MARDALSFOSSEN

FOTO:

KJELL

KØBER

P

•

•

,

MARDALSFOSSEN

INNHALD
SIDE

BILETE PÅ FRAMSIDA
Mardalsfossen

2

Mardøla-aksjonen

3

Held staten naturvernåret

for

narr

4

Fra en hydrolog
Jagdish
Ærast

ute

6

8

Bahadur
den som ærast

bør

Olj eeventyret
Avdeling

9
9

Prosj ektering
til prosjektering
— Vaa — Waaler

Osa kraftanlegg
Vernekurs

i

Britisk

til foten av fjellet.

til
18

skal vi skrive

dato 19

NVE Personale

20

Harde

20

ord

)<

av dei stader
frå vatnet,

folk flest reiser,

frå den andre

eller ved å gå ein times tid frå Eikesdal

I juli

månad

3 m3/sek.

skal

det etter

når reguleringa

konsesjonsvilkåra

og

sida av
og inn
renne

er gjennomførd.

Dette gjeld i 10 år, sidan står Stortinget

fritt til å gjere

nye vedtak.
18

Jostedalsbreen
Hvordan

15

Forbygnings-

ekspedisjon

ser ein berre

12

16

avdeling en

er ikkje

vatnet,

In memoriam
Schønsee

Eikesdalen

10
13

ut. Det er få folk som har sett

den slik den fossar utfor fjellet.
fossen

for

vasskraftundersøkelser
Kommentar

Slik ser Mardalsfossen

S N

MARDØLA-AKSJO\E\
nr. 1
Jeg har i «Fossekallen»
for 1970 skrevet følgende:
«I NVE har vi som forvaltningsfor våre
og overvåkingsorgan
et særlig naturansvar.
vassdrag
både for
utnyttes
Vassdragene
mottaking og transport av avløpsog
vann, for rentvannsforsyning
Vassdragene
for kraftproduksjon.
trekk i
utgjør et karakteristisk
og reprevårt lands naturbilde
og imbåde materielle
senterer
verdier. De gir naturmaterielle
av forskjellig art, giopplevelser
gantiske syn i fossevelder, stemningsfylte i stryk, loner og blinfiskekende vann og fristende
plasser med ørretvak.
for vår forvaltning
Grunnlaget
ligger i vårt lovverk og i de bebestemmende
våre
slutninger
til enhver tid treffer
myndigheter
og til våre egne evner til saksbeav vurfremskaffelse
handling,
og til saklig og
deringsmateriale
balansert avveiing såvel i vår rådgivning som i vår oppførsel i vår
egen utnyttelse av vassdragene.
Vi er glade for å ha en våken
og saklig opinion, men dessverre
skapes det også i stor utstrekning
opinion mer eller mindre bevisst
grunnpå usaklig og villedende
lag, og det er en form for opinionsdannelse som kan føre til gale
skade
til ubotelig
konklusjoner
for oss alle. Vi beveger oss i et
krefter
område hvor emosjonelle
lett settes i bevegelse, og det er
trist å være vitne til hvor ubalanofte er. Det
serte ytringsformene
og uttrykk
tas i bruk slagord
som skaper barrierer og stillingsi veien
krig og legger hindringer
for et skapende og fruktbringende
samarbeid.
Vi må nok være forberedt på at
1970 både i
det i Naturvernåret
dets navn og på annen måte vil

rettes kritikk mot oss både på sakLa oss
lig og usakelig grunnlag.
selv bevare balansen og medvirke
ikke
til at usaklig argumentasjon
La oss
gjennomslagskraft.
får
medvirke til å bygge ut vårt land
på en måte som ikke gir det et
vansiret ansikt som vi ikke kan
være bekjent av å overlevere til
våre etterkommere.
Det er vår opiogave på saklig
grunnlag å medvirke til at vi får
og immateriell
en slik materiell
som våre mynvelstandsutvikling
digheter setter som mål.»
Meget av det jeg har sagt har
også bæring på den situasjonen
vi har vært oppe i i forbindelse
og er et utmed Mardølaaksjonen,
trykk for hvorledes jeg personlig
ser vårt forhold til naturvernarbeidet i vårt saksområde.
Jeg har søkt å handle deretter
og gjort det som jeg mener var
min plikt, nemlig å anmelde saken til politiet etter at vi så hurtig som mulig hadde skaffet oss
og funoversikt over situasjonen
net fram til alt det formelle underlag som trengtes.
For om mulig å unngå enhver
misforståelse vil jeg også presisere
i 1968
at Stortinget på budsjettet
bevilget 5 mill, kroner til forbe«som ikke binredende tiltak
bl. a. veier
der alternativvalget,
i reguleringsog kraftledninger
området». — Det er av disse midler og kun av disse vi hittil har
brukt penger til den veibygging
søkte å hinsom demonstrantene
dre.
Jeg er i skrivende stund lettet,
og går ut fra at vi nå skal kunne
etter de planer
videre
arbeide
har vedtatt.
Stortinget
Oslo, den 7. august

1970.

H. W. Bjerkebo.

FOSSEwALLEN

Held staten
naturvernåret
for narr?
AV SOLVEIG STEINNES LONE

Ny aluminiumsby.
I nr. 3 av Fossekallen skreiv eg
i stykket «Vardevakt og velstand».
«Fabrikkane spyr ut uhyggelege
mengder med giftig røyk som driv
rundt i lufta for til slutt å falle
ned og forgifte vatn og jord.»
Nett dette emnet er sers aktuellt no og ho som har skreve
stykket
her: «Held staten naturvernåret for narr?» legg ikkje fingrane i mellom.
Solveig
Steinnes
Lone
har
skreve mykje i blada om kraftutbygging og ho rettar ikkje bakar
for smed. Politikarane
som har
makta må og ta ansvaret.
Stykke
og Tid.

har

vore prenta

i Dag
S.N.

1970 skal vera det store naturvernåret.
Det er fastslege
med
pomp og prakt i radio, TV og
presse.
Vi nordmenn
er nok eit truskyldig folk, men ein lærer av iii
røynsle, så i grunnen undrar det
oss ikkje at norske styresmakter
som er vortne ekspertar
i å føre
det norske folket bak lyset — at
dei vil bruka året med det fine
namnet til kamuflasje
til et gastatak til å øydeleggja norsk natur
— og til å køyra «utviklinga»
i
landet endå lenger ut på dei naturstridige
vegane vi lenge har
rase i veg på.
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I år skal Mardalsfossen
med
området ikring få sin dødsdom, og
den reine, fine krafta som blir
vunnen ut der, den skal gå til å
auke aluminiumsproduksjonen
i
Sunndal
med all den forgifting
av luft, vatn og sjø — med all den
dreping av skogbruk, jordbruk og
husdyrbruk
som fylgjer med.
år skal Vøringen med det herlege naturområde
som ligg til, —
bli grunnlaget for ein ny aluminiumsby, kring eit A-verk som skal
forgifta luft, vatn, sjø, skog, jord
og husdyr i eit nytt område, —
ein stad i Nord-Hordland.
Valuta!
Aluminium
— kva er det for
noko stort og edelt vi ofrar vår
fagre natur og vår friske reinslege
hestekrefter
til – - når vi skamfer
natura vår for å laga aluminium?
—Jau, — vi får valuta! — Og
Norges
Bank
dirigerar:
Meir
kraftutbygging
og fleire kraftslukande aluminiumsverk!
Kvenn har politiske og Økonomiske oversynet som passar på at
dei norske
næringsgreiene
kan
veksla og trivast side om side? —
Krigsindustri?
I tida etter siste krigen har det
vore arbeidt
systematisk
på å
øydeleggja
norsk jordbruk.
Arbeidskrafta
blir lokka frå jordbruket med løner som jordbruket
aldri kan greida å betala. Det synest ikkje vera så fårleg om vi
blir ståande matlause om vi skulle
få ein ny krig eller blokade å
handskast med.
Men aluminium må vi laga! —

Og den aluminiumsproduksjonen
vi planlegg i dag — er ikkje det
krigsindustri?
— —
Evig krig.
Ein av dei økonomiske kronikørane i NRK sa i radio ein gong i
fjor, at nett då var vonene gode
på aluminiumsmarknaden,
men
skulle det bli fred i Vietnam,
Mid-Austen
og Nigeria, så kunne
det kome til å sjå ille ut for
aluminiumsindustrien
vår,
for
avsetnaden.
Men nå skal vi dubla a-produksjonen i .Å.SV (Årdal og Sunndal
verk) og gjera den stolte Vøringen om til ein aluminiumsby,
med
all den giftspreiing
og tilgrising
og øydelegging
som fylgjer med.
Fasitten av dette må vel vera at
Noreg er nøydd til å ynskja evig
krig.
Vi fortel andre
Vi brystar oss med at vi er eit
fredselskande
land. Vi legg vårt
ord med i laget for fred og folkefridom både her og der, — og det
kanskje av og til i slik mon at
sume synest vesle Noreg er noko
vel storlåten når det gjeld å fortelja andre nasjonar
korleis dei
skal te seg med eigne saker i eige
land.
Vi truskyldige
nordmenn
er
byrge av å høyra til ein nasjon
som går så heilhuga inn for freden i verda og fridom for nasjonane.
Men styresmaktene
våre planlegg framleis
industri
som dei
veit ikkje kan greida seg utan verda har nok krig til å kunne hjelpe
oss av med krigsproduksjonen
vår.
Det er synd om vår nasjonale
moralske
ryggrad.
Den er bra
innroten.
Optimismen.
Men aluminiumsprestisjen
. vår
er overhendig. Vi vil gjerne vera
den største a-prod-nasjonen,
om
vi så skal byggja ut kvar rennande dropen til dette — i dubbel
forstand — ureinslege
føremålet.

Korleis de byrja?
Vi skulle
m. a. ha arbeidsplassar.
I fyrste
optimistiske
tida rekna dei med
at ei A-verk
med ein årskapasitet på hundretusen
tonn alumi-

nium skulle gje arbeid til to tusen
mann.
Og så skulle det gro ein industriby opp kring kvart aluminiumsverk. —
Desse A-byane blir altså bygde
på eit både usikkert og umoralsk
grunnlag.
Utsett næring.
Dersom det blir fred i verda,
kva då? — Då er det altså fåre
for at vi ikkje
blir av med
krigsproduksjonen
vår. Då må
verdensfinansdiplomatiet
setj ast
igang med å lage ny krig. Då må
aluminiumsbyane
våre
ynskje
evig krig.
Dersom vi sjølv blir utsett for
blokade, som vi har vore det to
gonger før i dette hundråret,
—
då må A-verka
stogga fordi dei
ikkje kan få råstoff til a-produksjonen, og det økonomiske grunnlaget for A-byen er borte.
Og ikkje berre det. Då får vi
vera glade om vi kan få så mykje
brødkorn til lands at Noreg ikkje
blir eit nytt Biafra.
Slik som
jordbruket
vårt er «nedbygt» etter krigen. —
Talande døme.
Dette
med råstoffet
som vi
ikkje rår over sjølv til a-produksjonen,
det kom styresmaktene
våre bort i så det kjendest då staten vart nøydd til å selja halvparten av aksj ane i Ardal og Sunndal verk til det kanadiske
aluminiumsselskapet
Alcan for nokre
år sidan. Vi forstod det slik av det
som taut ut om dette den gongen
at staten hadde fått kniven på
strupen:
Vil de ikkje selja det vi vil ha
i ASV, så skal vi syta for at ASV
ikkje får dei innførde råstoff det
treng til drifta! —
Færre arbeidsplassar.
Alcan fekk det dei ville, og den
utviklinga
som så kom igang er
forvitneleg:
I fjor ein gong kunngjorde
direktør Michelet i. ASV, at verket
hadde planar om å dubla produksjonen, og dei hadde rasjonalisert
seg fram til ein produksjonsmåte,
så dei kunne dubla produksjonen
utan å auka arbeidsstokken.
Der rauk femti prosent av det
grunnlaget
som skulle forsvare
den
meiningslause
kraftutbyg-

ginga, med statskraft
til underpris til kraftslukande
industri.
Smarte utlendingar
et seg inn, og
med hand over råvarene
synest
det som dei etterkvart
tek makta
over både A-verka og dei fossane
som er att. — Vi får ferre og ferre varige arbeidsplassar
til norske landsmenn
til takk for den
servile viljugskap
våre sentrale
og lokale styresmenn
legg for
dagen når det gjeld å utlevera
naturrikdomane
våre.
Heller ikkje denne gongen
Held Noreg på å bli eit U-land,
der smarte
utanlandske
selskap
har slege til seg makta for å skuma kremen av den største nasjonale naturrikdomen
vår, fossekrafta — så vi sitt att med lukta
og gifta og griseriet
— og eit
minimum
av varande
arbeidsplassar — og skamma over at vi
heller ikke denne gongen, og i
dette høvet hadde menn med mod
og mannskap og makt til å stogga
plyndringa
i tide.
For nå er det kanskje fåre for
— at dersom ikkje våre styresmenn nå skundar seg å skaffa nok
billeg statskraft
så ASV med Alcan i ryggen kan produsera dubbelt så mykje norsk U-landsråaluminium med den arbeidsstokken
dei har, så vil kanskje halvparten
av arbeidarane
måtte bli oppsagde? Og det vil bli ei fårleg
brikka i det partipolitiske
sjansespelet som styrer Noreg i dag.
Kjenner

vår Akilleshæl.

