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o Uten vann er intet liv mulig.
 Vann er uunnværlig for all

menneskelig virksomhet.

a Våre ferskvannsressurser er
ikke uuttømmelige. Det er

derfor påkrevet å bevare, kontrol-
lere og — der det er mulig — øke
dem.

0 A forurense vann er å skade
mennesket og alt annet liv.

n Vannets kvalitet må holdes
på et slikt nivå at det er skik-

ket til de formål det skal brukes
til. Særlig må vannet tilfredsstille
de krav som helsemyndighetene
stiller.

a Når brukt vann ledes tilbake
til en felles vannkilde, må

ikke dette ødelegge mulighetene
for framtidig bruk av kilden til
offentlig eller privat formål.

O Det er tvingende nødvend:g
å opprettholde egnet vegeta-

sjon, fortrinnsvis skog, for å be-
vare vannressursene.

Befolkningstilveksten, industrialiseengen nq
den stigende levestandard torer til et stadig
storre forbrok av vann. Dernr•ton rondforer
viklingen nt stadig rier vann bl r odclagt pa

gronn av forcrensning. Det er derfor bIrtt norI-

ver,rg med tiltak for a sikre en kvahla. og
kvanproh, tevaong av vannet.

Dette er bakgrunnen for at Eirroparådets rned-

lernsland, deriblant Norge, har gatt inn for en
felles karnpanje for å skape storre lorstaelse
fcr et aktivt vannvern i de europeiske land.

Som et ledd i denne karnpanjen, proklarnerte

Edroparådet i mai 1968 Den europeiske vann-
deklamsJon.

el 11 111 II II II II 4)

ø Vannressursene må kartleg-
ges og vurderes.

En klok økonomisering med
vannressursene må planleg-

ges av de rette myndigheter.

Bevaring av vannressursene
krever intensivert forskning,

opplæring av spesialister og of-
fentlig opplysningsvirksomhet.

M Vann er en felles arv hvis
verdi alle må anerkjenne. Vi

har plikt til å bruke vannet økono-
misk og med omtanke.

Forvaltningen av vannres-
sursene bor baseres på de

naturlige nedslagsfelt og ikke på
nasjonale og administrative gren-
ser.

Vann kjenner ingen grenser.
Det er en felles rtaturrikdom

som krever internasjonalt sam-
arbeid.

Europarådet
presenterer

DEN EUROPEISKE
VANNDEKLARASJON
•••••••••••

STATENS INFORMASJONSTJENESTE

Det er renehig at vernet av vare vannresserser får en

framtredencte piass i et nallasernar. Uten vann elvi

ikko ha noen natur a verne orn,

Likevel er vi alle rned pa a odelegge denne naturrik-



dorn. Setv her fierge. hVOI. har rikeho fersk-

vann, det na St nedvaodig med thtak fer a ..erne

0,1 vannet.

Ikke nanst eie det gjelder vann er det ditetig se for-

urensnegsproblemene internasdocal sarneenheng.

Mange ‘annkilder er felles for flere end og forarens-

ning av et vassdrag kan fa skadevakninger langt

utenfor det lands grenser sole er opphav tilfortaens-

neoen, Liftfororensning ett land kan fonusake

forerenset nedbor og gaare vannet andre land

ulankehg.

Det er av stor belydning at dsse prob!emene tas

opp pa InternasjOnait plan, cg det er g hape at Den

eorope.ske vanndeklaranhon vil stinlelere til et nse

more internasjonad sarearbeld orn felles tlek eg

regler.

Men her h;elper- det ckke rned forhed og red,er alene.

Det so,n eie ta er en endono ccv hee var ho decho til

naforressursene., rna ,rere at chsse lessfaser skal

breres, men ikke forbrukes.

Derter njeider det at cc eie tortger oss Vanndektara-

senens ord afre rhor vart tor a bevare van-

net friskt og rent. Det angor oss ahe.
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HYDROLOGISK AVDELING
Ay statshydrolog Randi Pytte

Våre vassdrag har blitt utnyttet
på forskjellig måte opp gjennom
tidene. Fram til omkring siste år-
hundreskifte ble vassdragene først
og fremst sett på som et middel
til samferdsel, spesielt fløtning og
drivkraft til lokale behov, mens

lngvar Kristensen
1895-1907

Olaf Rogstad
15/10 1907-1/7 1920

Johan Aastad
7/10 1921-28/1 1948

det i dag er elektrisitetsproduk-
sj onen som dominerer utnyttelsen
av våre vassdrag.

Kanalvæsenet, vår etats for-
gjenger, ble opprettet i 1804. Ho-
vedoppgavene til Kanalvæsenet
var å ta vare på og forbedre de
muligheter vassdragene ga som
kommunikasjonsveier, og å be-
skytte mot de skader vassdragene
kunne volde. Ikke minst de be-
ryktede storflommene i Gud-
brandsdalen og østerdalen på 17-
og 1800-tallet gjorde at forbyg-
ningsarbeidene fikk en sentral
plass i Kanalvæsenet. Under noen
av disse flommene ble høyeste
vannstand avmerket, disse høy-
dene kan nå betraktes på spesielle
«flomstøtter» eller flommerker.

Flomproblemer er fortsatt ak-
tuelle, og for oss er det naturlig
å betrakte vannstandsobservasjo-
ner som viktige i denne sammen-
heng. De eldste kjente vannstands-
observasjoner ble da også foretatt

forbindelse med kanaliserings-
arbeider. Det var i 1824, og må-
lingene ble tatt i Mjøsa. Regel-
messige observasjoner kjenner
man fra Glommas vassdrag fra
1846, da ble det her opprettet 3
vannmerker.

Kanaldirektør Gunnar Sætren
er å betrakte som Hydrologisk av-
delings far. Han var kanaldirektør
fra 1866-1907. Han hevdet off ent-
lig allerede i 1880-årene, fram-
synt som han var, at våre vann-
fall måtte kunne tas i bruk som
energikilder i langt større grad enn
tilfellet var, og at hydrologiske
undersøkelser måtte gå forut for
en eventuell utbygging. Som ka-
naldirektør forsøkte han å tilrette-
legge og forberede nødvendige
hydrologiske undersøkelser for å
kunne utnytte vår vannkraft. På
hans initiativ bevilget Stortinget
21. juli 1894 kr. 10 000 til oppret-
telse av en egen hydrologisk av-
deling ved Kanalvæsenet, og i
1895 — for 75 år siden — ble
Hydrologisk avdeling opprettet.

Ingeniør Ingvar Kristensen ble
avdelingens første sjef. I hans tid,

år 1900, ble det første regulære

bindet i serien «Vannstandsobser-
vationer i Norge», den gang under
navnet «Hydrologiske Meddelelser
for Kongeriget Norge», utgitt.
Dette bindet bar tittelen: «Vand-
standsobservationer i Glommen
indtil 1894». I forordet skrev
kanaldirektør Sætren bl. a.:

«Ogsaa i vort Land har man i den
senere Tid mere og mere faaet øinene
op for, hvilken overordentlig Betyd-
ning der i forskjellige Henseender
knytter sig til et nøiaktigt Kjendskab
til vore Vasdrags Vandføringsforhold
m. v. Ikke minst gjælder dette, hvor
der er Spørgsmaal om Vasdragenes
Udnyttelse i industrielle øiemed —
et Spørgsmaal, som har faaet en saa
meget større Betydning, efter at den
elektriske Kraftoverføring i den sidste
Tid har gjort Fremskridt, som har
overtruffet alle Forventninger.

Af Storthinget er der i de senere
Aar bevilget ikke ubetydelige Beløb
til Undersøgelser af vore Vasdrag.
Disse Undersøgelser er selvfølgelig et
meget betydeligt og omfangsrikt Ar-
beide, hvis Udførelse vil medtage en
længere Aarrekke. Imidlertid har det
været Tanken saa snart som muligt at
faa trykt de ved Kanalvæsenets For-
anstaltning i de forskjellige Vasdrag
foretagne Vandstandsobservationer,
hvorvidt disse i ganske anden Udstræk-
ning vil kunne blive til Nytte for
Interesserede end ved at henligge i
Kanalvæsenets Arkiv.»

Dette viser at kanaldirektøren
var vidsynt, og hans linje å publi-
sere alle vannstandsobservasjoner
etter hvert, har avdelingen alltid
forsøkt å følge opp. At man i de
siste år har kommet noe på etter-
skudd, siste utgitte årbok er den
fra 1962, skyldes forhold vi senere
skal komme tilbake til.

Kanaldirektør Sætren var også
opptatt av Hydrologiske problem
uten umiddelbar praktisk betyd-
ning. Et eksempel på dette er at
han, i 1895 eller 1896, ga cand.
min. Andreas Holmsen i oppdrag
å studere fenomenet «seiches» i
norske innsjøer. Seiches er stående
svingninger hvis årsakssammen-
heng ennå ikke er klarlagt.

Andreas Holmsen var for øvrig
den første realist som ble ansatt
i etaten, og det skulle gå lang tid
før ingeniørene igjen fikk kon-
kurranse fra realister. Realistene
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ble lenge ansett som for teoretiske
blant vassdragsingeniører, et syn
som endret seg i slutten av 40-
årene. Da ble flere realister ansatt
som hydrologer, og bare 4 av av-
delingens 18 hydrologer har i dag
sivilingeniørutdannelse.

At isdannelse i sjØer og vassdrag
har vært av stor interesse helt fra
avdelingen ble opprettet, er natur-
lig, tatt i betraktning den skade
uønsket is volder, og de problemer
ikke dannet, men ønsket is skaper.
Andreas Holmsen framla i 1901
for Universitetet besvarelse på en
prisoppgave om islegging av
norske innsjøer. Dette er så vidt

Alf 14111big
1/2 1948--13/8 1948

Reinhardt Søgnen
19/11 1948-22/7 1959

Halvdan Klæboe
22/7 1959-4/9 1960

man vet det første trykte norske
materiale som omhandler isforhold.
Besvarelsen ble belønnet med

K. H. Kronprinsens gullmedalje.
I 1904 holdt avdelingens sjef,

Kristensen, et foredrag i Trond-
heim om «Isdannelsen i vore Vas-
drag» ved det 3die norske Lands-
møde for Teknik.

I årene 1904-1907, mens I.
Kristensen var avdelingssjef, ble
«Hydrografisk kart over Norge»
utgitt ved kanaldirektØr G. Sæt-
ren. Dette kartet dannet i årtier
grunnlaget for hydrologiske be-
regninger. Enkelte deler av kartet
er på grunnlag av det nye kart-
materialet som nå finnes tegnet
om, og arbeid pågår for å kunne
utgi kartet i ny utgave.

Kanalvæsenet gikk i 1907 over
i historien, men Hydrologisk av-
deling fortsatte sin eksistens i det
nyopprettede Vassdragsvesenet.
Avd.ing. Ingvar Kristensen ble den
første vassdragsdirektør, og ing.
Olaf Rogstad ble ny sjef for
Hydrologisk avdeling.

Olaf Rogstad kan betraktes som
den egentlige grunnlegger av mo-
derne norsk hydrologi. I hans tid
som sjef ved avdelingen begynte
staten for alvor å interessere seg
for landets fossekraft — det var
de store fossekjøpenes tid. Under
hans ledelse utarbeidet avdelingen
det hydrologiske grunnlag for de
første vassdragsutbygginger og re-
guleringer som staten foretok. I
1915 framla 0. Rogstad foredraget
«Hydrologisk grundlag for vass-
dragsreguleringer». Dette ble trykt
som et tilegg til avdelingens årbok
for 1914.

Olaf Rogstad fant her en fram-
stillingsmåte som i prinsippet fort-
satt anvendes. Opp gjennom årene
har hydrologer av nyere årganger
maktet å pynte på metodene, og
å raffinere undersøkelsene noe,
men Rogstads grunnsyn er fort-
satt rådende.

Olaf Rogstad satt som sjef for
Hydrologisk avdeling inntil han
i 1920 — ved omorganiseringen
av Vassdragsvesenet til Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen —
ble ansatt som direktør for det
nyopprettede Vassdragsdirektora-
tet. I 1925 ble Olaf Rogstad gene-
raldirektør, en stilling han hadde
inntil 1947, med unntakelse av
krigsårene 1942-45.

At det hydrologiske regime er
forskjellig i nedslagsfelt med og
uten breer, var et forhold Rogstad
tidlig merket seg, og et problem 


som kom til å oppta ham sterkt.
Han arbeidet bl. a. mye med dette
i de krigsårene han ikke fikk an-
ledning til å fungere som general-
direktØr. Etter hvert som flere
målinger ble foretatt, og de topo-
grafiske kartene ble bedre, søkte
han å Øke nøyaktigheten av sine
beregninger, et arbeid han fort-
satte like til han døde i 1969, 92
år gammel.

I Rogstads tid som sjef hadde
antall målestasjoner for vann-
standsobservasjoner økt betydelig,
fra 76 i 1907 til omkring 300 i
1920. Bemanningen hadde også
økt, det var 7 funksjonærer i 1907
og 25 i 1920. Det skulle gå ca. 35
år før avdelingen igjen var like
tallrik.

Etter Olaf Rogstad ble Johan
Aastad i 1920 ansatt som avdelin-
gens sjef. Han var en ypperlig
administrator og ledet avdelingen
godt gjennom de vanskelige de-
presjonsår, da sparekniven ble
brukt hardt på alle statsinstitu-
sjoner.

Antall ansatte var minst i perio-
den 1930-45 med ca. 14-15 an-
satte. Tross dette ble arbeids-
området utvidet under Aastad,
ved at de nå så velkjente snø-
målinger, til støtte for flom-
prognosering, ble igangsatt i 1925.

Faglig er Aastad best kjent for
«den relative fortynningsmetode»,
populært kalt «saltmetoden», som
han i årene 1920-30 utarbeidet
sammen med sin trofaste med-
arbeider, Reinhardt Søgnen. Me-
toden nyttes for å måle vannførin-
gen i turbulent strøm.

Under Aastad, i 1934, ble den
første utgaven av «Kart over
gjennomsnittlig avløp i Norge»
utarbeidet. Dette er et isohydat-
kart og viser årlig middelavren-
ning på de forskjellige steder.
Aastad rakk også å revidere kartet
før han sluttet som avdelingssjef.
Flere målinger gir naturlig nok
bedre grunnlag for et slikt kart,
og annen utgave av kartet kom
i 1947.

Etter Aastad kom 1. februar
1948 ing. Alf Bølling på sjefstolen
i Hydrologisk avdeling, en plass
han ikke fikk beholde i mer enn
ca. et halvt år, idet han druknet
samme sommer.

Reinhardt Søgnen kom nå til-
bake til Hydrologisk avdeling etter
et lengre fravær, og han var av-
delingens sjef fram til 1. august
1959. Hans første periode ved
avdelingen falt i de «magre» år,
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da det praktisk talt ikke fantes
avansementsmuligheter. I 1941,
etter at han fra 1920 hadde stått
ved Aastads side, gikk han over i
en bedre betalt stilling i Glom-
men og Laagens Brukseierfore-
ning. Søgnen var meget opptatt
av anvendt hydrologi, og han utga
i 1942 publikasjonen «Beregning
av sjøers naturlige regulerings-
evne og flommer i norske vass-
drag». Han fulgte opp arbeidet
med å forbedre det eksisterende
isohydatkart, og i 1958 ble tredje,
og foreløpig siste, utgave av kartet
utgitt.

