuelt vil
være klar i løpet av sommeren.
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Tanker etter årsfesten
1979
Av idrettslagets formann
Oddbjørn Jonstad

Årsfesten 1979 ble avviklet 16. no-
vember i etatens kantine. Festen be-
gynte kl. 19.30, og åpningen bestod i
en gløgg i rotunden. Etter at forman-
nen ønsket velkommen ble det servert
kylling med loff, vin og salat, — og
med bløtkake til kaffen etterpå.

Ekspedisjonssejf Vatten holdt ho-
vedtalen, Arne Bendiksen sang Elek-
trisitetsvisa, Erna Smestad takket for
maten, — og deretter var det dans
med Explosion.

Så nøkternt og prosaisk kan et refe-
rat fra en årsfest skrives, men beskri-
velsen dekker kun festens benbyg-
ning, — uten kjøtt og fiesk. Jeg tror
svært få vet hvilken innsats som lig-
ger bak både av administrativt og
reint fysisk arbeid, — for å gi et slikt
beinrangel kjøtt, muskler og festskrud.

Derfor er det viktig at de som gjør
dette arbeidet i alle fall kan få det
igjen for strevet at festen blir vellyk-
ket. Men hva er en vellykket fest, —
var f.eks. årsfesten 1979 vellykket?

Som de fleste vet er det idrettslaget
som på vegne av etaten arrangerer
årsfesten. Siden det ikke finnes noen
normer for slike fester arrangerer
idrettslaget etter beste skjønn, ba-
sert på tradisjon og de grenser økono-
mi og lokaliteter setter. I praksis fore-
går det slik at en eller to grupper i
idrettslaget blir utpekt som festkomit
med en av oppmennene som festsjef. I
1979 var det mosjonsgruppa og orien-
teringsgruppa som dannet festkomit.
Festsjefene står relativt fritt i sine dis-
posisjoner, men må fremlegge sine
viktigste planer og sitt budsjett til
godkjennelse i idrettslagets styre. Etter
hver fest blir det skrevet en erfarings-
rapport som går videre til neste fest-

«Som trekkfuglenes komme om vå-
ren varsler sommerens gleder, varsler
bedriftsidrettslagets årsfest om at vi
står foran julens gleder og avkobling.
Jeg kommer gjerne til årets fest — og
kona blir med», skrev generaldirektør
Larsen en gang som svar på innbydel-
se til årsfesten, — men føler alle det
slik?

Den eneste tilbakemelding idrettsla-

get får er løst snakk i kantinen den
påfølgende mandag. I tillegg kommer
de årvisse telefoner til idrettslagets for-
mann når innbydelse til ny fest fore-
ligger. Her blir en da, — på en hygge-
lig måte og i diplomatiske vendinger
fortalt hvor urussel forrige årsfest var
og hvordan saker og ting ikke skal
gjøres. Konstruktive forslag og tilbud
om initiativ er dessverre mangelvare i
disse telefonsamtalene. Nå er det ikke
slik å forstå at idrettslaget ikke tåler
eller ønsker kritikk, — snarere tvert
imot, vi ønsker mer av den. Men vi
vil ha den nå, — slik at vi kan få
diskutert den og tatt hensyn til den i
god tid før neste fest.

Idrettslaget utfordrer hermed alle i
NVE som har meninger (kritikk, for-
slag, i&er etc.) vedrørende årsfesten
til å skrive om disse, — enten i Fosse-
kallen eller direkte til idrettslagets for-
mann, rom 540. Det er i den forbin-
delse kanskje verdt å nevne at idretts-
laget på siste årsmøte vedtok at skifes-
ten skulle være åpen kun for de som
arbeidet i NVE pluss eventuelle fami-
liemedlemmer som deltok i selve ski-
rennet. Årsfesten skulle være åpen for
alle i NVE pluss eksterne partnere
som ektefelle, samboende, forlovede,
venn/venninne etc. Er du enig i det-
te? Hvis ikke, så regner vi med å høre
fra deg.

Hva mener du ellers om f.eks.:
idrettslaget, for  dårlig?
ledelsen, — for passiv?
tidspunktet, — for tidlig?
inngangs-
billetten, — for dyr?
musikken, — for høy?
maten, — for lite?
artister, — for ivrige?
barer, — for få?
alkohol, — for mye?
taler, — for mange?
bord, — for små? etc.

Kort sagt, — hvorfor går du, even-
tuelt hvorfor går du ikke på årsfesten?

Er det kanskje stemningen, miljøet,
kollegaene etc. og ikke festkomiten
som gjør susen?