Det skal byggjast eit nytt Averk i Lindås. Kven som skal
byggja
det? Det står
mellom
Norsk Hydro og ASV, og Industridepartementet
skal avgjera saka.
Begge desse «norske» selskapa har
ein solid bakgrunn av utanlandsk
kapital, og når det gjeld «Alnor»
på Karmøy, så kan ein tenkja seg
at det der, som i ASV, er framandkapitalen
som er garantien
for at verket får tilførsler av råstoff. — I ASV har dette grunnlaget vist ei fårleg veik side. Vi
kjenner nå vår Akilleshæl, og veit
at når eit framandt selskap kjem
til med sitt «Know-how»,
så kan
vår varande nytta av ei dyr kraftutbygging
bli redusert til
det
halve? — når det gjeld dei arbeidsplassane
vi sit att med. Dertil sit vi att med tilgrisinga
av
sjøen, og med forgiftinga av luft,

og vegetasjon,
med øydelegging
av skogbruk, jordbruk og husdyrbruk, — og øydelagt natur.
Enn foredlinga?
Når det gjeld verket i Lindås
har vi nokon garanti for at
ikkje eit nytt utanlandsk
«Knowhow» kan skaffa utanlandskapitalen eit nytt kverketak på eit nytt
kraftutbyggingsområde
her i landet?
Og setja ein ny tjukk
strek under vår status som Ulandskraftleverandør?
Det er synd om den norske
fantasiløysa som ikkje kan sjå andre vegar til «trivsel og framgang»
enn
aluminiumsproduksjon! — —
Krigsproduks jon!
—
Når det gjeld verket i Lindås,
så kunne det kanskje vera ei verdig oppgåve for industriminister
Rostoft å dirigera
dei to statsverka, Norsk Hydro og ASV til å
samarbeida
om å byggja eit foredlingsverk
for
aluminium
i
Lindaås, så ikkje alt foredlingsarbeidet på den råaluminiumen
som
den billege norske statskrafta
blir
brukt til, skal bli til arbeidsplassar i andre land.
Parodisk

monument?

Det som førebels synest sikkert
er, at fredslandet
Noreg er i ferd
med å reise det mest parodiske
monument som tenkjast kan over
norsk fredsarbeid
— på same tid
som norske styresmakter
får sagt
frå med fynd og klem — kor lite
dei vyrde ideen — og realiteten —
med naturvernåret
og det
uhyre reingjeringsarbeidet
som nå
trengst
frå reingjeringa
i norske industrihjernar
— og kontrollen med den ureinska
som blir
planlagt i norske statsindustrikontor
til oppgåve med å bøta på
det resultatet
som beldt på å
øydeleggja landet for oss frå alle
kantar.
Dei fossane som no er att bør
— på timen — koma inn under
«Loven om fortidsminnesmerkers
bevaring»
til den statlege aluminiumsfeberen
har lagt seg, og
vi, i staden for å halda fram med
vår hendeslause sløsing med elektrisk kraft, og leita oss fram til
litt av dei siste orda i vokabularet: økonomi! —
Kven vågar å påstå at vår tid
har rett til å byggja ut all den
vasskrafta landet vårt eig?
FOSSEKALLEN
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FRA
ENHYDROLOG
UTE
Av overingeniør
Ivar Hagen

Et slikt emne kan spenne over
så mangt og har lett for å «flyte»
utover. Hvem erindrer
ikke alle
de historier som verserer på VH
og som er knyttet
til vårt eget
lille land? Hva kan man da ikke
vente når hydrologene
drar utenfor landet og til og med til eventyrlandet
Afrika?
Hvem husker
ikke Erik Byes vise «Der skulle
vi ha vøri, Kal». Det er heller ikke
så lett å «slå kaldt vann i blodet»,
for vanntemperaturen
ligger gjerne oppover mot 40° C, og da kan
det bare gjøre vondt verre. For
først når man møter naturbarna
i sitt eget miljø, blir man klar
over den store forskjell som eksisterer i begrepet
moral. De er
frie og glade og man kan være
fristet til å si at deres livsform er
Bjergprekenens
bud i praksis. De
sår ikke, de høster ikke eller samler i lader. Deres Fader før dem
likevel. En slik leveregel kan nok
ha sin sjarm, men den er i strid
med betingelsene
for våre framskrittsbegreper.
Likevel, om nye
leveregler
er nødvendig,
behøver
vi ikke derfor dytte på dem våre
normer for moral som til dels er
diktert av variasjoner
i årstemperaturen,
foruten visse religiøse
forestillinger.
Man må nemlig ikke
glemme at vår form for moral er
nær knyttet til behovet for det vi
mener er utvikling og framskritt.
Men man kan ikke få i både pose
og sekk. Hvis naturbarna
i Afrika
vil framover — og det vil de —
må moralbegrepene
endres, hvilket igjen må føre til en forandring
i livsformen.
Derfor behøver den
ikke bli identisk med vår. Med
tiden blir det kanskje vi som kan
lære av dem.
Og hva med Afrika? Det jeg
har sett av det er i hvert fall ikke
«svart». For det meste er det
grønt, periodevis brunt mot slutten av tørketiden,
og i de aride
strøk har ørknene sine spesielle
fargenyanser,
men det er aldri
svart.
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Her er enorme
vidder
med
gressland og buskområder
med en
dyrebestand
som regulerer
sitt
antall selv. Det er blå innsjøer
med og uten avløp, elver og floder
med fossefall og stryk. De mindre
tørker gjerne ut en tid før neste
regntid setter inn. Ja, her er fjell
og daler som kan sammenliknes
med topografien
på Vestlandet.
Fjellene er gjerne grønne helt opp
til snøgrensen,
for selv under
ekvator rager toppene opp i arktisk klima med evig snø.
For vel et år siden kom jeg til
Tanzania, utsendt fra Direktoratet
for Utviklingshjelp.
Som Senior
Hydrologist
er alle hydrologiske
aktiviteter
i landet, bortsett
fra
de i områdene ved Lake Victoria,
underlagt mitt ansvarsområde.
Det
hydrologiske
nett for Lake Victorias nedslagsfelt
bygges ut av
WMO. Prosjektet skal være ferdig
i 1972 og skal da overføres til de
respektive
land som grenser
til
sjøen.
Angående aktivitetene
svarer de
stort sett til hva Overflatekontoret
steller med hjemme. Vi har imidlertid et klimaelement,
fordunstning, som nok vies atskillig større
oppmerksomhet
her enn hjemme,
hvilket er ganske naturlig. Netto
nedbør er av en langt annen størrelsesorden
her nede. Den kan
sogar bli negativ. For å klarlegge
dette forhold brukes hydrometeorologiske
stasjoner
som utstyres
med instrumenter
for registrering
av nedbør, stråling, vind, temperatur, fuktighet
og fordunstning
fra spesielt dimensjonerte
vannbeholdere, såkalt «A-pan».
De hydrologiske
aktiviteter
er
organisert stort sett som hjemme.
Man bruker til og med elektroniske
datamaskiner
til bearbeidelse
og
publisering
av data. Men tilrettelegging og kontroll av data skjer
manuelt, og programapparatet
er
relativt
primitivt
sammenliknet
med vårt der hjemme. Penger er
for øvrig bøygen for effektivisering av databehandlingen.
En annen stor bøyg er kvalifisert arbeidskraft,
særlig teknikere.
Technical College, Dar es Salaam,

utdanner teknikere av meget god
standard,
men det er mange om
dem. I denne forbindelse kan nevnes det store antall skandinaviske
«volunteers» som gjør en god jobb
i teknikerstillinger.
Det eksisterende
nasjonale nett
av stasjoner er høyst mangelfullt,
hele landet tatt i betraktning.
Nedslagsfelter
som dreneres
til Det
Indiske Hav er stort sett bra dekket. Feltene som dreneres til Lake
Tanganyika, Lake Rukwa og Lake
Nyasa, og som utgjør tilsammen
260 000 km2 eller 30 prosent av
landets totale areal, er derimot
praktisk
talt uten undersøkelser.
For denne del av landet har jeg nå
utarbeidet
en 5-årsplan
for utbygging av et komplett stasjonsnett. Det blir et kostbart prosjekt
som bare kan realiseres ved hjelp
utenfra.
De store omkostninger
skyldes
flere ting. Den viktigste er transportforholdene.
Jernbanenettet
er
sparsomt utbygget. Det meste er
bygget av tyskerne, senere er bare
to relativt korte tilleggslinjer kommet til. Kineserne er ganske aktive
her i landet, og de skal nå bygge
en ny linje fra Dar es Salaam til
Zambia. Alt materiale kommer fra
China, men det er ikke nytt. Sporvidden er også forskjellig
fra de
to som allerede er her. Dermed får
Tanzania en jernbane med tre forskjellige sporvidder.
Veinettet
er ganske bra i de
østlige landsdeler
hvor det er
brede stamveier med asfaltdekke.
Men så snart man forlater allfarvei, er det bare «tracks» til rådighet. I tørketiden kan de være godt
brukbare, lange strekninger
sogar
meget gode når en ser bort fra
støvplagen. I regntiden forvandles
de til bunnløse gjørmefar,
For hydrologen er dette forhold
problematisk
og besværlig.
Våre
stasjoner
ligger sjelden ved allfarvei, men helst på avsidesliggende steder hvor de ville dyr
lever uforstyrret
av mennesker.
I
dyreparkene
trekker
bøffelflokkene seg unna bilene. I villmarken
går de til angrep. Elefanten
er
også mer ilter i disse områder. Et

par av stasjonene
vål
inspiseres
pr. fly. Det er da opparbeidet
en
landingsstripe
for småfly nær stasjonen. Under slike forhold blir
både bygging og drift av stasjoner
relativt dyrt, selv med den billige
arbeidskraft
her til lands.
Tanzania er et stort land, ca. 3
ganger Norges areal. Befolkningstettheten er den samme som i vårt
land og tilsvarende irregulært fordelt. Store områder i de sentrale
deler av landet er uten befolkning. I nord, vest og syd grenser
landet mot 3 store sjøer som det
kan være av interesse
å knytte
noen bemerkninger
til.
Lake Victoria i nord har et nedslagsfelt på 260 000 km2, hvorav
ca. 1/3 i Tanzania.
Sjøarealet
er
66 000 km2 eller 26 prosent av
nedbørsfeltet.
Høyden over havet
er 1134 m og største dyp er 80 m.
Det er en grunn sjø, men med et
enormt overflateareal.
Sjøens leie
er en svak innbuling av jordoverflaten hvor tilløpet har vært større
en avløpet
(inkl. fordunstning)
gjennom tidene. Man har daglige
vannstandsobservasjoner
fra 1899.
Fra 1899 til 1961 har fluktuasjonene i vannstanden
vært merkelig
regelmessige, men i perioden 1961