Som nevnt tidligere har isfor-
holdene i lang tid opptatt av-
delingen, men regelmessige is-
undersøkelser ble først satt i gang
i 1947. I 1950 opprettet Søgnen et
eget iskontor, og Iskontoret kan
derfor i år feire sitt 20 års-jubi-
leum. Hele tiden har ing. Edvigs
V. Kanavin vært kontorets leder.
Kontoret har et meget nært sam-
arbeid med Det offentlige isutvalg,
der dr. phil. 0. Devik har vært
formann helt fram til 1969. Devik
og Kanavin har sammen lagt
grunnlaget for og utviklet de
systematiske isundersøkelser som
Iskontoret nå foretar.

Søgnen innførte også spesielle
glasiologiske undersøkelser ved
avdelingen, og disse ble den gang
utført av Norsk Polarinstitutt.
Senere er det som kjent opprettet
et eget brekontor.

Det ble etter hvert et stadig
økende behov for undersøkelser
av mer vitenskapelig og teoretisk
karakter, og i den forbindelse opp-
rettet Søgnen flere forsøksfelt for
detaljerte undersøkelser av van-
nets kretsløp. Han fikk nå anled-
ning til spesielt å undersøke be-
tydningen av de snømålinger han
var en ivrig forkjemper for å
gjennomføre flest mulig steder.
Han fikk også et middel til å
finne sann nedbør og foreløpige
tall for årlig fordunstning. Søgnen
er den første som har beskrevet
«clet hydrologiske paradoks», det
er at vi måler større avløp enn
nedbør for store deler av landet.

At Søgnen var en populær av-
delingssjef, framgår tydelig av den
karakteristikk han fikk i Fosse-
kallen da han sluttet. Her sto det
blant annet:

«For et tomrom vil det bli som blir
vanskelig å fylle uansett hvem som
blir hans etterfølger. Riktignok heter
det at ingen er uunnværlig, men det
skal likevel bli vanskelig å finne en
mann med Søgnens enestående faglige 


kvalifikasjoner, med hans sjeldne elsk-
verdighet og med en så human innstil-
ling overfor sitt personale. Når dertil
kommer hans uforstyrrelige ro som
har medført at han sjelden eller aldri
har «gått fra konseptene», må det nok
innrømmes at det skal bli vanskelig
for hans etterfølger å ta opp arven
etter ham.»

Søgnen fortsatte å sysle med
hydrologiske problemer også etter
han sluttet, og i de senere år
har særlig fordunstningsproblemer
opptatt ham.

Arven etter Søgnen ble det
Halvdan Klæboe som tok opp,
men han fikk desverre ikke  anleci-
ning til å lede avdelingen mer enn
et års tid, og ingen var vel da
nærmere enn Søgnen til å omtale
sin tidligere medarbeider og kol-
lega.

Fossekallen siteres derfor igjen:

«Han var for tiden vår mest pro-
duktive forfatter innen det hydro-
logiske område, og har skrevet en
rekke artikler i forskjellige fagskrift,
foruten den eneste norske lærebok i
hydrologi «Grunntrekk av Hydrolo-
gien, særlig Norges Hydrologi», som
utkom i 1959. Han deltok i stor ut-
strekning i internasjonalt samarbeid
på sitt felt.»

Etter Klæboes uventede bort-
gang var det én igjen av de gamle
hydrologer som hadde hatt sitt
virke i etaten i mer enn 40 år, og
han var rede til å lede avdelingen
inntil en ny sjef var funnet. Dette
var Johan Jerstad, og han fungerte
som sjef inntil den nåværende fag-
sjef, Jakob Otnes, overtok 15.
februar 1961. Han kom da tilbake
fra et FN-oppdrag i Tanganyika.
Otnes er for øvrig den første fag-




sjef som ikke er sivilingeniør, men
cand. real.

De siste 10 år har det vært en
rivende utvikling ved avdelingen.
I takt med den økende planlegging
og utbygging av vår vannkraft
har også kravet om intensiverte
hydrologiske undersøkelser i de
aktuelle områder blitt stadig ster-
kere. Disse kravene skulle helst
gå litt forut for annen planleg-
ging, da det som kjent er naturen
selv som er måleobjektet, og na-
turen er ofte lunefull. En god måte
å tilfredsstille hydrologene i deres
søken etter hydrologisk viten er å
gi dem litt ekstra tid, og det kan
aldri bli for god tid eller for
lange måleserier i et fag som dette.

På grunn av større og større
krav til sikkerhet i avløpsbereg-
ninger, ofte basert på en relativt
kort observasjonsperiode, har spe-
sielle hydrologiske undersøkelser
blitt stadig viktigere. I 1962 ble
det i den forbindelse igangsatt
glasiologiske undersøkelser på 2
breer, og Brekontoret ble da opp-
rettet. I 1963 ble det opprettet et
eget grunnvannskontor etter at
grunnvannsundersøkelser hadde
vært foretatt siden 1961.

I 1962 begynte man for alvor å
arbeide med å ta elektronisk data-
behandling i bruk, i første om-
gang til beregning av vannførings-
kurver og bearbeiding av vann-
føringsobservasjoner. EDB er nå
tatt i bruk ved bearbeidingen og
trykkingen av dataene til årbøke-
ne «Vannstandsobservasjoner i
Norge». Man håper derved etter
hvert å komme å jour med år-
bøkene igjen, noe allerede avde-

Jakob Otnes 15/2 1961 —
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lingens første sjef hevdet viktig-
heten av.

Storflommen i Glomma i 1966
ga støtet til at det ble igangsatt
arbeid med flomprognosering ved
Overflatekontoret. Dette kom til
nytte under flommene de to neste
årene.

Siden 1950 er antall funksjo-
nærer nesten fordoblet, og det er
nå 49 ansatte ved avdelingen.
Økningen skyldes i det vesentlige
behov for funksjonærer ved de
nyopprettede spesielle undersøkel-
ser, og EDB-behandling av Ob-
servasj onsmaterialet. Antall funk-
sjonærer ved Overflatekontoret
har holdt seg tilnærmet konstant.
Antall målesteder i drift og an-
tall utførte vassføringsmålinger pr.
år har likevel økt betraktelig.

Som en følge av omorganiserin-
gen av etaten i 1960 ble arbeidet
med nivellementer av vassdrag
overført til den nyopprettede Av-
deling for vasskraftundersøkelser.
Denne ble effektiv i 1963.
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HYDROLOGISK AVDELING I DAG
Av fagsjef Jakob Otnes

Avdelingen er i dag delt i fire
kontorer med serviceorganer som
EDB, tegnekontor og skrivehjelp
til felles avbenyttelse. Kontoret
for overflatehydrologi er det stør-
ste kontoret, og dette var i mange
år hele avdelingen. Senere har det
utviklet seg egne kontorer for is-,
bre- og grunnvannsundersøkelser.

Det offentlige isutvalg, Den inter-
nasjonale hydrologiske dekade's
sekretariat og Utvalget for snø-
forskning har fått husrom ved av-
delingen.

De data avdelingen sitter inne
med har dannet grunnlaget for all
kraftutbygging her i landet. Hy-
drologiske data brukes når vann-




verk planlegges, og ved dimensjo-
nering av kloakk og dreneringssy-
stem. I forbindelse med fiske, fløt-
ing, friluftsliv og rekreasjon, og
ved all ferdsel ved og over en elv
er kjennskap til hydrologien av
stor betydning, og avdelingen gir
stadig svar på en rekke spørsmål
som reises i slike forbindelser. Hy-

Arnhild Gjøtterud Oddvar Halgunset

Ak,

Bård Braskerud Laila Lundeberg

Jakob Otnes

Edel Garmann

Ellen Brænd

Torgeir
Høverstad

Jorun Tande

Børge Sletaune
(perm.)
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drologisk informasjon er det vik-
tigste grunnlag ved alle vassdrags-
skjønn.

Ofrer vi nok på hydrologien i
dag? Svaret må nok bli nei, skjønt
forholdene er blitt atskillig bedre

de siste årene. Det er en økt
aktivitet i flere grener av hydro-
logien. Vi gjør mer med is, bre og
snø enn noen gang tidligere.
Overflatevann og grunnvann regi-
streres med større stasjonstetthet,
og stadig flere data brukes av et
tiltakende antall mennesker, og på
flere måter enn før. Vårt kjenn-
skap til landets hydrologi er blitt
mye bedre, men dette betyr ikke
at vi vet nok. Vi må ofre mer for
å utforske — kanskje den viktig-
ste av alle våre naturressurser  —
vannet.  Det er langt igjen til må-
let, og de veier man skal gå er
bare merket opp i grove trekk. Det
er dette som gjør faget så inter-
essant.

Kontoret for overflatehydrologi
ledes av overingeniør Ivar Hagen.
Han har for tiden permisjon og
arbeider som Senior Hydrologist i
Tanzania, og kontoret styres i mel-
lomtiden av statshydrolog Øystein
Aars. Ved kontoret praktiseres en
distriktsinndeling, og landet er
delt opp i fire distrikter med hver
sin distriktssjef med stab. Denne
ordningen, som har vært i bruk i
vel 20 år, har vist  seg  å være me-
get praktisk. Distrikt  I  omfatter
vassdragene på Østlandet fra
svenskegrensen til og med Nume-
dalslågen, distrikt  II  omfatter
vassdragene i Telemark, på Sør-
og Vestlandet til Jølstra i Sogn,
distrikt  III  går derfra til Mo i Rana
og distrikt IV omfatter vassdra-
gene i den nordlige landsdel fra
og med Rana.

Overflatekontoret har oppsynet
med landets vannmerker. Det er i
dag 1033 av dem i drift. Tar vi

Ivar Hagen
(perm.)
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med de vannmerkene som av en
eller annen grunn er nedlagt, så
inneholder vannstandsarkivet ob-
servasjoner fra vel 1700 observa-
sjonsposter. Dette er et stort an-
tall, og stasjonstettheten hos oss
er blant de beste i verden — men
så trenger  vi  også mange stasjoner
i vårt kuperte og vekslende land-
skap. Vannmerker må kontrolle-
res med jevne mellomrom, og både

øystein Aars Arne Tollan
(perm.)
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Liv Rugsveen

Jarl Jensen

Edvigs Kanavin

Einar Tesaker

sommer og vinter reiser kontorets
folk for å ta vannføringsmålinger
og for å bringe på det rene om
vannmerkene tjener sin funksjon.
Det er ikke uvanlig at funksjonæ-
rene har over 100 reisedager i
året.

Hver uke eller måned får man
observasjonene tilsendt, og det er
et samvittighetsfullt arbeid som
da må utføres for å få dataene
kontrollert og arkivert på riktig
måte. Blir data lagt på feil sted,
kan det ta lang tid før man finner
dem igjen.

Til dags dato er det registrert
vel 35 000 vannføringsmålinger.
Med reisetid og tilrettelegging kan
man gjerne si at dette utgjør ca.
35 000 dagsverk, som altså er ned-
lagt i kontorets arkiv av vann-
føringsmålinger.

Is og kulde er den store bøyg
for en god registrering av vann-
føring på våre breddegrader. Isen
stuver opp vannstanden i våre
elver om vinteren, og forstyrrer et
ellers entydig forhold mellom
vannstand og vannføring. Dette
skaper ekstra arbeid og gjør at
våre vannføringsberegninger om
vinteren ikke alltid er så pålitelige
som vi skulle ønske. Kulden kan
også skape problem på andre må-
ter, idet limnigrafkummer og også
tilførselsrør lett fryser. Frosten
kan overvinnes med hjelpemidler
som elektrisitet eller gass, men
det byr ofte på praktiske og øko-
nomiske problem å få dette til.
Limnigrafer nær bebodde strøk
kan lett forsynes med oppvarming
og volder sjelden noe problem.

«Vannstandsobservasjoner i
Norge» er kommet  i  ny skikkelse.

Denne boken er et produkt av
EDB kombinert med nitid manu-
ell sjekking. To årganger er ut-
arbeidet på denne måten, 1961  og
1962. Vi mener de neste årgan-
gene skal komme i ganske rask
rekkefølge, slik at vi skal være
omtrent å jour om tre år.

Iskontoret  startet sin virksom-
het vinteren 1949-50 og feirer
således sitt 20-års jubileum i år.
Iskontorets leder i alle disse tyve
årene har vært overingeniør Ed-
vigs V. Kanavin.

I den første 10-årsperioden kon-
sentrerte Iskontoret seg først og
fremst om å planlegge og sette i
gang systematiske isundersøkel-
ser i våre vassdrag og bearbeide
det innsamlede materiale. I dag
foregår det målinger i 20 forskjel-
lige vassdrag, både regulerte og
uregulerte, på i alt ca. 200 måle-
steder. Kontinuerlige vanntempe-
raturmålinger foregår ved ca. 20
målesteder. Under befaringer er
det dessuten foretatt en rekke
vanntemperaturmålinger i elver
og sjøer.

Omfanget av observasjonsma-
terialet har steget fra år til år, og
dette er analysert og utgitt i spe-
sielle rapporter fra Iskontoret.
Disse inneholder oversikter over
avløps- og isforhold og dessuten
en god del meteorologiske og an-
dre hydrologiske data til nytte ved
vurdering av isforholdene. Det er
utgitt vel 60 slike rapporter.

Etter hvert som tiden gikk ble
så Iskontoret forelagt nye problem
som har forårsaket mer spesielle
og inngående undersøkelser. Av
slike kan nevnes følgende:

I forbindelse med trafikkmulig-
heter på islagte sjøer og elver ble
det opprettet spesielle forsøks-
felter for undersøkelse av isens
fasthet og bæreevne. Vinteren
1960-61 ble det utarbeidet en
veiledning: «Om trafikkmuligheter
på islagte sjøer og elver, vesent-
lig fra hovedvassdragene på Øst-
landet.» Liknende orienterende
avhandlinger om isforholdene på
Sørlandet og  i  TrØndelagsvass-
dragene er under bearbeidelse.

Erfaringene viser at en regule-
ring av et vassdrag ikke bare for-
andrer forholdene i selve vass-
draget som utbygges, men også
ofte i fjorder og sund hvor fersk-
vannet slippes ut. For å bedømme
slike tilfelle har Iskontoret i sam-
arbeid med Det offentlige isutvalg
foretatt isundersøkelser i Rom-
baksbotn, Ranafjord og flere fjord-
armer langs Nordlands- og Trøn-
delagskysten.

For å få bedre kjennskap til
temperatur- og strømforhold i
sjøer og dype elvepartier, ble det
satt i gang spesielle undersøkel-
ser i en del regulerte og uregulerte
sjøer. En rekke sjøer er opploddet
i denne forbindelse. Et dybdekart-
album over norske innsjøer har
vært under utarbeidelse i mange
år, og vil bli utgitt senere.

