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I en liten bortgjemt notis i hoved-
stadsavisene ble det for noen da-
ger siden fortalt at Stortinget har
gitt en ekstrabevilgning på 10 mil-
lioner kroner til utbedring etter
flomskade på Vestlandet høsten
1983. Ti millioner — er det noe å
snakke om? Et par dagers an-
leggsvirksomhet i Statskraftverke-
ne eller noen drypp fra oljefeltene i
Nordsjøen? Men meldingen har
nok vekket større oppmerksomhet i
Vestlands-fylkene, hvor folk har
flomskadene i frisk erindring.

Det falt mye nedbør over Vest-
landet sist høst, enkelte steder mer
enn 1000 mm bare i oktober. Verst
var det 26.-27. oktober. Store om-
råder sto under vann, dyrket mark
ble revet vekk, veier og broer ble
ødelagt og bolighus ble skadet.
Skånevik i Hordaland er et typisk
eksempel, hvor det neppe var
mange som fikk sove den uværs-
natten.

Valdraelv ødela gamle forbyg-
ninger, brøt seg inn i hager og boli-
ger og fylte sentrumsgater med
stein og grus. Forbygningsavde-
lingens mann, ingeniør Arne Tverå,
bisto kommunen og grunneierne
med maskiner og råd. Arbeidet på-
gikk døgnet rundt til den verste fa-
ren var over.

Og så strømmet flomskademel-
dingene inn, fra Rogaland i syd til
Romsdal i nord. Anleggsbestyrere
og ingeniører fikk noen hektiske
uker med hjelp til midlertidige ar-




beider og planlegging av nye sik-
ringstiltak. På rekordtid ble det
utarbeidet 130 planer med samlet
overslag på ca. 20 millioner kroner.
Etter velvillig hovedstyrebehand-
ling gikk det i slutten av november
søknad til Olje- og energideparte-
mentet om ekstra midler. Og nå er
omsider 10 millioner et faktum.

Forbygningsavdelingens an-
leggsfolk og maskiner er for lengst
kommet i gang med utbedringsar-
beider. Men de resterende 10 mil-
lioner må hentes av en slunken
sekk, hvor sakene forverres i tre til
fire år før de blir omsatt i flomsik-
ring.

Men la oss glede oss over det
som blir gjort. Det er i høyeste grad
samfunnsgagnlige tiltak som flom-
rammede kommuner vet å sette
pris på, og som kanskje gir hardt
tiltrengt sysselsetting i ulvetider.
Og la oss ikke glemme at denne
virksomheten gir verdifull PR til en
belastet kraftetat. Flomsikring i sta-
tens regi har pågått i mer enn 150
år, og det er ingen fare for at våre
etterkommere skal bli arbeidsle-
dige.

Nå er vi i ferd med å omorgani-
sere NVE. En rekke vassdragsopp-
gaver ligger og venter. La oss ut-
nytte mulighetene til å få bygget
opp en handlekraftig etat som kan
yte den service i vassdragssaker
som samfunnet har krav på. Det er
plass for mange aktive medarbei-
dere og mange ganger 10 millioner
kroner.

Forside: m/s  Elektron ved Hydros kaian-
legg i Sand. Foto:  Svein Erik Dahl/
Samfoto.
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Energiøkonomi-
seringsstøtte på
76 millioner
kroner fra NVE
Hovedstyret i Norges vass-
drags- og elektrisitetsvesen
har godkjent et forslag fra
Energidirektoratet om forde-
ling av vel 76 millioner kroner
til energiøkonomiseringstiltak i
form av ombygging og for-
sterkning av ledningsnett in-
nen el-forsyningen.

Midlene, som tas fra bevilg-
ninger på årets statsbudsjett,
er fordelt på 51 elektrisitets-
verk og fordeler seg slik fyl-
kesvis:

Østfold —  7,7 millioner kro-
ner fordelt på el-verkene i Mar-
ker og Rømskog, Moss, Hobøl,
Skiptvet og Trøgstad.

Akershus —  500 000 kroner
til Aurskog kommunale el-verk.

Hedmark — 6,5 millioner kro-
ner fordelt på Solør, Glåmdal
og Rena.

Oppland — 5 millioner kroner
fordelt på Sør-Gudbrandsdal,
Nord-Aurdal, Vest-Oppland og
Midt-Gudbrandsdal.

Buskerud —  700 000 kroner
til Nore kommunale el-verk.

Vestfold —  1,2 millioner kro-
ner til Vestfold Kraftselskap.

Telemark —  300 000 kroner
til Siljan el-verk.

Rogaland —  4 millioner kro-
ner fordelt på Dalane og Ran-
daberg.

Hordaland —  6,6 millioner
kroner fordelt på Sotra, Auste-
voll, Vaksdal, Kvinnherad og
Skånevik-Ølen.

Sogn og Fjordane — 3,9 milli-
oner kroner fordelt på Jølster,
Hyllestad, Solund, Fjalerkraft
og Gularkraft.

Møre og Romsdal — 6,2 milli-
oner kroner fordelt på Ørskog,
Halsa, Smøla, Norddal, Tustna
og Istad.

Sør-Trøndelag —  7,4 millio-
ner kroner fordelt på Hitra og
Frøya, Meldal, Osen og Roan,
Skaun, Hemne og Byfjorden.

Nordland —  20,4 millioner
kroner fordelt på Nord-Salten,
Andøy, Vesterålen og Lofot-
kraft.

Troms —  500 000 kroner til
Sør-Troms El-forsyning.

Finnmark — 5,1 millioner kro-
ner fordelt på Nordkyn, Ham-
merfest og Nord-Troms Kraft-
lag.

Elektron har lagt til i Hylen, og er klar for ilandkjøring.

Med m/s Elektron til Hylen
Vannkraftutbygging krever tunge løft — det fikk vi erfare da vi fulgte ro-ro skipet
M/S Elektron til Hylen. Lasten denne gang var en turbintromme på 97 tonn og to
trommelokk på tilsammen 120 tonn.

Samlet plan for gjenværende vassdrag
Det blir hevdet at Samlet Plan er mangelfull og snart foreldet. Vannkraftgruppa gjør opp
status og ser på hva som videre bør gjøres.

En ny serie brekart
Breen Salajekna (Sulitjelma-isen) ligger på grensen mellom Norge og Sverige, og er
derfor blitt flyfotografert oftere enn andre breer. Bilder tatt i tiden 1950-1982 kan brukes
til å beregne breens volummessige tilbakegang.

Snøen — en betydelig vannressurs!
Snøen dominerer vannets kretsløp her i landet, og ved Produksjonsavdelingen i
Statskraftverkene har man tatt ulike metoder i bruk for å bestemme snømagasinet i våre
høyfjellsfelt.

Hvor mye vann vil vi ha i Numedalslågen?
Høsten 1979 ble fløtningen i Numedalslågen midlertidig nedlagt. Ulike ønsker fra
brukerne av vassdraget når det gjaldt disponering av fløtningsvannet, førte til konflikter,
og man tok derfor i bruk såkalt Vannbruksplanlegging.
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1983 kan arkiveres. Nekrolo-
gen kan skrives. Noen vil
huske 1983 som året da
Grete Waitz vant maratongull
i Helsingfors. Mange vil min-
nes 1983 som året da Arafat
fikk forlate Tripoli under FN-
flagg. Men for folk flest vil
1983 stå som året da omset-
ningen pr. ansatt ved Pro-
duksjonsavdelingen oversteg
130 millioner kroner.

1983 et rekordår
1983 bør også huskes som
det året vi slo svenskene i
kraftproduksjon.

Tilsigene til Statskraftver-
kenes magasiner er bereg-
net til 30%, eller 9 TWh, over
normalen i 1983.

Dette er ekstremt høyt.
Resultatet ble rekordpro-
duksjon, ca. 30 TWh, men 


dessverre nok også spillre-
kord. Rekorder ble det også
på eksporten, både energi-
messig og pengemessig
(trass i lave eksportpriser).
Våre transaksjoner på mar-
kedet for tilfeldig kraft ga
dette resultat:

miii.
TWh kroner

Salg Sverige 8,8 360
Salg Danmark 4,4 430
Kjøp Samkjøringen 8,6 220

For kjøpet fra Samkjørin-
gen får vi en etterregning på
cirka 280 millioner kroner på
grunn av en spesiell avtale
om deling av eksportgevinst.

I ettertid kan vi selvfølgelig
gruble over om kraftdispone-
ringen har vært så riktig som
mulig. Jeg velger et betinget:
Ja, praktisk talt! Sikkert er det 


at en inspirert produksjons-
planlegging vil gi god avkast-
ning.

1984 — et nytt rekordår?
1983 ble et rekordenes år.
Men rekorder er til for å slås.
Takket være et unormalt høyt
startmagasin 1. januar 1984,
ligger forholdene vel til rette i
så henseende.

I vår bransje er det sjelden
man ser spådommene gå i
oppfyllelse. Imidlertid har
Produksjonsavdelingen vist
krystallkuleferdigheter tid-
ligere (Fossekallen nr. 6/
1983), og vi tar sjansen igjen.

Sannsynlig utfall for 1984:
Mill.

TWh kroner

Produksjon
Statskraftverkene 31
Eksport 11 800
Kjøp Samkjøringen 9 300

Dersom disse spådommer
går i oppfyllelse, kan verkene
vente betydelig utbetaling på
eksportandelen også i 1984.

Vi venter altså økt produk-
sjon for Statskraftverkene
også neste år, men eksport-
volumet i 1983 kan bli tungt å
slå. Da må nok tilsigene bli
noe høyere enn normalt. Men
intet er umulig for denne
administrasjon! Om Vårherre
svikter oss med tilsiget, kan
vi eventuelt angripe magasi-
nene hardere. Dette er et
spørsmål om priser.

Den mest sannsynlige
omsetning av tilfeldig kraft for
Statskraftverkene i 1984 er
vist i figuren. Filosofien bak
kurven er maksimalisering av
det økonomiske resultat.
Beregnet vannverdi er den
sentrale beslutningsfaktor.

Vi står foran et år med
mange muligheter, men tak-
ket være et solid startmaga-
sin, kan vi se året i møte uten
frykt for rasjonering.

Statstøtte til
el-forsyningsformål:
108 millioner kroner
fra NVE til Enøk-
formål i 1983
Norges vassdrags- og elektri-
sitetsvesen (NVE) og Olje- og
energidepartementet fordelte i
1983 nærmere 108 millioner
kroner som statsstøtte til ener-
giøkonomiserende tiltak innen
kraftforsyningen. Midlene er
etter forslag fra Energidirek-
toratet fordelt på 74 elektrisi-
tetsverk — og følgende typer
prosjekter: Vel tre millioner
kroner gikk til tiltak for ufor-
synte og dårlig forsynte boste-
der. nærmere 40 millioner kro-
ner til utredning av overfør-
ingsanlegg — og nærmere 66
millioner kroner til ombygging
og forsterking av fordelings-
nett.

Støtten fordeler seg slik på
de enkelte fylker: Østfold 7,6
millioner kroner, Akershus 1,1
millioner kroner, Hedmark 8,5
millioner kroner, Oppland 7,3
millioner kroner, Buskerud
600 000 kroner, Vestfold 2,2
millioner kroner, Telemark
800 000 kroner, Vest-Agder
15 000 kroner, Rogaland 12,6
millioner kroner, Hordaland
10,7 millioner kroner, Sogn og
Fjordane 4,2 millioner kroner,
Møre og Romsdal 10,4 millio-
ner kroner, Sør-Trøndelag 4,3
millioner kroner, Nord-Trønde-
lag 69 000 kroner, Nordland
24,9 millioner kroner, Troms
én million kroner, Finnmark
11,1 millioner kroner.