Beste innlegg i Fossekallen om dette
tema belønnes med gratis adgang til

Foto-
konkurranse
NVE og Samkjøringens foto-
klubb innbyr herved til foto-
konkurranse. Vi ber alle som
driver med litt fotografering å
sende inn sitt bidrag. Bildene
blir selvsagt returnert til de rett-
messige eiere. Følgende regler
bes fulgt:

Konkurransen er åpen for
alle ansatte i NVE og sam-
kjøringen.
Klasseinndeling:
Fotoene vurderes i 3 klasser,
svart/ hvittog fargebilder pa-
pir samt fargedias.
Format:
Papirbilder, minste side 13
cm og største side 30 cm,
helst montert på kartong.
Fargedias, standard ramme-
dimensjon 5 x 5 cm.
Innlevering:
Foto eller dias merkes tyde-
lig med tittel. Fotografiet
med tittel på baksiden, lysbil-
det med tittel på kanten av
rammen.
Deltakernes fulle navn og
adresse legges i egen konvo-
lutt som klebes igjen og på-
føres fotografienes eller lys-
bildenes tittel utenpå. Navne-
konvoluttene blir ikke åpnet
før juryen har bedømt alle
innkomne fotos.
Send fotoene sammen med
navnekonvolutt til Jan Kris-
tiansen, rom 458 i Middel-
thunsgt. 29 innen 14. mars
1980.
Premiering:
De tre beste i hver klasse får
en liten påskjønnelse. De
beste fotoene blir presentert i
Fossekallen så langt plassen
rekker.
Jury:
Bildene vil bli bedømt av en
utenforstående jury.

Styret.,

neste årsfest. Idrettslagets styre foretar
utvelgelsen, og dets avgjørelse kan ik-
ke bestrides eller påankes.
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Informasjon samarbeid

Vi er ikke alle små
Nesdal-er!

Kommentar til elektrosjef 0.
Hauge og 0. Jonstad sine svar
på mitt innlegg/spørsmål
«Fossekallen».

Hauge sine tankar og vurderingar
av fjernstyring, nettkontroll og opti-
malisering av drifta er eg i prinsippet
samd i. Eg kom inn i kraftforsyninga
etter at fjernstyring var innført og har
no mitt arbeid ved Haukelid- og Kjela
kraftverk som er henholdsvis den
eldste og den nyaste stasjonen ved
Tokke-verkene. Desse to stasjonar
representerar ytterpunkt i utviklinga
som også eg ser klart fordelar ved.
Men all utvikling og innføring av ny
teknikk har ikkje desse fordelar og eg
trur fordelene vert mindre etter hvert,
så ein må vurdere forholdet nytte/
kostnad meir kritisk framover.

Så langt trur eg me er enige, men
siste avsnitt i Hauge sitt innlegg kan
eg ikkje la ligge.

Når eg skreiv at eg ikkje var ute
etter syndebukkar, var det eit ærleg
forsøk på å halde personar utanfor og
diskutere sak. Noko anna er frå min
side uinteressant.

Siste avsnittet i Hauge sitt innlegg
ser eg som ein insinuasjon når det
gjeld motivet for mitt innlegg. Ein må
vel da bare registrere at kritikk i form
av kritiske spørsmål framleis i dag
anno 1979 ikkje vert tolt. Dette lovar
ikkje godt for det vidare arbeid i dei
ulike samarbeidsorgan innan etaten.

Eg hadde og framleis har forhåp-
ningar til dette arbeidet. Vårt felles
mål må vera at resultatet av vårt ar-
beid vert best mogeleg. For å nå dette
mål må også ledelsen lytte til syns-
punkt frå «fotfolket» som skal nytte
utstyret. Desse folka har liten eller
ingen teoretisk utdannelse, men ofte
desto større praktisk erfaring.

Denne meiningsutveksling eller rett
til å uttale seg som ein må kQma fram
til vil koste arbeid, men eg er over-
tydd om at det er bryet verdt.

Når det gjeld denne konkrete saka

med vannstandsmåling og styring av
luker i Ståvatn og Langesæ (Langesæ
berre måling) så kunne det vera fleire
moment å trekke fram. Men eg skal
avstå frå det, berre nemne at dei hol i
isen som vert danna av luftboblene
frå utstyret, representerar ein fare for
skiløparar serleg i område som dette
med stor turistferdsel.

Så litt til det som vert hevda med
omsynet til dei tilsette som har arbeid
med tilsyn av luker og dammar.

Hvis så er tilfelle så synes det mer-
keleg at ingen av desse karane har
vorte informera eller rådspurt. Desse
folka har hatt dette arbeid sidan Tok-
ke-verkene vart sett i drift og eg vil
tru at dei kunne ha praktiske opplys-
ningar som ville være til nytte for
saka.