Ved utbygging av våre kraft-
verk er det ikke alltid tatt til-
strekkelig hensyn til isforholdene.
Det kan oppstå isvansker som
forårsaker driftsstans eller andre
ulemper. Problemene opptrer  gj  er-
ne under isleggingstiden og kan
arte seg som is på varegrinder
eller luker og i frittliggende rør-
ledninger. Det forekommer sarr-
og drivisansamlinger i inntaks-
magasin og foran inntaket hvis
dette er laget for trangt. En sterk
isproduksjon i åpne elvepartier
forårsaker ofte betydelige avløps-
forstyrrelser. Iskontoret utarbeidet
en oversikt over isvansker ved
våre kraftverk vinteren 1959-60.
• Pet reises ofte spørsmål om
skader ved frostrøyk og rimdan-
nelse langs regulerte vassdrag. Is-
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kontoret har opprettet en rekke
stasjoner ved regulerte vassdrag
for å studere dette fenomen. Det
kan nevnes at hele dalpartier blir
systematisk fotografert både før
og etter regulering for å studere
hvorledes frostrøyken opptrer.

Iskontoret har i mange år hatt
den store glede å ha et nært sam-
arbeid med isspesialisten dr. phil.
Olaf Devik. Dette samarbeid har
hjulpet til å holde det faglige nivå
meget høyt, og har dessuten gitt
vårt iskontor et internasjonalt
renomm.

Brekontoret ble opprettet i 1962.
Lederen av dette er glasiolog dr.
Gunnar Østrem. Breene spiller en
stor rolle for de hydrologiske for-
hold i Norge. Vel 3000 km2 av vårt
land er dekket med bre, og dette
utgjør ca. 1 prosent av landets
totale areal. Breene har i de siste
årtier vært i tilbakegang hos oss,
men vi kan påvise flere år inni-
mellom da breene har vokst. I
tørre og varme somre har bre-
elvene relativt stor vannføring,
samtidig som tilsiget til ikke bre-
forsynte elver er lite. Breelvene
gir derfor et nyttig tilskudd til
vår kraftforsyning ved å skape
en jevnere vannføring innen sam-
kj øringsområdene.

Det kan by på store komplika-
sjoner når breområder skal ut-
bygges. Vannet fra breene fører
med  seg  store mengder slam. Dette
fyller opp magasin og inntak og
skaper dessuten stor slitasje
skovler og andre maskindeler.

Brekontoret ' har i dag under-
søkelser på 8 breer. Man makter
ikke å ha målinger gående over
hele breområdet, derfor er vel
avgrensede dreneringsområder av
breene valgt ut. Her måles det
som breen legger på seg om vin-
teren (vinterbalanse) og det som
smelter vekk om sommeren (som-
merbalanse). Disse størrelser for-
søker man å se i relasjon til me-
teorologiske observasjoner både på
breen og på lettere tilgjengelige
steder rundt breen. Man følger 


også nøye med i vannføringen fra
breen. Hensikten er å lære breen
så godt å kjenne at man fra må-
linger på steder utenfor breen
kan bestemme hva som skjer på
breen. I de senere år har man også
utført en del slammålinger. Disse
viser at det kan føres meget store
slammengder med smeltevannet. I
ett tilfelle ble det satt opp et nett
for å fange opp større elementer
av bunntransportert materiale.
Dette viste at det er enorme meng-
der grovt materiale som frigjøres
fra brearmene, og som vil skape
problemer ved en eventuell utbyg-
ging.

Brekontorets arbeid publiseres i
årlige rapporter. Kontoret er i
ferd med å utgi et breatlas for
breene i Sør-Norge. Dette er ment
som et oppslagsverk der en rekke
opplysninger om våre breer er å
finne.

Grunnvannskontoret ble oppret-
tet i 1963, etter at grunnvanns-
undersøkelser hadde vært utført
av Hydrologisk avdeling et par års
tid. Leder er statshydrolog Øystein
Aars, men kontoret styres for tiden
av statshydrolog Ola Gjørsvik.

Grunnvannet er et meget viktig
ledd i det hydrologiske kretsløp.
Store mengder vann er lagret i
undergrunnen. Hittil har dette
vann vært lite påaktet i Norge,
men nå er etterhvert betydningen
av disse store ressurser blitt mer
åpenbare. Et omfattende studium
av grunnvannet i Norge er derfor
nå en nødvendighet, slik at utnyt-
telsen kan bli optimal, alle hensyn
tatt i betraktning.

Grunnvannskontorets arbeid fal-

Bjørn
Renshusløkken

ler naturlig innen to interesse-
områder:

Det ene omfatter problemer i
forbindelse med vassdragsregule-
ringers innflytelse på grunnvanns-
magasinet langs de elvene som
omfattes av reguleringene. De ve-
sentligste problemer oppstår i for-
bindelse med jordbruk og vannfor-
syning. I erstatningsspørsmål er det
av betydning å vite hvor langt fra
elven det blir endrete vannstands-
forhold. Ved serier av observa-
sjoner forsøker grunnvannskonto-
ret å løse dette og liknende spørs-
mål.

Elvenes minstevannføring har
direkte betydning for driften av
våre kraftverk og for elvenes ka-
pasitet som kloakkresiprienter, for
å nevne to viktige «anvendelser»
som kan illustrere dette problem-
komplekset. Våre undersøkelser
har allerede vist at vi kan regne
med at en meget høy andel av
vintervannføringen eller tørrværs-
vannføringen kommer fra grunn-
vannsmagasinene. I flere felt ut-
gjør grunnvannstilsiget 60-80
prosent av det totale vintertilsig.
Undersøkelser på dette område er
nå i gang, og vi har godt håp om
å nå så langt at vi kan prognosere
vintertilsiget om høsten på grunn-
lag av observasjoner av grunn-
vannsmagasinenes tilstand. Arbei-
det finansieres av interesserte
brukseierforeninger.

Grunnvannskontoret utgir rap-
porter om sin virksomhet. Den
siste av disse behandler vann-
balansestudier i Grosetbekkens
forsøksfelt, et lite felt i Telemark.
De foregående har alle behandlet
undersøkelser i forbindelse med
reguleringers innflytelse.

I de tilfeller det kreves spesielt
detaljerte undersøkelser, som ikke
kan inngå i avdelingens generelle
program, kan avdelingen utføre
spesialoppdrag. Disse oppdragene
kan komme fra andre deler av eta-
ten eller utenfra, og arbeidet som
slike oppdrag medfører har nor-
malt blitt utført av de kontorer
oppgavene måtte sortere under. I

Ola Gjørsvik
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ett tilfelle, i forbindelse med detal-
jerte hydrologiske undersøkelser
i Svartisområdet, er hele arbeidet
tillagt en egen arbeidsgruppe. Ar-
beidet her ledes av statshydrolog
Lars Dyrkorn. Det er foreløpig
igangsatt overflatehydrologiske og
glasiologiske undersøkelser.

Hydrologisk avdeling har an-
vendt EDB siden 1962. Man satte
seg store mål de første årene, men
arbeidsoppgavene har nok vist seg
å være mer tidkrevende og vans-
keligere å få gjennomført enn tid-
ligere antatt. I 1969 fikk NVE in-
stallert et nyere og større data-
anlegg. Dette har medført et be-
tydelig omprogrammeringsarbeid
som har forsinket gjennomføringen
av endel arbeidsoppgaver. Det nye
anlegget har imidlertid samtidig
gitt mulighet til å effektivisere
systemarbeidet, for derved lettere
å kunne tilfredsstille dagens data-
behov.

Det første store programsyste-
met, innkjøring av vannstands-
data til magnetbånd, virker i dag
meget tilfredsstillende. Det er lest
inn 22 000 observasjonsår av i alt
27 000. De ca 5000 år som ikke er
lest inn representerer vannstands-
data vesentlig fra perioden etter
1963.

De fleste av våre avløpsmerker
er imidlertid isoppstuvet. Det er
derfor utarbeidet et program-
system for isreduksjon og kom-
plettering av manglende observa-
sjoner. Først når dataene har gått
gjennom denne prosedyren, er de
brukbare for hydrologiske bereg-
ninger. Til i dag har avdelingen i
sitt magnetbåndarkiv ca. 3000 is-
reduserte, komplette observasjons-
år. Utvidelsen av dette arkivet
blir derfor en hovedoppgave i
tiden framover. Videre er det til
i dag utarbeidet ca. 820 vann-
føringskurver, som brukes under 


konvertering fra vannstander til
vannføringer. Kurvene framkom-
mer ved bruk av et statistisk
orientert system av programmer.

I den senere tid har det vært
en betydelig øking av antall limni-
grafer. Behandlingen av limnigraf-
skjemaene er et meget tidkrevende
arbeid, selv om vi delvis benytter
digitaliseringsmaskin (kurveleser).
Avdelingen har derfor satt i prøve-
drift en del punchende limnigrafer.
Mye tyder på at disse instrumen-
tene i sin nåværende utforming
ikke er robuste nok til å tåle det
norske vinterklimaet. Vi må der-
for regne med å måtte bruke de
gamle limnigrafer ennå en tid.

Etter hvert som kapasiteten har
gjort det mulig har avdelingens
øvrige kontorer fått anledning til
å utnytte EDB-folkene i sitt ar-
beid, men bearbeidelsen av vann-
merkearkivet har foreløpig vært
prioritert.

NOKRE MINNE
Av overing. Johan Jerstad

Den tid eg kom til Hydrologisk
avdeling, i 1919, var det tvo un-
deravdelingar i avdelingen. Det
blei arbeidd mykje med Glommas
regulering, og avdelingsingeniør
Ole B. Solem styrde det arbeidet
i tidi 1917-21. Arbeidet hadde
fyre den tid starta i Østerdalen,
og menn som ing. Håland, sidan
sjef for elektrisitetsforsyninga
Troms, og Peter Johannesen, sidan
direktør i Glommens og Laagens
brukseierforening, hadde arbeidd 


med dette. Frå 1917 blei det også
arbeidd med Lågen.

So hadde Hydrologisk avdeling
også fenge i uppdrag å få til ein
oversikt over den nyttbare vass-
kraft i Norge, og det blei laga ein
underavdeling som heitte «Under-
søkelse av Norges Vannkraft».
Ved siste umskiping av etaten blei
dette ei sjølvstendig avdeling. Ar-
beidet der fall i tvo, nivellement
og statistikk over vasskraft. For

Sør-Norge var statistikken ferdig
i 1919. Den bygde i stor mun på
planar som var gjort ferdig fyrr.

For Trøndelag og Nord-Norge
var det lite av planar, og der
måtte det synfaring til. Ingeniør
Alf Bølling, som fyrr hadde vore
Vassdragsvesenet ei tid, hadde sei-
nare vore i Bergens Elektrisitets-
verk. Han var i 1919 komen att til
Hydrologisk avdeling som sjef for
undersøkelsen, og han sende 4-5
mann nordover på synfaring. Eg
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minnest Bølling sa: «Eg skulde
havt velrøynde ingeniørar til
dette.» Men det var unge folk han
måtte senda av stad, og eg var
ein av dei. Eg hadde ein lut av
Nordland fylke, det meste av lan-
det millom Ranenfjord og Salt-
fjord. Eg minnest best Dunder-
landsdalen. Der budde eg på Bjel-
lånes, hjå bror til Nordlandspres-
ten Ole Tobias Olsen. Der var eg
med ein kveld og brende ein tjøre-
dal på 10-12 tunnor tjøre. Og
burt mot svenskegrensen råka me
på ein svensk same med 500 rein.
Svenskesamane hev beiterett på
norsk side om sumaren. Reinen
søkjer kulden um sumaren, og is-
bredar er det meir av på norsk
enn svensk side.

Justering av straummålarar blei
i gamle dagar gjort på Øyeren. Eg
var med på det ein gong. Det blei
skori upp ei råk på ca. 100 m, og
føringsplankar for ein kjelke vart
fastfrosne til isen på båe sidor. Til
kjelken var so straummålaren
fest. Ved liten fart var det tvo
mann som skauv kjelken og ved
stor fart fire mann. Ved fyrste og
siste ringing blei det stukke ein
jarnpil ned i den eine føringsplan-
ken som og hadde meterskala. Det
året eg var med, hadde jarnpilen
utvikla seg til luftbyrse.

Sidan fekk ein med løyve fra
Løvenskiold sett ei pælebru i Mo-
vatn ved Movatn stasjon til prøv-
ingane. Prøven var som fyrr, men
kunne no skje heile året. Og det
var tralle no og ikkje kjelke.

Justerdirektør Falk eksperi-
menterte med ein straummålar og
fekk låna prøvestasjonen ved Mo-
vatn, og etter framlegg fra han
fekk tralla motor og ei rad med
koplingar so den kunde få den fart
ein vilde ha. Det var greidt, men
ikkje bare greidt. For det hendte
stundom at verket gjekk ned med
spendingen. Då blei ikkje farten
på tralla det ein hadde rekna med,
og ein fekk gal formel for straum-
målaren. Dette hende for oss ein-
gong.

Avledne generaldirektør Olaf
Rogstad var sjef for Hydrologisk
avdeling i mange år, og avdelin-
gen ber i mangt hans merke enno.
Han innførde sumkurver og regu-
leringskurver. Rogstad er og far
for den målgjevande regulerings-
kurve (den bestemmende kurve).
Rogstads resonnement var at der-
som ein vilde ha ei viss regulert
vassføring, so var det noko for
mykje å berekna magasinet etter
det aller verste året. Det fekk
greie seg med det nestverste året.

VET DE - - -

at vannstanden i Nilen siden langt
tilbake i tiden har vært registrert på
de såkalte Nilometre? Ved hjelp av
disse avlesningene har man kunnet
beregne at vannstanden i Nilen på
faraoenes tid var ca. 7 meter lavere
enn den er i vår tid.

>o< >c=:‹ k:=:‹ ><=:« >,:=< >0< >c=.< >c›< )<=< >c=.< >c=••K

På Rogstads tid var ikkje obser-
vasjonrekkjene lange. Då dei blei
det, måtte regelen modifiserast.
Overingeniørane Aastad og Søg-
nen førde då inn regelen at ein
skulde skjalta ut 10 prosent av
dei verste åra, og rekna som mål-
gjevande det verste av dei år som
då vart att. Alle vassdragsavgif-
ter blir rekna ut etter den mål-
gjevande kurve, so den kurven
må me ha. Men hydrologisk sett
er denne kurven lite å kyta av.

Kontori var den tid ved Adam-
stuen, Ullevålsvegen 72. Det var
ei stor lemmebrakke som etaten
hadde sett upp under fyrste
verdskrigen. Bygningen var ikkje
rar, men der var triveleg likevel.
Etter andre krigen blei det mykje
flytjing, og dei siste kontori eg
var på, var i Meltzers gt. 4. Der
var det jo sers gode rom.