ØVERST

TIL

TIL

Nedbør: 1260 — fordunstning:
1310 — tilløp: 330 — avløp: 280.
For de to andre sjøer er avløpskvotienten ytterligere redusert, til
0,01 for Lake Tanganyika
og for
Lake Nyasa enda lavere.
Lake Tanganyika
har et nedslagsfelt på 238 000 km2 og sjøarealet er ca. 14 prosent av dette.
Høyden over havet er 773 m og
største dyp 1800 m, dvs. 1000 m
under havets nivå. Sjøens leie er
en del av den store forkastning
Rift Valley's vestre gren. Jordoverflaten
er fortsatt lite stabil i
disse områder og jordskj elv forekommer hyppig.
I 1878-79, i forbindelse med et
kraftig regnvær, skar utløpet seg
ned 10 m. Den nye terskel er
fjell og skulle antas å være permanent så lenge ikke nye forkastninger inntreffer. På den sør-vestlige bredd, ca. 20 km fra det største
dyp, reiser fjellene seg til en høyde
av 2500 m. Da blir det lokale nivåforskj eller som imponerer, og det
er forståelig at jordskorpen
er litt
ustabil.
Rift Valley fortsetter
sør-østover og danner
også leiet for
Lake Nyasa. Nedbørsfeltet
her er
140 000 km2, og sjøarealet
er 19

VENSTRE

Vannføringsmålinger
måte og med samme

ØVERST

—64 steg vannstanden
hele 2,30 m
over gjennomsnittet
i tiden 1899
—1961, og denne plutselige
økingen medførte
selvfølgelig
store
ødeleggelser.
Det laveste i denne
periode var
0,70 m i 1923. Liknende forhold har gjort seg gjeldende ved de to andre sjøer, Lake
Tanganyika og Lake Nyasa.
Sammenlikner
man med breene
i Norge, så viser også de tilsvarende anomalier i samme tidsrom.
Det ser derfor ut som om det har
vært en samtidig forskyvning
i
netto nedbør over alle breddegrader, hvilket igjen kan tilskrives
en forskyvning i den globale strålings
likevekt.
Variasjonene
i
vannstanden fra 1899 viser i hvert
fall en meget god overensstemmelse med solaktiviteten.
Dette forhold er igjen nær knyttet til det faktum at avløpet fra
disse sjøer spiller en ubetydelig
rolle for vannbalansen.
For Lake
Victoria er avløpskvotienten,
slik
den beregnes hjemme, bare 0,05.
De dominerende
faktorer for variasjoner i vannstanden
er nedbør
på sjøen og fordunstningen.
Følgende årlige middeltall
for Lake
Victoria belyser dette (alle tall i
mm).

I tropiske
elver
utføres
på samme
slags instrument
som hjemme i Norge.

HØYRE

Masaiene
er høye og stolte mennesker
og blod. Det er ikke lett å få en masai

som lever av melk
til å arbeide for seg.

NEDERST
På

safari

i regntiden
har man
med å ta seg

ofte store
fram.

vanskeligheter
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prosent
av dette, høyden
over
havet 520 m og største dyp 786 m.
I tiden 1915-35
var avløpet
null. Etter den tid har det vært
avløp, men ubetydelig i forhold til
nedbør og fordunstning.
Områdene
rundt den nordlige del av sjøen
har en årlig middelnedbør
på
2000 mm.
Alle 3 sjøer er rike på fisk som
er meget velsmakende.
Fisk finner man ellers i alle innlandselver
og mindre sjøer, og den utgjør
en vesentlig del av afrikanernes
meny.
De mindre sjøer i innlandet står
som oftest i forbindelse med sumpområder. I regntiden vokser sjøene
sammen og dekker veldige arealer. I tørketiden
skrumper
sjøene
inn til små, spredte ponds. Livsbetingelsene
for fisken er derfor
sterkt
varierende.
Naturlig
nok
blomstrer
bestanden
opp i regntiden. I tørketiden
borer fisken
seg ned i gjørmen og overlever
til neste regnsesong. Det forekommer tilfeller der slike sjøer brukes
som åkerland i tørketiden
og som
fiskevann i regntiden.
Landet er for øvrig rikt på mineraler. Diamantgrubene
er en av
landets mest lukrative
forretninger. Ellers finnes her gull, sølv,
kopper, bly, zink, kull, m. m. i
drivverdige mengder. Geologisk er
landet bare summarisk undersøkt,
og fremtidige
undersøkelser
vil
utvilsomt
avdekke
langt rikere
forekomster
cnn de som er kjent i
dag. Her finnes også det meget
sjeldne
mineral
merskum,
best
kjent i forbindelse
med pipefabrikasjon.
En god merskumpipe
koster 22 kroner. Man kan selvfølgelig få dyrere piper som er
mer forarbeidet
og polert. De er
mest beregnet på turister og eksport.
Turistene har forlengst oppdaget
Tanzania. Det bygges kj empehoteller i og rundt Dar es Salaam og
nær dyreparkene,
og flere hoteller
planlegges.
Hittil
er det mest
amerikanere
og tyskere som har
kommet. Det har også vært kontingenter
av svenske hippies her
nede for å studere
sosialisme.
Denne nye åndselite
høstet sikkert mange verdifulle
erfaringer
under sitt opphold.
Ifølge
Werenskiolds
geografi
skal klimaet i Dar es Salaam være
«varmt, fuktig og usunt», men så
hadde han heller ikke vært der.
Det kan nok være varmt her, men
30° C her føles ikke som hjemme.

8
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Variasjonene
er svært små gjennom året, 28° til 33° C. Fuktigheten er stor. Tar man et bad i
sjøen, opplever man bare å bli
noe våtere. Men sunnheten er upåklagelig både blandt utlendinger
og innfødte. Passaten blåser jevnt
og frisk natt og dag, men er aldri
sjenerende.
Regnbygene
opptrer
derimot mer ubehersket
her enn
hjemme. De kommer plutselig og
voldsomt, men varer aldri lenge.
Tanzania
er et underlig
land,
det er et eventyrland
for vitenskapsmenn
og teknikere
og for
turister.
Menneskene
er glade,
vennlige
og hjelpsomme.
Deres
intelligens
er like bra som vår.
Det er bare bakgrunnen
som er
forskjellig. Døgnet er likelig fordelt mellom natt og dag. Overgangen er skarp, bare en halv time.
Mot natten dør byens larm ut og
bare dyrelåter og av og til trommer bryter stillheten.
Når afrikanerne fester, går trommene hele
natten igjennom,
og det hender
ofte. Tropenatten
er beksvart
og
stjernebildene
inntar andre posisjoner en det vi er vant til. Karlsvognen ligger veltet med hjulene
i været. Månen passerer stort sett
rett over hodet vårt, og ligger som
nymåne pladask på ryggen. Full-

månen lyser bra, men måneskinnsturer bør man helst ikke gå. Da
risikerer man å komme hjem igjen
uten klokke, penger og klær. Det
siste kan jo bli skjebnesvangert
for elskende par som sikkert utgjør en stor prosent av ofrene.
Man skal heller ikke reise langt
fra byen før hyener og også løver
trasker langs asfalten. Dette kjenner afrikanerne
til og tar seg i
vare. Ulykker forårsaket
av ville
dyr hører man sjelden om. Robbing derimot er ikke uvanlig, såvel om dagen som om natten. Dette
skyldes i de fleste tilfeller uvitenhet og ubetenksomhet
fra offerets
side, men slik er det hjemme også.
Stort sett trives europeere godt i
Tanzania, men vi kunne nok ønske
en bedre kontakt med den store
verden utenfor. Når vi hører drønnet fra de store jetliners over oss,
så dukker bilder av andre landskaper uvilkårlig
fram i bevisstheten.
Hydrologisk
avdeling er 75 år.
Etter det jeg vet er Fossekallen
denne gang viet jubilantens
hender. Jeg slutter meg derfor til de
mange gratulanter
og ønsker 1-1ydrologisk
avdeling
tillykke
med
årene som kommer.

JAGDISHBAHADUR
Den indiske Dr. Jagdish Bahadur arbeider for tiden ved Vassdragsvesenet
som en «post doctoral fellow», formidlet av Direktoratet for utviklingshjelp
(Norwegian Agency for International
Development
— NORAD).
Dr. Bahadur
er fra 1964 fast
knyttet til Central Water and Power Research Station i Poona, India, som «Research Officer», etter
at han tidligere har arbeidet som
lektor ved Lucknow University og
geofysiker ved den indiske Oil and
Natural Gas Commission. I 1969
fikk han doktorgraden
(Ph. D.)
ved Poona University for avhandlingen «Application
of Radioiso-

tope Techniques to Civil Engineering Problems».
Bahadur mener at all den is og
snø som finnes i Himalaya er en
ytterst verdifull
vannreserve
for
framtidige
vanningsprosjekt
i
Nord-India,
og han er interessert
i å lære seg våre målemetoder
for
bl. a. snøakkumulasjon,
vanninnhold i snøen, smelting av is og snø,
osv. Samtidig med sine studier av
den norske metodikken
på dette
område, har han derfor utarbeidet
en plan for framtidige undersøkelser av Indias breer og snøfonner.
Her er det muligheter for et visst
samarbeid
i årene som kommer,
enten formidlet
gjennom Utviklingshj elpen eller som et program
i UNESCO's regi.

Ærast den som ærast bør
Osloblada slo 10. august 1970
stort opp noko som Helsedirektyiren nett hadde sagt om giftstoffet
PCB. Det skulle no kome på «giftlista» i Noreg. Aftenposten skreiv:
PCB-STOFFET
PA. GIFTLISTE

SKAL SETTES

Ekspertene
har hittil ikke
klar over faren.

vært

Trondheim,
8. august.
(NTB) — Det farlige DDT-lignende stoffet PCB vil omgående
bli satt på «giftlisten»
i Norge,
sier helsedirektør
Karl Evang til
Arbeider-Avisa,
etter at avisen
torsdag slo alarm i forbindelse
med bruken av dette stoffet.
— I praksis betyr det, forteller
Evang, — at alle som vil bruke
stoffet i fremtiden må søke myndighetene spesielt om det. Helsedirektøren forteller at PCB er benyttet i begrenset, men ikke liten
grad i Norge, og etter den oversikt
man nå har, skal forbruket
ligge
på anslagsvis 30 000-40 000 kilo
årlig.

OLJEEVENTYRET
Folk flest trur at det store oljefunnet ute i Nordsjøen er det første oljeeventyret på norsk grunn, men det er
det ikkje. Då vegen Olden—Innvik
i
Nordfjord vart bygd var det oljeeventyr der, det hende i 1935. Det var i
dei harde tredveåra
og alt som kaste
litt ljos i ei mørk tid vart motteke
med opne armar. Ynskjekvisten
var
flittig i bruk og det var ikkje få felt
med sylv eller andre metall dei fann
desse leitarane.
Fantasien fekk fritt spelrom når dei
snakka om dei veldige rikdomane som
låg gøymde i fjella, det var ikkje
småsummar det galt. Kor mykje både
dei som leita og fann, og dei som
høyrde om funna trudde på dette skal
vere usagt.
Noko som ingen hadde tenkt at det
fanst og derfor heller ikkje drøymt
om å leite etter var olje. Likevel hende det fantastiske,
i ei vegskjæring
kom oljen rennande
rett ut av leirmassa.
Det var som det verste gulrush i
Amerika, oljen vart samla i kopper
og kar og i smia hjå smeden skulle
kvaliteten
prøvast. Der var varme so
ein kunne sjå kor lett den brann og
der kom folk som hadde vet på reglane for skjerping. No var det slutt på

I Norge er det til maling- og
plastindustrien
og til maling- og
lakkproduksjon
man bruker PCB,
men det brukes også som olje i
transformatorer.
Innen industrien
kjenner man faremomentene
ved
stoffet og det skal nå arbeides intenst for å finne andre stoffer til
erstatning for PCB.
Ved Statens Teknologiske
Institutt har man ikke vært klar over
faren ved dette stoffet, forteller
ingeniør Terje Morseth til Arbeider-Avisa.
Malingstyper
som inneholder
clophen,
et PCB-produkt, er benyttet såvel i sykehus
som i fiskehaller. For bruk i sykehus er det selvsagt helt ille. Forskningsresultater
viser at hvis man
ma/er tak og vegger i et rom med
maling inneholdende
dette stoffet,
vil atmosfæren være giftig.
De aktuelle malingsorter
nyttes
både innvendig
og utvendig
på
hus, forteller
ingeniør Morseth.
Giften får man sannsynligvis
i seg
gjennom
huden. Akutte
lidelser
forårsaker
eksem, populært
kalt
kloreksem.
Den langsomme
forgiftningen skjer ved at giften tren-

hardt arbeid og blodslit, det laget som
hadde denne akkorden
kunne «byrja
eit nytt og betre liv,» slusken hadde
vorte olj esj eik.
Mellom det laget som fann oljen og
vårt lag var der berre to akkordar so
vi var av dei første som fekk greie på
del store omveltingane
og den veldige
velstanden
som no var ventande. Om
kvelden fortalde eg det heime og vart
då den første som fekk vete at oljeeventyret var slutt før det tok til. Far
sa med ein gong at der dei hadde
funne oljekjelda
hadde det i alle år
stade ein telefonstolpe
og han meinte
det var impregneringsveska
frå denne
som hadde samla seg i ei hole i leiren
og so rann ut når der vart greve. Dagen etter synte det seg at slik var det.
Kvardagen
var som før, det tok for
fort slutt på oljen den gongen.
S. N.