I tillegg er det blant annet
fordelt fire millioner kroner til
nettanalyse og utredning av
småkraftverk.

Får du
Fossekallen?
Ved et besøk ved Forbyg-
ningsavdelingen, avdeling
Østlandet, oppdaget vi noe
kjedelig. Bare halvparten av
dem vi snakket med ute på
anleggene fikk Fossekallen til-
sendt!

Alle  ansatte i NVE skal ha
Fossekallen, men i Redaksjo-
nen har vi dessverre ikke ka-
pasitet til å holde oppsyn med
at alle lister blir ajourført. Vi er
med andre ord avhengig av å
få beskjed om at noe ikke
fungerer som det skal.

Så altså: hvis du ikke får
Fossekallen slik du har krav
på, gi beskjed til  Aud Berg,
Fossekallen, Postboks 5091 —
Majorstua, Oslo  3. Du kan og-
så melde fra på telefon (02)
46 98 00, linje 615 eller 688.

Redaksjonen

Produksjons-
avdelingen slår alle
rekorder!

Svein Kroken, SPK
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Fossekallen har yært på “cruise» med m/s Elektron. Denne gang gjaldt det trommetransport fra Oslo til Hylen.

Ro-ro skip i tungtransport:

Med Ws Elektron til Hylen

Kraftutbygging og kraftproduksjon krever tunge
løft i mer enn én betydning. Ikke minst konkret.

I november 1983 skulle en turbintromme frak-
tes fra Oslo til Kvilldal. Planleggingen og ut-
førelsen av denne transporten ble foretatt av
Transportkontoret i Statskraftverkenes admi-
nistrasjonsavdeling (SAT) i samarbeid med le-
verandøren Kværner Brug A/s og Maskinkonto-
ret i Statskraftverkenes bygningsavdeling
(SBM).

Vi fikk følge transporten et stykke på veien.
For vår del ble det operasjon Elektron — ro-ro
skipet som fraktet trommen fra Oslo til Hylen.

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Tungtransport i NVE
Det er dimensjoner over de
kraftstasjoner som planlegges
og bygges i dag. Dessuten lig-
ger de ofte avsides til i svært
kuperte terreng, og uinnvidde
må nesten tro at Statskraftver-
kene får gudenes hjelp når de
setter maskineriet på plass.
Det er selvsagt sterkt overdre-
vet, selv om man ved trans-
portkontoret i Statskraftverke-
nes administrasjonsavdeling til
tider utfører oppgaver som de
fleste av oss ville oppfatte som
«umulige».

Kontoret (SAT) har eksistert
i tyve år, og ble blant annet
opprettet for planlegging og
utførelse av tyngre transpor-
ter, isbrytertjeneste og sjøka-
beloppdrag. Til dette trenges
det naturlig nok spesialutstyr
som for eksempel spesialbyg-
de trailere og jernbanevogner
og en liten, men eksklusiv flå-
te. Flåten består for tiden av 


patruljebåten Taifun, isbryte-
ren Vass, kabelskipet C/s «Ska-
gerrak» og ro-ro skipet Elek-
tron.

Trommetransport til Kvilldal
I slutten av november i fjor
skulle den fjerde og siste tur-
bintrommen til Kvilldal kraftsta-
sjon fraktes fra Oslo til Kvilldal.
Første etappe fra leverandø-
ren Kværner Brug til kaian-
legget ved Sjursøya gikk på
hjul. Deretter ble turbintrom-
men på cirka 97 tonn samt to
trommelokk (øvre og nedre) på
tilsammen cirka 120 tonn heist
ombord i M/S Elektron med den
store havnekranen på Sjurs-
øya. Et par trailere fulgte også
med sjøvegen.

Ruskevær i Skagerak
Det var ruskevær langs hele
kysten, og stor vindstyrke
utenfor Jæren. Kaptein Arnt
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Kobbenes kvidde seg for å
legge ut på det planlagte tids-
punktet, ikke fordi han var redd
for litt sjøgang, men fordi «det
er ugrei last i slikt vær», som
han sa. Og han visste nok hva
han snakket om! Det kunne
Fossekallens medarbeidere
selv ta i øyesyn da vi med en
del timers forsinkelse ble pluk-
ket opp på Aker Norsco-basen
på Tananger utenfor Stavan-
ger. Riktignok lå spiraltrom-
men lenket fast på dekk, men
for at man senere skulle få den
i land igjen uten alt for mye
besvær, var den lagt på trepal-
ler. De to trommelokkene lå
direkte på dekk, og det skal
ikke mye fantasi til å forestille
seg den babelske forvirring
som ville oppstå, dersom disse
«tungvekterne» begynte å
seile rundt på dekket.

'Vs Elektron

M/S Elektron er en velholdt 14-
åring. Skipet er 77,2 meter
langt, og 14 meter bredt og
stikker ni fot dypt. Med last
kan man oppnå en marsjfart
på 12 mil. Bruttotonnasjen er
499 tonn og dødvekten 850
tonn. For ombord- og ilandkjø-
ring trenger Elektron bare ni
fot dypt vann og en avstand
på seks meter fra land. Det
finnes mange spesielle
landingssteder for fartøyet,
fordelt langs hele kysten, og
de fleste av disse har tilknyt-
ning til riksveg eller jernbane.

Skipet har stor lastekapasi-
tet. En opphengstrailer med
inntil 300 tonn last og fem
semitrailere med inntil 70 tonn 


nyttelast hver skal kunne føres
på dekk samtidig, og de fleste
av NVE's trekkvogner kan
føres under dekk. På og under
dekk skal det etter sigende
være plass til cirka 200 små
personbiler!

Til lossing har Elektron en
20 tonns bom i forkant av
broen, og midtskipsluken er
konstruert som en elevator-
plattform for 300 tonns løft.

Skipet går mest i innenriks-
fart. Men det leies også ut til
annen kraftforsyning og
kraftkrevende industri, og i den
forbindelse er det blant annet
blitt benyttet ved kjernekraft-
transporter i Sverige og Fin-
land, og tunge ro-ro transpor-
ter på Island.

Mannskapet

Elektron har en besetning
på 10 mann, det vil si at det er
ansatt 20 mann. Skiftbyttet er
tredelt slik at det alltid skal
være folk ombord. Når skipet
er i fart, har man vakttjenester
som ellers til sjøs. Det gir lange
arbeidsdager, men etter seks
uker om bord har mannskapet
på den måten inntjent seks
ukers «landlov». En slik ord-
ning har nok både fordeler og
ulemper, men om bord på m/s
Elektron var man fornøyd. Ved
innenriksfart er det dessuten
forholdsvis enkelt å holde kon-
takt med hjemmemiljøet.

Bo- og sanitærforhold er til
tross for skipets alder innbyd-
ende, og med en velutstyrt
bysse og velvillig kokk, lider
mannskapet ingen nød. For-




uten vanlig utrustning har
Elektron innredning og egen
bysse for 11 mann på under-
ste dekk. Dette til bruk for
ekstramannskaper når skipet
settes inn i strekking av fjord-
spenn og for transportfolk.

Med kurs for Hylen

Elektrons landingsplass for
frakt til Ulla-Førre-anleggene
er Hylen i Hylsfjorden. Strek-
ningen Oslo—Hylen blir med
jevn marsjfart tilbakelagt på vel
et døgn.

Fossekallens «cruise,» med
Elektron fra Tananger foregikk
uten dramatikk, men for oss
var det likevel spennende å se
hvordan man ved hjelp av ra-
dar manøvrerte gjennom de
trangeste sund i stupende
mørke. Vi lå ved kai i Sand
over natten, og klokken 0700
ble vi vekket av noe vi tror må
være verdens mest effektive
vekkeklokke. Det var skipets
bom som svingte det ene
trommelokket i land. Dette
måtte legges «på vent» i
Sand for å gi plass til nødven-
dig kranutstyr.

Kjempekrefter og ekspertise

I Hylen ventet transportgjen-
gen som skulle frakte lasten
det siste stykket inn til Kvilldal.
Elektron ble elegant manøvrert
inn mot landingsplassen, og få
meter fra land ble baugen
åpnet. Ilandkjøringen foregikk
over en fem meter bred lem
gjennom baugporten, men
først måtte turbintrommen
reises på høykant. Dette må til

for å få den gjennom porten,
for trommen er 8,20 meter i
diameter.

En spesialbygd trailer med
hydraulisk løfteanordning og
fjæring (samt 96 hjul) ble kjørt
inn under trommen, og trepal-
lene ble fjernet. Ved hjelp av
den hydrauliske lofteanordnin-
gen og en mobil kran med til-
synelatende kjempekrefter ble
trommen så gradvis heist i
oppreist stilling. Traileren star-
tet opp og trakk kolossen var-
somt over lemmen i baugpor-
ten.

Dermed var trommen i land,
og til tross for snø og sludd og
sno og regn tok prosessen
ikke mer enn en drøy time.
Men så har da også disse
mannskapene (både til vanns
og til lands) den erfaring og
ekspertise som kreves ved
slike løft. Og været — ja det er
alltid slik i Hylen, sier de.

På glatte veier

Elektron satte kursen tilbake til
Sand, og trommens videre ferd
til Kvilldal er en annen historie.
Men misunnelsesverdig har
nok ikke arbeidet med den
transporten vært. Det kan Fos-
sekallens medarbeidere skrive
under på, selv om vi måtte for-
late transportgjengen i Hylen.
Med vår høyst private bil fikk vi
nemlig et ublidt møte med fjell-
siden da vi skrenset ut av kjø-
rebanen midt i Ulla-dalen. Vi
kom fra det med sjokket og et
svært sammenklemt kjøretøy,
og var glad vi ikke hadde 10
meter bred last på 97 tonn!
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Over til høyre:
Turbintromme og tromme-
lokk på m/s Elektrons dekk.
Nattstemning i Sand.

Over til venstre:
1. styrmann Kjell Maro på
broen. m/s Elektron har
moderne navigasjonsut-
styr, så rattet i bakgrunnen
brukes kun i nødstilfelle.

Under:
Skipper Arnt Kobbenes
fører loggboken. Nattesti-
der er broen mørklagt for at
sikten skal bli så god som
mulig. Det lyset som er
nødvendig, blir skjermet.

Tungtransport med
MIs Elektron

Kristiansand

••••••••• ::::••••••••••••••:•:•:••
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Over:
m/s  Elektron har en besetning på 10 mann. Fra venstre: stuert
Leonard Bøe, 1. styrmann Kjell Marø, matros Lars Muren, maski-
nist Otto Osnes, skipper Arnt Kobbenes, lettmatros Ottar John-
sen, overstyrmann Sigmund Klokk, maskinsjef Erling Sandvik.
jungmann Lars Martin Kobbenes og båtsmann Ernst Nykrem.

Under til venstre:
Turbintrommen blir gradvis heist til oppreist stilling.

Under til høyre:
Trommen kjøres i land gjennom den åpne baugporten.
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Vannkraftgruppa gjør opp status
og ser på hva som videre bør gjøres:

Samlet plan
for vassdrag

Framdrifit
Det er forutsetningen at Sam-
let Plan skal kunne behandles
av Stortinget våren 1985, og
det er dette som bestemmer
framdriften av det arbeidet
som står igjen, her i omvendt
kronologisk orden:

— Regjeringen legger Sam-
let Plan fram for Stortinget in-
nen utgangen av 1984 i et do-
kument som vil bli utarbeidet
av Miljøverndepartementet.