Så til slutt vil eg be om at dei
utsagn og vurderingar som ligg til
grunn for innkjøp av dette utstyret
vert sendt Samarbeidsutvalet ved Tok-
ke-verkene. Så får også me gjera oss
opp ei meining om saka ut frå dei
opplysningane som er.

Med von om eit GODT NYTT ÅR.
Halvor Midtveit
Tokke-verkene

Billigsalg på kraft
Svenske vattenfallmyndigheter har be-
sluttet at innbyggerne i Norrbotten
Lån fra 1. januar 1980 skal få kjøpt bil-
ligere el.kraft. På årsbasis regner en
med 350 400 sv.-kroner innspart på
en fire-roms leilighet.

Ved SVF i Luleå blir det til Adres-
seavisen opplyst at årsak til billigsalg
er at Norrbotten lån lenge har hatt
overskudd på el.kraft i stedet for å føre
større kraftmengder til Sør-Sverige, vil
en redusere kraftprisene i Norrbotten,
det fylke som har båret den største be-
lastningen av vannkraftutbyggingen i
Sverige. Med økende oljepriser sier det
seg selv at norrbotningen nå ser vinte-
ren lysere i møte.

Noe å vurdere for norske vannkraft-
fylker?

Herr redaktør!

I den mørke føre-juls-tid skal alle ved
NVE's hovedkontor være glade. Til det
bidrar bl.a. Velferdskontoret ved
dele ut en tikrone pr. snute til jule-
bord I julekaffe. Pengene deles, så vidt
en forstår, ut til avdelinger og konto-
rer i samsvar med antall hoder. Det
kan være vel og bra.

Alle hører vi jo til et sted. Likevel
har du ingen sikkerhet for å bli invi-
tert på avdelingensl kontorets jule-
kaffe 1 -bord, da det nå en gang forhol-
der seg slik her i verden at alle ikke
liker alles oppsyn. Er du derfor så
uheldig (?) å ikke falle i arrangements-
komiteens smak, risikerer du å bli
sittende der uten invitasjon. Og hva
skjer så?

Nå nærmer vi oss poenget. Jo, denne
mindretallsgruppe — for det er tross
alt ikke så mange det dreier seg om når
det kommer til stykket — mottar et
brev i posten med en god norsk tikrone-
seddel vedheftet en kladd-lapp med føl-
gende påskrifi:

Til jul fra Velferden.
Det står ikke engang go d ju 1, men
til jul. Så er det da heller ikke
Velferdskontoret som har skrevet det.
Det har den avdeling der vedkommen-
de er ansatt gjort, og neppe var det
særlig meget av glade jul å finne mel-
lom linjene her.

Da en viss herre ved navn Sigurd
Nesdal fikk greie på omtalte forhold,
nevnte han det for julebordforstande-
ren ved egen avdeling, som lot følgende
bemerkning falle: — Vi skulle gjerne
behandlet deg på samme måte, Nesdal,
men vi turde ikke!

Det fortelles at da fikk Nedal seg en
god latter.

Men vi er ikke alle små Nesdal-er —
og heldigvis for det. Kanskje burde
disse linjer være en vekker for vårt
gryende arbeidsmiljøutvalg. Det står i
boka at vi nærmest skal trives på job-
ben — pliktsmessig. Monn tro om det
ikke kan være så som så med det —
om en ser seg omkring, vel å merke.

Stråmann
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Ombygging av Mesnafallene

Hovedstyret i NVE har tilrådd overfor
Olje- og energidepartementet at Mesna
Kraftselskap får samtykke til ombyg-
ging av Mesnafallene i et nytt anlegg,
fra det nåværende inntak i Kroken til
Mesnaelvas utløp i Mjøsa. Det nye an-
legget er planlagt å erstatte fire kraft-
verk som er av eldre dato.

Et nytt verk vil gi en vesentlig bedre
utnyttelse av de eksisterende regule-
ringer. Midlere årsproduksjon vil bli
på omkring 143 GWh. 75 prosent av
dette blir vinterkraft. Det nye kraftver-
ket kommer til å gi en midlere årspro-




duksjon som ligger 32 GWh høyere
enn den produksjon man har samlet
ved de fire eldre anlegg.

De planer som nå foreligger for et
nytt verk, omfatter bare en ren utbyg-
ging. Ovenfor Kroken vil vassdraget
derfor bli uberørt. Alle tekniske innret-
ninger i de gamle verk kommer til å bli
fjernet. Man vil bare beholde inntaks-
dammen ved Kroken og kraftstasjonen
i Øvre Mesna, som blir fordelingssen-
tral.