HOVEDSTYRET
Hovedstyret har i denne periode behandlet og avgitt innstilling i følgende
større saker:
Spørsmål om billighetserstatning
til
etterlatte
etter skredulykken
i Folgefonn-området,
overclragelse av fallrettigheter til A/S Kvænangen kraftverk,

ger inn gjennom huden, og inn i
fettet hvor den lagres.
Helsedirektør
Evang understreker at man ikke har noe kjennskap til at det her i landet er blitt
påført alvorlige skader på mennesker
ennå. Vi kan imidlertid
ikke vente til de alvorlige forgiftninger skjer, før vi tar våre forholdsregler, sier han.
Stoffet minner om DDT ved at
det nedbrytes overordentlig
langsomt i naturen.
Viltveterinær
Gunnar Holt ved
Veterinærinstituttet
forteller
at
det er påvist PCB-konsentrasjoner i vilt i Norge, blant annet i
sjøfugl og egg av sjøfugel og andre viltarter.
Det var nok ikkje ArbeiderAvisa som «slo alarm» torsdag. I
Fossekallen
nr. 4 1969 har Dr.
Gunnar østrem ei heil side nettop om kor fårleg dette stoffet er.
Kanskje hadde andre skreve om
det her i landet fØr, men det er
ukjent for meg. Då eg ringde til
Helsedirektoratet
om saka fortalde
dei der at det hadde vore arbeidt
med saka sidan det stod om stoffet i Fossekallen.
Det var Dr.
østrem som hadde teke opp spØrsmålet opplyste dei. I nr. 3-1970
står enda meir om emnet.
Det var det.
S.N.

eventuell
lovendring
av Vassdragsloven av 14. desember 1917, Norsk Hydros konsesjonssøknad
til Dagalifallene, bortleie av statens fallretter m. v.
i Adamselva og Frierfjordelva,
regulering
av Arnevikelv
(Storvatn)
i
Afjord, tilskott til vassdragsundersøkelser i 1970, konsesjonsog ekspropriasjonssøknad
for et 6 kV kabelanlegg Kullebunden—Gomsrud,
konsesjonskraft
fra Sira-Kvina
Kraftselskap, konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for en 300/400 kV kraftledning
Aurland—Hol
forsåvidt
angår ledningsfØringen i Hol kommune, statskraftprisen
fra 1. januar 1971 og statskraft til alminnelig
forsyning
og til
kraftslukende
industri
i perioden
1.
juli 1970 til 30. april 1974 syd for Salten.

For øvrig har virksomheten
vært
preget
av et stort antall personalsaker og som vanlig saker vedrørende statsstønader,
kraftleiekonsesjoner, Konsesjonsavgiftsfondet
samt forbygninger.
Befaring i Aurlandsdalen
vedrørende
300/400 kV kraftledningen
Hol—Aurland ble gjennomført
5.-6. juni, 275
kV-linjen Kvanndal—Songa
den 22. og
23. juni, tilleggsreguleringen
i Røldal—Suldalvassdraga
med grunneiermøte den 23. og 24. juni, samt fredningsobjektet
Låtefossen den 24. juni
1970.
FOS$EKALLEN
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AVDELING
FOR
VASSKRAFTUNDERSØKE
AV FAGSJEFERNST H. WESSEL

En kjent filosof formet for noen
år siden denne setningen:
«Fremtiden er ikke lenger hva den var».
Med dette tenkte han nok ikke
på kraftutbygging,
ei heller på
undersøkelser
av landets
vasskraft.
Mange
forklaringer
kan
imidlertid
gis for å tolke filosofens ord på forskjellige
områder,
men la oss her feste oss ved et
spesielt felt:
Vi har i dag muligheter
for å
utnytte
vasskraftressursene
langt
bedre. Ingeniører og teknikere utvikler i økende tempo nye metoder for å temme naturkreftene,
plukke dem fra hverandre,
sette
dem sammen og kombinere dem til
nye mønstre som gir økt økonomisk vekst og bedre livsvilkår.
Fremtiden
er et øyeblikksbilde,
og det levende liv skaper daglig
nye forutsetninger
og aspekter. I
dag reises til og med spørsmålet
om vi trenger fortsatt økonomisk
vekst i vårt overflodssamfunn.
For
første gang i historien kan vi velge
hva slags samfunn
vi ønsker å
skape, uten å være i en tvangssituasjon med nøden bankende på
døren.
Det er på det politiske plan at
spørsmålene om utnytting av våre
kraftkilder
blir avgjort, men politikerne kan ha det like vanskelig som ordføreren i en liten kommune hadde det i en sak:
«Æ har forlengst gjort mæ opp
mi meining», sa han —». Så æ e
villig te å stæm på ka som helst».
Det faktiske forhold er at det er
planleggerne
og de tekniske
avdelinger i etaten som belyser valgmulighetene
i energipolitikken
og
de konsekvenser
ulike valg måtte
føre til. Avgjørelser
må stadig
treffes, men det er et viktig ledd
i styringsprossen
først å skaffe
til veie klarhet og orientering
om
10
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forutsetningene
og tankegangen
i
den strøm av resultater
regnemaskinene spyr ut, og som det er
ytterst vanskelig å kontrollere
for
dem som ikke er spesialister.
Vasskraftundersøkelser
og teknisk-økonomiske
redegjørelser
i
konkrete
utbygningssaker
bør
være en selvfølgelig del av saksbehandlingen
før
beslutninger
treffes om vår energipolitikk.
Av
dette kan kanskje feilaktig sluttes
at det VU sysler med bare er noe
som har interesse for saksbehandlerne i konsesjonssaker
og for direktørene og hovedstyret.
Galt, ja
helt galt. Opplysninger
og best
mulige informasjoner
om vassdragene
og kraftkildene
er utgangspunktet
for den daglige virksomhet innen nesten alle avdelinger i Vassdragsvesenet,
ja for alle
som på en eller annen måte er
knyttet til vår energiforsyning.
Jeg har, for ikke å være pretensiøs, holdt ordet langtidsplanlegging utenfor hittil. Men i forbindelse med VU's arbeidsområde
kan jeg neppe komme utenom,
selv om den beskjedne bemanning
på langt nær kan etterkomme hva
avdelingen
burde satse på dette
felt. Det er ikke forsvarlig å nærme seg det veld av uløste problemer som knytter seg til vår fremtidige energiforsyning
uten å klarlegge detaljert
og oversiktlig hva
vi har bygd ut. Dernest må avdelingen studere og undersøke
hva
slags tiltak i vassdragene som kan
komme på tale ved fortsatt utbygging. Sist men ikke minst: Hvordan kan de planer som fremmes,
teknisk og økonomisk best tilpasses det eksisterende
system, helheten og den form for fremtid som
vi ønsker?
Naturligvis kan disse problemer
ikke løses uten en fornuftig filo-

sofi, men fakta om planløsning,T,
muligheter,
ytelser og kostnader
er det også særdeles nyttig å undersøke nærmere.
Med arbeidsoppgaver
som delvis
overlapper
hverandre
og en alt
for snau bemanning
i forhold til
målsettingen
har det ikke vært
hensiktsmessig
å dele opp avdelingen administrativt
i kontorer
med hvert sitt virkefelt
og ansvarsområde.
Det har vært rasjonelt å arbeide i lag og sette inn
kreftene der hvor det trengs mest.
Avdelingen
har utviklet
seg til
et team som kort summert søker
å gjøre den best mulige innsats på
følgende arbeidsområder:
Nivellementer,
oppmålinger og
markedsundersØkelser.
Landets vassdrag blir nivellert
systematisk.
Ved prioritering
av
oppgavene blir det tatt hensyn til
aktuelle kraftverskprosjekter,
slik
at arbeidet de senere år har vært
konsentrert
om vassdrag som står
foran utbygging. Samtidig foretas
oppmålinger
og undersøkelser
i
marken for å kunne bearbeide og
supplere eldre planer og utarbeide
nye.
Teknisk-Økonomiske
utredninger.
En stor del av arbeidstiden
går
med til å besvare forespørsler
om
nyttbare og utbygde kraftkilder
og
til å avgi uttalelser
og tekniskøkonomiske utredninger
i konsesjonsspørsmål.
I slike saker er det
en økende tendens til å få belyst
og undersøkt
alternative
planløsninger.
Oversikter over utbygd vasskraft.
VU samler og holder å jour de
viktigste data for det eksisterende
vasskraftsystem.
Det legges stor
vekt på å presentere
disse data

Liv Skåre

Ernst H. Wessel

Kåre Berg

øystein

Myrset

Erik Kielland

Arne Nordmo

på en oversiktlig
og anvendelig
måte. Vi skal her nevne: Skjematiske oversikter, utarbeidet for alle
vassdrag med kraftverk på 1 MW
eller mer. Skj emaene inneholder
magasinog tilsigsdata
for delfeltene, samt spesifikasjoner
for
installasjon,
vassforbruk
og energiekvivalenter
for kraftverkene.
Oversiktene
forelå
første
gang
komplett
pr. 1. januar
1967 og
ajourføres fortløpende. Disse oversikter brukes i stor utstrekning
av
alle som arbeider med systemanalyser, langtidsplanlegging
og kraftbalansestudier.
Kart over kraftverk
og reguleringsanlegg i målestokk 1 : 325 000
samt publikasjonen
«Utbygd vasskraft i Norge» som avdelingen utgir, har det også vist seg å være et
stort
behov
for. Publikasjonen

forelå i mars 1969 i 2500 eksemplarer og er nå på det nærmeste
utsolgt (rest 400 eksemplarer).
Oversikt over nyttbar,
ikke utbygd vasskraft.
Dette er VU's viktigste,
men
også mest forsømte arbeidsområde.
En fullstendig
oversikt over landets resterende nyttbare vasskraft
er et omfattende
og krevende arbeid. Ofte er det slik at langsiktige oppdrag må vike for presserende aktuelle saker.
Det ideelle ville selvsagt være
om VU gjennomførte
en selvstendig prosjektering
for gjenværende
kraftkilder.
Men det lar seg ikke
gjøre av hensyn til tidsfaktoren.
Det haster med å få ferdig en ny
oversikt
over nyttbar
vasskraft
og vi merker daglig tidspresset på

Lillan Kristiansen

Olav Frøystein

Knut J. Simonsen

pulsen. Vi har derfor løst skissert
vært henvist til følgende arbeidsgang:
Egne planer lages bare der det
ikke finnes noe tilfredsstillende
fra før. For øvrig bygger vi stort
sett på tidligere utarbeidede
planer fra Studieselskapet,
kraftselskapene, private konsulenter m. fl.
Alle planer vurderes og kontrolleres særlig med hensyn på kostnadsoverslag
og forventet
økonomisk utbytte
redusert
til nåverdi. Alt må bygge på et enhetlig
grunnlag,
samme kontoplan,
enhetspriser,
driftskostnader,
renteavskrivningstid
etc. og samme
grenseverdier
kalkylrente
og priser på forskjellige energikvaliteter
og effektytelser.
Prosjektene rangeres etter lønnsomhetskriterier,
dvs. forventet
FOSSEKALLEN 11

netto utbytte redusert til nåverdi
og i prosent av totale anleggskostnader.
Prosjektene
føres inn i skjematiske oversikter
tilsvarende
de
som er utarbeidet for det utbygde
system. På grunnlag av lønnsomhetskriterier
og de aktuelle behov
kan disse skjemaer da nyttes av
alle som arbeider
med langtidsplanlegging, distriktsvis og i landsmålestokk.
Skjemaene
er ment å
være et egnet grunnlagsmateriale
for å studere vår fremtidige enegiforsyning i modeller ved forskjellige utbygningsstadier
avpasset
etter behovet for kraft i for eks.
5 års intervaller.
Videre vil det
være mulig å studere forholdene
i modeller med alternative løsnin-

ger og utnyttingsgrader
avhengig
av hensynet til naturvern,
behov,
finansieringsmuligheter
etc.
De nye anlegg forhåndsdimensjoneres i hevedtrekk
av VU etter
et enkelt og oversiktlig EDB-program, som med nærmere bestemte
forutsetninger
simulerer ytelsen i
det enkelte kraftverk
til enhver
tid når det tas sikte på maksimalt
økonomisk
utbytte
av systemet
som helhet.
Det ferdige materiale vil bli presentert på liknende måte som for
utbygd vasskraft. Foruten de skjematiske oversikter
er det meningen å lage et oversiktshefte
med
tabeller og karter for hvert fylke
samt kartskisser
for de større enkeltprosj ekter.