— Utkastet til Samlet Plan
sendes fylkeskommuner,
kommuner og sentrale inte-
resseorganisasjoner til høring
1. august 1984. NVE vil få sa-
ken samtidig, men vil neppe 


behandle den før uttalelsene
fra fylkeskommunene forelig-
ger i annen halvdel av sep-
tember 1984. Olje- og energi-
departementet behandler ut-
kastet til Samlet Plan når Ho-
vedstyret har avgitt sin innstil-
ling.

— Råmaterialet til Samlet
Plan vil finnes i de cirka 300
vassdragsrapporter som nå er
under utarbeidelse, og som
skal til høring hos berørte
kommuner og lokale interes-
seorganisasjoner. Rapportene
sendes ut etter hvert som de
blir ferdige vinteren/våren
1984, og høringen skal være
avsluttet innen utgangen av
juni 1984.

Foto: Storch

300 vassdragsrapporter
De 300 vassdragsrapportene
omhandler vannkraftprosjek-
ter med midlere årlig produk-
sjonsevne på i alt 38 TVVh.
Det er de såkalte 1982- og
1983-prosjekter (påbegynt i
1982 og 1983) med 32 TWh,
pluss 6 TWh fra 18 prosjekter
som Sperstad-utvalget ikke
enstemmig foreslo varig ver-
net. Cirka 130 lite aktuelle
småkraftverk med vel 2 TWh
vil ikke komme med i Samlet
Plan i denne omgang.

Åtte faggrupper
Hovedleverandører av innhol-
det i vassdragsrapportene er
åtte faggrupper: Vannkraft-
gruppa på den ene siden og
sju konsekvensgrupper på den
andre. Vannkraftgruppa og en
av konsekvensgruppene

(flomsikring, is, transport) er
lagt til NVE.

Vannkraftgruppa er stort
sett ferdig med sin del av de
vassd ragsrapportene som
skal til høring vinteren/våren
1984. Det er derfor naturlig for
gruppa å gjøre opp status og
se på hva som videre bør gjø-
res.

Vekselspill og tilpasning
Den ideelle arbeidsgang i
Samlet Plan ville vært at
vannkraftgruppa først la fram
en realistisk plan for utbygging
ut fra sine kriterier. Etter at de
andre gruppene hadde vurdert
konsekvensene, burde man
fått vekselspill og tilpasning
mellom prosjekt og konse-
kvenser inntil den optimale
løsning var funnet, alle inte-
resser sett under ett.

Erik Kielland, VU

Hovedmålet for Samlet Plan for vassdrag er å
komme med forslag til en prioritert rekkefølge
av vannkraftprosjekter for senere konsesjons-
behandling. Prioriteringen skal skje etter vurde-
ring av 1) kraftverksøkonomisk lønnsomhet og
2) grad av konflikt med andre brukerinteresser
ved eventuell utbygging. Prosjekter med lav ut-
byggingskostnad og små potensielle konflikter
vil bli anbefalt konsesjonsbehandlet før dyrere
og mer konfliktfylte prosjekter.
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I denne utgaven av Samlet
Plan er det ikke blitt tid til dette.
Da vannkraftgruppa ble etab-
lert sommeren 1982, var res-
ten av prosjektet allerede i full
gang.

Omvendt faseforskyvning
Denne omvendte faseforskyv-
ningen har hele tiden vanske-
liggjort en rasjonell arbeids-
måte. Konsekvensgruppene
har som regel måttet arbeide
på grunnlag av foreløpige, ofte
dårlige prosjektskisser, og
man har måttet lage deler av
vassdragsrapportene før be-
skrivelsene av vannkraftpro-
sjektet forelå. Disse beskrivel-
sene skulle være grunnlaget
for rapportene. Ofte har utbyg-
gingsplanen som er beskrevet,
avveket betydelig fra den som
de foreløpige skissene viste.
Vekselspillet/tilpasningen mel-
lom prosjekt og konsekvenser
er bare unntaksvis kommet i
gang. Det vil si at man i de aller
fleste vassdrag har basert seg
på et førsteutkast til kraftutbyg-
gingsplan.

Supplering og vedlikehold
Skal Samlet Plan bli et hold-
bart beslutningsgrunnlag, bå-
de på kortere og lengre sikt,
er det helt nødvendig at den
suppleres og vedlikeholdes.

SAKSGANG I MEDVIRKNINGSPROSSEN / HORINGSRUNDE

SAMLET PLAN ADMINISTRASJON

VASSDRAGSRAPPORTER

m/ taglige vurderinger

HØRINGS / OG

MEDVIRKNINGS -

INSTANSER

1983 - 1984 


Dette betyr blant annet at
prosjekter må kunne ompriori-
teres, hvis nye planløsninger
med tilhørende konsekvenser
tilsier det. Det er viktig at man
tenker gjennom dette mens
apparatet ennå er intakt. Det
må gjøres klart hvem som skal
ha ansvaret for viderefø-
ringen, og arbeidet må tilføres
de nødvendige ressurser.
suppleringsfasen må man
først ta fatt på de 2 TWh som i
det hele tatt ikke er blitt med i
første omgang. Det viktigste i
denne fasen blir imidlertid å
videreføre vekselspillet/tilpas-
ningen i de store, konfliktfylte
vassdragene.

Suppleringsfasen vil etter
hvert gå over i en permanent
vedlikeholdsfase. Vassdrags-
planlegging er en langtrukken
prosess, fordi forutsetningene
stadig endrer seg både på
kraftutbyggings- og konse-
kvenssiden.

«Opprusting» og effekt-
utbygging
Et felt som til nå har vært lite
undersøkt, er det som er blitt
kalt «opprusting» av eldre
anlegg. Som regel innebærer
dette mer enn modernisering
og utvidelse av gamle stasjo-
ner. Det er ofte nødvendig med
endringer i regulerings- og
overføringsinngrep for å få
ombyggingen lønnsom. Mye

SAMLET PLAN ADMINISTRASJON

UTKAST TIL SAMLET PLAN

RANGERING

1.juli 1.august

1984 1984 


tyder på at det i forbindelse
med både «opprusting» og
andre prosjekter må legges
mer vekt på effektutbygging.

Slike «nye» prosjekttyper er
bare i få tilfelle med i Samlet
Plan slik den nå legges fram,
og vil derfor tilhøre vedlike-
holdsfasen.

Samlet Plan mangelfull og
snart foreldet
Det er nedlagt et stort og ver-
difullt arbeid i Samlet Plan så
langt, og det er desto mer
beklagelig at man har valgt å
presse fram saken før mate-
rialet har fått den bearbeidel-
se det fortjener. Samlet Plan
ville stått sterkere om man
hadde ventet med å legge den
fram for Stortinget.

Vannkraftgruppa vil derfor
understreke at Samlet Plan ik-
ke er ferdig når den blir skre-
vet høsten 1984. Den er ikke
bare mangelfull, den vil også
være foreldet i løpet av kort
tid. Skal Samlet Plan ha noen
verdi som beslutningsgrunn-
lag, må den suppleres og ved-
likeholdes. Dette behøver ikke
bety store bevilgninger og
mange nye stillinger, hvis ved-
likeholdsarbeidet planlegges i
tide og man vet å ta vare på
den ekspertise som er bygd
opp gjennom Samlet Plan-
arbeidet til nå.

MILJØVERNDEPARTEMENTETS

UTKAST TIL STORTINGS-

PROPOSISJON OM

SAMLET PLAN

ANDRE

DEPARTE -

MENT

15.september 31.desember

1984 1984

Fossekallen
har hekketid

Det er nå klart at NVE vil dele seg i
to — muligens tre vesener. Hvert av
disse vil få bruk for sitt eget organ
til intern og ekstern informasjon.
Disse nye organer vil trenge pas-
sende navn.

Fossekallen må tillegges
Vassdragsdirektoratet — det kan
det knapt bli noen diskusjon om.
Den har gode forbindelser med
både natur- og landskap- og for-
bygningsavdelingene.

Så gjelder det å finne passende
fjærkre til Energidirektoratet og
Statskraftverkene.

For Energidirektoratet vil det
være naturlig å feste seg ved en
spette. Disse fuglene har jo for
lengst markert sin interesse for
ledningsnettet. Spørsmålet er bare
hvilken av dem som best symboli-
serer Energidirektoratets mange-
artede oppgaver. Dersom direk-
toratet i fremtiden skal legge vekt
på miljøvern og særlig hensyns-
fulle trasevalg, bør grønnspetten
være et naturlig symbol. Fuglens
størrelse og farge vil egne seg
godt for et utvidet Energidirektorat.

Det kan selvsagt tenkes at de
bevilgende myndigheter ikke har
sans for ekspansjon og vyer, og at
Energidirektoratet må satse på et
beskjedent omfang og maksimal
utnyttelse av knappe ressurser. Da
ville spettmeisen være et naturlig
symbol. Større kraftutfoldelse pr.
gram ser man sjelden.

Hvis Statskraftverkene skal
velge seg en fugl, bør de vel ta
enten temmincksneppen eller
sandloen. Begge  liker  bent frem
regulert vann, hvor de er sikret en
fin glatt sandstrand til langt ut på
sommeren.

Det kan selvsagt innvendes at få
av de ansatte i NVE ville kjenne
igjen noen av fuglene ved første
møte. Men hånden på hjertet --
hvor mange av oss har sett en fos-
sekall? Disse småvadernes evne
til å ligge lavt og stikke seg bort i
terrenget faller godt sammen med
Statskraftverkenes uttalte ønske
om å slippe ut av fokus for den
offentlige debatten stund.

Og dersom det skulle vise seg
umulig — ja, så har virkelig tem-
mincksneppen en meget markant
profi I .

FYLKESKOMMUNE FYLKE,

KOMMUNE

KOMMUNE

SENTRALE

INTERESSE

ORGANISASJONER

SENTRALE

INTERESSE -

ORGANISA -

SJONER

KOMMUNENE

LOKALE -

INTERESSE -

ORGANISASJONER

Anne Christophersen
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En ny serie
brekart

Gunnar Østrem

I fjellene øst for Sulitjelma ligger den maje-
stetiske toppen Suliskongen (1909 meter
over havet) omgitt av breer på alle kanter.
Den største breen, Sulitjelma-isen, som bæ-
rer det samiske navnet Salajekna, ligger del-
vis på den svenske siden av grensen. Dette
har gjort at den er blitt flyfotografert oftere
enn de fleste breene ellers i landet. Både
norske og svenske fotofly har flere ganger
tatt bilder av den i de siste 30 år. Først ble
breen fotografert av Widerøes Flyveselskap
i samband med et større oppdrag for Suli-
tjelma Gruber i 1950, og dette er et av de al-
ler tidligste flybildeopptak av en bre i Norge.
Senere er breen blitt fotografert vekselvis
av svenske og norske oppdragsgivere i
samband med utgivelse av nyere topogra-
fiske kart.

Ved å benytte et utvalg av bilder tatt i ti-
den 1950-1982 har det nå vært mulig å kon-
struere fire nøyaktige detaljkart over Sala-
jekna, og disse kan brukes til å beregne den
volummessige bretilbakegang i området i
etapper på ca. 8-10 år.

FOSSEKALLEN NR. 2-84 1 1

Kartlagt bresmelting
Minsking i brevolumet vil resultere i økt vannføring i nedenforlig-
gende vassdrag, idet dette smeltevannet kommer i tillegg til det
vann som årsnedbøren normalt gir. Et foreløpig overslag viser at
ca. 400 millioner m3 «ekstra» vann ble tilført vassdraget i tiden
1950-1982, tilsvarende 12 l/s km2. Da normalavløpet i området
er ca. 60 l/s km2 (ifølge isohydatkart), betyr altså isavsmeltingen
et gjennomsnittlig årlig tillegg i avløpet på ca. 20 prosent for de
bredekte områdene.