I sin anbefaling peker Hovedstyret
på at de eldre anleggene har en svært 


liten virkningsgrad og at de ville kreve
høye kostnader til vedlikehold. Et nytt
anlegg vil derimot gi en vesentlig bedre
utnyttelse av de eksisterende regule-
ringer, og ved det nye verket vil man
ha muligheter for fjernkontroll.

Hovedstyret peker også på at om-
byggingen har klare miljømessige for-
deler bl.a. ved at rørgata ved Lille-
hammer sentrum er planlagt fjernet.
Dette innebærer i tillegg at man fjer-
ner den sikkerhetsmessige risiko det er
å ha rørgata så nær et befolknings-
sentrum.

Til Birgitte
Takk for ditt innlegg Birgitte!
Ja, dessverre, jeg tror også det finnes
rasehatere, og det i ordets rette for-
stand. Din artikkel i Fossekallen nr. 9,
fører meg dypt inn i tankenes verden.
Jeg skal gjerne tro du går litt trett av
oss som bare ståker med teknikk og vi-
tenskap. Vi kan neppe renvaske vår
samvittighet, for det vi daglig ser den
forakt enkelte er utsatt for, og nettopp
de som ikke akkurat er som oss selv.

Hver eneste dag kommer en rekke
mennesker innover våre grenser, nær
sagt fra alle himmelstrøk. Storparten
er elegant kledd — eller også sporty
kledd — reisevante, scenevante, kof-
ferter og bagasje av alle regnbuens slag
og farger — vi tar imot dem. De feier
elegant gjennom tollen, hotellene åp-
ner sine brede dører, de får vennlige
beundrende blikk, høster anseelse, for
på nytt — etter å ha nytt disse goder
— reiser videre — sikkert med en hi-
gen etter enda bedre komfort enn den
vi makter å gi. Mange av dem blir her,
for kortere eller lengre tid. De glir inn i
forholdene og blir godtatt.

«Prøv å sette deg inn i innvandrer-
nes situasjon», sier Birgitte videre.
Med en klump i halsen og såre øyne
ser vi den tause flokk som for å redde
sine liv hoppet ut i en båt, vel.vitende
om at kanskje bare døden ventet.
Ingen bagasje fikk de med seg. Den
jord og det sted som tross alt var  deres 


lykke, ligger ganske visst som en klam
hånd om deres hjerte. Og mange møter
døden. Masser blir plukket opp og tatt
hånd om av kjærlige hender. Men
dette er bare den første fase. Et svakt
håp er på nytt tent, midt i depresjonens
mørke. Håpet blir større «du skal  få
komme til et fritt land». Denne gangen
Norge.

For snart 40 år siden hadde vi selv
full krig og redsler. De mest fortvilte
og forfulgte rømte hals over hode, til
England, til Sverige.

Hadde de noe forlangende? Ja, de
ville bli mottatt og godtatt, og de ble
det. Jeg forstår Birgittes tanker. Hva
gjør vi pr. dags dato år 1979? Vi viser
disse stakkarne en kald skulder og et
tydelig blikk om at de ikke er ønsket.
Jeg kunne trekke fram utallige ek-
sempler, men det er så godt kjent at det
må være unødvendig.

Når landets «kårne menn», som vi
selv har valgt, har funnet det riktig å ta
imot dem, bør vi følge opp, og i alle fall
vise at vi har en snev av dannelse igjen
også i Norge. Selve hjertelaget står den
enkelte for.

I dagens Norge er det tiltagende ran
og vold, dette er det våre egne folk som
utfører. De har ingen grunn til å opp-
føre seg slik i vårt «velstands-Norge».

Når det gjelder innvandrerne, har
ikke de heller bestemt hvor de skulle 


bli født til livet, så en bør også tåle
deres hudfarve.

Så sier Birgitte — og med omtanke
og toleranse — «når situasjonen i
deres land er blitt bedre, og hvis de har
flyttet tilbake osv. . .». Det tror jeg sik-
kert er deres håp, i alle fall for manges
vedkommende. Er det i det hele tatt
noen som glemmer sin kulturarv? For
alle som må underkaste seg utlendig-
het, frivillig eller ufrivillig, tror jeg
ingen med normal og sunn tankegang
blir liggende i «døvannet», forutsatt de
ikke er blitt apatiske. Også dette må vi
legge oss på hjertet.

Jeg hører mange argumenter, og
mange og mye er en enig i. F.eks. at
det måtte være et samordnet mål for
de rike land og nasjoner å hjelpe de
ulykkelige på deres egen jord. Men så
har en problemer på problemer, de må
ut av de krigsherjede steder — og så
sitter vi der med det triste alvorlige or-
det FLYKTNING.