Det er mange som venter på
resultater av vasskraftundersøkelsene. Vi selv er naturligvis
også
klar over at tidsfaktoren
er av
avgjØrende betydning. Vi er overbevist om at selv et beskjedent
bidrag
på dette
arbeidsområde
vil være av stor verdi for en
rasjonell og fremtidsrettet
utnytting av våre kraftkilder.
Avdelingen arbeider
derfor med en
målsetting som er et kompromiss
melom hva vi vet burde gjøres og
hva vi med vår bemanning makter å overkomme innen en rimelig tidsfrist. Så får vi heller korrigere noe mere etterhvert.
Framtiden vil nemlig ikke i noe tilfelle
være hva den var.

PROSJEKTERING
Gir beslutningsprosedyren under prosjekteringsarbeid en optimal løsning
ved valg av permanentutstyr for våre vannkraftstasjoner?
foran
Statskraftverkene
står
store utbygginger
i de nærmeste
år. Millioner skal investeres i utstyr, og jeg vil her sette søkelyset
på forvaltningen
av denne kapital.
Er investeringene
vel funderte?
Har vi dag en beslutningsprosedyre som gir oss det riktige utstyr
sett på en teknisk og økonomisk
bakgrunn?
Eller er det hele et
spørsmål
om tilfeldigheter
og
gammel vane?
Et kanskje
noe
provoserende
spørsmål,
men jeg
mener det er meget viktig å få
dette
sakskompleks
saklig
og
objektivt
vurdert.
Undertegnede
vil ikke prøve på dette her, men
jeg vil trekke fram noen eksempler som kan tyde på at prosjekteringsfasen kan bedres.
FØr jeg trekker fram eksempler,
vil jeg kort beskrive
prosjekteringsarbeidet,
dvs, slik som jeg
har funnet ut at det fungerer her
i huset. Arbeidet deles inn i 3 faser.
Forprosjektet.
Arbeidet
består hovedsakelig
i å få satt
opp en kostnadsramme
for
den aktuelle utbygging.

Forteller fase 1 oss at utbyggingen er økonomisk
som, utarbeides
tegninger og
prisoverslag
for «gul-boka».
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Stortinget gir konsesjon. Data
for kommersiell
drift av anlegget fastsettes,
og planløsning for bestillingsgrunnlag
og formtegninger
utarbeides.
I alle faser tror jeg beslutningsprosedyren
kan effektiviseres
og
forbedres.
Jeg vil nevne 3 konkrete eksempler som peker i den
retning:
På grunn av mangelfulle
undersøkelser
måtte
arrangementet i en pumpestasjon
forandres etter at utstyret
var
bestilt. Senterlinje pumpe ble
hevet, og derav måtte aksler,
grenrør og sugerørs luker forkortes.
I fase 2 ble et kraftanlegg
foreslått utbygd med 2 Francisturbiner.
I fase 3 ble dette
forandret til 3 Peltonturbiner.
Et pumpe-turbinanlegg
kunne
i et tilfelle erstatte en dam og
derav skåne et dalføre for regulering. Dammen blir bygd.
Vi forvalter
en del av statens
penger, og bør derfor ha et kritisk
syn på vår organisasjon. Det «kritiske synet» er i privat industri

det årlige over-, eventuelt underskudd. Hos oss er det «kritiske
syn» blindet, og derfor tror jeg
vi skal være på vakt, vi kan risikere å bli en lite effektiv organisasjon. Til slutt noen spørsmål:
Er valg av permanentutstyr
en samordnet virksomhet, slik
at vi kan bygge på tidligere
erfaringer?
Leter vi bevisst
bedre løsninger?

etter

nye og

Er staten en så attraktiv
arbeidsplass
at organisasjonen
blir tilført
dyktige,
erfarne
fagfolk?
Blir det i de enkelte tilfeller
utarbeidet
detalj erte
nettverksplaner
ingsarbeidet?

for

prosjekter-

De enkelte eksempler
jeg har
trukket
fram behøver ikke bety
noe, for de er kanskje feil valgt.
Jeg kunne ha valgt andre. Det er
ikke min hensikt å tråkke enkelte
på tærne, men jeg tror vi mangler
et dynamisk element i vår organisasjon, det såkalte «kritiske syn».
Er det her en oppgave for vårt
Rasj onaliseringskontor
?
Reimer

Berg.

Kommentarer til Reimer Bergs innlegg
om beslutningsprosedyren
under prosjekteringsarbeider
Av fagsjef WilliamGreve

Reimer Berg reiser i overskriften spørsmålet
om beslutningsprosedyren
under prosjekteringsarbeidet gir den optimale løsning
ved valg av permanentutstyr
for
våre vannkraftstasjoner.
I selve
innlegget
tror han beslutningsprosedyren
kan forbedres
«i alle
faser», og sikter her såvidt skjønnes til alt som foregår fra og med
forprosjekteringen
til og med utbyggingen av prosjektet. Han reiser spørsmålet om våre beslutninger fattes på grunnlag av tilfeldigheter og gammel vane, og mener
at vi ikke har tilstrekkelig
kritisk
syn på vår organisasjon. Han nevner også tre konkrete
eksempler
som etter hans mening viser at beslutningsprosedyren
har sviktet,
og sier han også kunne valgt andre
eksempler.
Dette med beslutningsprosedyren er hos oss som hos andre et
ytterst interessant,
aktuelt og omfattende tema, som innbefatter den
enkelte ansattes muligheter
for å
komme til orde med sin viten og
sine synspunkter
og medinfluere
på sluttresultatet,
ledelsens evne til
å få forløst og trukket inn det som
finnes av faglige ressurser og arbeidskraft
på ethvert
trinn, informasjonssituasjonen
innen bedriften,
organisasjonsog samarbeidsspørsmål
osv. I det hele
tatt den mangfoldighet
av tankevekkende forhold som ofte diskuteres under
etikettene
bedriftsdemokrati, bedriftsmiljø,
trivsel på
arbeidsplassen,
medinnflytelse
osv.
Disse emnene er imidlertid ikke
bare interessante,
men også svært
så omfattende,
og Berg er vel i
hvert fall i denne omgang først
og fremst interessert i en mer konkret kommentar til sin artikkel.
Det å treffe en riktig beslutning
avhenger av mange faktorer; vik-

tige er fyldestgjørende
og korrekte opplysninger,
faglig innsikt til
bearbeiding
og vurdering av opplysningene og bestemte meninger
om hva man ønsker (en målsetting). Fra tidspunktet
da tanken
om en ev. utbygging
fødes til
kraftverket
er fullført treffes et
utall av beslutninger
av varierende vanskelighetsgrad
og betydning. Sluttresultatet,
f. eks, om en
utbygging skal foreslås og i hvilken form, bygger i virkeligheten
på en rekke underliggende
beslutninger ved hvilke det alltid kan
spørres om de er riktige. Jo flere
feil underveis, jo større sjanse for
at sluttvurderingen
og dermed resultatet ikke blir det beste. På alle
trinn i beslutningsprosedyren
er vi
avhengig er å ha de ressurser vi
trenger, penger, tekniske hjelpemidler, en god organisasjon
og
ikke minst nok og tilstrekkelig
kvalifiserte
og pålitelige folk. Sivilingeniøren
som skal foreta de
mer innsiktskrevende
vurderinger
er avhengig av de opplysninger,
målinger, beregninger e. I. som andre har utført. Helt fra starten av
blir den enkelte
saksbehandler
stilt overfor valgmuligheter
som
krever
en avgjørelse
av ham:
Hvilket
kartmateriale
skal jeg
bruke, bør jeg undersøke om det
finnes bedre karter, skal jeg stole
på min forgjengers
beregninger
eller kontrollere
dem, var den og
den målingen eksakt nok eller bør
jeg gå tilbake og undersøke nærmere, skal jeg uttale meg med bestemthet eller gi uttrykk for den
tvil jeg egentlig har, skal jeg ta
dette spørsmålet
grundigere
eller
er det viktigere
at jeg kommer
videre osv. osv. De beslutningene
som hver enkelt av oss således tar
innenfor vårt eget arbeidsfelt
er
etter min mening et vesentlig ele-