Denne beregningen er basert på en sammenligning mellom det
kartet som ble konstruert fra 1950-bildene og det nyeste kartet
som bygger på bilder tatt i 1980 og 1982. Da det er tegn som
tyder på at breen har begynt å «legge på seg» igjen i de øverste
delene, er det planlagt en mer detaljert undersøkelse for hver av
de periodene som kartserien omfatter, nemlig årene 1950-1958,
1958-1971 og 1971-1982.

Et valgt utsnitt fra de fire nye brekartene viser tydelig hvordan
Salajeknas to armer stadig er blitt mindre. Et to kilometer langt
vann er oppstått mellom dem.
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«Nyfødt» vann ved
Salajekna
Ved forarbeidene til dette kar-
tet kom vi bort i mange interes-
sante saker. For eksempel
viste det seg at Salajekna
meget tidlig ble gjenstand for
vitenskapelig oppmerksomhet,
idet den svenske geograf
Gösta Wahlenberg foretok en
studiereise til området i 1807.
Han målte breen og konstru-
erte et kart over trakten. Mate-
rialet publiserte Wahlenberg i
1809 med tittelen: «Beråttelse
om måtningar och observatio-
ner för att beståmma lappska
fjällens höjd och temperatur
vid 67 graders polhöjd, förråt-
tade år 1807.» Tegningen,
som ble konstruert i et punkt
«några hundrade steg norr om
Riksröset No. 239» kan godt
sammenlignes med fotografier
tatt senere fra selve grense-
røysen.

Det tidligste kjente foto tatt
fra dette punkt, er et panora-
ma tatt av den svenske geo-
graf og botaniker Dr. J. West-
man som besøkte området i
1898. Da hadde breen nesten
samme utbredelse som i
1807, men på grunn av litt
forskjellig perspektiv, er det
vanskelig å foreta en direkte 


jevnførelse mellom Wahlen-
bergs tegning og Westmans
fotografi.

Da breen ble fotogralert
sommeren 1983 (fra nøyaktig
samme punkt som i 1898), var
det imidlertid ikke vanskelig
utfra bildene å se at den var
gått dramatisk tilbake. Blant
annet er et helt nytt — og selv-
sagt navnløst — vann blitt dan-
net der isen fullstendig dekket
landskapet ved århundreskif-
tet. Først i 1950 ser vi antyd-
ninger til vann som samler seg
foran brekanten. Etter hvert er
dette vannet blitt over 2
kilometer langt, og det synes å
vokse fremdeles.

Kraftverket mistet
tilsiget!
Breens tilbakegang har ikke
bare skapt et nytt vann, men
også endret avløpsforholde-
ne. Fra A/S Salten Kraftsam-
band har vi fått vite at det hyd-
rologiske grunnlaget for kraft-
verket Lomi er forandret:

«Den sørvestlige brearmen
som i dag ikke rekker ned til
vann på kote 878, drenerer nå
stort sett til Lairoelven i Sveri-
ge. Tidligere, og før dette van-
net ble avdekket, har denne
brearmen helt eller delvis dre-
nert mot Norge til Lomivatn.
Eldre folk i Sulitjelma husker
en stor elv ved østre enden av
Lomivatn. Denne er nå bor-
te».

Smeltevann fra deler av
Salajekna gikk tidligere tyde-
ligvis ned til kraftverkets maga-
siner. Ved beregninger av tilsi-
get til Lomi kraftverk ble det
brukt gamle kart der det nye
vannet selvsagt ikke var tegnet
inn. Dreneringssystemet var
da annerledes og mer «fordel-
aktig» for kraftverket som nå
altså har mistet en del av tilsi-
get på grunn av breens tilbake-
gang.

Fotofly ute av kurs
I 1950-årene ble det bestemt
at Norges grenser mot Sverige
og Finland skulle gåes opp av
en «grensekommisjon». Som
forberedelse skulle alle deler
av grensen flyfotograferes.
Dette store oppdrag ble delt
mellom landene, slik at for eks-
empel Widerøe tok bilder av
Østlandet mens svenskene
fotograferte grensen i Nord-
land.

Av en eller annen grunn kom
det svenske fotoflyet ut av
kurs, slik at alle de bildene
som ble tatt av Sulitjelma-
avsnittet i 1957 kun dekket
norsk område, en god bit vest
for selve grensen. Fotografe-
ringen ble derfor gjentatt i
1958, og denne gang gikk det

Den svenske geograf Gös-
ta Wahlenberg konstruerte
denne tegningen den 14.
juli 1807 fra et punkt «någ-
ra hundrade steg» nord for
Riksrbys 239. Dette bildet
er resultat av den første
bremålingen i området, og
det bygger blant annet på
vinkelmålinger — se tallene
i rammen.

En annen svensk geograf,
Dr. J. Westman, tok foto-
grafier fra Riksröys 239
den 19. juli 1898 og kombi-
nerte dem til et panorama
som viser at breen var
omtrent like stor som i
1807.

Været sommeren 1983 var
ikke særlig velegnet for
fjellfotografering i Nord-
Norge, men den 5. aug. var
det mulig å få tatt en billed-
serie som her er montert
slik at det er lett å gjøre
sammenligninger med bil-
dene fra 1898. Merk at
snøen ligger stort sett på
de samme stedene, men at
breen er gått sterkt tilbake.
Foto: P. Holmlund.
Montasje: H. Svedahl.N

Satackn.:

FOSSEKALLEN NR. 2-84 1 3



bedre — flyet fløy eksakt langs
grensen. Da de «feilaktige»
1957-bildene heldigvis ikke ble
makulert, kunne denne serien
sammen med 1958-stripen
brukes til å lage et kart over
Salajekna.

Ett av kartene i serien ble
altså muliggjort ved at et fly tok
bilder over «feil» område. I
dette tilfelle var det Salajeknas
vestre deler som ellers ikke
ville blitt fotografert.

Suliskongen
Den høyeste toppen i området,
Suliskongen (1908,7 meter

over havet), har tiltrukket seg
oppmerksomhet i flere forbin-
delser. I midten av forrige
århundre hersket det en viss
forvirring med hensyn til navn-
setting og høydebestemmelse
av toppene i Sulitjelmafjellene.
Den norske statsadvokat
Oscar Aanderud skildret i Den
norske turistforenings årbok
1886 et forsøk på bestigning
av «Stortoppen» i Sulitjelma,
og han antok at fjellgruppens
høyeste topp lå i Sverige.
Videre nevnte han at den ble
besteget, antagelig for første
gang, av den svenske lektor G.
Elowson i 1868. Dette var en

misforståelse, for Elowson
besteg den svenske Suli-
tjelma, som er vel 30 meter
lavere enn Suliskongen.

Førstebestigeren av Sulis-
kongen var en engelskmann,
Viktor H. Gatty. Her bør det
nevnes at navnet Suliskongen
er nokså nytt og trolig laget av
folk fra grubebyen. Tidligere
verserte navn som Størstetop-
pen, Norske Sulitjelma og
Nordre Sulitjelma. Den er en
av Nord-Norges høyeste top-
per. Oksskolten i Rana står på
første plass med sine 1915
meter over havet.

\S"S 


Fotokonkurranse

NVE og Samkjøringens
fotoklubb inviterer herved til
fotokonkurranse med  åpent
tema  i 1984.

Konkurranseregler:
Konkurransen er åpen
for alle ansatte i NVEog
Samkjøringen.

Klasseinndeling: 

Bildene vurderes i klas-
sene sort/hvitt og farge-
bilder papir samt farge-
dias.

Format:
Papirbilder minste side
13 cm og største side 30
cm, montert på kartong.
Fargedias standard
rammedimensjon 5 x 5
cm.

1400

N1 2k m

SALAJEKNA

Profiler som viser overflatens variasjoner

1950 — 1980

1980 D 1950

1980 F
1980

4 5 7 8104

1950

1980

På kartene fra 1950 og 1982 ble det lagt tre profiler (øverst) og disse viser tydelig at breen er blitt tynnere, opptil
40-50 meter på 32 år (nederst). Profil A—B viser også tydelig at breen har lagt litt på seg omkring 1400-
metersnivået. Vi antar at denne tilveksten er skjedd etter 1.960.  Konstruksjon: Nils Haakensen.
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Merking: 


Bildene merkes tydelig
med tittel. Papirbildene
med tittel på baksiden
og fargediasene med tit-
tel på kanten av ram-
men. Deltagerens fulle
navn og adresse legges
i egen konvolutt som
klebes igjen og påføres
billedtitler. Navnekonvo-
luttene blir ikke åpnet før
juryen har bedømt alle
innkomne fotos.

Innlevering:
Send bildene sammen
med navnekonvolutt til
Jan Kristiansen, rom
456 i Middelthunsgt. 29
innen 30. mars 1984.

Premiering:


Hvis juryen kommer
frem til 1., 2. og 3. pre-
mie i hver klasse, får
disse en liten påskjøn-
nelse og diplom. Antatte
bilder belønnes med dip-
lom. De beste bildene
håper vi å kunne pre-
sentere i Fossekallen så
langt plassen rekker.

Jury: 


Bildene vil bli bedømt av
en utenforstående jury.

Styret



Vindkraft
Rådgivende utvalg
oppnevnt
Energidirektoratet har opp-
nevnt et rådgivende utvalg for
vindkraft. Bakgrunnen er at
direktoratet har fått i oppdrag å
forestå planlegging og oppføl-
ging av et eventuelt prøvean-
legg for vindkraft samt vide-
reføring av et forskningspro-
gram på vindkraftområdet.

Utvalget blir rådgivende
overfor Energidirektoratet
både når det gjelder prøvean-
legget og forskningsprogram-
met. Det skal videre være et
forum for gjensidig faglig
informasjon, og for å få gjort
status for vindkraft kjent i et
videre forum.

Bak det hele står Olje- og
energidepartementet og Stor-
tingsmelding nr. 65 (1981-82)
om nye fornybare energikilder.
Intensjonene er å etablere en
tilstrekkelig plattform med hen-
syn til kunnskap og erfaringer
om vindkraft innen utgangen
av 1980-årene, slik at denne
fornybare energikilde kan gjø-
res til gjenstad for en seriøs og
detaljert sammenligning med 


konvensjonelle energikilder
når det gjelder å dekke energi-
behovet.

Målet for den nærmeste
planleggingsfasen er å frem-
skaffe det nødvendige grunn-
lag for at man skal kunne
vurdere om et forsøksanlegg
bør bygges eller ikke. Dette
vurderingsgrunnlag vil omfatte
lokaliseringsforslag, kravspe-
sifikasjoner for et prøveanlegg
og en vurdering av innhentede
tilbud.

Det forventes at de energi-
verk som blir berørt av et even-
tuelt prøveanlegg, vil delta
aktivt i planleggingsarbeidet
og i en oppfølgings- og evalue-
ringsfase. Samarbeid og
informasjon blir da viktige ele-
menter for det rådgivende
utvalg, som har representanter
fra følgende instanser:

Elektrisitetsforsyningens
Forskningsinstitutt
Institutt for energiteknikk
Sør-Trøndelag Kraftselskap
Møre og Romsdal Kraft-
selskap
Olje- og energideparte-
mentet
NVE-Statskraftverkene
NVE-Energidirektoratet.

Kraftselskapenes represen-
tanter representerer også
Norske Elektrisitetsverkers
Forening (NEVF) i utvalget.