For ikke å bli misforstått på noen
måte, henleder jeg oppmerksomheten
på den storstilte aksjonen «Flyktning
79», et overveldende inntrykk og sann
giverglede. Så blir da håpet at hver
eneste «10-er» også bære med seg et
vennlig smil og et ekte norsk «nikk»!

Jeg slutter med Birgittes rene ønske,
«la de i alle fall få lov å tenke tilbake på
Norge med glede!»

Hilsen kollega
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Lucia-kos i M29
Forsikringsordningen
med Forenede
Forsikring

Lucia med kaffeduft, nybakte småkaker og annen julekos i korridorene i Middelthuns.
gate 29 later til å ha blitt tradisjon — og hyggelig er det. Overingenior Kåre W.
Heskestad, SK Lillesand og fagsjef Rolf R. Johnsen synes å nyte godt av Lucias —
Liss Lilleland — sjarmerende smil — og omtalte medbrakte på trillebordet.

Sima kraftverk
Den offisielle åpning av Sima kraft-
verk vil finne sted den 17. juni i år, og
ifølge programmet vil den høytidelige
handling bli foretatt av statsminister
Odvar Nordli i nærvær av en rekke
prominente personer, blant dem olje-
og energiminister Bjartmar Gjerde.

En intern arrangementskomite har
allerede en god stund vært iferd med
forberedelsene til markeringen - av
denne minepel i NVE's virksomhet.

InforMasjonsmotet
Det var vår hensikt i dette nummer å
bringe et utførlig referat fra samar-
beidsutvalget ved sentraladministra-
sjonens årtige informasjonsmøte som
fant sted i Colosseum kino den 4.
desember.

Vi må bare beklage at dette av
plasshensyn ikke har vært mulig, og
at vi derfor må komme tilbake til
dette senere.

Over 400 NVE-ansatte overvar
møtet der generaldirektør Sigmund
Larsen orienterte om NVE's virksom-
het.

I forbindelse med den forsikringsord-
ning som er etablert med Forenede
Forsikring meddeler Velferdskontoret
følgende forandring av premie- og er-
statningsbeløp:

Vår forsikringsordning med FORE-
NEDE FORSIKRING er basert på at
ulykkes-/invaliditetsskader dekkes av
FORENEDE SKADEFORSIKRING
med inntil kr. 100.000, — og at FORE-
NEDE LIV dekker erstatning ved
dødsfall. Erstatningen er 6 ganger fol-
ketrygdens grunnbeløp (6G) med 25 %
garantert tillegg, men nedtrappes med
0,2 G pr. år mellom 50 og 60 år:

Pr. 1. januar 1979 blir G økt fra kr.
15 200 til kr. 16 100, og i overen-
stemmelse med forsikringsavtalen blir
erstatningsbeløpet derfor hevet tilsva-
rende. Avtalen sier også at premien
skal reguleres automatisk hvert års 1.
januar på grunnlag av G. Vi har nå
fått melding fra Forenede Liv om at
den samlede premien fra 1. januar
1980 vil blir:

kr. 49,70 pr. mnd.

Beløpet fordeler seg med kr. 43, —
som premie i gruppelivsfor-
sikringen, og  som tidligere kr. 6,70 for
alykkes-/invaliditetsforsik-
ringen.

Diesen tilbake
Overingeniør Erl. Diesen er tilbake i
NVE etter ett års tid å ha tjenestegjort
i Olje- og energidepartementet.

Så vidt Fossekallen har klart å
bringe på det rene kommer han ikke
til å ta opp sin tidligere virksomhet i
Elektrisitetsdirektoratet, men være
tilknyttet generaldirektørens kontor
med ekstern informasjon som spesielt
arbeidsområde.

For de fleste NVE-ansatte vil Er-
ling Diesen være godt kjent, blant
annet for sin virksomhet som Fosse-
kallens redaktør.
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Korrespondanseskyting med
bra resultater

289
284
280
280

NVE's korrespondanseskyting i de-
sember 1979 samlet 52 deltakere.

Roar Jann Brevik på Grunnvass-
kontoret trakk lengstre strå med 289.

Resultatene ble følgende: 


Klasse 7: (6 deltakere)
Roar Jan Brevik, M 29
Jens P. Nesseth, M 29
Bjørn Jensen, Ulla-Førre
Øivind Kjøll, M 29 


Klasse 5:  (3 deltakere)
Roar Jann Brevik, M 29 276
Halvor Jakobsen, Mår kr.v. 269

Andersens tegneklubb!