ment i det vi kan sammenfatte
under betegnelsen beslutningsprosedyren, og det bør derfor være
nevnt.
De beslutninger
Berg omtaler
er imidlertid de større og avsluttende avgjørelser som f. eks, hvilken maskin vi skal bestille, hvor
stor bør en dam være og hvor bør
den legges, skal vi foretrekke
en
større eller to mindre maskiner,
hvor skal vi legge kraftstasjonen
eller kanskje hovedspørsmålet
om
hvorvidt et prosjekt skal fremmes
som forslag med konsesjonssøknad osv.
Når det gjelder våre organisatoriske forutsetninger
for å treffe
riktige beslutninger
av denne art,
må vi kunne si at vi i Statskraftverkene
arbeider
innenfor
en
gjennomtenkt
og veloverveiet bedriftsorganisasjon.
Da Statskraftverkene ble etablert i 1960, ble vi
organisert
med bestemte
siktepunkter
overensstemmende
med
velprøvde og anerkjente
prinsipper for bedriftsorganisasjon.
Jeg
går ikke nærmere
inn på dette
her, men skisserer bare at vi som
kjent etablerte oss med 4 såkalte
fagavdelinger
og 3 stabskontorer.
Fagavdelingene
er igjen inndelt i
kontorer
med bestemte
arbeidsoppgaver. Det som her er sagt betyr ikke at vi er garantert å ha den
til enhver tid beste organisasjon
for våre arbeidsoppgaver,
men det
betyr at den del av beslutningsprosedyren
som refererer
seg til
vår organisasjon
er bevisst
og
gjennomtenkt.
I parentes bemerkes at det i Statskraftverkenes
ledelse er enighet om at vår organisasjon systematisk bør gjennomgås
kritisk
periodevis,
rimeligvis
1
gang i året, uten at vi har maktet
å gjennomføre
dette i praksis.
Imidlertid
har vårt rasjonaliserFOSSEKALLEN
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ingskontor for en tid siden fått i
oppdrag nettop å gjennomgå vår
nårværende
organisasj onsform
kritisk og fremsette ev. forslag til
endringer. Jeg føyer også til at vi
innen Statskraftverkene
i lengere
tid har hatt gående systematiske
diskusjoner og undersøkelser
for å
finne ut på hvilke felter vi ev. har
vilkår og behov for den arbeidsorganisasjon som går under navnet
prosjektledelse.
En avgjørelse her
er nær forestående.
Vi må således
sammenfattet
kunne si at vår bedriftsorganisasjon selv om den kanskje i dag kan
forbedres, ikke har vært eller er
noen hindring for en god beslutningsprosedyre.
Når det gjelder
tilgangen
på
nødvendige
opplysninger,
beregninger,
underliggende
vurderinger, målinger osv., er vi avhengig
av egne folk og utenforstående
institusjoner,
konsulenter
m. v.
Statskraftverkene
benytter
i stor
utstrekning
slik utenforstående
assistanse, og vi har gjennom årene
etablert et meget godt og nyttig
samarbeid
med slike ekspertiseorganisasjoner.
I tillegg til våre
egne folks arbeid må vi stort sett
kunne si at de faktiske forhold på
denne måten blir godt tilrettelagt.
Imidlertid
har det sikkert
ikke
vært til å unngå at tidsnød har
fremtvunget
avgjørelser før vi har
fått belyst en sak så godt vi har
ønsket, og vi har nok senere hen
kunnet mene at andre løsninger
enn den valgte ville vært å foretrekke.
Men dette henger
ikke
sammen med svakheter
i beslutningsprosedyren.
Uansett
hvor
fortreffelig
denne måtte være, vil
det alltid kunne forekomme at det
er viktigere å treffe en avgjørelse
raskt enn at avgjørelsen
bedømt
ut fra andre forhold er den gunstigste.
Om våre egne ressurser på arbeidskraft
kan det sies meget. Et
viktig trekk i bildet er at et trangt
arbeidsmarked
kombinert
med
stort sett relativt lave statslønninger har gjort tilgangen på kvalifiserte folk problematisk. Våre prognoser viser behov for en ganske
sterk øking av personalet
i løpet
av 1970 og 1971. I parentes bemerkes forøvrig at vi også har en
økende vanskelighet
i for liten
kontorplass, spesielt hvis målet er
å opprettholde
vår nåværende
standard med hensyn til plass pr.
ansatt. Visse felter av vår virksomhet arbeider på kanten av en
14
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forsvarlig bemanning, hvilket forøvrig hovedsakelig
har vært til
ulempe for de som arbeider
på
slike områder og ikke for løsningen av vedkommende
arbeidsoppgaver.
Hovedsaken
i personalsituasjonen
er allikevel, i ethvert
fall foreløpig, at det innen Statskraftverkene
er et solid miljø av
faglig dyktighet, og vi har iblant
oss meget dyktige spesialister også
på de felter Bergs innlegg berører.
Igjen kan vi nevne at tidsfaktoren
av og til kan begrense oss; men
vi kan ikke si at bemanningsforholdene generelt er et svakt ledd
i beslutningsprosedyren.
Når det
gjelder
faglig dyktighet,
er vi
tvert om godt rustet.
I det foregående
har jeg vært
inne på forskjellige
faktorer som
etter min mening er vesentlig
i
beslutningsprosedyren,
og flere
kunne vært nevnt. Det jeg har
skrevet
gir kanskje
et feilaktig
inntrykk
av perf ekte tilstander
som vi kan meske oss åndelig med
i avslappet ro og at Bergs innlegg
derfor bare beror på misoppfatninger og skepsis. Begge deler
ville være feil. Meningen har vært
å hevde at vi har de nødvendige
ingredienser
for å kunne treffe
beslutninger
som våre arbeidsoppgaver er tjent med. Men det
skal til et samspill mellom alle
disse faktorer,
og det spørs om
ikke det er her vi har den vanskeligste oppgaven.
Forståelsen
for
sammenhengen
mellom våre forskjellige
arbeidsområder,
kunnskap om hvor i huset aktuell assistanse kan fås, villighet til å gi
og til å be om opplysninger
og
hjelp, åpenhet i samarbeide,
respekt for og lojalitet overfor egne
og andres
arbeidsområder;
alt
dette er til 7. og sist vanskeligere
å etablere enn faglig kunnen og
gode bedriftsorganisasjoner.
Det
gjelder i arbeidslivet
generelt, og
vi kan rolig gå ut fra at vi også
hos oss har ressurser og muligheter som ikke kommer til nytte
fordi en eller flere av de nevnte
eller liknende forhold klikker. Det
er folk i ledende stillinger som har
de største muligheter og det største
ansvar for å gjøre en positiv innsats på disse områder, men la oss
ikke derfor undervurdere
betydningen av den enkeltes muligheter og ansvar.
Som konklusjon
vil jeg si at
Reimer Bergs generelle bemerkninger svartmaler og forenkler situasjonen; men han reiser viktige

spørsmål på områder som vi alltid
og daglig bør være våkne overfor
og hvor vi utvilsomt kan forbedre
oss.
De eksempler
som er nevnt i
innlegget
har etter mitt skjønn
mindre betydning
i dette bildet.
Dog bør om eksempelet
i pkt. 3
sies at et pumpe- og turbinanlegg
i det omtalte tilfellet ville overflødiggj øre det magasin som ble
bygget, men til gjengjeld
måtte
magasinet etableres et annet sted.
Det hele var en vurderingssak,
og
avgjørelsen kan derfor diskuteres;
men noe eksempel på mangel ved
beslutningsprosedyren
er dette
ikke.
Bygningsavd.
15/7-1970
William Greve.

Lite opplysande
om PCB
I boka «Vedlikehold
ved elektrisitetsverker»
står om lag to sider om
Brannsikre transformatoroljer».
Det er
nett om desse sortane olje; men der
står ingen ting om kor fårlege dei er.
Det einaste der står er: «Askarelene»
må behandles
med forsiktighet,
både
for å unngå forurensninger
og fordi
enkelte av dem må antas å være mer
eller mindre giftige. Det har vist seg
at enkelte personer er allergiske overfor disse nye oljer, idet huden blir
lettere irritert.»
Det står til slutt i stykket at desse
oljane er dyre, so dei er lite i bruk
utanom i Amerika. Boka er fra 1961.
S.N.

Verdifull
løypestreng
Ved

inkaminasjonen

kraftlinjeskjønn

sønnafjells

av

et

større

prosederte

en høgsterettsadvokat
hardt på det
forhold at den nye linja ville gjøre
det umulig å nytte de mange løypestrengene som var i bruk i området.
Men under befaringen. gikk det mil
etter mil før advokaten
kom over en
streng. Her doserte han desto kraftigere omkring de skader grunneieren
ble påført. Så spør han om grunneieren har noe å tilføye, og får da dette
svaret:
«Det kan ve/ være rett og rekti alt
det du sier, — men dætta æ nå antenna mi dætta da!,>
B.

IN MEMORIAM
IN MEMORIAM
Det var en tragisk melding
vi fikk om overingeniør
Dyre
Vaa's bortgang den 3. august
en alder av 48 år etter et kort
sykeleie.
Vaa begynte
sitt arbeid
i
NVE i 1954 som ingeniør I ved
Elektrisitetstilsynet
2. distrikt
etter eksamen fra Norges Tekniske Høyskole, elektrolinjen.
I
desember
1958 gikk han over
til Elektrisitetsavdelingen,
Konsesjonskontoret,
som avd.ingeniør I. I 1961 ble han overingeniør II ved samme kontor i
Elektrisitetsdirektoratet,
og i
1967 ble han tilsatt som overingeniør I og leder for kontoret.
Vaa var en av dem som arbeidet rolig, samvittighetsfullt
og nøyaktig. Han arbeidet seg
fram til stor faglig dyktighet
innenfor fagområdet
konsesjon
og ekspropriasjon
for elektriske
anlegg, kraftleiekonsesjonsog
konsesjonskraftsaker
m. v. Han
fikk etterhvert
stor erfaring
innenfor
sitt saksområde
og
brakte i samarbeid
med sine
kolleger en lang rekke saker
fram til løsning til beste for
vårt samfunn.
I tillegg til sine fagkunnskaper representerte
Vaa de beste
menneskelige
egenskaper.
Vi
som hadde gleden av å samarbeide med ham i mange år
lærte således å sette pris på
hans evne til samarbeid,
hans
gode humør og hans evne til å
være med å skape en trivelig
atmosfære ved avdelingen.
Dyre Vaa's alt for tidlige
bortgang
har gjort et meget
sterkt inntrykk blant hans arbeidskamerater
i Elektrisitetsdirektoratet
og alle andre som
kjente ham i NVE og i elektrisitetsforsyningen
forøvrig
utover landet. Han etterlater
seg
et dypt savn og vi vil huske
ham med bare gode minner.
Vi takker for hans innsats i
NVE og lyser fred over hans
minne.
Alf Johansen.

Fagsjef Alf Schønsee ved Elektrisitetsdirektoratet
døde den 3.
august d. å. etter noen måneders
sykdom, vel 65 år gammel.
Etter først å ha tatt eksamen
ved OTS i 1926 ble fagsjef Schønsee i 1935 uteksaminert
fra TH
Karlsruhe
som elektroingeniør.
Etter ca. 15 års praksis ved installasjonsvirksomhet
og i elektrotekniske firmaer,
kom han i 1947 til
Elektrisitetsavdelingen
ved NVE
og gikk i 1950 over til Konsesjonsog tilsynsavdelingen.
Fra 1963 var
han ansatt som fagsjef ved denne
avdeling.
I de år han var ved NVE nedla
Schønsee et stort og fortj enestefullt arbeid på en rekke områder
innenfor det fagområde hans avdeling omfattet.
Han var NVE's
representant
i et stort antall utvalg og komiteer hvorav kan nevnes: Nordisk komite for samordning av elektriske sikkerhetsspørsmål (NSS ), permanent
komite
for forskrifter
for elektriske
anlegg, flere sertifiseringskomiteer
og sakkyndige
råd
samt
NEK's
råd. Hans store innsikt i de spørsmål komiteer og utvalg behand-

let, gjorde Schønsee til en nøkkelmann i en rekke saker, og hans
ord ble tillagt den vekt de fortj ente.
Fagsjef Schønsee administrerte
sin avdeling på en mønstergyldig
måte, og søkte alltid etter å effektivisere avdelingens arbeid ved
fornuftige
administrative
tiltak.
I mange år arbeidet
avdelingen
med stor underbemanning,
og det
var store problemer med å få avviklet saksbehandlingen
på rimelig tid. Stadig nye oppgaver ble
også pålagt, men takket være det
teamwork Schønsee fikk etablert,
lyktes det alltid å finne en utvei
til å få sakene ferdigbehandlet
på
en utmerket
måte. Schønsee var
aldri redd for å ta ansvaret for de
mange alvorlige
avgjørelser
det
var delegert til hans avdeling å
ta, selv om det ofte skaffet ham
ubehageligheter.
Forholdet mellom fagsjef Schønsee og over- og underordnet
var
alltid godt. Han kunne til sine tider virke krass i sine replikker,
men det lå alltid et glimt av humør bak, slik at alle forsto den
gode mening med ordene.
Savnet av en trofast medarbeider vil føles sterkt,
og vi lyser
fred over fagsjef Schønsees minne.
Rolf Moe.

IN MEMORIAM

Fullmektig Kitty Waaler er død
Dei går bort den eine etter den
andre av desse som i eit langt liv
arbeidde i Vassdragsvesenet.
Frk. Waaler var fødd i 1892 og
vart altso 78 år. Ho kom til NVE
i 1917 berre 25 år gamal og vart
verande der til ho gjekk av for
aldersgrensa
i 1959. Ei tid var ho
sentralborddame
og var då i kontakt med heile etaten. Då ho slutta
på sentralbordet
tok ho til i Elek-

trisitetsavdelinga
og var der til ho
gjekk av for aldersgrensa.
Frk. Waaler var ivrig esperantist og var godt inne i dette språket. Ho såg i Esperanto ein veg til
at folk skulle forstå kvarandre
og
leve i fred, og var lei seg for at
ikkje dei unge viste noko serleg
interesse her.
Vi lyser fred over minnet.
S N
FOSSEKALLEN
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Osa

kraftanlegg
50 ÅRS ANLEGGSTID
UTAN RESULTAT

AVSIGURDNESDAL
Når no Eidfjordverka
i Hardanger skal byggja3t kan det vere
verd å minnast andre utbyggingsplanar i dette området. Det er i
år 55 år sidan det vart gjeve konsesjon for å bygge ut Austedalsvassdraget i Osa.