Utvalget har vært i virksom-
het siden 16. september 1983.
Det er undersøkt alternative
lokaliseringsområder for prø-
veanlegget. For å få ferdig vur-
deringsgrunnlaget som forut-
satt, har NVE tilrådd at Frøya
(Skipheia ved Titran) blir byg-
gested for et eventuelt prøve-
anlegg for vindkraft i Norge.
Spesielt ble det lagt vekt på
følgende:

Klimaet på Frøya er typisk
for et stort potensielt utbyg-
gingsområde langs kysten
av Midt-Norge.
Måledata er de beste for
Frøya.
De lokale reaksjoner på for-
slaget er kjent og har hittil
vært positive.

Olje- og energidepartemen-
tet har sluttet seg til NVE's
vurdering. Forespørsel angå-
ende vindkraft kan rettes til
NVE-Energidirektoratet.

Temahefte fra
Vassdragsdirektoratet:

Vilt og kraftutbygging

Regulerte vassdrag, oppdem-
minger, mindre endringer på
lokalklima og isdannelse, an-
leggsveger, kraftledninger og
steintipper. Hvilke virkninger
har kraftutbygging på viltet?

Odd Kjos-Hanssen, tidligere
ansatt som forsker ved Direk-
toratet for vilt og ferksvanns-
fisk — nå viltkonsulent for
Rogaland og Hordaland, retter 


i Vassdragsdirektoratets publi-
kasjonsserie, Kraft og Miljø nr.
6, søkelyset mot dette spørs-
målet. Kjos-Hanssen baserer
seg på opplysninger som kom
fram under en større faglig
samling omkring temaet vilt og
kraftutbygging i 1980, og har
sammenfattet dette i et lettlest
og godt illustrert hefte.

Kjos-Hanssen ser nærmere
på hvilke virkninger det får når
et reguleringsmagasin etable-
res og store arealer blir ned-
demmet. Naturlig nok har det-
te innvirkning på eventuell tid-
ligere beiting for rein og andre
planteetende dyr i området.

Fuglearter som hekker nær
vann blir også berørt — i særlig
grad vil dette gjelde våtmarks-
fugl, fastslås det. På den an-
nen side synes ender og en-
kelte vadefugler å nyte godt
av de nye strandsonene, slik
at permanente vannstands-
hevninger kan forårsake sterk
og varig økning i et områdes
vannfuglbestand.

Endringer av lokalklima gir
neppe noen påvisbar effekt
på viltbestanden, hevder Kjos-
Hanssen. Svekket is, en fare
for trekkende storvilt, synes
heller ikke å være noe stort
problem. Ved regulering av el-
ver vil imidlertid endret vann-
føring ofte føre til at artssam-
mensetningen av fuglefau-
naen langs elvene endres.

Kraftledninger er særlig et
problem for fugl som flyr på
linjene. Det ville være en vilt-
vennlig nyvinning om vegeta-
sjonen i kraftgatene kunne
skjøttes slik at det ble en fôr-
ressurs, framholdes det.

Anleggsveger og ny trafikk
innover fjellet er samtidig klart
uheldig for viltet. Fjellet blir
«mindre» og lettere tilgjenge-
lig, viltet forstyrres mer.

Steintipper legger ofte be-
slag på viktige viltareal, men
disse kan nå like gjerne bli
nye, viktige områder for 


mange viltarter ved etablering
av variert vegetasjon på tip-
pene.

Forundersøkelser om vass-
dragsreguleringers virkning på
vilt har økt sterkt i omfang i de
siste 10 årene. Likevel hevdes
det fortsatt på forskerhold at
undersøkelsen på langt nær
har det omfang som må til for å
få en tilstrekkelig beskrivelse
av viltforholdene før inngrep
foretas. Fra utbyggersiden
pekes det derimot gjerne på de
store kostnadene undersøkel-
sene fører til, og at man får lite
igjen for pengene.

Fra Natur- og landskapsav-
delingen beklages det at hef-
tet under trykkingen har fått
en del skjønnhetsfeil. Den
største er at man har brukt feil
bilde på side 24. Elven på bil-
det er Bjoreio. Dette dalføret
ble ikke berørt av neddem-
ming, og det er grustaket i
Armhølen som markeres midt
på bildet. Grusen fra det taket
ble brukt til Sysendammen, og
det er forlengst satt i stand. El-
lers er sidehenvisningene på
side 37 og 41 feil.

Odd Kjos-Hanssens hefte
er på 64 sider, og kan fås gra-
tis tilsendt fra Natur- og land-
skapsavdelingen eller Infor-
masjonskontoret i NVE.

Storch
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Frå Sorlandsbanen eller Bergensbanen

Det var dårlig fjell i tunnelen
og karane måtte drive ei sløy-
fe — litt til side — for så å stros-
se etter gjennomslaget. Dei
dreiv på frå to sider. Når røy-
ken frå salvene hadde lagt
seg så pass at det var gåan-
de, besøkte dei kvarandre, for
å slå av ein prat og diskutere
arbeidet og fjellet.

Men ein dag vart det kluss
med eine salva — eller ein mis-
forståelse. Da det eine laget
var på tur over, brende det
andre av salva si.

For seint forsto dei — og så
byrja kampen på røysa, der
stein løsna og datt i eitt — og
det small i sprakfjell. Det var
tendens til panikk. Storbasen
låg fastklemd med underkrop-
pen. Over han hekk eit laust,
stort parti, som han og dei
andre veit vil kome.

Sonen blir desperat og kas-
ter seg over faren, som iskald
og rolig roper: «Bort herifra!
Her er ingen ting å gjere, men
få dei andre ut».

Det er sagt at resten av la-
get vart grovne fram og berga,
med delvis store skader. Men
storbasen låg med knuste
bein under ei stor steinblokk.
Overkroppen bakover i røysa
som han kvilde, mens sveitten
silrann over eit smertefylt and-
let, der augo for frå det hektis-
ke mannskapet under ber-
gingsaksjonen — til blokken
over han. Då siste mann vart
berga, slappa han av, såg ro-
leg opp og sa: «Her er ingen
ting å gjere, kom dykk ut». Og
så begrov steinblokka han.

Han var roleg i all si ferd den
karen. — Låg i brakka og las —
kunnskapsrik Dei heime
skulle ha alt. Når griseprat og
skryt var som verst — kom det
ofte ein lun, men kvistande
spøk: «Det er vel ikke så rart
når de kjem heim. Det lyder vel
helst som så; Send mere pen-
ger, men bli hvor du er».

Olav Dale

Ola Gunnes

Verdens
energiforbruk

Hvert år utgir FN en bok som
samler statistikk innen energi-
sektoren, Yearbook of World
Energy Statistics. I  denne
boken kan man blant annet
følge utviklingen av verdens
produksjon og forbruk av
energi samt den internasjonale
handelen med energiråvarer.

Det totale energiforbruket i
verden økte fra 1970 til 1980
med 36%. økningen var størst
frem til 1975 (18%), og litt la-
vere i resten av perioden
(15%). Verdens energiforbruk
nådde sitt hittil største nivå i
1979 (5 951 484 000 tonn
olje-ekvivalenter). Siden gikk
forbruket litt ned i 1980 og
1981. Nedgangen kom av at
Nord-Amerika og Europa bruk-
te mindre energi. Imidlertid øk-
te landene i Asia og Sovjet-
unionen sitt forbruk i det sam-
me tidsrommet.

Verdens energiforbruk er
meget ujevnt fordelt, og dette
fremgår tydelig i figur 1 — et
diagram der samtlige stater
som i 1981 brukte minst 1% av
den totale energien i verden er
ført opp. Nederst er for øvrig 


også de nordiske landene tatt
med. Deres samlede forbruk
var bare 1,4% av verdens-
forbru ket.

Høyre del av diagrammet
viser landets energiforbruk pr.
innbygger. Vi ser her at de
nordiske land ligger langt over
verdens gjennomsnitt (markert
med stiplet linje).

Noen land er ikke tatt med i
listen, men har likevel et re-
kordforbruk pr. innbygger. Dis-
se land er: Virgin Islands (30
tonn oljeekvivalenter), oljesta-
tene Kuatar (19) og Bahrain
(11). Europarekord har vel
Luxembourg (8). Disse rekor-
der er selvsagt bare et uttrykk
for at landene har ekstremt la-
ve innbyggerantall, mens de-
res næringsliv i stor utstrek-
ning utgjøres av energikreven-
de virksomheter.

Alle de tall som er nevnt gjel-
der totalt energiforbruk, altså
både bensin, olje, elektrisitet,
gass og så videre.

Når det gjelder rent elektrisk
forbruk blir bildet et annet — da
kommer Norge på töpp i ver-




densstatistikken for «individu-
elt» forbruk. Statistisk sett bru-
ker nemlig hver nordmann mer
elektrisitet enn noen andre i
verden. På annenplass kom-
mer Canada og dernest
Sverige og USA. Grunnen til
denne rangordningen er selv-
sagt vår elektrokjemiske indu-
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stri og vårt relativt betydelige
forbruk av elektrisitet til
husoppvarming.

Gunnar Østrem

Yearbook of World Energy
Statistics 1981.  U.N. New
York 1983 og  Geografiska
Notiser  nr. 4, 1983.
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Ved hjelp av satellittdata kan det lages kart over gjenliggende snø i smelteperioden. Her vises et eksempel fra Tokke. Fargene er lagt på av SPV og iar
ingenting med hvordan satellitten «ser» feltet.

Snøen
en betydelig
vannressurs!

Snø er så mangt. I det daglige tenker vi
kanskje mest på skiføre eller brøytekanter.
Men snøen er også en betydelig vannres-
surs, som dominerer vannets kretsløp her i
landet. Omkring halvparten av årsnedbøren i
høyfjellet lagres om vinteren i form av snø,
som smelter i løpet av noen få hektiske vår-
og sommeruker. Her bringes noen glimt fra
Statskraftverkenes arbeid for å bestemme
snømagasinet i våre høyfjellsfelt.

Tom Andersen, SPV

FOSSEKALLEN NR. 2-84 17



Snøens tetthet måles ved å veie en snøprøve med kjent volum. Som vi
ser kan sjaktene som graves til bakken bli temmelig dype.

Gammastrålingen fra verdensrommet måles av 0. Tollan, Institutt for
energiteknikk, for bruk ved korrigering av strålingsmålinger fra et snø-
dekket felt. Målingen foretas over et vann, fordi strålingen fra jorda under
her er absorbert av vannet.

For kraftverker og regulerings-
foreninger er kjennskap til snø-
magasinet i de enkelte felt av
stor betydning for driftsplan-
leggingen. Ved Statskraftver-
kenes Produksjonsavdeling
drives det derfor en rekke akti-
viteter for å oppnå best mulig
bestemmelse av de årlige snø-
magasiner i Statskraftverke-
nes felt, samt prosjekter der
man søker å finne nye og
bedre metoder for å bestemme
snømagasinenes størrelse.

Vanskelig oppgave
Å måle hvor mye snø som lig-
ger i et kraftverksfelt, er ingen
enkel oppgave. For det første
er nedbøren ujamnt fordelt
blant annet på grunn av høy-
den over havet, topografien
og avstanden fra kysten. I til-
legg utsettes snøen for vind
som fører til en omfordeling av
snøen. Groper og søkk fylles
igjen, og det dannes fonner og
skavler. Feltets topografi spil-
ler en stor rolle for snøforde-
lingen, og på grunn av de år-
lige variasjoner i vindforholde-
ne kan snøfordelingen variere
sterkt fra år til år.

Manuelle målinger
Hvert år rykker mannskaper
fra kraftverkene ut i fjellet for å
foreta snømålinger. I de fleste
felt konsentreres målingene
om faste målestasjoner, mens
andre måler langs linjer eller
målestrekk i terrenget.
Målestedene er faste fra år til
år, og er valgt for å gi en best
mulig representasjon av snø-
forholdene i feltet.

I antall dominerer målinger
av snødybden, som foretas
ved at man stikker en metall-
stang med cm-inndeling gjen-
nom snølaget til bakken. Som
vi vet er det imidlertid stor for-
skjell på ny og gammel snø, og
for å finne hvilken vann-
mengde snødekket represen-
terer, er man nødt til å måle
tettheten i tillegg til snødybden.
Det er målingene av snøens
tetthet som er de mest tidkre-
vende, men tettheten varierer
ikke så mye som snødybden,
så antall tetthetsmålinger kan
derfor begrenses i forhold til
dybdemålingene.

Tøff jobb som kan by på
drømmeforhold
For å måle snøens tetthet gra-
ver snømålerne en sjakt ned
til bakken og tar ut en vertikal
søyle av snøen ved hjelp av
en metallsylinder. Sylinderens
volum er kjent og tettheten får
man ved å veie snøprøven.
De fleste kjenner til at snømå-
king kan være stridt. Enda stri-
dere er det å grave et stort
hull i et tykt snødekke med

gammel snø og kanskje flere
islag. Er snødybden over to
meter, blir det en hard og tid-
krevende jobb, og i hvert felt
foretas det en rekke målinger.

Målestedene er ofte van-
skelig tilgjengelig, langt fra vei
og bebyggelse. Til transport
benyttes ski, snøscooter, bel-
tebil eller helikopter — av-
hengig av forholdene i feltet.
Tidspunktet for målingene
bestemmes lenge før man vet
hvordan været blir, og må-
lingene gjennomføres såsant
det er mulig og forsvarlig. En-
kelte år byr denne jobben på
tøffe forhold i ruskevær, men
når fjellet er på sitt beste, har
mannskapene selvsagt en
drømmejobb.

Slike snømålinger foretas
ikke bare i Statskraftverkenes
felt, men i en rekke andre kraft-
verksfelt over hele landet.

I vår automatiserte tidsalder
kan denne måle- og veiemeto-
den kanskje virke tungvint.
Produksjonsavdelingen er der-
for involvert i og støtter flere
prosjekter der man forsøker å
ta i bruk ny teknikk ved snømå-
linger.

Radioaktiv stråling
kan være nyttig
Alle mineraler sender ut ra-
dioaktiv stråling, såkalt gam-
mastråling. Det ligger derfor
overalt et strålingsfelt over
bakken. Denne strålingen ab-
sorberes av vann og dermed
også av snø. Ved å måle strå-
lingen fra barmark om høsten
og reduksjonen av strålingen
gjennom snødekket om vinte-
ren, kan man beregne snøens
vannekvivalent. Dette prinsipp
benyttes av Statskraftverkene
ved bestemmelse av snøma-
gasinet i ni felter i Sør-Norge.

To ganger hver vinter flyr
man over feltene langs faste
målelinjer og registrerer strå-
lingen fra bakken med et gam-
maspektrometer. Av hensyn til
sikkerhet og manøvrering be-
nyttes et to-motors fly, og for å
få tilstrekkelig nøyaktighet i
målingene er flyhøyden
100-150 meter. Noen kosetur
blir det ikke med turbulens i
200 km/t og 100 meter over
bakken i norske fjell!

Måleopplegget er ganske
omfattende, for målelinjene
som benyttes strekker seg
over mer enn 1000 km tilsam-
men. I tillegg kommer tilflyv-
ning og kalibrering av instru-
menter. Strålingsmålingene
over alle ni felt tar fra to til fem
dager avhengig av værforhol-
dene.

Snøradaren testes
De metodene som er nevnt,
har sine svakheter. Produk-
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sjonsavdelingen deltar
(sammen med Hydrologisk
avdeling og Vassdragsregu-
lantenes Forening) i testingen
av en sakalt snoradar. Fra et
instrument sendes et signal
mikrobolgeomradet gjennom
snødekket. Signalet reflekte-
res av bakken og går tilbake til
en detektor. der det analyse-
res av et nytt avansert instru-
ment. Den tiden signalet bru-
ker på å gå fram og tilbake i
snødekket og den endring sig-
nalet blir utsatt for i snoen, kan
si noe om snodybden og sno-
ens tetthet.

Instrumentet får plass på en
kjelke etter en snoscooter el-
ler i en weasel. Dersom snora-
daren fungerer tilfredsstillen-
de, kan man få en nesten kon-
tinuerlig registrering av snofor-
holdene langs kjøreruten. Det
er derfor knyttet store forhåp-
ninger til vinterens forsøk med
den nyutviklede snøradaren.

Satellitter ser også snø!
Når snosmeltingen er begynt,
er det vanskelig å foreta sno-
malinger, og snomålinger som
foretas, er lite representative.
Snøforholdene kan betraktes
fra fly. Men over oss svever
en rekke satellitter som regi-
strerer forholdene i vare felt
hver eneste dag hele året. De
kommer pa samme tid og i
samme høyde hver gang, og
kan gi objektive bilder som
kan sammenlignes fra dag til
dag og fra år til år.

Ved hjelp av en rutine som
er utviklet i Norge, er det laget
kart over snødekningen i en
rekke felt i Sør-Norge ved
forskjellige tidspunkt i smelte-
perioden. I en operativ situa-
sjon under vårens og somme-
rens snosmelting, kan kart
over snødekningen foreligge
bearbeidet fra satellittdata et
døgn etter at satellitten har
oassert.

Produksjonsavdelingen tar
del i et nordisk prosjekt, hvis
formål er å vurdere mulighe-
tene for bruk av satellittdata
ved oppdatering av en hydro-
logisk modell. Modellen vil bli
utprovd på to norske felter.

Prognoser
Alle snødata sendes til Pro-
duksjonsavdelingen for bear-
beidelse. Ved forskjellige ruti-
ner og programmer beregnes
snømagasinet i de enkelte
felter. Disse informasjoner
sammen med en rekke andre
opplysninger danner grunnlag
for prognoser for tilsig til Stats-
kraftverkenes magasiner.
Disse prognoser benyttes i
avdelingens planlegging av
produksjonen ved det enkelte
kraftverk.

Snomahngsekspedisjon pa Hardangervidda med Eidfjord-verkenes flotte bandvogn. Fra venstre E. Lie. 0.
Evensen. D. Hernes. A. Tveit og T. Andersen.

En snoradar under utproving. Radarens antenne henger ut fra weaselen. "Korset- er et metallrør med handtak
for manuelle kontrollrnalinger.
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Laksefiske ved Kjerrafossen. Vannføring cirka 30 m3/sek.

Eksempel på
brukermedvirkning ved
omdisponering av fløtningsvann:

Hvor mye vann
vil vi ha
i Numedalslågen?

Høsten 1979 ble fløtningen i Numedalslågen
nedlagt for en ti års periode. Ulike ønsker om
disponering av fløtningsvannet førte imidler-
tid til konflikt mellom brukerne av vassdra-
get, og for å løse disse konflikter, tok man i
bruk såkalt Vannbruksplanlegging (se Fos-
sekallen nr. 10/1983). Denne type planleg-
ging viste seg å ha stor nytteverdi.

Fastsettelse av minstevannføringsregle-
menter forekommer ofte ved vassdragsregu-
leringer, og fremgangsmåten for Numedals-
lågens vedkommende kan derfor være av
interesse også når man skal behandle andre
vassdrag.

Arne Carlsen,
Ingeniør A. B. Berdal A/S

Numedalslågen har i mange
årtier hatt stor betydning som
transportmulighet for tømme-
ret fra skogene i elvens ned-
slagsfelt. Således er det i
manøvreringsreglementet av
8. februar 1929 for den første
større regulering i vassdraget,
Tunhovddammen, tatt med
følgende: «Det skal avgis det
til den alminnelige fløtningen
nødvendig vann overensstem-
mende med hva der måtte bli
fastsatt ved overenskomst el-
ler skjønn». Ved hver ny regu-
lering som har vært foretatt i
vassdraget siden, har man
vært opptatt av at tømmerfløt-
ningen skulle sikres med til-
strekkelig vann.

Midlertidig nedleggelse
av fløtningen
Høsten 1979 inngikk Stats-
kraftverkene og Numedalslå-
gens Brugseierforening avtale
med Numedalslågens Felles-
fløtningsforening om nedleg-
ging av ftøtningen i Numedals-
lågen, midlertidig i en 10 års
periode. Avtalen innebærer
blant annet at kraftinteressene
skal betale en kapitalisert sum
på cirka fem til seks millioner
kroner til fløtningsinteressene
for avløsningsveier, nedrig-
gingsutgifter etc.

Motstridende interesser
De som representerer kraftin-
teressene, mente dermed at
de burde ha større frihet til å
disponere det vannet som tid-

ligere ble benyttet til fløt-
ningen. En lagring av som-
mervann i magasinene til bruk
for vinterkraftproduksjon ville
gi kraftprodusentene betydeli-
ge økonomiske gevinster.

En del representanter for de
øvrige brukerinteressene, først
og fremst fiskeinteressene,
mente imidlertid at for lite vann
om sommeren ville medføre
store skader på fisket. Det var
dermed klart at det forelå
motstridende interesser når
det gjaldt bruk av fløtningsvan-
net. Saken er for tiden til
behandling i Vassdragsdirek-
toratet, og et forslag til manøy-
reringsreglementet ventes å
foreligge i løpet av våren.

Fastsettelse av minstevann-
føringsreglementer forekom-
mer ofte ved vassdragsregule-
ringer, og fremgangsmåten for
Numedalslågens vedkom-
mende kan derfor være av
interesse også når man skal
behandle andre vassdrag.

Vannbruksutvalg for
Numedalslågen
Våren 1981 ble det opprettet
et vannbruksutvalg for Nume-
dalslågen. Faktaruten viser at
utvalget er sammensatt av al-
le de parter som vil bli berørt
ved vannbruksplanlegging i
Numedalslågen. Da det etter-
hvert ble klart at det var store
interessekonflikter i forbindel-
se med disponering av fløt-
ningsvannet, vedtok Vann-
bruksutvalget at man skulle
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Hyttene benyttes i forbindelse med det tradisjonsrike «flåtefisket», som startet i middelalderen.

Miljøvernavdelingen i Buskerud
Miljøvernavdelingen i Vestfold

arbeide med denne saken.
For å bistå utvalget i arbeidet,
ble konsulentfirmaene Inge-
niør A. B. Berdal NS og
Hydroconsult A/S engasjert.

Med den kompetanse og
bakgrunn disse firmaer har,
skulle de tilsammen repre-
sentere et nøytralt og interes-
seuavhengig ledd mellom de
forskjel lige brukerinteressene
og overfor beslutningstagerne.

Møter med
interessegruppene
Først holdt man møter med
hver av de berørte interesse-
gruppene. Disse møtene var
svært nyttige, fordi man fikk
avklart hva som lå bak konflik-
tene, og hvilke konflikter som
var de viktigste. Møtene var
preget av stor åpenhet. Etter-
hvert skilte tre brukerinteres-
ser seg ut som de vesentlige:
fiske, forurensning  og  kraftpro-
duksjon.

EDB-simulering av
vannføringen
Det var viktig å få laget en
EDB-modell som kunne fortel-
le hvordan de ulike ønsker om
vann ville influere på kraftpro-
duksjonen, vannføring på
forskjellige elvestrekninger og
fyllingen i magasinene.

En slik modell blir ikke bedre
enn de forutsetninger den ope-
rerer under. For å gjøre disse
så realistiske som mulig, ble
kraftverkenes driftspersonale
trukket inn. Dermed fikk man 


nyttige korreksjoner under
arbeidet med modellen.

Det var interessant å regi-
strere ønsket fra de enkelte
brukergruppene om å bruke
modellen. En brukergruppe
kunne for eksempel fremsette
et forslag som ble simulert.
Ved analyse av konsekvense-
ne kunne man så modifisere
forslaget noe, og så simulere
dette.

Pressekonferanse om
resultatet av
undersøkelsene
Da utredningene var ferdige,
ønsket man å gjøre resultate-
ne kjent. Det ble derfor holdt
en pressekonferanse hvor folk
fra aviser i det berørte områ-
det møtte frem. Selv om refe-
rater fra slike pressekonferan-
ser til dels vil bli preget av
journalistens holdninger eller
de interesser avisen represen-
terer, er engasjement i lokal-
pressen nyttig når man vil in-
formere publikum om slike sa-
ker.

Politikerne trekkes inn
Et møte mellom dem som
hadde stått for utredningene
for Vannbruksutvalget og en
del av de politikere som ville
bli trukket inn i høringsrunden i
Vassdragsdirektoratets saks-
behandling, var neste punkt
på dagsorden. På dette møtet
fikk politikerne en kortfattet
innføring i det vesentlige, og
slapp dermed å gå igjennom

de tykke dokumenter som
vanligvis følger slike saker.

Forsøk på
kompromissløsning
Til slutt skulle spørsmålet om
minstevannføring tas opp i
Vannbruksutvalget. Før møtet
var det utarbeidet et forslag til
minstevannføringsreglement
som var et forsøk på en kom-
promissløsning. Uenighetene i
Vannbruksutvalget var imid-
lertid så store at man ikke
kunne enes om dette forsla-
get. Møtene i utvalget var like-
vel nyttige. De bidro til å opp-
klare misforståelser, slik at

Vannbruksplanlegging gir
viktig tilleggsmateriale
Vannbruksplanlegging er et
nytt begrep. Hva den skal
inneholde, og hvordan den
skal organiseres, diskuteres
for tiden av de berørte institu-
sjoner.

Det kan ikke være tvil om at
vannbruksplanleggingsmeto-
der for fastsetting av minste-
vannføring var nyttige i Nume-
dalslågen. Det arbeidet som er
utført i regi av Vannbruksutval-
get, skulle gi både Vassdrags-
direktoratet og Olje- og energi-
departementet et viktig til-
leggsmateriale når det gjelder

Observatører
1
1

man kunne bli enige om data-minstevannføringsreglementi
grunnlaget for beregningene.Numedalslågen.

Medlemmer i Vannbruksutvalget:
Representanter

NVE-Statskraftverkene 1
Brukseierforeningen (de øvrige kraftselskapene

i vassdraget) 1

Fiskeinteressene 2

Landbruksinteressene 2

Kommunene i Vestfold 1

Kommunene i Buskerud 1

Buskerud fylkeskommune 1

Vestfold fylkeskommune 1

Olje- og energidepartementet 1

Miljøverndepartementet 1
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Knut Resell

Overingeniør Knut Resell gikk
av for aldersgrensen ved års-
skiftet, og en tallrik forsamling
av kolleger og medarbeidere
tok avskjed med ham ved en
tilstelning 22. desember.

Resell tok eksamen ved
NTH 11943 og startet sin kar-
ri&e i NVE ved Aura kraftan-
legg i 1949, som leder av
maskinavdelingen der. Det var
selvfølgelig en meget travel
tid, anleggsarbeidet gikk i det
alt vesentlige på 3 skift, og
fremdriften av anlegget var i
høy grad avhengig av en ef-
fektiv maskinavdeling for re-
parasjon og vedlikehold av det
hardt påkjente anleggsutsty-
ret. Maskiningeniøren ved vå-
re anlegg hadde den gang en
dobbeltfunksjon, idet han og-
så hadde kontrollen ved mon-
tering av de permanente in-
stallasjoner på maskinsiden.
Resell utførte en utmerket
jobb på begge felter.

Da Aura-anlegget nærmet
seg fullførelsen, søkte Resell
seg over til hovedkontoret, til
det som den gang bar beteg-
nelsen Bygningsavdelingen,
og omfattet det som i dag er
SB, SE og SK. Han ble nest-
kommanderende på Maskin-
kontoret under den kjente
overingeniør Sig. L. Hanssen,
og han overtok denne's stil-
ling da Hanssen gikk av for
aldersgrensen i 1964. Resell
har således tatt del i utbyg-
gingen av alle NVE's kraftan-




legg etter krigen, og han har
satt tydelige spor etter seg. I
Resells tid fikk vi vårt første
vertikale Pelton-aggregat, og
maskinytelsen har stadig gatt
opp: Maskinene på Aura, satt i
drift i 1953, har en ytelse på
ca. 30 MW. Sy-Sima-aggrega-
tene, som korn i dritt i 1980, er
på 315 MW og var — i alle fall
den gang — verdens største
Peltonturbiner. På samme tid
har Francisturbinene gjen-
nomqatt en kanskie enda be-
tydeligere utvikling: Vi har i
dag i bestilling (til Kobbelv) 2
Francismaskiner hver på 150
MW ved en maksimal fallhøy-
de på over 600 meter, noe
som var helt utenkelig for 30
år siden. En lignende frm-
gang har vi hatt på andre fel-
ter ved vår kraftutbygging. Her
nevner vi introduksjonen av
de store luftputene til erstat-
ning for de tradisjonelle
svingesjaktene, hvor disse på
grunn av terreng- eller miljø-
hensyn helst bør unngås. Vi
ser også med spenning frem
til å ta i bruk de store pumpe-
turbinene ved Saurdal i
1985/1986. En stor jobb og en
jobb av stor økonomisk betyd-
ning har det også vært å følge
opp vedlikeholdet pa maskin-
siden i våre etter hvert tallrike
kraftstasjoner.

Resell har i sin funksjonstid
vært med og ledet utviklingen
på viktige felt innen vår kraft-
utbygging. Han er en kjent og
anerkjent person i fagkretser
langt ut over vårt land og har
hyppig kontakt med kolleger i
mange land. Det  må  bety noe
når hans kollega i Vattenfall
blir presentert som «Sveriges
Resell». Det er selvfølgelig
særdeles hyggelig å legge
merke til den respekt han ny-
ter overalt, og det er en aner-
kjennelse til Statskraftverkene
som fagetat.

Resell har vært og er —
sensor i vannkraftmaskiner og
pumper ved NTH siden 1967,
og han er fortsatt medarbeider
i Patentstyret. Han har også
sagt seg villig til å påta seg
spesialoppdrag for Statskraft-
verkene. Vi håper imidlertid at
han også tar seg tid til å være
pensjonist, vi sier «Takk for la-
get» og «Lykke til».

Per Tønder Smith

Det kunne vært deg!

En mainatt i 1971 ble tjue år
gamle Ulf Gustafssons liv for-
andret for alltid. Han stupte i
sjoen etter et avslappende
badstubad, og våknet opp i
sykehus som totallammet. Et
klikk i nakken var alt han had-
de kjent. men fra da av var
han lenket til rullestolen.

I boken Det kunne vært
deg! forteller han om ulykken,
behandlingen og om den
lange kampen mot en normal
og meningsfylt tilværelse som
sterkt bevegelseshemmet.

Boken er grei og liketil.
Kanskje for greil Den ble før-
ste gang utgitt på svensk i
1981, og jeg må undre meg
over en fremstilling av 10 års
lidelse og håpløshet som har
fått plass på 80 sider tekst.
Særlig nar den samtidig er full
av «muntre episoder og nøk-
terne skildringer», som det he-
ter i vaskeseddelen.

Jeg har prøvd å finne ut
hvem forfatteren henvender
seg til. Er det til andre som er
blitt forulykket? Nei, tittelen ty-
der ikke på det. Er det ment
som instruksjonsbok til helse-
personell eller parørende?
Nei, til det er den altfor overfla-
disk. Da gjenstår bare alle de
andre som ikke ved skjebnen
har tått innsikt i hvordan det er
å være et menneske med sjel,
men uten kropp. Og her vil jeg
med styrke hevde at dette lar
seg ikke gjøre å fremstille
«usentimentalt» på 80 A-5 si-
der! De aller fleste mennesker
kommer ikke i samme situa-
sjon som Ulf Gustafsson, og
de fa som blir rammet, vil ha
liten glede av en slik bok den
dagen ulykken er et faktum.
For den kroppsløse tilstand er
ufattelig inntil man selv har
opplevd den, og derfor er den
også ubeskrivelig.

I Det kunne vært deg! er for-
enklingen av en menneske-
skjebne etter min mening gått
for langt. Andres ulykke vek-
ker vel kikkermentaliteten i
noen hver av oss, så Universi-
tetsforlaget vil sikkert ikke få
problemer med salget. Jeg sy-
nes imidlertid at de tusener 


som deler Ulf Gustafssons
skjebne hadde fortjent noe
bedre.

Mette Kjeldsberg

Gustafsson, Ulf: Det kunne vært
deg! ISBN 82-00-06 376-3. Uni-
versitetsforlaget, Oslo 1983. 96 si-
der. Pris kr. 72,—.

Sommer i
Antarktis

To norske og to britiske forsk-
ningsekspedisjoner til Sydis-
havet er ramme for denne bo-
ken. Den er imidlertid ingen
vanlig reisebeskrivelse. Ho-
vedvekten er lagt på en popu-
lær fremstilling av de naturfag-
lige forhold som er spesielle
for denne del av vår klode.
Det er særlig økologien eller
samspillet mellom de utallige
detaljer i naturen som opptar
forfatteren.

Lauritz Sømme er professor
i biologi ved Universitetet i
Oslo, og biologien i Antarktis
får naturlig nok en fremtreden-
de plass i boken, men også
geologi, osean-geografi og
annen naturvitenskap får
grundig behandling. Reise-
beskrivelse og forskning er på
en meget levende måte vevet
sammen med historiske tilba-
keblikk på tidligere tiders
forskningsinnsats og nærings-
virksomhet i tradisjonelle
norske områder. Somme er
en glimrende popularisator, og
boken er både lettlest og
spennende.

Bokens første kapittel er
viet den del av den norske An-
tarktis-ekspedisjonen som
holdt til i Vestfjella i Dronning
Mauds land i 1976/1977. Som
biolog studerte Sømme de
største landdyrene i Antarktis,
nemlig noen insekter som ikke
blir mer enn 1-2 millimeter
lange. Alle større dyr i Antark-
tis henter sin næring fra havet.

I  resten av boken tar Sørn-
me for seg havområdene
utenfor det antarktiske konti-
nent og de sub-antarktiske
øyer Bouvetøya, Syd-Georgia
og Syd-Orknøyene. Om Falk-
landsøyene tilhører Antarktis
eller ikke, kan vel bli et defini-
sjonsspørsmål, men øyene

Bøker mottatt i Redaksjonen
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Katedral eller bedehus
Kommentar til Martinius

omtales ialifall i et eget kapittel
slik de ble opplevet før Falk-
landskrigen i 1982. Sømme gir
en førstehåndsbeskrivelse av
det forspillet til krigen som fant
sted på Syd-Georgia, og han
gir oss en forklaring på hvorfor
britene satte så mye inn på en
rask gjenerobring nettopp av
denne øya.

Foruten fascinerende be-
skrivelse av dyrelivet på de
sub-antarktiske øyene, gis det
også gode beskrivelser av
gammel forsknings- og næ-
ringsvirksomhet. Hvalfangst-
stasjonene Grytviken og Hus-
vik på Syd-Georgia vitner fort-
satt om den store virksomhet i
området i første halvdel av
dette århundre.

I et eget kapittel blir det re-
degjort for de folkerettslige
forhold i Antarktis. Selv om en
rekke stater har territoriale
krav, er disse bokstavelig talt
lagt på is. Antarktistraktaten
som er enestående i interna-
sjonalt samarbeid trådte i
kraft i 1961. Hovedformålet er
at Antarktis bare skal benyttes
til fredelige formål, og at det
skal være fri rett for alle nasjo-
ner til å drive forskning der.
Dette er vel det eneste sted
hvor det fortsatt er et åpent og
tillitsfullt samarbeid mellom
deltagende nasjoner. Under-
tegnede gir helhjertet støtte til
argumentasjonen for øket
norsk forskningsaktivitet i An-
tarktis. Gjennom hvalfangsten
bidro Norge til å bringe hele
økosystemet i Sydishavet ut
av balanse. Det ville være ri-
melig at et land som har høs-
tet så mye av Antarktis' rik-
dommer, også bidro til en
forskning som kan føre til en
sunn økologisk politikk i disse
områder.

Boken skjemmes dessverre
av en del trykkfeil, som likevel
ikke makter å trekke ned hel-
hetsinntrykket. Den er rikt il-
lustrert med gode kart og
fremragende billedmateriale,
hovedsakelig i farger, som på
ny har tent lengselen mot syd-
ligere breddegrader.

Bjørn Wold

Lauritz Sømme:  Sommer i An-
tarktis.  Universitetsforlaget, 128
sider. III. Pris kr. 195,—.

Jeg har talt på knappene.
Skal jeg kommentere eller
skal jeg la være. Hell eller
uhell — utfallet ble i hvertfall
ja.

Jeg er i nær slekt med
Kalle, oppflasket som jeg er i
anleggsmiljø, nært knyttet til
anleggspionerene — «bu-
sen». Disse pionerene har
gitt meg innsikt i mange
nyanser av kjærlighet,
vennskap, hjelpsomhet og
ikke å forglemme ærlighet i
alle situasjoner. Troen på,
og respekten for enkeltindivi-
det, basert på de forhold
som man levde og arbeidet
under, var egenskaper som
man sjelden fant hos andre
en busen. Livsvisdommen
var uutømmelig for den som
ville lære, og den har gitt
meg personlig kraft i mange
vanskelige situasjoner. For
oss, som for busen, må or-
det ego bli å betrakte som et
fremmedord i aller videste
forstand.

Martinius bør dvele litt ved
denne innledningen, for den
rommer det meste. Kanskje
kan den hjelpe oss til å roe
oss litt ned i vår kritikksyke
hverdag. Slik at vi ikke fris-
tes til å banne i kjerka fordi
Fossekallen satser på stan-
dardhevning og viser evne til
fornyelse.

Martinius slutter seg til at
Fossekallen er blitt flott det
siste året, og billedmaterialet

enda bedre. Hei og hå, Mar-
tinius! Æres den som æres
bør. Hvorfor ikke være posi-
tiv fullt ut?  Kjøp blomster til
redaktøren, helst roser, og gi
henne disse med et smil.  Til
det har du Kalles og min vel-
signelse, og det ville gjøre
deg til et mannfolk i våre
øyne.

Martinius stiller seg imid-
lertid delvis skeptisk til Fos-
sekallens nye standard, og
det er på en måte mennes-
kelig. Vi reagerer alltid svært
forskjellig på tingene på de
ulike alderstrinn, særlig på
det som er nytt. Det nye
uroer imidlertid ikke meg, for
her skal vi nok kvitte oss
med bekymringene bare vi
får litt tid på oss. Vi får inn-
stille oss på en tilvennings-
periode .

Jeg vil gjerne trøste deg
Martinius: ikke vær lei deg
for at du får lyst til å banne i
kjerka! Spør du busen, får
du sikkert et vettugt svar —
kanskje slik: Vårt språk kan i
enkelte tilfelle være ganske
fattig. Derfor må vi ha lov til
å krydre det litt. Men det må
skje varsomt, stilen må kun-
ne beherskes, og det må
serveres på rett sted i rett
tid, i de riktige omgivelser og
ikke i utrengsmål.

Å banne fordi Fossekallen
er blitt flott og seriøs, må
regnes som utrengsmål. La
oss heller benytte anled-
ningen når den nå byr seg
for oss penneknekter til å
flotte oss og bli seriøse. Som
om ingenting var hendt. Vi er
da vel i stand til å heve stan-
darden vi også!

Så sett din gamle sadel
på din nye Pegasus og bli
med på rittene. Det tjener
ingen sak å sette seg ned å
sutre over at andre har opp-




nådd gode resultater, og i
resignasjon begynne å lete
etter utflukter som katedraler
og bedehus når det ikke er
dit du vil. Opp i sadelen,
kjære venn, stå på, og hjelp
vår redaktør til en enda
høyere standard.

Ærlig talt tror jeg Fosse-
kallen i det siste året har gitt
leserne mere enn flere år-
ganger av bladet tidligere
har gjort. Fossekallen har
fått en profil som er blitt
mrre lesevennlig for de bre-
de lag av tilsatte i NVE, og vi
må for all del unngå at bla-
det igjen blir et fagtidsskrift
for teknokrater. Disse bør
fortsatt skrive sine avhand-
linger, men er de for x-, y- og
parentespreget, bør de avle-
veres i biblioteket for utlån til
spesielt interesserte. Fosse-
kallen er sikkert behjelpelig
med litteraturlister for slike
skrifter.

En annen ting — vi skal
være oppmerksomme på at
redaktøren kan få problemer
med å skaffe stoff til bladet.
Derfor bør vi alle føle oss
forpliktet til å sende inn det
vi mener kan ha interesse
for Fossekallen. Fremfor alt
gjelder dette stoff som vi
gjerne ser bladet skal inne-
holde. Skulle man ha proble-
mer med å uttrykke seg, el-
ler med ortografien, vil sik-
kert redaktøren ta i bruk
sminkeesken sin og pusse
litt på fasadene våre så vi
blir presentable i trykken.

Med dette utgangspunkt
tror jeg Fossekallen vil kun-
ne samle NVE til den enhet
det er ment å skulle være.
En riktig fin storfamilie. La
oss ikke forkludre noe i så
måte, men tvert imot bli hjel-
pende penneknekter i en
god saks tjeneste.

Nysadlet i Pegasus i nord

Frist for innsendelse av stoff til Fossekallen
nr. 4/1984 er onsdag 28. mars. «Haster-stoff»
til nr. 3/1984 kan mottas inntil fredag 16.
mars.

VÅ\<=,
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Returadresse. Fossekalien,
Postboks 5091 — Maj
Oslo 3

«Elitekurs» for kvinner

Forbruker- og administra-
sjonsdepartementet (FAD)
har som en forsøksordning
satt i gang en opplærings-
plan i lederutvikling for kvin-
ner. Dette er beregnet på
kvinner som allerede har sitt
arbeid  i  Staten, og som har
store muligheter til opprykk i
lederposisjon innen forvalt-
ningen. Det dreier seg om
kvinner på for eksempel
konsulent- eller førstekonsu-

lentnivå. Opplæringspro-
grammet omfatter kurs innen
personalforvaltning, organi-
sasjon, ledelse og EDB-rela-
terte tjenester. Lederutvik-
lingsprogrammet består av i
alt tretten kurs som hvert for
seg får en varighet på 6n til
to uker. Hele programmet vil
ta to år. Opplæringstilbudet
er kommet i stand som et
ledd i departementets like-
stillingsarbeid.

Responsen på dette leder-
utviklingsprogrammet har
vært overveldende, opplyser
FAD. 217 kvinner fra virk-
somheter og institusjoner i
Staten har søkt om å bli opp-
tatt, men bare 10 kvinner får
delta.

En av de 10 «utvalgte»
kvinner er ansatt i NVE. Det
er avdelingsingeniør Ingrid
Gjerde i Statskraftverkene —

Prosjekteringskontoret for
ledninger (SKL).

FAD opplyser videre at
hvis selve kurset blir vellyk-
ket, og hvis det viser seg at
de kvinner som har gjen-
nomgått programmet etter
hvert rykker opp i lederstil-
linger, må det vurderes lig-
nende tiltak også utover for-
søksperioden.

AB

NVE's PERSONALE
Endringer i januar 1984

Nytilsatte:




Avansement, opprykk:




Ajer, Sveinung Driftsarbeider Rød trafostasjon Bekken, Finn W.0034 Overing. Rana-verkene
Birkely, Mona Ktr.ass. SAA Burhol, Leif0034 Overing. SBM
Bæverfjord, Edgar Ingeniør Aura-verkene Drageide, Geir 0. 0998 Montasjeleder Ulla-Førre-anleggene
Flatland, Stein Arne Driftsarbeider Rød trafostasjon Fretheim, Svanhild3414 Førstektr.fullm. Kobbelv-anlegget
Fredriksen, Karin Tegner SEA Hartmann, Ragnar3240 Overing. SBM
Frøstrup, Johan Henrik Førstesekretær AJ Maurseth, Aud Eli0016 Førstektr.fullm. Jostedals-anlegget
Høgås, Asbjørn Vaktmester AAA Moe, Trine0016 Førstektr.fullm. ET 2
Haaland, Torstein Avd.ing. EEP Solberg, Una0016 Førstektr.fullm. SK-Hokksund
Håndstad, Berit Ktr.ass. ET 6 Strøm-Olsen, Sissel0016 Førstektr.fullm. ET 5
Jakobsen, John A. Fagarbeider Mår kraftverk Sveen, Sverre2718 Konsulent VVK
Jørgensen, Magny J. Driftsarbeider Ulla-Førre-anleggene Tveit, Hans H.0991 Fagarbeider Vestlands-verkene
Jørgensen, Tor Jørgen Montasjeleder Ulla-Førre-anleggene Tverå, Øystein0995 Maskinm.ass. Rana-verkene
Kjetilstad, Sigrid Liv Driftsarbeider Ulla-Førre-anleggene




Kristiansen, Knut Avd.arkitekt VN




Kvande, Harry Avd.ing. Aura-verkene Fratredelse med pension:




Kvande, Jørund Avd.ing. Aura-verkene Braskerud, BårdTekniker VH
Mikalsen, Sidsel Ktr.ass. Kobbelv-anlegget Kvaale, KaareMontasjeleder Område 2
Mikkelsen, Martin 0. Førstektr.fullm. Ulla-Førre-anleggene Iversen, EinarFagarbeider Rana-verkene
Nielsen, Bjørn Ktr.ass. SAA Kristoffersen, Finn E.Førstektr.fullm. VF
Olaussen, Bjarne Fagarbeider Nore-verkene Skjelvik, HalvorSpesialarbeider Tokke-verkene
Risvoll, Ingolf Maskinm.ass. Ulla-Førre-anleggene




Sakshaug, Harald Ingeniør VFØ I




Skauge, Joar Ingeniør VFT Fratredelse, annen:




Sletten, Jim Mathias Spesialarbeider Område 7 Akselsen, LisbethKtr.fullm. SAA
Storli, Inger Adm.sekretær Kobbelv-anlegget Høydahl, Svenn K.Avd.ing. Aura-verkene
Strand, Erik Driftsarbeider Rød trafostasjon Nordal, ArnfinnFørstesekretær ESF
Thomassen, Liv Karin Ktr.ass. SAA Orre, EivindIngeniør VN
Thowsen, Unni-Merete Ktr.ass. SAA




Tvilde, Heine Førstesekretær SBM




Undrum, Bjørn Overing. SBM Dødsfall:




Witczak, Edward Ingeniør VFT Mæhlum, YngvarSjefingeniør SBG
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