I forrige nummer av Fossekallen sto lese et opprop til interessert
frihåndstegning om å ta kontakt med Aasmund Andersen, Vaktmesterkonto-
ret, for en eventuell start av tegneklubb i NVE. Hensikten er å skape et miljo
der medlemmene kan perfeksjonere seg videre, og hente inspirasjon til stadig
mer krevende oppgaver.

Initiativtakeren selv, Aasmund Andersen, som her holder frem et av sine
egne arbelder, forteller at hittil dessverre har vært heller dårlig med henven-
delser. Men sjansene er fortsatt til stede for dem som måtte fole seg kallet. Ta
en prat med Andersen I telefon 108 eller 109, og kanskje en ny og blomstrende
gren innen hobbyvirksomheten ser dagens lys om ikke så lenge. Også Fosse-
kallen står til disposisjon for nærmere opplysninger, da vi av egne matnyttige
hensyn kunne være interessert.

Klasse 4: (1 deltaker)
1. Erik Pallesen-Mustikay,

M 29 270

Klasse 3:  (5 deltakere)
Jan Erik Grepperud, Mår kr.v. 284
Reidar Haugerud, Ulla-Førre 273
Trygve Lilleland, Mår kr.v. 272

Klasse 2: (7 deltakere)
Hjalmar Tandberg, M 29, 262
Bjarne Austerslott, Ulla-Førre, 243
Per Hals, Glomfjord kr.v. 241
Per Jonassen, Mår kr.v. 241

Klasse 1:  (30 deltakere)
Odd Sævareid, Mår kr.v. 267
Kjell Årdalen, Tokke-v. 266
Odd Abrahamsen, Mår kr.v. 264
Knut Tjugen, M 29, 261
Marit Krokedal, Ulla-Førre 260
B.T.  Lassemo, Tokke, 259
Hans Kristian Eig, M 29, 258
H. Barstad, Tokke, 257
Anders Sætre, Mår kr.v. 256
Jonny Gundersen, M 29, 256
Svein Larsen, M 29, 249
I. Hernes, Tokke, 248
Ole Pettersen, Glomfjord, 246
Kjell Sørensen, Mår kr.v., 242
A.W. Kristiansen, M 29, 240
Svein Lien, Mår kr.v. 235
Egil Libjå, Tokke, 233
Stein Nicolaysen, Glomfjord, 232
Einar Samuelsen, Mår kr.v. 230

Premiene vil bli tilsendt pr. post.
Takk for oppslutningen og godt

nytt år!
Oppmannen
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Kalles refleksjoner:

lnn iSG
Kvini-wr —ten mer

.dse enn mennene

Dette kommer
dessverre ikke på
trykk før i februar,
og da er leserne
forlengst lei av alle
slags nyttårsskri-
verier, der man ser
både bakover og
framover. Ved et
tiårskfte er det
ekstra ille.

Hva med 70-
åra? Sjøl synes jeg
det var viktigst å
komme på plass
foran NVE-bygget.

Når det gjelder 80-åra, trenger
man ikke være spåmann for å kunne
si at det blir mye vannkraftutbygging.
Men hvilken rolle får NVE? Det av-
henger av våre nye ledere.

Mange av de nåværende kom inn
rett etter krigen og blir pensjonert før
1990. De fikk sin velfortjente ros i
Gunnes' innlegg i nr. 10179. Men hva
blir glort for å finne de nye? Folk som
ser problemene i vår virksomhet er det
mer enn nok av. Spørsmålet er om
man klarer å rekruttere de få som ser
de mange mulighetene.

Kalle

Enkelte bidragsytere vil dess-
verre komme til å savne sitt
stoff I Fossenkallen denne
gang. Det har sin enkle årsak I
at plassen er blitt for liten, men
vi har ingen grunn til å tro at
dette blir et vedvarende feno-
men. Derfor fortvil Ikke, og la
ei heller pennen I neste
nummer er det plass nok.

Alle ting var så mye enklere i de
dager han Ola vokste opp- Han slapp
å lure på hva for en linje han skulle
gå på i gymnaset eller hvor han skulle
søke stipend til ditt eller datt. Noe så
fint som fritidsproblem fantes ikke.
Ikke statlige kurs i bridge eller dans
heller. Ikke engang de energisparende
lysløyper var funnet opp. En fikk
greie seg som best en kunne med
lommelykt hvis en var så heldig å ha
det, men det var jo måneskinn en
gang i blant — fint å gå på ski i
måneskinn.

Det var ikke så mye gods og gull
han Ola hadde. Den første krakken
snekret han sjøl, men så hadde han da
heller ikke bruk for en stoppet lenestol
og skammel til å legge føttene på.