Osa Fossekompani
vart skipa i
1914 og føremålet var å bygge eit
stort kraftverk
inne i botnen av
Osafj orden i Hardanger.
Det var
serleg elvane Austdøla og Norddøla det var tenkt på, men og andre elvar i området.
I 1915 fekk so kompaniet konsesjon på denne utbygginga og eit
av vilkåra var at arbeidet med
utbygginga skulle vere i gang innan to år frå konsesjonsdatoen
som var 30. juni. Fristen for å ha
fått anlegget i drift var 5 år so
det var ikkje sett av lang tid til
planlegging.
Austedalsvassdraget
var svert
høveleg til utbygging med den anleggsteknik
som då vart brukt.
Ein av ingeniørane
ved Norsk
Vannbyggingskontor
i Kristiania
sa at det var: «Et av de gunstigste vassdrag
på Vestlandet
som

•

ennu er ledige. Det er neppe noe
vassdrag der man med en tunnel
på under 3 km lengde kan konsentrere så store kraftmender.»
Planane var i første omgang å
bygge ut sjølve Austedøla og dette
ville og gje mykje kraft. Seinare
skulle så Norddøla førast over og
begge vassdraga skulle samlast i
same magasinet.
Kraftstasjonen
skulle ligge inne i fjellet og dette
var uvanleg på den tid og fekk
mykje omtale. Det vai vanleg å
samanlikne
det med Dovregubbens hall når blada skreiv om anlegget, og det gjorde dei titt og
ofte. Fallhøgda var på 900 m og
det var høgre enn for noko kraftverk som var bygt på den tid.
For å skaffe byggekapital
utvida Osa Fossekompani
aksjekapitalen sin til 3 mill. kroner og tok
opp byggelån i Den Norske Handelsbank.
Det skulle bli stor fabrikkverksemnd i Osa og arbeid for mange
hundrad
menneskje
og det vart
utlyst konkuranse
for regulering
og utbygging
av bustadområdet.
Etter oppdraget
skulle det vore
villabygg
til arbeiderane
og so
forretningsstrøk,
skular,
kyrkje,
forsamlingslokale,
sjukehus, posthus, telegrafstasjon,
rettslokale,
fengsel, park og idrottsplass. Had-

de det gått som tanken var so
hadde Osa vore ein liten by i dag.
I 1916 vart arbeidet sett i gang,
det vart bygt kai og lagerhus, staden fekk telefon og postsamband,
kraftstasjon
for anleggskraft
vart
bygd. Arbeidet kom i gang innover alle fjell med togbane for
materialtransport
til tunnelinnslag
og dambygg. Vegar og bruer vart
og bygd der det var tenleg, det
var sett opp bustader
og lagerbrakker, heile fjellet levde.
Det var då som no delte meiningar om utbygginga
var til gagn
eller til skade. Some skreiv om
storindustrien
som skulle gje levelege vilkår for fatige bygder,
andre skreiv om utbygging
som
kom til å øydelegge det «underdeilige Hardanger».
I 1919 var der 300 arbeidarar og
løna var 1.50 kr. timen for fagarbeidarar
og 1.20 kr. for ufaglærde, det var 57 timar arbeidsveke.
Elles var det vanskelege
tider
for denne utbygginga
som for so
mange slike som vart sett i gang
under den første verdenskrigen.
So lenge krigen varde var det
prisoppgang
og anlegga vart dyrare og dyrare å bygge. So snart
krigen var slutt kom prisnedgangen og då ville varene som skulle
produserast
med straum frå dei
dyre anlegga bli so altfor billege.
I 1918 var det vedteke på generalforsamlinga
i selskapet at aksjekapitalen
kunne aukast til 6
mill, kr. men de tte vart det ikkje
noko av. Om ikkje aksjekapitalen
vart auka so var det noko som
auka og det var byggelånet. I 1918
var det 1.9 mill. kr., i 1919 2.9
mill., 1920 3.8 mill., 1921 4.6 mill.
og i 1922 5.5 mill. kr. No i 1922
skulle altso kraftstasjonen
vore i
drift, men det rast mykje på det.
Arbeidsstokken
var no komen ned
i 50 mann og det såg ikkje ljost
ut for byen i Osa. Det vart søkt
om lenger frist for å fullføre anlegget og Stortinget
lengde fristen i 5 år. Banken gjorde det den

Turbinrør frå tyskartida.

16

FOSSEKALLEN

L1C=3

0
•A
0o

p

-*

fil
st.MoW
KEKKCHUS

for byen

irjj

tl.fiER
U=.1
fogAw-N.BYGXE=1:3

Reguleringsplanen

owntrzigE

i Osa.

/N0C/S7

IME

Fr.Awrmnwe

1!)'`-"-jj")

kl?
0 0

kunne for å halde arbeidet i gang,
for eit kraftverk
som ikkje kjem
i gang kan ikkje betale renter eller avdrag. I 1924 var lånet kome
over 7 mill, kr. og i 1925 var banken komen under administrasjon
og alt anleggsarbeid
innstillt. For
kvar 5 år søkte so kompaniet om
fristforlenging
og fekk det, og på
dette viset gjekk det fram til krigen i 1940.
No kom det tyske selskapet
«Nordiske
Aluminiumsgesellschaft» («Nordag»)
inn i bilete.
Dei sette i gang og ville bygge ut
Austdøla alt i 1940 og heldt det
gåande fram til 1943. Da vart det
slutt.
Ein del vart gjort desse åra, men
arbeidstempoet
var ikkje stort og
det var vanskeleg å halde greie på
eit anlegg som låg so spreidt innover alle fjell.
Staten har no teke over alle aksjane i Osa Fossekompani, dei vart
rekna for å vere verdilause.
I
konsesjonsvilkåra
stod at etter 40
år, altså i 1955, kunne staten krevje innløysing av kraftanlegget
og
at det skulle tilfalle staten vederlagsfritt etter 65 år. Ingen kunne
difor setje igang noko utbygging
når det var lede so langt.
No skal desse vassdraga førast
over til Simadalen. Dei er ein del

av den store Eidsfjordutbygginga,
og Osa som kraftverksområde
har
falle ut. I årevis vil det endå vere
merke innover alle fjell etter ein
femtiårs anleggsperiode
som enda
i ingenting.
Frå Osa krigstida.
Her frå dette anlegget har eg høyrt
ei av dei mest fantastiske
historiene
frå anleggsarbeid
i krigstida. Ein av
basane

inne

på fjellet

operera

med

20

mann og fekk både proviant, tobakk
og anna som skulle til til alle desse.
Han hadde berre 10 mann i arbeid, dei
10 andre var «blindemenn».
Proviant
og alt slikt for 20 mann vart delt på

dei 10 som arbeidde der, men lønningane til dei 10 tok basen sjølv. Karane hadde mistanke om dette, men
dei visste ikkje noko sikkert. Dei gongane det var kontroll hadde han altid folk som arbeidde so langt inne på
fjellet at kontrolløren
fann det uråd å
gå so langt.
Alt gjekk bra til det kom ordre om
å redusere mannskapet
fra 20 til 18
mann og basen ikkje såg seg råd med
å seie opp nokon av «blindemennene»,
men sa opp to av dei som arbeidde
der. Då sprakk
sann
veit eg

det.

Om denne

soga

er

ikkje, eg var sjølv i
Tyssedal på arbeid då og ein som kom
til vår akord kom frå Osa fortalde
den. Det var iallfall der som andre
stader lite fart i arbeidet.

-

Brakke

på fjellet.
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Vernekurs i
Forbygningsavdelingen

Kursdeltakere

Forbygningsavdelingen
arrangerte våren 1970 innføringskurs
i
vernearbeid
og sprengningsteknikk for arbeidsbestyrere,
oppsynsmenn, arbeidsformenn
og maskinførere
fra hele landet. Som
forelesere
ved kursene hadde vi
fått direktør Arnevåg og konsulent Lie fra Vern og Velferd og
overingeniørene
Vagstein
og
Bjørge fra Norsk Sprængstofindustri A/S.

i Solør.

Første kurs ble holdt i Tronheim 27.-29.
april 1970 med ca.
25 deltakere fra Trøndelag, annet
kurs i Tromsø 12.-14
mai med
ca. 20 deltakere
fra Nordland,
Troms og Finnmark og tredje kurs
i Solør med ca. 60 deltakere
fra
øst- og Vestlandet
.
Hensikten
med kursene
var i
første rekke å orientere verneledere og verneombud
ved Forbygningsavdelingens
anleggsdrift
om

grunntrekkene
i vernearbeidet
og
opplegget for avdelingen, dessuten
ble de viktigste regler og sikkerhetsforskrifter
for behandling
og
bruk av sprengstoffer
gjennomgått. Kursene var lagt opp med
forelesninger
og diskusjon.
Ved
side av det rent faglige utbytte
var kursene også verdifulle ved at
deltakerne
ble kjent med andre
som er opptatt av de samme problemer. Kurset i Solør ble ellers
kombinert
med befaring av Forbygningsavdelingens
verksted
på
Elverum og en del forbygningsanlegg.
Det er forutsetningen
at vernearbeidet skal bli fulgt opp blant
annet med et nærmere samarbeid
med Vern og Velferds distriktsrepresentanter.
Oslo, 11. august

1970.

Bård Andersen.

Britisk ekspedisjontil Jostedalsbreen
I den senere tid har det i dagspressen vært referert
mer eller
mindre eventyrlige beretninger om
en engelsk ekspedisjon
til Jostedalsbreen.
Noen av deltakerne
hoppet ut i fallskjerm — angivelig for å prøve mulighetene
for
slik
transport
i utilgjengelige
trakter — mens andre var stasjonert som mottakelseskomite
på
breen.
Lederen av ekspedisjonen,
Captain Sir Ranulph Fienness, sier at
man skal drive «vitenskapelige»
undersøkelser
av breen
og av
gamle ferdselsveger
over den. Han
har tidligere
spurt Brekontoret
om hvilke
oppgaver
som ville
passe for de dagene man er oppe
på breen. Da det neppe vil være
mulig å gjennomføre meningsfulle
vitenskapelige
undersøkelser
i 10pet av en knapp uke, har VHB
forlengst skrevet til Hr. Fienness
og fortalt ham dette. Da han ikke
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ga seg og absolutt ville ha en antydning om en raskt løst oppgave
som kunne sies å ha praktisk eller
vitenskapelig
interesse, foreslo vi
at de laget et detaljert kart over
Fåbergstølsbreen,
der de skulle
lande. Vi mente at med en slik
oppgave ville de neppe gjøre noen
skade, og hvis de greide å få kartet
ferdig, ville det kanskje
kunne
være til nytte en gang i framtiden.
Det avisene nå forteller om at
ekspedisjonen
arbeider «med oppdrag fra Vassdragsvesenet»
er derfor helt grepet ut av luften. Brekontoret har ikke anmodet om å
få noe som helst arbeid utført,
kun gitt et råd etter å ha blitt
nærmest provosert til det.
Karakteren
av Hr. Fienness'
foretakende
framgår
for øvrig
kanskje best av en trykt brosjyre
som er utgitt for anledningen:

«Etter fallskjermhoppet
vil ekspedisjonen krysse vestover på ski
for å nå Briksdalselven.
Der vil
man forsøke å utføre den første
vellykkede nedstigning
(i moderne tid) til det fjerne Loen.»
Finansieringen
ordnes delvis via
kommersiell TV, filmopptak, avisartikler osv., og brosjyren forteller:
«Ekspedisjonen
vil bli støttet av
firmaer som skjenker bidrag eller
utrustning.
Filmer,
televisj onsprogrammer
og artikler
vil bli
resultatet
av ekspedisjonen
som
følges av et profensjonelt
filmteam. En ledende søndagsavis vil
dekke begivenheten
og spesielle
filatelist-konvolutter
vil også bli
laget.»
Brosjyren
avsluttes
med
en henstilling
om å yte direkte
bidrag eller sende med utstyr som
kan vises fram som reklame.
G. Østrem.