>c< »=:‹ >.=,< ).:=< >,=,< )<=>!›==>< ›==.< ›=< )<=.< >.=<>«=:‹ >C:,< ><>< >=X >c=< ><=>< >c=:‹ >CD‹

DR. PHILOS.
OLAF DEVIK

har på  mange måter satt sitt preg
på norsk forskning og forsknings-
miljø. Isen har hele tiden vært
hans store interesseområde, og
hans  arbeider  fra 1920-årene
vakte stor internasjonal  inter-
esse.  Sammen  med lettlenderen
Altberg regnes han som ptionften
innen vassdragsfysikken.  Devik
gikk senere inn i ren administra-
tiv virksomhet og var ekspedi-
sjonssjef i Kirke- og undervis-
ningsdepartementet i årene 1938
til 1956: Da han ble pensjonert
kunne han igjen ofre seg for sin
store interesse — is, og han kunne
også ta opp igjen sine skrifter fra
tidligere forskningsvirksomhet.
Svært lite hadde  kommet  til i
mellomtiden, og han var fortsatt
en av de ledende  isforskere.

J. 0.
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VANN, IS OG VASSDRAGSFYSIKK
En samtale med dr. philos. Olaf Devik og overing. Edvigs V Kanavin

I «Norske kraftverker I, 1954»
har Fredrik Vogt skrevet en ar-
tikkel om «Utbyggingen av vår
vannkraft», og den er fremdeles
meget leseverdig. Vi tar ut noen
data over generatorinstallasjon
(jfr. fig. 1), supplerer med opp-
gaver t. o. m. 1. januar 1970 og
noterer følgende tall:

Ar

1900
1910
1920
1930
1940

MW ca.

10
250

1250
1750
2200

1/1

Ar

1950
1960
1968
1970

MW

3 050
6 200

10 700
12 370

Det er tydelig at utbyggingen
av vannkraft for alvor satte inn
etter 1910. Det ble bare mulig ved
å skaffe magasiner som kunne øke
vassføringen om vinteren, og der-
med kom etter hvert vassdragenes
isforhold og kraftverkenes ispro-
blem mer og mer inn i bildet.

I 1906 fikk vannstandsobserva-
tørene pålegg om å notere tiden
for isdannelse og islegging, for is-
løsning og helt isfritt i området
rundt vannmerket. Fra 1912 er
datoene for islegging og isløsning
trykt som fotnote i de respektive
vannstandstabeller i årbøkene. De
første direkte vassføringsmålinger
under isdekket ble visstnok utført
vinteren 1910-11 i enkelte større
østlandske vassdrag.

Mange av de nye vannkraftan-
legg fikk snart merke isulemper, 


og allerede i 1904 holdt senere
fossedirektØr I. Kristensen et be-
merkelsesverdig foredrag (trykt i
1905) om isdannelse i vassdrag.
Han hadde samlet isobservasjoner
og erfaringer om isvansker ved
flere kraftanlegg og anbef alte
visse tiltak for å minske ulem-
pene.

Det økende behov for isunder-
søkelser har faktisk utvidet den
klassiske hydrologi til å omfatte
det man kan kalle vassdrags-
fysikk, som i stigende grad har
interesse ved planleggingen av nye
kraftanlegg og nye reguleringer.
Vi skal la Olaf Devik og Edvigs
V. Kanavin fortelle litt om det.

Fysikeren Devik kom inn på is-
problemene, forteller han, da han
ble oppnevnt i 1928 som et av
medlemmene i den kommisjon
som skulle søke å klarlegge år-
saksforholdene m. v. vedrørende
de store isganger i Østerdalen i
1926-27 og 1927-28. Det aktu-
elle spørsmål var om reguleringen
av Aursunden, som ble tatt i bruk
1. januar 1924, hadde vært en av
årsakene til isgangene. «Det viste
seg nødvendig for meg som fysi-
ker,» sier Devik, «å gjennom-
arbeide fra grunnen av hvordan
man kan beregne de enkelte fak-
torer som betinger varmetap og
isproduksjon for elver og innsjØer,
og så ble det en doktoravhandling
av det i 1931. Der skilte jeg mel-




lom  statisk  isdannelse på innsjØer
og stille partier av en elv, og  dy-
namisk  isdannelse i en elv som
går i stryk. Særlig viktig var
underkjølingen av åpen elv i
stryk, for det er årsaken til dan-
nelsen av bunnis og isdammer,
som igjen kan bli årsak til is-
gang. Slik underkjøling var på-
vist og målt noen år fØr, i 1924,
av den lettiske fysiker W. Alt-
berg, likesom Kanavin utdannet
ved universitetet i Riga. Altberg
kom siden til Leningrad hvor han
fikk opprettet et islaboratorium.»

«La meg her framheve,» fort-
setter Devik, «at virvlende un-
derkjølt vann, gjennomsatt av is-
nåler, er en meget aktiv blanding
som vi nå kaller «aktivt sarr», og
det er noe som man framfor alt
må søke å unngå ved selve inn-
taket til et kraftverk».

Det er forresten av interesse å
nevne at isgangskommisjonen lot
avdelingsingeniør 0. B. Solem
foreta en rekke ismålinger m. v.
i Koppangområdet i 1931, og
disse kom til nytte da andre is-
gangsskader i 1963-64 skulle
analyseres med stØtte i de ismå-
linger som da ble foretatt. Sam-
menlikningen som Devik foretok
med det gamle materiale fra 1931,
gjorde det da mulig å beregne til-
nærmet hvor mange prosent av
isgangsskadene som sannsynligvis
måtte tilskrives Aursundsregule-
ringen. Moralen er: ta godt vare
på gamle originale målinger!

Devik forteller at han i årene
1929-31 også var med i en svensk
kommisjon som behandlet ispro-
blemene i Götaålv etter regulering
av Vånern. Målingene ved disse
undersØkelser ga ham grunnlag til
å beregne de vannstandsforand-
ringer som skyldes isdannelse i en
elv, og han la fram en beretning
på den VI. Baltiske hydrologiske
konferanse i Berlin 1938 (jfr.
Medd. nr. 18 fra Hydrologisk av-
deling 1967) .

«Ja, de Baltiske hydrologiske
konferanser spilte en stor rolle,»
sier Kanavin, som deltok i alle
seks konferanser. «Ikke minst
viktig var den fjerde som ble
holdt i Leningrad i 1933. Der ble
isproblem i elver sterkt diskutert,
og arbeidene til Altberg og DevikGlomma ved Bjørånes Januar 1959 etter at isforholdene har stabilisert seg.
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fikk stor tilslutning og kom til å
spille en hovedrolle. Jeg var ut-
dannet som sivilingeniør med hy-
drologi og geodesi som spesialitet,
og arbeidet helt fra 1928 med is-
undersøkelser i elvene i Latvia,
bygd vel å merke på direkte må-
linger av vannstand, vassføring
og ismengder.»

«Det var altså der du begynte
å utarbeide dine metoder for sta-
tistisk og grafisk framstilling av
isforholdene i en elv i vinterens
løp?» spør vi. «Ja, det var det,»
svarer Kanavin og tar fram en
avhandling som hans sjef, pro-
fessor Stakle, la fram på Den in-
ternasjonale hydrologiske konfe-
ranse i Edinburgh 1936. Der ser
vi Kanavins kjente type av dia-
grammer og hans fine strek.

Kanavin kom til Norge høsten
1949, og ble samme vinter leder
av det nyopprettede Iskontoret.
Han tok med seg fra sitt hjem-
land et omfattende grunnlag av
kunnskap og erfaring, hentet både
fra en allsidig praksis og fra del-
takelse i de tidligere hydrolog-
konferanser.

Naturlig nok gikk de første

årene med til å sette i gang måle-
stasjoner og foreta grunnleggende
ismålinger i det ene vassdrag etter
det andre, sammen med en fore-
løpig systematisk bearbeidelse av
observasjonene. Men etter hvert
som arbeidet skred fram, dukket
det stadig opp nye problemer som
førte til at Iskontoret måtte foreta
stadig flere spesielle og inngående
undersøkelser. Vi nevner f. eks.
om isens bæreevne og trafikksik-
kerhet, vanntemperatur og isfor-
hold i gjennomstrømte innsjøer,
ismengdemålinger i sarrf ørende
elver, isproblem i fjorder når
ferskvannstilførselen økes ved
vassdragsregulering og kraft-
verksavløp, forstrøkproblem langs
regulerte vassdrag, og mange an-
dre.

Isproblem ved et kraftverk som
prosjekteres bør drøftes med en
isekspert så tidlig som mulig un-
der planleggingen, og Iskontoret
blir nå ofte tatt med på råd. Like-
så har kontoret hjulpet en rekke
eldre kraftverk med forskjellige
tiltak for å avverge isvansker.

I dag foregår systematiske is-
undersøkelser i alle våre større 


vassdrag, og Iskontoret utarbeider
sammenfattende rapporter for
hvert enkelt hovedvassdrag. Sam-
tidig holder man kontakten med
våre naboland, og fagfolk fra Is-
kontoret deltar i de nordiske hy-
drologkonferanser med større
eller mindre bidrag.

Iskontoret har hele tiden hatt
et nært samarbeid med Det of-
fentlige isutvalg, og der har Devik
i alle år vært Iskontorets rådgiver.
Fra 1963 er det også etablert et
verdifullt samarbeid med Vass-
drags- og havnelaboratoriet i
Trondheim.

Våre erfaringer viser, sier Ka-
navin, at isproblemene i våre
vassdrag og fjorder stiller opp-
gaver for hydrologi og fysikk på
den ene siden, men også oppgaver
av teknisk art for vannbygging og
kraftverk på den andre siden. Is-
kontoret har for tiden flere ut-
dannede isfysikere, og kontoret
har også et utmerket samarbeid
med vannbyggingsingeniører både
i vår etat og i konsulentfirmaer.
Vi venter at disse erfaringer vil gi
Iskontoret solid basis også i tiden
framover.

NORDISK OG INTERNASJONALT
HYDROLOGI-SAMARBEID

Ay Arne Tollan,

sekretær i Den norske komiti for Den internasjonale hydrologiske dekade

Vannet anerkjenner ingen
landegrenser. Det fordunster fra
hav og land, krysser dal og fjell,
regner på fattig og rik og renner
igjen tilbake til verdenshavene.

Hydrologien, som er vitenska-
pen om vannet, er også i høy grad
internasjonal. Metoder for inn-
samling og bearbeidelse av hydro-
logiske data er felleseie for all
verdens folk, og en effektiv ut-
veksling av hydrologisk viten er
til stort utbytte for alle parter.

Det er derfor ikke så merkver-
dig at også norske hydrologer ge-
nerelt, og Hydrologisk avdeling
spesielt, har deltatt aktivt i sam-
arbeid med kolleger både innenfor
og utenfor Norden.

Naturlig nok var kontakt med
nordiske, og særlig da svenske
hydrologer tidlig aktuelt. Våre 


land har flere vassdrag felles, så
som Trysilelva — Klarälven, og
det har lenge foregått regelmessig
utveksling av vannføringsdata for
dette vassdraget. Vannkraftut-
bygging har også vært en foran-
ledning til nabosamarbeid. Eks-
empler på dette kan være utbyg-
gingen av Nea og Øvre Namsen i
Trøndelag, hvor svensk kapital og
svenske elkraftinteresser har vært
involvert.

De hydrologiske forhold er på
mange vis likeartede i Norge og
våre nordiske naboland. Vår nor-
diske vinter gjør isvansker i vass-
dragene til et felles problem. De
store skogselvene i Finland, Norr-
land Midt-Sverige og Østlan-
det har den samme årsrytme, eller
hydrologiske regime. Vassdrag
med tilsig fra breer er karakter-




istiske både for deler av Norge,
Nord-Sverige og Island. Og danske
hydrologer kan lære oss mye om
hvordan vannet oppfører seg un-
der jordoverflaten, som markvann
og grunnvann. For å kunne dele
erfaringer med hverandre ble det
i 1955 innbudt til den første nor-
diske hydrologkonferanse i Stock-
holm, og med 3 års mellomrom
har senere konferanser vært holdt
i Oslo (1958), Viborg (1961), Rey-
kj avik (1964 ) og Otaniemi ( 1967 ).
Konferansene har hatt karakter
av symposier med foredrag og
diskusjoner innenfor en ramme
som skulle interessere nordiske
hydrologer med arbeid innenfor
fagets praktiske anvendelser.

Deltakelsen var fra først av
hovedsakelig fra de nordiske lands
sentrale institusjoner for over-
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flatehydrologi, men interessen for
konferansene vokste hurtig, og i
de siste konferansene har det del-
tatt meteorologer, grunnvannshy-
drologer og et betydelig antall
ingeniører med yrkesmessig inter-
esse for faget. Dette henger sik-
kert sammen med en tilsvarende
økt forståelse for fagets betydning
i planlegging av utnyttelse av
vannressursene. Uten et solid
grunnlag i hydrologiske data og
kunnskap om hydrologiske pro-
sesser er det hasardiøst å foreta
vannkraftutbygging, drenerings-
arbeider, flomforbygning, anlegg
av vannforsynings- og avløpsan-
legg etc.

Spesielt når det gjelder vann-
kraften tør det være på sin plass
å minne «Fossekallen»s lesere om
hydrologiens plass i bildet. De
første spørsmål hydrologen må
besvare er hvor stort gjennom-
snittlig avløp kraftutbyggeren kan
regne med i vassdraget. Isohydat-
kartene avgjør prosjektets være
eller ikke være. Hvor store er va-
riasjonene i avløpet gjennom året
og fra år til år? Svarene innvirker
på bl. a. magasinenes størrelse og
turbinenes dimensjoner. Hvor
store flommer kan det regnes
med? Svaret bestemmer dammers
konstruksjon og overføringstun-
nelers tverrsnitt. Hvordan kan is-
dannelse hindres på varegrinder
og tunnelinntak? Hva skjer i sjøer
og fjorder når store mengder
varmt ferskvann tappes vinters-
tid? Vil breslam fylle igjen ma-
gasiner og slite ut turbinpropel-
ler? Hydrologen bør ha svarene i
lommen. Så står en dag kraftver-
ket der, og spørsmålene fortsetter.
Har turbinen den lovete virk-
ningsgrad? Hydrologen må måle
vannfdringen i tunneler og kana-
ler. Hva kan driftsingeniøren
regne med i vårflomtilsig til ma-
gasinene? Hydrologen blir snø-
måler. Skjønnsretten spør: Hvilke
virkninger har reguleringen hatt
på grunnvannstand, isforhold,
fiske, tømmerfløting, lokalklima,
flomforhold? Nye målinger, nye
beregninger, nye utredninger. Hva
har regulanten vunnet inn av el-
energi? Hva skal han betale til
stat og kommuner i avgifter? Enda
en gang må hydrologen kunne
svare. Vi skjønner at denne tusen-
kunstneren ikke alene kan skaffe
seg all nødvendig erfaring og
viten. Han må dra nytte av andres
resultater, og vi øyner enda et mo-
tiv for internasjonale kontakter.

En måte å knytte slike kontak-
ter på er ved arbeid utenlands.
Mange av Hydrologisk avdelings
tjenestemenn har i kortere eller
lengere perioder virket i andre
land, for det mest som eksperter i
utviklingsland for FN-organisa-
sjoner og Norsk utviklingshjelp.
De ulemper som avdelingen mid-
lertidig måtte ha under slike fra-
vær, oppveies høyst sannsynlig
det lange løp av de erfaringer og
den faglige oversikt som uten-
landsfarerne bringer tilbake.
Mange har også hatt utenlands-
opphold ved kurser, seminarer,
symposier og som stipendiater.