Han hadde mye å gjøre. Skulle jo
livnære seg og sine. Spett, hakke og
spade var redskap mot stor stein og ar-
rige røtter.Mye å gjøre sa du. Tøv og
tull og rene sludder.

Jeg sier som min gamle onkel —
«utdannet» i murerfaget for 65 år si-
den: En god arbeidskar skulle ha ferie
hele året. Missis

Her like før jul kom en karavane fra et
mobelfirma i byen pesende med store
pappesker gjennom gangene. Siden kara-
vanen hadde tydelig kurs mot 6. etg. og
det aller helligste, trakk jeg meg skynd-
somt inn I en beleilig døråpning mens
åsgårdsrelen blafret forbi. Om ikke mine
oyne spilte meg et puss, så var møblene,
som Gd sikkert har god bruk for, —
produsert i Sverige! Det lages sikkert
mye pent og bra i Sverige, og broderfol-
ket i øst må være lykkelige over å få
utstyre hr. Generaldirektørens kontor.
Men hvorfor kan ikke Gd legge sine
alltid velpressede bukseben over kors un-
der et skrivebord fra Nord-Møre?

Det ryktes også at man i V-direktora-
tet har valgt utenlandsk tekstbehand-
lingsutstyr, mens det visstnok er norsk av
tilfredsstillende kvalitet på markedet.

Jeg bare spor, Kalle, — mitt kall er ei
at svare. Tillat meg allikevel å antyde at
vi som statsetat bor foretrekke norske
varer om de kan sammenlignes i kvalitet
og anvendelighet. ltr.161/ 2

Kvinner som arbeider i staten er mer
fornøyd med sine lønnsbetingelser og
sin del av velstandsøkningen enn men-
nene. Dette går fram av en undersø-
kelse som Statistisk Sentralbyrå har
gjort for Forbruker- og administra-
sjonsdepartementet og som kommen-
teres i desembernummeret av Admini-
strasjonsnytt. Hele 39 prosent av kvin-
nene mener at lønnsbetingelsene er
gode, mens bare 27 prosent av men-
nene. Likevel gjør det seg gjeldende
store aldersforskjeller i dette spørsmå-
let. Eldre menn er mer fornøyd med
lønnsbetingelsene enn yngre, mens
eldre kvinner er mindre fornøyd enn
yngre kvinner.

En av årsakene til at kvinner i
staten er mer tilfreds med lønnsbe-
tingelsene enn menn, kan være at det
i årene forut for undersøkelsen skjed-
de en lønnsmessig bedring for en
rekke stillingsgrupper som hovedsak-
lig har rekruttert kvinner. Når ande-
len av kvinner som er fornøyd synker
med økende alder, kan grunnen være
at kvinnene i mindre grad enn menn
når opp i høyere stillinger.

Det går fram av undersøkelsen at
vel 40 prosent av kvinnene og en fjer-
dedel av mennene ved valg av ny stil-
ling ville legge vekt på barnehage for
tilsattes barn. Omkring 60 prosent av
kvinner under 35 år tilla dette betyd-
ning og 37 prosent av mennene i
samme alder, går det fram av Admini-
strasjonsnytt.

avn
Otto Åberg er ansatt som ny admini-
strerende direktør i Bergenshalvøens
Kommunale Kraftselskap etter 0. Chr.
Werner Erichsen, som går av med
pensjon i løpet av 1980. Målt i kraft-
produksjon er BKK Norges 5. største
kraftselskap (etter Statskraftverkene,
Oslo Lysverker, Norsk Hydro A/S og
Lyse Kraftverk).
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 - Maj.
Oslo 3.

NVE's personale
Endringer i november og desember 1979

Så har også Fossekallen ristet hel-
gefreden, og fryden, av seg og
sparket igang på nyåret. Vi hilser
alle våre lesere og andre forbindel-
ser med ønske om alt godt og at
året må bli aktivt og givende -
også for vårt meddelelsesblad!

Alle har vl meninger både om
dette og hint, og selv om vi Ikke er
glad I bølger for bølgenes egen
skyld kan det av og til være nød-
vendlg med litt skum på toppene.
Gå derfor ikke rundt og klem på
meninger og synspunkter, men
grip pennen fatt, skriv deg glad
som det heter - og nå som før:
Fossekallen er stedet for deg!

Men de haster. Fristen for inn-
legg i neste nummer utgår I disse
dager, så ingen tld er å miste.
Helst bør du ta telefonisk kontakt
med redaktøren for å få avsatt
plass. Men det kommer tider etter
disse. Stoff til blad nr. 3-80 må
befinne seg på redaktørens disk
innen fredag 29. februar.

A-ha, vi har skuddår i år!
Red.