Hvordan
skalviskrive
dato?
Endelig en internasjonal overenskomst
Av dr. G. Østrem.
Hva betyr 3/4? Skal det være
3. april eller 4. mars? En amerikaner vil uten betenkning si at
det sistnevnte er det riktige, for
han pleier å skrive March 4 og vil
således alltid tenke på måneden
først. Dette faktum har iblant
voldt litt forvirring; vi behøver
ikke gå lenger enn til NVE's nye
datamaskin, som etter påskeferien
starter april måned ved å skrive
04/01 for 1. april!
Nå skal det forhåpentligvis
bli
bedre orden på de forskjellige
lands måter å skrive dato på, for
ISO, det internasjonale standardiseringsorganet,
har sendt ut en
anbefaling til alle medlemsland
om at man heretter skal skrive
tidsangivelsen
etter et logisk system: Ar, måned, dag og, i spesielle tilfelle, klokkeslett.
Den tredje april 1970 skal således skrives slik: 1970-04-03. Det
er bestemt at alle måneds- og
dagbetegnelser alltid skal skrives
med to sifre mens året skal ha
fire. Dette er gjort for å unngå
eventuelle misforståelser (spesielt
i begynnelsen av neste århundre).
Mellom tallgruppene
skal man
bruke bindestrek, ikke skråstrek
eller punktum, slik som ofte er
tilfelle nå.
Vil man angi et klokkeslett på
en bestemt dag, trenger man bare
å henge på de 4 sifre som vi vanligvis bruker i vår 24-timers tidsangivelse, f. eks, vil tallgruppen
1970-04-13-1445
bety tidspunktet
kl. 14.45 den 13. april 1970.
Systemet skal bl. a. ha den fordelen at det er lettere å tilpasse til
databehandling enn det gamle systemet, om man nå kan tale om et
tidligere
«system». Det har jo
egentlig ikke vært noen ensartet
praksis tidligere.
Samtidig har ISO også foreslått
et internasjonalt system for ukenummerering, og der var det ikke
like lett å få forskjellige
lands
representanter
å enes om et system. Iflg. Bibelen er jo søndag
ukens første dag, mens det vil
være mer praktisk å velge mandag som den første ukedagen.

Mange representanter, spesielt fra
katolske land, hadde vanskeligheter med å akseptere en ordning
som strider mot Bibelens
ord.
Dette er dog et springende punkt
når det gjelder nummereringen av
årets uker, for hvis 1. januar faller på en lørdag vil noen betrakte
uken som kommer deretter som
nr. 2 (årets første «uke» består da
av lørdag alene), men hvis nyttårsdag faller på søndag vil den
følgende uken bli nr. 1. Hvis derimot mandag betraktes som første
ukedag og nyttårsdag faller på
søndag, kan man risikere at noen
land ville regne den følgende uke
som nr. 2.
Allerede nå er det en viss uorden på dette. I år ligger hos oss
den 1. april i uke 14, mens i visse

andre land regnes samme uke som
nr. 13. Dette kan være forvirrende
når man f. eks, gjør avtaler om
leveransetider i en viss uke, noe
som er meget vanlig i metallindustrien.
Den ordning som skal gjelde i
framtiden, offisielt fra 1973-01-01,
er at som uke nr. 1 regnes alltid
den uke som inneholder minst 4
dager i det nye året. Videre skal
alle uker ha 7 dager, også den som
havner i overgangen mellom to
kalenderår. Fredag den 2. januar
1971 (altså 1971-01-02) ligger således i uke 52 for året 1970!
Disse nye systemene er allerede
innført i endel land, og i Norden
regner man med at almanakkene
etter hvert skal inneholde den nye
ukeinndeling.
Forleden kom et brev fra utlandet, og det var allerede datert
etter det nye systemet. Skal NVE
bli en av de første institusjoner i
Norge som anvender den nye dateringskonvensj onen?

Permisjonerfor utføring
av FN-oppdrag m.v. i utlandet
V-direktoratet
har vært og er
fortsatt storeksportør av hydrologi
og annen know-how. Det har således til stadighet flere tjenestemenn permittert for å utføre forskjellige oppdrag i andre land.
For tiden er følgende ute:
Ivar Hagen, som er sjefshydrolog i Tanzania (2 års permisjon
fra 1. august 1968).
Børge Sletaune, som driver hydrologiske undersøkelser på Madagaskar (2 års permisjon fra 1.
mars 1969).
Arne Lieng, som tilrettelegger
undervisningen
i hydrologi ved
Technical College i Dar es Salaam,
Tanzania (2 års permisjon fra 1.
september 1969).
Syver Roen, som utfører oppdrag for UNESCO i Iran (1 års
permisjon fra 1. oktober 1969).
Bo Wingård, som utfører oppdrag for FN i Tanzania (2 års permisjon fra 15. november 1969).
To tjenestemenn har sagt opp
sine stillinger i NVE og blitt i
utlandet. Dette gj elder:
Steinar Flatjord, som sa opp ved
siste årsskifte etter 4% års tjeneste
i Tanzania. Han arbeider nå i
Heraklion på Kreta.

AV KONTORSJEF
ARNE HOVLAND

Ole Morten Melder sa opp sin
stilling i NVE i 1967 etter 4 års
tjeneste som teknisk hjelp ved
WMO i Genève. Han har fortsatt
i denne stilling.
For å komplettere
bildet tas
med oppgave over tidligere utenlandstj eneste (nevnt alfabetisk):
Erik BjØrbcek, 4 måneder i 1967,
oppdrag i Jugoslavia.
0/av Devik (isutv.), isundersøkelser på Island.
Oddvar Fossheim, 2 år i Kenya.
0/av Fundingsland
(snøforsk.), 4
år i Nigeria.
Edvigs Kanavin,
isundersøkelser
på Island.
Erik Kielland, 16 måneder i 1966
—1968, oppdrag i Jugoslavia
(Vardarvassdraget).
Arne Lieng, 4 år i Nigeria og 1 år
i Pakistan.
Jakob Otnes, 6 år i Tanganyika,
Roma og Syria før han ble utnevnt til fagsjef ved VH. Har
senere hatt et par kortere oppdrag for Norconsult i Uganda og
for WMO i Addis Abeba (forelesninger i hydrologi).
Forts. neste
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Randi Pytte. 5 måneder i Washington (utveksling).
Bjørn Renshusløkken,
15 måneder
ved Irrigation and Water Supply
Commission, Brisbane, Australia.
Syver Roen, 2 år i Iran (1959—
60).
Børge Sletaune, 2 år i Jordan.
Ola J. Strømmen,
16 måneder
i
Algerie.
østen Tilrem, 3 år i Tanganyika,
2 år i Iran, 1 1, år i Brasil. Tilrem sa opp sin stilling før han
reiste ut og er senere blitt reengasjert.
Senere 2 års permisjon for studier i USA.
E. W. Wessel, 15 måneder på Island — project manager.
Knut Wold (snøforsk.),
1 år i
Nigeria.
Gunnar østrem, 16 måneder i Canada for å legge opp breundersøkelser etter norsk mønster. Ca.
1 måned i Tyrkia. For øvrig har

han regelmessige
fravær
med
permisjon for å forelese i glasiologi ved Stockholms universitet,
fortrinnsvis
for studenter
som
forbereder
seg for licentiatgrad
eller driver videre vitenskapelig
utdannelse.
øystein
Aars, 2 år i Nigeria —
1 års stipendopphold
i USA for
grunnvannsstudier.

HARDE
ORD
Overing. Svanøe føl trass sin høge
alder med i alt som har med kraftutbygging å gjere. Han har sendt dette
til Fossekallen:
Alle, eller de fleste, er enige om at
Mardøla skal utbygges.
En del av
stortingsmennenes
argumenter
mot
utbygging i Eikesdal røper, at de ikke
har noe greie på hva de snakker om.
Da jeg fikk lese debatten, ble jeg ikke
imponert. De fornuftigste er de stortingsmenn som bare snakker om de
ting de virkelig forstår.

Jeg synes Vassdragsvesenet
burde
foreta en ny vurdering av de to alternativer i Mardøla, korrigerte overslag
og kraftmengder, og da se om de ikke
kunne unngå prosessen ved å utbygge
Mardøla i Eikesdalen. Det er jo bare
dumt å skyte seg inn under Stortingets
avgjørelse, de har jo bare rettet seg
etter Vassdragsvesenet.
Det skulle
være rart å se, om ikke Mardøla,
utbygd i Eikesdalen, likevel ville bli
det beste alternativ.

Magne Kverneng,
civ.ing.,
Hønen Terrasse 15,
Hønefoss.
Hønefoss
Norges Vassdragsvesen, Oslo.

10.7.1970.

og Elektrisitets-

Vedr.: VAR VIRKSOMHET 1969
I forbindelse med ovenfor tiltalende
og prisverdige m. m. publikasjon må
det være undertegnede tillatt å blande
en smule malurt i begeret.
På s. 29 er data for A) Magasin og
B) Tilløp
angitt i Mm3, antakelig
i betydningen 106 m3.
Imidlertid er denne anvendelse av
prefikset ikke i overensstemmelse med
vanlig praksis, idet jo rettelig:
1 Mm3 = 1. (106)3 m3.
Blir da ikke jordklodens
volum
1100 Mm3?

NVE's PERSONALE
Endringer i mai ogjuni 1970
Nytilsatte:
Andersen, Jacob
Bondhus, Kjersti
Brendmo, Age
Brørvik, Mathias
Baastad, Sigmund
Dahlsveen, Werner
Fagerberg, Erik
Furuberg, Mortein
Hanssen, Tor
Heggem, Gunnar
Heistein, Inger
Hekkelstrand, Arvid
Hillingseter, Thure
Jordhøy, Håvar
Kvant, Bjørn
Lian, Kristian
Markussen, Jardar
Mohn, Rolf
Mælen, Johannes
Reistad, Karsten
Riise, Geir
Skrøppa, Jon
Skåle, John
Steinhaug, Sylvi
Thuland, Arvid
Vøien, Petter
Wæge, Jon Asbjørn

avd.ing. II
kontorassistent
opps.mann II
kontorfullm. I
avd.ing. II
konsulent I
kontorassistent
opps.mann II
el.maskinist
lagerformann
kontorfullm. II
opps.mann II
opps.mann II
konstruktør III
kontorassistent
opps.mann II
opps.mann II
overing. II
konstruktør III
konstruktør III
konstruktør III
opps.mann II
maskinbokholder
kontorassistent
konstruktør III
avd.ing. II
opps.mann II

Folgefonn-anl.
I Folgefonn-anl.
Skjomen-anl.
SR-Folgefonn
SBP
AAØ
I AE
Folgefonn-anl.
Rana-verkene
Folgefonn-anl.
ET 3
Skjomen-anl.
Skjomen-anl.
SBF
II Folgefonn-anl.
Skjomen-anl.
Skjomen-anl.
Folgefonn-anl.
SEA
SR
SBP
Folgefonn-anl.
Folgefonn-anl.
II Skjomen-anl.
Folgefonn-anl.
SBP
Folgefonn-anl.

Avansement
og opprykk:
Bakkebø, Roald
maskinbokholder
Berge, Tor
konstruktør III
Bergseth, Johanne
kontorfullm. II
Bjørlo, Kjell
fullm. i særkl.
Brevik, Roar
konstruktør II
Braathen, Jan
kontorfullm. I
Bøe, Reidar
maskinsjef
Hellem-Hansen,
fullm. i særkl.
Hjørdis
Langdalen, Erling
konstruktør I
Meisingset, Bjarne
fullm. i særkl.
Myhrvold, Grethe
kontorassistent I
Simonsen, Knut Ivar
overing. II
førstesekretær
Skottvoll, Ivar
Vasshus, Lars
sekretær I
lønningsbokholder
Østensen, Svein H.

VF
Aura-anl.
AE
VU
Skjomen-anl.
AJ
Folgefonn-anl.

Fratredelse med pensjon:
Gjelseth, Aksel
el.maskinist

Glomfjord kr.v.

Annen:
Bergendahl, Aud
Bledilæ, Rolf
Brandtzæg, Per Anton
Haugen, Arne
Langø, Harald
Moe, Monrad
Sporsheim, Ingebjørg

AAØ
EKT
Folgefonn-anl.
Folgefonn-anl.
SBF
Mår kraftverk
AA

Aktietrykkeriet- Oslo, 1970

maskinbokholder
konstruktør I
avd.ing. I
avd.ing. I
opps.mann I
mek, formann
kontorfullm. II

AAØ
Folgefonn-anl.
EA
Vest1.-verkene
SBP
AE
AA
Aura-anl.