Den foreløpig siste nordiske
hydrologkonferanse i 1967 fant
sted to år etter at Den internasjo-
nale hydrologiske dekade, IHD,
offisielt hadde startet. IHD er et
verdensomfattende program innen
hydrologi, og det strekker seg
over tiåret 1965-74. Programmet
er tidligere omtalt i NVE's års-
beretninger og i Fossekallen, men
hovedtrekkene skal likevel repe-
teres.

IHD administreres internasjonalt
av UNESCO, og på det nasjonale
plan av nasjonale komiteer, i alt
ca. 105. De enkelte land finansierer
og gjennomfører sine egne pro-
sjekter som er tilpasset det inter-
nasjonale programmet.

Den norske komite for IHD er
oppnevnt av Industridepartemen-
tet og har for tiden 15 medlemmer
som representerer de viktigste av
de nasjonale organisasjoner og
institutter med faglig interesse for
hydrologi. Det norske program-
met finansieres gjennom Konse-
sjonsavgiftsfondet etter vedtak i
Stortinget.

Også Hydrologisk avdeling ved
NVE er representert i komiteen,
og avdelingens sjef er IHD-komi-
teens formann. Komiteens sekre-
tariat er også plassert ved Hydro-
logisk avdeling.

IHD-arbeidet har ført til en
kraftig økning i det nordiske hy-
drologiske samarbeidet, og den in-
ternasjonale kontaktflaten er også
sterkt utvidet. På nordisk nivå
har man gjennom 8 arbeidsgrup-
per og et utvalg for IHD-sam-
arbeid organisert en felles innsats
på slike ulike felter som måle-
metodikk for nedbør, fordunst-
ning og markvann, datalagring,
rutiner for vannanalyser og ikke
minst informasjonsutbytte. Det er
således arrangert to nordiske felt-
symposier om representative om-




råder, det ene i Norge i 1968,
videre to nordiske seminarer om
hydrokjemiske metoder og mark-
vannsmålinger. Et kvartalstids-
skrift på skandinaviske språk,
Vannet i Norden, redigeres ved
det norske IHD-sekretariat, og et
engelskspråklig vitenskapelig tids-
skrift, Nordic Hydrology, som er
initiert av de nordiske IHD-komi-
teer, kom med sitt første nummer
i februar 1970. Det arbeides også
med en nordisk hydrologisk ter-
minologi og en felles IHD-data-
årbok for Norden. Det må også
nevnes at det arbeides med planer
for en nordisk hydrologforening,
som bl. a. vil overta den funksjo-
nen de nordiske hydrologkonfe-
ransene hittil har fylt.

Norden har i hele IHD-perioden
hittil vært representert i IHD's
koordinerende råd, et 21-lands-
utvalg som trekker opp retnings-
linjene for IHD-arbeidet. Norge
var således rådsmedlem 1967-68.
Det internasjonale samarbeidet er
styrket bl. a. ved en øket norsk
deltakelse i internasjonale sym-
posier og ved representasjon i
internasjonale arbeidsgrupper. En-
kelte utenlandske fagfolk har også
funnet veien til Norge og Hydro-
logisk avdeling, delvis som en følge
av IHD-arbeidet.

IHD hadde i starten hoved-
vekten på hydrologisk forskning,
men har etterhvert, særlig etter
ønsker fra utviklingsland, for-
skjøvet innsatsen noe i retning av
primær datainnsamling og pro-
sjekter med klart praktiske sikte-
mål. Både datainnsamling og vi-
tenskapelig forskning er naturlig-
vis nødvendige for en utvikling av
faget. Uten stasjonsnett for inn-
samling av grunndata av høy kva-
litet kan ikke hydrologisk forsk-
ning drives, og uten forskere som
kan trenge inn til lover og proses-
ser bak databunkene, vil data-
innsamlingen være forgjeves, og
hydrologiske institusjoner vil stag-
nere til mekaniske arkivmaskiner
for data som ingen har full nytte
av.

Helsesituasjonen for 75-årsjubi-
lanten er etter internasjonale mål
tilfredsstillende når det gjelder
datainnsamling, men det er dess-
verre en svakelig gamling som
stavrer etter i de forskningsfot-
spor utenlandske kolleger har
tråkket. Hydrologisk avdelings
personale på 49 ansatte inkluderer
ikke en eneste forskerstilling, enda
oppgavene for norsk hydrologisk
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I S K 0 NTO RETS FLYTTELØYVER
Av swforsker IC;iut Wold,

tidligere statshydrolog

forskning ligger og roper på løs-
ning. Varsling av skadeflommer er
en slik oppgave. Landet taper ca.
5 millioner kroner årlig i ma-
terielle flomskader. Vi savner også
et moderne grunnlag for prosjek-
tering mot ekstreme flommer. In-
gen aner hva dette koster landet i
utilstrekkelig flomavledning eller
unødig overdimensjonering. Man
kan lett peke på en rekke områder
hvor forskningssituasjonen er util-
fredsstillende: snøforskning, jord-
brukshydrologi, grunnvannshydro-
logi og store deler av naturvern-
problematikken. Landet mangler
praktisk talt fullstendig hydro-
logiske karter. Et hydrologisk
kartverk av høy kvalitet er en
selvfølgelighet i avanserte land.

Det ligger her en utfordring for
bevilgende myndigheter til å sette
landets sentrale hydrologiske in-
stitusjon i stand til å løse noen av
nasjonens hydrologiske problemer
før neste runde jubileum.

Hvor har
Hydrologisk avdeling

holdt til ?
Hydrologisk avdeling har som

de fleste andre avdelinger i etaten
hatt en noe omflakkende tilvær-
else, og avdelingen har ikke hel-
ler alltid vært samlet. Følgende
steder har vært prøvet som kon-
torlokaler:

1895-1918: Gamle Regjerings-
bygningen, Akersgt, 42.

1918-1953 : «Brakka», TJ1levåls-
veien 72.

1953-1957: Høeg-bygget, Park-
veien 55, 4. etg.

1957-1958: Handelsbygningen,
Drammensveien 20.

1958-1960: Høeg-bygget, Park-
veien 55, 3. etg.

1960-1964: Meltzersgt. 4.
1964—? NVE-bygget.
Dette gjelder ikke hele avdelin-

gen, Iskontoret har dessuten hatt
en del andre lokaler. Høsten 53,
etter at de hadde fått anledning til
å delta i avdelingens generelle
flytting til Parkveien 55, ble Is-
kontoret geografisk sett skilt fra
resten av avdelingen. Dette varte
helt til innflyttingen i NVE-byg-
get, bortsett fra avdelingens andre
periode i Parkveien 55. Denne del
av Iskontorets aktiviteter er be-
skrevet av en som har deltatt i
alle Iskontorets flyttinger unntatt
den første. R. P.

Professor Parkinson sier: «Alle
vet at perfekt anlagte og utnyt-
tede lokaler er noe som finnes ute-
lukkende i institusjoner på av-
grunnens rand.» — I henhold til
dette postulat har da Iskontoret
gjenom tidene forsøkt å skaffe
seg så vanskelige arbeidsforhold
som mulig, for derigjennom å
kunne gjøre best mulig arbeid.

Fra Adamstuen ned til Park-
veien 55 tok de daværende is-
forskere (2) trikken med en bunke
papirer under armen. I de venn-
lige lokalene hos Høeg var det
lett å trives, selv om etter hvert
3 mannfolk + kontordame med
skrivernaskin skulle huses på et
vanlig kontorrom på 18 m2. Men
denne gruppen var alt blitt som
en familie, og trivdes utmerket i
trangboddhet. Da Kanavin var
blitt overingeniør, bemerket en
annen funksjonær at nå måtte han
vel få et kontor for seg selv. Etter
at mannen var gått ut av kon-
toret igjen, sa Kanavin til oss
andre: «Stakkars mann, han for-
står ikke vårt samfunn.»

Imidlertid må det ha ligget en
egen flyttetrang til disse kalde
menn. Neste flytting gikk riktig-
nok bare til den andre enden av
gangen, til et rom av samme stør-
relse, men uten direkte adgang til
gangen. Det å måtte gå gjennom
et annet kontor hver gang en
skulle ut og inn til  seg  selv,
brakte jo en del ekstra småproble-
mer. En fikk bl. a. lært seg litt
diplomati i miniatyr.

Etter en stund begynte en imid-
lertid å merke en viss uro på Is-
kontoret; slikt som er vanlig hos
nomader når det går mot flytte-
tid. De begynte å søke etter nye
og verre lokaliteter, og fikk etter
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lang intens søkning innvilget sitt
første spesial-flytteløyve (hvorved
kontoret ble skilt fra resten av
avdelingen). Denne gangen bar
det over til Handelsbygningen,
hvor en fra kontorvinduet så rett
over til en grå murvegg i bak-
gården. Kommet vel til rette her,
syntes et par av herrene at en
enkel skrivemaskin ikke kunne
være tilstrekkelig til å knekke
Kanavins nerver (i tillegg til at
det nå var 5 personer på samme
rommet). Derfor ble det innkjøpt
en elektrisk drill, bl. a. til bruk
som røremotor under kalibrering
av vanntermometre. Dette hjalp
da også ganske godt. Kanavin
flyktet til et midlertidig ledig rom
høyere opp i etasjene, der han i
alle fall av og til kunne «tenke
noen klare tanker». Disse vanske-
lige arbeidsforholdene førte selv-
sagt til en ekstra innsats, som etter
hvert kom «høyere makter» for
øret. «Her gjøres for mye. Farten
må ned. Iskontoret må få bedre
lokaler.»

Vel, nytt flytteløyve ble utdelt,
selv om reisen denne gangen bare
ble et stykke bort i samme gan-
gen. Der fikk kontorlederen for
første gang eget kontor, slik at
de tre andre følte seg rent alene.
Femtemann ble igjen i det forrige
lokalet, sammen med arkiv, mør-
kerom, lyskopiering, verksted og
laboratorium.

Nå, et flytteløyve kommer sjel-
den alene. Ikke lange stunden etter
bar det avsted igjen, denne gan-
gen tilbake til Parkveien 55 sam-
men med resten av Hydrologisk
avdeling. Nå ble det riktig flott
med plass, så flott at en var redd
for dekadens og hensykning. Ved
hjelp av bekjentskaper, korridor-
politikk og andre knep ble det

•
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derfor skaffet til veie nok et
flytteløyve, med adresse til Vik-
toria Terrasse.

På Viktoria Terrasse tilbrakte
Iskontoret en lykkelig tid (ikke
alle har gjort det). Rett som det
var hadde vaskekonen lagt igjen
vafler, smør og syltetøy om mor-
genen, til stor glede for alle på
kontoret. Grunnen til at en fak-
tisk fikk være i fred der i flere
måneder, kom muligens av noe
nedsatt yteevne. For det første
dro Roen til Persia for et par år.
Dertil måtte en regne med at det 


i vintermånedene gikk med ca. ett
menneskes arbeidskraft til å putte
bjørkeved i ovnene. Men på
mørkerommet var det ingen ovn,
så det var alltid spennende om
bildene frøs fast i fremkaller-
skålen.
/ Men slike gleder varte ikke
lenge. Flytteløyve nr. 7 ble utdelt,
nå skulle Parkveien 8 utprøves.
Her fikk en det første noenlunde
skikkelige (og frostsikre) mørke-
rommet. Dessuten en egen av-
deling for titrering av sjøvann.
Første gangen det ble benyttet

transportbyrå, forlangte Iskontoret
4 pakk-kasser til sitt skrot. Under
flyttingen til Parkveien 8 brukte
en 50 kasser. Produksjonen vok-
ser.

Flytteløyve nr. 8 brakte oss da
til Middelthuns gate, og det er
kanskje naturlig å betegne denne
flyttingen som «siste reis». Men
en skal aldri si aldri. En dag blir
det kanskje ledig en kondemnert
villa på Drammensveien et sted.
Da ser en atter Iskontorets slitte
nomadebanner heist, for igjen å
stevne mot nye horisonter.

JUSTERING AV STRØMMÅLERE

Sledeturer på øyeren for justering av strømmålere. Motorisert innsats ved den permanente prøvestasjon på
Movatn. (Foto fra 1932, se for øvrig Jerstads artikkel.)
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HYDROLOGI I KONSESJONSLOVENE

Da vatn går att i alle former for
liv, og hydrologi er læra om vatn,
er det berre naturleg at vi treffer
borti hydrologi både titt og ofte.
Her skal eg gje ei stutt oversyn
over hydrologien slik den er nytta
som hjelperåd i konsesjonslovene.
Både vassdragsreguleringslova og
ervervslova gjeld vår vasskraft og
nyttar heilt naturleg hydrologiske
omgrep i sitt regelverk. Natur-
hestekraft er litt av ein kingbolt
i desse lovene, jfr. reglane om
konsesjonsplikt, om konsesjonsav-
gift og konsesjonskraft. Når ein
i dag blar tilbake i materialet frå
saksbehandlinga i samband med
konsesjonslovene, kan ein undra
seg over den plass hydrologien
hadde i drøftingane. Situasjonen
vi hadde den gongen, med utbyg-
gingar i separate vassdrag, ofte
med tanke på fabrikkdrift med
jamn last over heile året, førde
lovene inn i ei form som dei stort
sett framleis har. Det opplegget vi
fekk i konsesjonslovene i 1917
førde til at det etter kvart vart
utvikla eit eller rettare sagt
fleire — system for utrekning av
naturhestekrefter så nøyaktig at
det alt frå første stund sto i sterk
disharmoni t. d. til ein annan fak-
tor som går inn i formelen for
konsesjonsavgifter, nemleg av-
giftsatsen som i alle år er fastsett
ut frå grovt skjønn.

Når det gjeld metodane for ut-
rekning av regulerd vassfØring,

Av direktør Hans Sperstad

viser eg til «Meddelelse nr. 11» fra
VH (1964), der fagsjef J. Otnes
gjer eit grundig oversyn.

Så lenge vi stort sett hadde se-
parate forsyningsområde for kvart
vassdrag, var hestekraft utrekna
etter reglane i konsesjonslovene ei
brukbar eining også for vurdering
av nytteverknaden. Dette har i
dei siste åra endra seg vesentleg,
og disharmonien mellom lovreg-
lane og dei praktiske tilhøve reg-
lane skal dekka, er nå så stor at
tida er inne for ei lovendring.

Bakgrunnen for eit eventuelt
forslag om lovendring er reell nok.
I det siste har vi hatt inne søknad
om regulering som etter gjeldande
reglar ikkje gjev nokon kraftauke
i det heile tatt. Og for eit fleirtal
av søknadene om tilleggsregule-
ring er magasinprosenten frå før
så høg at kraftauken blir dimi-
nutiv.

Det sinnrike systemet for ut-
rekning av naturhestekrefter med
bestemmande reguleringskurve
osv, har i det siste berre hatt ak-
tualitet ved fastsetting av *storlei-
ken på konsesjonsavgifter og kon-
sesjonskraft. Dette skriv seg ikkje
berre frå den vidfemnande sam-
køyring, men også frå at den ak-
tuelle lastkurva for våre kraftverk
ikkje stemmer med lovteksta om
at «vandføringen i lavvandsperio-
den» skal vera «saa jevn som mu-
lig».

Fagsjef Otnes har teikna opp på

eitt ark reguleringskurvene for
152 observasjonsstader i våre
vassdrag. På figur 1 er ut frå
dette drege opp kurver for me-
dian-, øvre og nedre kvartil-, mi-
nimal- og maksimalverdiane.

Sams for alle desse kurvene er
at same kor stort magasin ein har,
vil ikkje den regulerde vassføring
kunne bli over 100 prosent av den
medelvassføring det aktuelle ned-
børfeltet har. I dei drøftingane
som gjekk før reguleringslova vart
endra i 1959, var også dette teke
opp. Generaldirektør Vogt nemnde
eit system som grunna seg på ma-
gasininnhald multiplisert med ak-
tuell fallhøgd. Vassdragsdirekto-
ratet har sett nærare på iden og
arbeidt ut eit forslag om bruk av
MH-verdi. Forslaget er tilpassa
same system som gjeld for regule-
ringskurvene og stipla inn på fig.
1, kurve A.

Det er sjølvsagt fleire vegar å
gå for å få eit system som passar
til dagens situasjon. Det er behov
for eit system som tek omsyn til
at «Glomma blir regulerd i Nore-
magasina» for å seia det populært.
Og det ville vera ein stor fordel
om systemet også direkte kunne
gje eit tilnærma uttrykk for nytte-
verdien av magasinet for kraft-
produksjonen. — Det ville ligga
snublande nær å overlata proble-
met til EDB, og ein kunne da få
eit så nøyaktig resultat som ein
måtte ynskje. Men som nemnt,
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Fra 1960 er avdelingens strømmålere kalibrert i
skipsmodelltanken ved NTH, Trondheim.
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har vi andre faktorar som må vur-
derast etter grovt skjønn. Det
gjeld også ved vurderingar om
konsesjon skal gjevast eller ikkje
der det skal tas omsyn til ei rekke
interesser som vanskeleg kan
kvantifiserast. Etter mitt syn er
det ikkje behov for den finrek-
ning EDB gjev her, og elles ville
dette systemet føra vurderingane
over på eit plan som er vanskeleg
å kontrollere for dei som skal av-
gjera sakene i hovudstyret, de-
partement og storting.

Jus og teknikk har ikkje alltid
lett for å gå saman, og sjølv om
Vogts forslag om MH-verdisyste-
met teknisk er godt, viste det seg
at det ikkje var så heilt enkelt
å få det inn i lovverket. Vass-
dragsdirektoratet har difor arbeidt
ut eit system med faste tappetider
for dei ulike magasindelane, sjå
den prikka kurva som er lagd inn
på fig. 1, kurve B. Ved å tappe ma-
gasindel mellom 0 og 20 prosent
etter 5 månaders tappetid og delen
mellom 20 prosent og 100 prosent
etter 10 månader, får ein stort sett
lite avvik i regulerde vassføringar
frå det dei vanlege regulerings-
kurvene gir for området opp til
50 prosent magasin.

For magasindelen over 50 pro-
sent kjem vi straks utom grensene
for dei vanlege reguleringskur-
vene. Som eit diskusjonsgrunnlag
har vi gått ut frå 20 månaders
tappetid for magasindel over 100 


prosent. Det ein her må ha i tan-
kane, er å få best mogleg tilpassing
til den nytteverdi magasin med høg

Det må være noe spesielt med
hydrologien. Kanskje det er på-
virkning fra vannet? Alltid rast-
løst på vei videre, av og til umer-
kelig strømmende som i en innsjø,
av og til i ville kast utfor fjell-
sidene, men alltid videre, på evig
søken etter nye opplevelser. Kan
det være herfra hydrologene har
fått uroen i blodet, er det kanskje
årsaken til denne stadige uro?
Hvem vet, men faktum er at siden
1955 har Hydrologisk avdeling i
gjennomsnitt sendt ut én ny hy-
drolog pr. år til oppdrag i utvik-
lingsland. Noen har rukket å være
ute flere ganger, og oppdragene
har vært spredt over flere kon-
tinenter, kanskje med hovedtyng-
den i Afrika. Så når norske hydro-
loger i kalde vinternetter under
nordlysets bleke skinn kaster uro-
lig på seg i søvnens drømmever-
den, så opplever de kanskje igjen
den varme, mørke tropenatten
med tusen stjerner glitrende over
hodet, blafrende lysninger i hori-
sonten fra fjerne tordenvær og så
trommingen, den stadige trommin-
gen som aldri synes å ta slutt.

Det er nærliggende å tro at

magasinprosent har. Hovudstyret
har gått inn for å få dette spØrs-
målet nærare utgreidt, og saka er
nå send organisasjonane for re-
gulerings- og kraftverksinteres-
sene til merknad.

I fall forslaget om lovendring
vert vedteke, ser eg det som ei
verdig markering av 75 års grunn-
solid verksemd med hydrologiske
oppgaver i Noreg. Det nye syste-
met ville redusere reknearbeidet
som fylgjer med konsesjonssakene
til eit minimum, og hydrologisk
avdeling ville få tid til ekstra inn-
sats på område der arbeidet ville
gje større frukter. Det kan verka
vemodig å la vera å bruke dei i
si tid geniale reguleringskurvene,
men dagens menn i hydrologisk
avdeling kjenner det sikkert ikkje
slik. Dei har alt eitt — for ikkje
å seia to bein inne i EDB-æraen
og har mange nye jarn i elden.
Emne som kanskje kan arbeidast
fram til tilsvarende posisjon som
den reguleringskurva i si tid had-
de. Til slutt til alle ved VH: Gra-
tulerer, og lykke til med arbeidet
vidare framover!

denne eksport av ekspertise så å
si skulle ha utvannet hydrologisk
avdeling. Men erfaringeh tyder på
noe annet. Riktignok er det vans-
kelig å være obj ektiv for en som
står midt oppe i det hele, på den
annen side burde man da ha for-
utsetning for å uttale seg. Sett i
lys av de impulser og den erfaring
som tilbakeføres til hydrologisk
avdeling av hjemvendende «u-
landshydrologer» kan man popu-
lært si at et u-hjelpoppdrag er en
utmerket etterutdannelse for våre
hydrologer. Og så håper vi at også
oppdragslandene har hatt utbytte
av den innsats de norske hydro-
loger har utført ute. På bakgrunn
av at vi stadig er ønsket til nye
oppdrag, er vi ubeskjedne nok til
å tro dette. La oss bare ikke tro
at vi derfor noen gang er gode
nok, vi kan stadig bli bedre.

En takk bør rettes til dem i
NVE som behandler de nødven-
dige permisjonssøknader, og også
til Hovedstyret. I disse dager da
det tales så mange fagre ord om
utviklingshjelp, er det godt å møte
forståelse for slik hjelp hos våre
egne, i handling. Ø.  A.

Hydrologisk avdeling og utviklingshjelp
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INGENIØREN OG HYDROLOGIEN

Den rene hydrologi er en geo-
fysisk vitenskap og derfor en del
av et allsidig fagområde omfat-
tende meteorologien, jordmagnet-
ismen, nordlysforskningen, hydro-
grafien (læren om havene), geolo-
gien og andre spesialfelter.

Kort kan vi si at geofysikkens
mål er å utforske og klarlegge alle
fysiske krefter som virker til å
utforme jorden i atmosfæren, på
jordoverflaten og i jordens indre.
Tradisjonelt har geofysisk forsk-
ning vært viet stor interesse her

landet, og norsk vitenskap kan
derfor skilte med en rekke bane-
brytende navn på dette området. I
motsetning til mye annen forsk-
ning i vår tid er geofysikken en
stille vitenskap der resultatene er
lite sensasjonspreget sett med pu-
blikums øyne, men på den annen
side ofte direkte matnyttige.

Geofysikeren og dermed hydro-
logen blir ofte en såmann som
aldri selv får høste, rent bortsett
fra den stille glede den må føle
som legger grunnlag for andres
virksomhet uten selv å bli identifi-
sert med de store konsekvenser.
For det er først og fremst ingeni-
ørene, agronomene, regionalplan-
leggerne m. fl. som utnytter hy-
drologens resultater på samme
måte som disse teknikkens menn
utnytter resultatene fra grunn-
forskning innen nær sagt alle
vitenskaper.

Det ligger i sakens natur at
først og fremst bygningsingeniører
blir en av «storforbrukerne» av
hydrologiske resultater i forbin-
delse med vannkraftutbygging,
vannforsynings- og avløpsanlegg,
elveforbygningsarbeider, veian-
legg m. fl. fagområder. Innen NVE
er det særlig utnyttelsen av hydro-
logien ved planlegging og drift av
vannkraften som har vært i
brennpunktet. Tidlig etablering
av et omfattende nett hydrolog-
iske målepunkter i våre vassdrag
vitner i denne forbindelse om stor
forutseenhet. Takket være den
planmessige innsamling av vann-
føringsdata fra flere hundre måle-
punkter, har det vært mulig å
gj ennomføre utbyggingen av
vannkraften helt uten vesentlige
«hydrologiske feilgrep». De ut-

Av overing. Jergen Sarensen

bygde kraftverk har hittil uten
vesentlig svikt gitt den energi
som var forutberegnet, og det er
sannsynlig at den gjenstående del
av vannkraftutbyggingen vil bli
gjennomført på en hydrologisk
sett like forsvarlig måte. De rela-
tivt beskjedne beløp som det of-
fentlige har investert i landets
hydrologiske undersøkelser ved
Hydrologisk avdeling i NVE, har
samfunnet derfor fått tifold til-
bake. Hva det har betydd for de
planleggende vannkraftingeniører
så vel i som utenfor NVE å kunne
stole på det hydrologiske grunn-
lag, kan neppe overvurderes.
Dette forhold kommer tydeligst
til syne ved fastsettelse av vann-
kraftanleggenes «hoveddimensj o-
ner» som magasinstørrelser, in-
stallasjoner, tunneltverrsnitt m. v.
Men også de sekundære virknin-
gene på forholdene i og omkring
vassdraget ved utbyggingene kan
først beregnes hvis det foreligger
et tilfredsstillende hydrologisk
grunnmateriale. Det er nok å peke
på områder som fiske, fløtning og
grunnvannstand med virkninger
for tilgrensende arealer. Dette er
spørsmål som normalt vurderes
både under planlegging og senere
i forbindelse med erstatningsopp-
gj øret.

Gjennomføringen av en rekke
store, kompliserte vassdragsskjønn
har i høy grad vært lettet ved at
partene stort sett har unngått en
prosedyre omkring hydrologisk
grunnmateriale. Det er herunder
grunn til å peke på at Hydrologisk
avdeling i slike forbindelser alltid
arbeider strengt nøytralt, og be-
redvillig yter sin faglige assistanse
til alle sider så langt personalres-
sursene strekker til.

Hydrologiens bef atning med
kraftutbyggingen slutter ikke
samme dag kraftverket settes i
drift. Driften av de enkelte kraft-
verk, samkjøringsområdene og til
slutt hele det norske el. forsy-
ningssystem er basert på de hy-
drologiske observasjoner. Etter
hvert som moderne regnetekniske
hjelpemidler muliggjør økt ut-
nyttelse av det omfattende hydro-
logiske grunnmaterialet, vil kra-
vene fra driftsingeniørene til hy-




drologene øke. Da elektrisitetsfor-
syningen er en av de store pilarene
i samfunnsøkonomien, er det å
håpe at hydrologene etter hvert
vil få betydelig større midler til
å løse sin del av denne viktige
oppgaven.

Men selv om ingeniørens krav
til hydrologen hittil først og
fremst har vært knyttet til vann-
kraften her i landet, må vi i årene
framover regne med at andre tek-
niske fagområder i økt tempo vil
legge beslag på hydrologisk ut-
redningskapasitet. Det rene, klare
vann er en av naturens kosteligste
ressurser og grunnlaget for alt liv
på «vannplaneten» jorden. Dispo-
nering av høyt industrialiserte
lands vannressurser til drikke-
vann, jordbruk, rekreasjon, kraft-
utbygging m. v., samt disse an-
vendelsers relasjon til de avløps-
tekniske oppgavene vil kreve ut-
strakte hydrologiske undersøkel-
ser for å finne fram til gode og
varige tekniske løsninger. Vårt
land er i denne henseende ikke
noen unntakelse. Det blir ventelig
derfor et ønske fra ingeniøren til
hydrologen at han i vesentlig
større utstrekning enn hittil kan
satse på undersøkelser av vann-
ressursene omkring de store be-
folkningssentra. Nettopp en god
totalplanlegging av utnyttelsen av
vannressursene i våre nærmeste
omgivelser turde være naturvern
i .beste forstand, idet jeg i ordet
naturvern også inkluderer vern av
menneskene selv.

De hydrologiske undersøkelser i
Norge har hittil med sikte på de
praktiske anvendelser i overvei-
ende grad vært konsentrert om
overflatehydrologien, men i den
videre samfunnsutbyggingen vil
også grunnvannshydrologien bli
viktig. Det er derfor gledelig å
konstatere at Hydrologisk avde-
ling allerede har tatt opp arbeidet
innen dette spesialfelt. Andre spe-
sialfelter der avdelingen er i god
gjenge er breundersøkelser, un-
dersøkelser av isforholdene i våre
vassdrag samt snøundersøkelser.
Samtlige forannevnte spesialfel-
ter innen hydrologien gir både
informasjoner til umiddelbar
nytte for ingeniøren, og vil på
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HYDROLOGIE\ I DAGENS SAMFUNN

Selv om man i 1974 har planer
om å feire 300-års jubileet for den
vitenskapelige hydrologi, så må vi
nok innrømme at hydrologien slik
vi kjenner den i dag er et barn av
vårt århundre. Det er svært få
hydrologiske publikasjoner fra før
år 1900, og det var først i årene
etter første verdenskrig at for-
skere som den allsidige amerika-
ner Robert Horton begynte å
prege litteraturlistene. Det er bare
snaue 40 år siden L. K. Sherman
kom med sin banebrytende teori
om enhetshydrogrammet, og som
en internasjonal foregangsmann
innen isfysikken kan vi regne vår
egen Olaf Devik, som enda er
virksom iblant oss. Hans teori pu-
blisert i 1920-årene er enda god
vare.

I de siste 25 år har hydrologien
hatt en enorm framgang. Det er
flere grunner til dette. Den vik-
tigste er nok de relativt gode øko-
nomiske tilstander vi har hatt over
store deler av verden. Dette har
skapt muligheter for forskerne til
å fordype  seg  i sine studier. En
almen teknisk framgang har ført
til bedre utstyr for forskeren.
Dette omfatter alt fra instrumen-
ter i marken til regnemaskiner og
analogimodeller på kontoret. Vi-
dere fører en stadig forbedret
levestandard til et tiltagende for-
bruk av vann, slik at dette stoff er

lengre sikt føre til økt innsikt i
det hydrologiske kretsløp, som er
den rene hydrologiske vitenskaps
sentrale arbeidsområde. Det kan
nevnes tallrike eksempler på
hydrologiens store betydning for
det praktiske liv. Prognosering av
flommene i Glomma for å kunne
treffe de riktige tekniske tiltak i
Lillestrømområdet er ved siden
av «vannkrafthydrologien» mest
iøynefallende hittil.

Ved Hydrologisk avdelings 75-
års jubileum er det grunn til å
komplimentere avdelingen for fin
innsats og en aldri sviktende vilje
til å yte service til ingeniørene.
Det er å håpe at avdelingen etter
hvert kan øke sine ressurser for
å møte framtidens mange krav til
hydrologisk viten.

Av fagsjef Jakob Otnes

blitt mangelvare mange steder i
verden. Det har derfor vært nød-
vendig å intensivere forskningen
for becke å kunne ta vare på
vannresSursene og bruke dem på
en riktig måte.

Vi er i dag midt i Den in-
ternasjonale hydrologiske dekade.
Dette er et gigantisk forsknings-
prosjekt som har bidratt meget til
en bedre forståelse av vannets
kretsløp. Dekaden vil ikke kunne
løse alle de problemene den har
gitt seg i kast med. Det var det
vel heller ingen som oppriktig
mente, men den har brakt verdens
hydrologer nærmere sammen.
Disse har i fellesskap utarbeidet
sitt arbeidsprogram og antydet de
veier man bør gå for å ha den
største mulighet for å oppnå resul-
tat. Innen de deltakende land har
Dekaden ført hydrologer fra for-
skjellige institusjoner og fra ulike
grener av faget sammen i et frukt-
bart samarbeid. Dette har UNES-
CO funnet så nyttig at den vil
foreslå at de nasjonale dekade-
komWer skal bestå også etter at
Dekaden er over.

Hydrologien tolkes i dag som
studiet av hele vannets kretsløp.
Det er studiet av både luft- og
landfasen, og det omfatter vannet
i gass-, flytende- og fast form både
på og under jordoverflaten. Det
ville være galt å ta viktige ledd ut
av dette bildet, da man således
lett kunne miste helhetsoversik-
ten. For en riktig forståelse av
hele problemkomplekset er det av
avgjørende betydning at hydrolo-
ger innen de forskjellige grener
får anledning til å samarbeide.

Vårt samfunn krever at vi til-
egner oss så gode kunnskaper som
overhodet mulig om vannet. Det
er kanskje den viktigste av alle
våre naturressurser, og i vannlan-
det Norge gjelder dette i utstrakt
grad. Vi har ikke lov til å fort-
sette å bruke tomme regler og an-
takelser der hvor vi med en rime-
lig og overkommelig innsats kan
greie å få til noe bedre.

Kan vi være tilfreds med vår
hydrologiske innsats i Norge i
dag? Nei, vi kan så avgjort ikke
det. Bare tanken på å synke til-
bake i sin stol og erklære seg for-
nØyd med tingenes tilstand virker 


motbydelig og nedbrytende. Det
må alltid være nye problem å ta
fatt på, og innen hydrologien er
vi i den situasjon at de uløste
oppgaver ligger foran oss på rekke
og rad.

Det virkelige store og interes-
sante problem i dagens hydrologi
kan sammenfattes under begrepet
prognoser. Dette å kunne forutsi
vannets opptreden et gitt sted
både i størrelse og tid er et pro-
blem som vil oppta hydrologene
i lange tider framover. Det er her
vi må yte vår største innsats fra
nå av — men før vi kan gi pålite-
lige prognoser, må vi lære å for-
stå naturfenomenene og fysikken
bak det hele. Det er derfor viktig
at det drives en planlagt grunn-
forskning. Vårt videre arbeid med
problemene og vår nytteforskning
må bygge på et så solid grunnlag
som mulig.

Det er å håpe at vi får koordi-
nert innsatsen innen de forskjel-
lige deler av hydrologien på en
bedre måte enn tidligere. Dette er
nødvendig for at faget skal kunne
utvikle seg på en riktig måte, og
for at framtidens hydrologer skal
være i stand til å løse de oppgaver
som et moderne samfunn krever.

VET DE - - -

at Hydrologisk avdeling i 1969 har
foretatt 1134 vannfØringsmålinger,
hvorav 302 om vinteren?

at rekorden for antall vannfØrings-
målinger ble satt i 1964?

at 2 av avdelingens sjefer har avansert
til generaldirektØr?

at dette var Ingvar Kristensen og Olaf
Rogstad?

at grurmvannskontoret har 317 måle-
hull fOr grunnvannstanden?

at 110 av disse er gårdsbrØnner?
at noen hydrologer ofte går på tynn

is?
at noen hydrologer av og til går i

vannet?
at noen hydrologer må lære å ro?
at enkelte hydrologer har vanskelig-

heter med å holde hodet over van-
net?

at noen hydrologer ofte tenker på
snØen som falt i fjor?

at det i 1966 ble foretatt 460 sonderin-
ger på Nigardsbreen?

at Brekontorets folk oftere enn andre
hydrologer er ute i hardt vær?

at den dypeste målebrØnn til grunn-
vannskontoret er 24 meter?

at den ligger i Eidfjord?
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Vår gode venn og dyktige med-
arbeider ved NVE, forbygnings-
avdelingens Nord-Norgekontor,
gikk fra oss 31. januar 1970 etter
et langt og smertefullt sykeleie,
nær 63 år gammel.

Hartvig Solvoll måtte tidlig ut i
arbeid. I 1924 var han med som
kokk på storsildfiske på Vestlan-
det. På tross av at båten på en
slik tur forliste og 4 mann mistet
livet, fortsatte han i fiskeryrket,
og han var flere ganger i Lofoten
og i Finnmarken.

Men han følte snart trangen og
behovet for mer utdannelse enn
folkeskole. Han valgte folkehøg-
skole og i 1928-32 underoffiser-
skolen i Harstad som gjorde ham
til vernepliktig befal. Militær-
tjeneste ble det derfor om somme-
ren i flere år. Om vinteren måtte
han fortsatt ernære seg med fiske,
og han tok i den forbindelse kyst-
skippereksamen. I 1934-35 gjen-
nomgikk han Statens gymnastikk-
skole, hvoretter han en tid virket
som folkeskolelærer i Lavangen.

Det var imidlertid også for ham
vanskelig å få fast arbeid på den
tid. Det innskrenket seg til noe
timelønnet arbeid i veivesenet og
som formann på forbyggingsarbeid 


i Vassdragsvesenet. Først i 1938
ble han tilsatt som midlertidig
oppsynsmann i NVE og fast ansatt
1. juli 1944.

Da krigen kom til landet i 1940
var han aktivt med i forsynings-
tjenesten som fenrik og kjentmann
under kamphandlingene i Lavan-
gen og Gratangen. Under okkupa-
sjonen, da han virket som opp-
synsmann, ble han en gang arres-
tert av tyskerne, men slapp ut
etter kort tid.

Ved frigjØringen i 1945 ble Sol-
voll på ny innkalt til militær-
tj eneste for avvæpning og avvik-
ling av den tyske krigsmakt i
Troms. Han fungerte som lØytnant,
men fikk senere status som verne-
pliktig kaptein i Hæren. Som så-
dan var han på skyteskolen på
Elverum i 1953.

Hartvig Solvoll har i alle år
vært en særdeles meget benyttet
mannen innen det kommunale liv
i tidligere Lavangen kommune.
Foruten flere perioder i formann-
skap og herredstyre, ble han valgt
inn i utallige nemnder og utvalg.
Således var han i flere år for-
mann i Lavangen skolestyre og
her gjorde han en fremragende
innsats. Som doms- og skjønns-

mann var han også ofte benyttet.
Men det som sto hans hjerte

nærmest, var idrettsarbeidet blant
ungdommen og skyttersaken, der
han var den selvskrevne dommer
og instruktør. Selv innehadde han
både idrettsmerket og skyttermer-
ket i gull.

Hartvig Solvoll var i all sin
framferd en bunnsolid og ærlig
mann som alltid trodde på det
beste i menneskene, selv om han
enkelte ganger ble skuffet. I hans
vakre hjem på Tennevoll er savnet
etter en omsorgsfull ektemake og
familiefar smertelig stort. Han vil
lenge bli husket av alle som kom
i kontakt med ham på de mange
arbeidsplasser i Nord-Norge.

H. Haanes.

IN MEMORIAM

Oppsynsmann Hartvig N. Solvoll, Tennevoll

JARNE POSÅS DØDMer rabarbra
Et annet, lite påaktet moment i

denne sammenheng gjelder de tusen-
vis av kbm. «dødt» vann som pr. sek.
året rundt slippes ut igjen i vassdrag
fra våre mange kraftstasjoner landet
over. Det er en kjensgjerning at van-
net gjennomgår en kvalitetsforandring
på sin vei gjennom turbinene. Det
kan registreres med det blotte øye.
Det virker som om vannet bokstave-
lig talt blir fratatt sin «vitalitet» og
«energi». Men hvilke endringer er det
her tale om? Og hvilke konsekvenser
har disse forandringene for det bio-
logiske miljØ i elva og for dens funk-
sjonelle renseeffekt? Det er ting som
tyder på at resultatene av en slik
undersøkelse kan yte et viktig bidrag
til forståelse av den kompliserte kjede-
reaksjon som er i ferd med å ødelegge
vannet og livet i våre vassdrag.

(Lektor Ørnulf Hodne i «Nationen»
1. april 1970, i et innlegg om «Vann-
kraften som forurenser».)

Førstesekretær Jarne Posås
dØde den 18. desember i en alder
av bare 47 år. Posås kom til NVE
i 1943, hvor han først arbeidet
som vikarbud i «brakken» og der-
etter en kortere tid ved den da-
værende kraftverksavdelings løn-
ningskontor. Den 25. juli 1944 ble
han overflyttet til NVE's hoved-
bokholderi — som senere er blitt
til Økonomikontorets bokholderi-
seksjon — og hvor han siden
hadde sitt arbeid inntil han etter
lengre sykefravær fratrådte med
invalidepensjon den 30. september
1968. Posås avanserte en rekke 


ganger og senest til fØrstesekretær
med virkning fra 1. oktober 1963.
Få hadde som ham slik utstrakt
detaljkjennskap til regnskaps-
vesenet ved hovedkontoret.

Jarne Posås' alt for tidlige bort-
gang har gjort et sterkt inntrykk
blant hans arbeidskamerater og
alle andre som kjente ham ved
hovedkontoret. Ikke minst vil vi
huske ham for hans elskverdige
vesen og hans hjelpsomhet, ikke
minst med hensyn til å hjelpe nye
arbeidskamerater i etaten til rette.

Vi lyser fred over hans minne.
T. I.
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Mote om utbygging av Jotunheimen
I fleire år har det vore dreve

med planlegging av utbygging av
kraftverk med Jotunheimen og
Jostedalsbreområda til nedslags-
felt.

Det er NVE ved statkraftverka
som har dreve dette planleggings-
arbeidet, men også hydrologisk
avdeling har vore mykje med.
Desse planane er no so langt kom-
ne at dei tek til å ta form.hlysdag
7. april var det eit orienterings-
møte om saka i Middelthunsgt. 29
i møtesalen i 7. høgda. Det var
frammøtte 40-50 mann av dei
som kunne tenkjast å vere mest
interesserte i planen. Dei områda
det gjeld ligg for det meste i
Oppland og i Sogn og Fjordane, so
fylkesmennene der var innbedde,
likeeins ordførarane i dei hereda 


som ligg i området. Utanom desse
var det helst kraftverksfolk frå
verk som får denne utbygginga
nær innpå seg, som var der.

Kraftverksdirektør Aalefj ær
styrde møtet og overing. Mæhlum
ga utgreiding om planane. Det
gjeld veldige inngrep i naturen
både på den eine og den andre
måten. Planane er skilde i to,
Jotunheimen aust og Jotunheimen
vest og er utarbeidde i mange
alternativ. Etter den planen som
no er mest på tale skal det bygg-
jast i alt 9 kraftstasjonar. Dess-
utan skal det bli 3 reine pumpe-
stasjonar som skal pumpe vatn
opp i magasin om somaren for
lagring til vinterkraft og ein av
dei 9 er både pumpe- og produk-
sjonsstasjon. Samla maskininstal-




lasjon er for produksjon 2030 MW.
Til samanlikning kan nemnast at
i Tokkeutbygginga er installasjo-
nen 880 MW, so det er store pla-
nar dette.

Det vart semje på møtet om at
Statskraftverka skal sende konse-
sj onssøknad. Samstundes skal det
so arbeidast med opplegget for eit
selskap som skal stå for utbyg-
ginga dersom det blir noko av
den. Anleggskostnaden er rekna
å ligge på om lag 2 milliard kro-
ner og årsproduksjonen på 8 mil-

ar dar kWh.
Det er tanken med det første å

ha eit møte med andre interesserte
og m. a. folk som har engasjert
seg særleg i naturvern og vetskap.

S. N.

Østlandsmesterskapet i miniatyr-
skyting for NVE

Dette er et nytt tiltak som kom i gang i fjor etter inititativ fra skytterne
ved Mår Kraftverk. Foruten arrangørlaget deltok det skyttere fra Tokke, Nore
og Hovedkontoret.

Stevnets gjeveste premie er en vandrepokal som er satt opp av Statskraft-
verkenes Driftsavdeling. Den skal vinnes tre ganger. I fjor var det skytterne
fra Hovedkontoret som stakk av med dette troMet.

I år ble stevnet avviklet lørdag 14. mars og skytegruppa ved Hovedkontoret
sto som arrangør. Dessverre meldte det seg ikke deltakere fra Nore og Tokke,
men fra Mår kom det hele åtte mann. Fra Hovedkontoret deltok det 14 skyttere.

Selv om skytterne fra Hovedkontoret fikk et nytt napp i vandrepokalen, er
det ingen grunn for laget til å tro at pokalen nå er sikret. Fordelen ved å ha
hjemmebane er meget stor i skyting, og det er jo alltid lettere å stille med
sine beste folk når en slipper å reise så langt som Mår-skytterne måtte gjøre
i år. Det var i alle fall hyggelige folk å ha på besøk, og vi ser fram til å
møtes ved framtidige Østlandsmesterskap.

LAGMESTERSKAP:

Vandrepokal  for 6-mannslag:

Hovedkontorets lag
(2. aksj e)• 	 1587 pts.
Sæterbø Døsvik Simonsen —
Valaker — Svendheim — Tandberg.

Mår kraftverks lag 	 1449 pts.

KLASSEPOKAL:
E. S.

RESULTATLISTE
Damer.

Vandrepokal  for 3-mannslag:

1. Hovedkontorets lag:
Kl. I— Halgunseth.... 246 pts.

1. pr. Karen Sverdrup, H.K 
 33- 36- 44- 31- 29- 32 = 205 pts.




Kl.  II —  Simonsen 	 273»





Kl. III — Sæterbø 	 275»
Menn.





Klasse 1:





794 pts.

pr. Oddvar Halgunseth, H.K 

»Roar Brevik, H.K 


37-40-49-37-41-42 = 246 pts.
41-32---43-41-46-42 = 245» 2. Mår kraftverks lag:




3.»PerryAase,H.K. 	 41-41-39--40-38-43 — 242 »




Kl. I— Reitan 	 232 pts.





Kl. II — Lind 	 219»
Klasse 2:




Kl. III — Ullern 	 254»
pr. Knut-Ivar Simonsen, H.K. 	 4 7-46-45-44-46-45 = 273 pts.





705 pts.»Sigmund Lind, Mår 	 36-34-34---41-35-39 = 219»




Klasse 3:




Individuelt (alle klasser):




1. pr. Einar SEeterbø, H.K. 	 47-42--45-48-46-47 = 275 pts. 1. (Gylt medalje og gavepr.




2.»Ola Ullern, Mår 	 43-42-39-41-45-47 = 257 »




fra Mår kraftverk)




3.»Alf Hooven, Mår 	 42-42-41-43-43-43 = 254 »




Einar Sæterbø, H.K 
 275 pts.

Klasse 4:




2. (sølv) John Døsvik H.K. 	 274»
pr. John Døsvik, H.K 
 42-44-46-44-49-49 = 274 pts.





»Oddvin Valaker, H.K. 	 42-44-45-42-48-44 = 265 » 
 (bronse) Knut-Ivar




3.»Monrad Moe, Mår 	 41-33-42-45-43-47 — 251»




Simonsen, H.K 
 273»
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Østlandskraftverkenes skimesterskap1970
Alle skiinteresserte fra kraft- og transformatorstasjoner

på Østlandet var samlet til skimesterskap på Nore lørdag
7. mars. Det lå svært godt til rette for en slitsom tur
for de fleste på grunn av at værgudene hadde spilt Nore
et puss med stort snøfall og rundt 0° C. Det som det ikke
lot seg gjøre, var å ta revansj på den gode skiløper
Knut Solvang fra Mår, som også i år var den suverene
vinner som ved de to foregående år. Det var stor del-
takelse med hele 78 løpere fordelt i de forskjellige klasser,
med turklassen som den største. Dette viser at NVE's
personale går helhjertet inn for TRIM, ikke bare det, men
det er også verdifullt å komme sammen en gang i året
for å kunne utveksle meninger. Arrangementet som av-
holdes med en festlig sammenkomst senere på kvelden
med middag og en svingom er moro og lyser opp.

Vi som bare var med som aktører skylder å gi en
spesiell takk til løypekomit&n for et usedvanlig godt
arbeid, løypene var av fineste merke, bare så synd at
nysnøen ødela. Takker også komite'en for kveldsarrange-
mentet for deres store arbeid for at vi skulle få ha det
moro. Takk for i år og vel møtt på Smestad 1971.

Klasse 42-50 år:
Hans Kristiansen, Nore 	 54.48
Sven Føyn, Kontoret 	 57.22
Nils Horn, Fjernledn. 	 57.34

Klasse over 50 år:
Hans Groven, Nore 	 57.30
Helge Hagen, Nore 	 100.13
Erling Kaugerud, Fjernledn. 	 102.21

NEKF's Vandrepokal beste 2-mannslag,
under 42 år, vinnes 3 ganger:
I Mår: (Solvang 44.47, Reitan 51.38) 1.36.25  til odel og eie.

Brødr. Berntsens Vandrepokal beste 3-mannslag,
uansett klasse, vinnes  3 ganger:
I Tokke: (Romtveit 50.38, Røv 54.01, Kollbotn 58.02)
2.42.41 1. gang.

Ingeniørenes  Vandrepokal  beste  2-mannslag,
over 42 år, vinnes 3 ganger:
Nore: (Kristiansen 54.48, Groven 57.30) 1.52.18  til  odel og eie.

NEKF's Vandrepokal til beste løper, uansett klasse,
vinnes 4 ganger:
Knut Solvang, Mår, 44.47 for 3.  gang.

Maskinmesterforeningens Vandrepokal  for  middeltid,
vinnes  3 ganger:
Middeltid: 1.02.11.
Erling Kaugerud, 1.02.21.

Idealtid 45 min. 11 sek.:
Edith Knudsen, Nore 	 45.24
Gjertrud Hagen, Nore 	 45.29
Trygve Svenserud, Nore 	 44.51

J. E. K.

ØSTLANDSKRAFTVERKENES SKIMESTERSKAP 1970
RØDBERG LØRDAG 7. MARS

Klasse under 35 år:
Knut Solvang, Mår 	 44.47
Bjørn Elve, Kontoret 	 48.37
Arne Reitan, Mår 	 51.38

Klasse 35-42 år:




M. Romtveit, Tokke 	 50.38
Arvid Røv, Tokke 	 54.01
Karl Nilsen, Nore 	 56.46

Noreverkenes skirenn
for
store og små 1970

Søndag 1. mars hadde Noreverkene
sammenkalt til festsøndag for store og
små på Volland gård hvor det skulle
holdes skirenn både for store og
små. Alt startet med utforløyper for
barna og siden langrenn, først for
barna som gikk en kortere løype enn
de voksne. Det er lenge siden det har
vært så mange til stede ved noe ski-
renn i Vikangrend, som nettopp denne
søndagen med strålende sol. Skulle
det være noe å klage på, måtte det
være noen vindkuler som gjorde løy-
pene noe vanskelig å finne. Det var
hyggelig å kunne glede oss med barna
på en ordentlig skidag som ble av-
sluttet med stor fest for store og små
med brus og kaker. Ved siden av
premieutdeling for barna var det
filmframvisning som ble satt som
punktum for en vellykket skisøndag.

J. E. K.

Klasse  jenter  14 år: Klasse jenter 12 år:

Turid Svensrud Liv Slettmoen

Klasse jenter 13  år:  Klasse jenter 11  år:
Aud Evju Ragnhild Nisja

Klasse jenter 9 år:
Mette Fredriksen

Klasse jenter 8 år:
Anne Grethe Wetterhus

Klasse jenter 6 år:
Jorun Redalen

Klasse  gutter 14  år:
Jan Bjerke

Klasse gutter 13 år:
Kjetil Ueland

Klasse  gutter 12  år:
Arve Bjerke

Klasse gutter 11 år:
Jostein Ueland

Klasse gutter 10  år:
Halstein Madsen

Klasse gutter 9 år:
Petter Rød Knudsen

Klasse gutter 8 år:
Arne Ueland

Klasse gutter 7 år:
Sondre Rolfseng

Klasse gutter 6 år:
Ivar Løvseth

Klasse  gutter 3  år:

Dagfinn Rolfseng

Klasse jenter 5 år:
Ann Kristin Berg

Klasse under 35 år:
Bjarne Trulsen 	 47.13
Karstein Redalen 	 105.20
Age Jan Kåseth 	 107.25

Kiasse 35-42 år:
Karl Nilsen 	 50.19
Oddvar Ueland 	 56.16

Klasse 42-50 år:
Hans Kristiansen 	 50.45
John Egil Knudsen 	 55.35

Klasse over 50 år:
Hans Groven 	 51.30
Helge Hagen 	 52.00
Sverre Bjerke 	 106.17

Turklassen  maksimaltid:  43.55.
Nils Svensen 	 44.35
Ragnhild Trulsen 	 44.55
Paul Bakke Henriksen 	 42.50

DEPARTEMENTS-
RENNET 1910

Norges Statsbaner sto i år som
arrangør av departementsrennet. Som
i de to foregående år var start og
innkomst lagt til VM-huset, Holmen-
kollen. Det var påmeldt over 1000
løpere til rennet, men en stor del av
disse ble nok bare programhelter.

Arets løype var usedvanlig krevende.
Svært mange ytret sin forbauselse
over å komme tilbake til utgangs-
punktet etter endt løp. Så for de
fleste med meg fortonte nok løypa seg
som en eneste sammenhengende mot-
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bakke, bare avbrutt av et par mindre,
men desto brattere utforkjøringer.

Arets arrangement syntes å svikte på
flere vesentlige punkter. Bl. a. var
løypemerkingen svært dårlig, noe som
resulterte i at mange gikk feil. Og når
det gjelder nedkjøringen fra Frøns-
vollen må denne nesten karakteriseres
som livsfarlig på det skarpe føret
rennet ble avviklet i.

Fra NVE startet i alt 80 løpere. Av
plasseringene vil vi nevne:

I klasse VII, Damer under 35 år, ble
Randi Pytte nr. 5. Per Røiri vant
klasse II, Herrer, aktive over 35 år,
mens Per Askildsrud ble nr. 4 i klasse
I, Herrer, aktive under 35 år. I klasse
III, Herrer, ikke aktive under 35 år,
ble Ole Sandsbraaten nr. 4 og Odd
Bjørn Elve nr. 8. Kåre Lindseth ble
nr. 4, Terje Kristensen nr. 5 og Arne
Andreassen nr. 6 i klasse IV, Herrer,
ikke aktive 35-42 år, mens Tor Vinje
ble nr. 3, Olav Stokkebø nr. 5 og
Magnus Gullikstad nr. 9 i klasse V,
Herrer, alle 42-50 år. Johan Andersen
vant klasse VI, Herrer, alle over 50
år, på en meget sterk tid.

NVE tok sitt første napp i den
nyoppsatte vandrepokal for beste 4-
mannslag uansett klasse. (Den forrige
pokal tok etaten i fjor til odel og eie.)

Det seirende lag besto av Per Røiri,
Per Askildsrud, Per Ole Sandsbraaten
og Odd Bjørn Elve.  K.

NVE's SKIRENN 1970
Arets renn gikk av stabelen fredag

20. februar med start og innkomst ved
Idrettshøykolen på Sogn. Som vanlig
var det Bedriftsidrettslaget, som med
god assistanse fra Smestad — sto for
avviklingen av arrangementet. Ski-
oppmennene, Gullikstad og Rønniksen,
hadde ansvaret for løypa som i år var
lagt i det småkuperte terrenget nord-
øst for Sognsvatn. Grunnet de vanske-
lige snøforholdene, ble vel sporet litt
løst enkelte steder, men ellers var det
en variert og god løype som var lagt.
Faanes sto som vanlig for utregning
av resultatlister og avviklingen av 


skifesten, mens Høverstad skjøttet sin
faste jobb som tidtagersjef.

Den strenge kulden i ukene før
rennet får vel ta hovedskylden for at
deltakerantallet i år ikke ble høyere
enn 109 mot 139 og 123 i henholdsvis
1968 og 1969.

Det var 7-8 minusgrader under ren-
net og ypperlige føreforhold.

Generaldirektørens premie var i år
satt opp i dameklassen. Unni Thomas-
sen gikk her et usedvanlig sterkt løp
og vant klassen foran storfavoritten,
Randi Pytte.

Per Røyri var raskest i løypa. Han
vant klasse menn 35-42 år på 32,38
min. Arne Andreassen og Edgar Fors-
berg kom på de to neste plassene i
denne klassen.

Klassen for menn under 35 år ble
vunnet av Ole Sandsbraaten foran Odd
Bjørn Elve og Per Askildsrud, mens
klassen for menn 42-50 år ble vun-
net av Tor Vinje foran Birger Brand-
sæter (Kraftforsyningens Sivilforsvar)
og Olav Stokkebø.

Johan Andersen fikk en svært sterk
tid i klassen for menn over 50 år, der
han vant foran Finn Storaker og Gun-
nar Ibenholt.

Idealtidklassene ble vunnet av Magn-
hild Kilen og Torvald Torbjørnsen.

Etter rennet var det skifest i kan-
tina og på menyen sto det, tradisjonen
tro, lapskaus, flatbrød og øl. Premie-
utdelingen ble foretatt av adm. dir.
Bjerkebo. Etter middagen var det så
dans. K.

NVE's PERSONALE
Endringer iJlnuar og februar 1970

Fratredelse med pensjon:

Borgersen, Oskar ledn.formann
Masteholte, Hans ledn.mester
Pedersen, Arne Georg eLmaskinist
Knudsen, Tinius ledn. mest er

Nytilsatte:
Berg, Knut Arne
Bjørnson, Helgi
Brevig, Peder Erik
Braathen, Jan
Bøen, Magnus
Bølviken, Bjørn
Graver, Per
Jensen, Roald Adelsten
Jørgensen, Per
Nastad, John
Norhagen, Magne
Sefting, John
Skullerud, Maren
Smith-Petersen, Bjørg
Solskinnsbakk, Tor
Stene, Rolf Olav
Stephensen, Elisabeth
Sæther, Margrete
Søyseth, Ola
Ulvund, Nils Jørgen
Aasland, Oscar

avd.arkitekt I
statshydrolog II
avd.ingeniør II
kontorassistent I
konsulent II
el.maskinist
konsulent II
bedriftslege
el.maskinist
el.maskinist
avd.ingeniør II
kontorfullmektig I
kontorfullmektig II
maskinbokholder
avd.ingeniør II
avd.ingeniør II
kontorassistent I
kontorassistent II
mask.mester i særkl.
oppsynsmann II
oppsynsmann I

VN
VH
VVV
AE
ESF
Nore-verkene
AJ

Innset-verkene
Aura-verkene
ET 4
Folgefonn-anl.
SI
Skjomen-anl.
ET 6
VVV
EA
VK
Aura-verkene
Folgefonn-anl.
Folgefonn-anl.

Annen:

Aslaksen, Anne
Berg, Kate Inger
Bergerøy, Roar
Bjørgum, Otto
Eide, Einar
Elton, Knut
Fredriksen, Kirsten
Gule, Lars
Hammersmark, Per
Hektoen, Bjarne
Helle, Atle
Stavnes, Odd
Svendsgård, Petter
Østland, Finn

DØdsfall:

Aasland, Oscar

Solvoll, Hartvig

Avansement og opprykk:

Deilkås, Johnkonstruktør I
Gikling, Eivindmaskinbokholder
Groven, Øysteinkonstruktør II
Lyng, Karl A.konstruktør I
Nordhagen, Thor A.overingeniør II
Vik, Knutavd.ingeniør I
Øxning, Persekretær I

Folgefonn-anl.
Aura-anl.
Folgefonn-anl.
Tokke-anl.
VVV
SEU
SR, Rana-anl.

Område 3
Område 1
Nore-verkene
Område 4

kontorassistent I
kontorassistent 1
avd.ingenlør I
avd.ingeniør II
overingeniør II
maskinmesterass.
kontorfullm. II
konstruktør I
el.maskinist
overingeniør II
elektrikerform.
avd.ingeniør II
fagarbeider
konstruktør I

SKH
EA
ET 4
SBF
Rana-anleggene
Hamang trafo.
Tokke-anl.
Folgefonn-anl.
Aura-verkene
SEA
Vik-anleggene
SSV
Glomfjord kraftv.
Tokke-anl.

oppsynsmann I Folgefonn-anl.
9/1 1970

oppsynsmann I SBF-Nord Norge
31/1 1970

Aktietrykkeriet Oslo, 1970