Nytilsatte:
Andreassen, Lisbeth
Andresen, Johan
Bakkebø, Einar
Bjerkelig, Håkon
Brandt, Alf Henry
Bråten, Oddmund
Bø, Odd
Elvebakk, Alv
Fiske, John E.
Gunnes, Jon
Hanstad, Per L.
Henriksen, Johan
Hoem, Oddmund
Høystad, Siri C.
Josefsen, Aage S.
Kvaalen, Sigurd
Larsen, Alfred
Laukvik, Asle
Ljostad, Anund
Myren, Lorentz
Negarden, Alv
Nilsen, Terje
Nyquist, Morten
Sanden, Kåre
Sjølseth, Einar
Solmo, Ivar
Stavheim, Kolbjørn
Stiberg, Gunvor
Stiberg, Jarle
Sæther, Jan
Torvik, Anders
Versto, Endre
Åsheim, Knut

Avansement og opp
rykk:
Døsvik, John
Eig, Hans Kr.
Eriksen, Eirik Smidt
Ertresvåg, Ola Jon
Fjuk, Synnøve
Gikling, Eivind
Godtland, Olav
Gullberg, Bjarne
Hansen, Terje H.
Haatvedt, Else
Kjøll, Øivind
Møller, Per Johan

Ktr.fullm.
Montasjeleder
Fagarbeider
Fagarbeider
Maskinist -
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Driftsarbeider
Ingeniør
Driftsarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Ktr.ass.
Avd.ing,
Spesialarbeider
Oppsynsm.ass.
Fagarbeider
Spesialarbeider
Spesialarbeider
Spesialarbeider
Driftsarbeider
Betjent
Fagarbeider
Driftsarbeider
Fagarbeider •
Spesialarbeider
Driftsarbeider
Fagarbeider
Driftsarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Spesialarbeider

Konsulent
Avd.ing.
Konsulent
Adm.sekretær
Førstektr.fullm.
Førstesekretær
Førstesekretær
Konsulent
Adm.sekretær
Førstektr.fullm.
Avd.ing.
Førstekonsulent

VH
Frogner trafostasjon
Aura-verkene
Aura-verkene
V estlands-verkene
Aura-verkene
Aura-verkene
Innset-verkene
Aura-verkene
SPK
Innset-verkene
Aura-verkene
Aura-verkene
SAA
VVT-Narvik
Tokke-verkene
Ulla-Førre-anleggene
Innset-verkene
Tokke-verkene
Aura-verkene
Tokke-verkene
Innset-verkene
AAA
Aura-verkene
Aura-verkene
Innset-verkene
Aura-verkene
Innset-verkene
Innset-verkene
Aura-verkene
Aura-verkene
Tokke-verkene
Tokke-verkene

VA
SBP
VF
SO
AAA
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
SAA
AE
AAØ
SBS
SAØ

Nordheim, Aslak
Nyland, Eva
Rogstad, John  0.
Røsok, Rolf
Tengren, Paul Tore
Vrangen, Kjell
Wathne, Tørres
Øfsdahl, Ragnhild

Fratredelse:
Bakke, Jørund
Bersås, Helga
Bjerkholt, Hans Jacob
Børnick, Leif H.
Egeland, Erling
Evang, Marit
Frydenlund, Tormod
Gløersen,  Ivar
Hellesen, Signy
Kavli, Evy
Kjelling, Reidar A.
Ljådal, Kjell
Natvik, Rolf
Olsen, Ole Torfmn
Staven, Inge
Strømsten, Tove E.
Særsland, Harald
Søfting, Kurt Erik

Dødsfall:
Gjuvsland, Sverre

Spesialarbeider
Adm.sekretær
Konsulent
Konsulent
Stikn.formann
Avd.ing.
Førstekonsulent
Førstektr.fullm.

Overing.
Ktr.fullm.
Avd.ing.
Avd.ing.
Maskinm.ass.
Førstektr.fullm.
Ingeniør
Fagsjef
Ktr.fullm.
Ktr.fullm.
Ingeniør
Ingeniør
Avd.ing.
Fagarbeider
Ingeniør
Betjent
Maskinist
Maskinm.ass.

Opps.mann

Tokke-verkene
AP
SAØ
AAØ
SK-Hokksund
SOD
AP
EA

SVS
Ulla-Førre-anleggene
SOS
SBV
Gjøvik trafostasjon
VI-1
SBM
SV
SAA
AAA
EEM
Ulla-Førre-anleggene
Eidfjord-anleggene
Område 5
SDT
AAA
Smestad trafostasjon
Innset-verkene

Ulla-Førre-anleggene

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo


