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Inn i atomalderen
Denne visjon, dette spørsmål, har vært
snudd og vent på siden atomkjernespaltingen
på en så fryktelig
måte kom ut fra fysikernes laboratorium og inn på verdens-scenen
i 1945. Hirochima,
Nagasaki.
Atombomber,
verdens undergang?
Atomer for fred, verdens fremtid?
Frykten er blitt mere dempet, men er ikke glemt. Optimismen
er også blitt roligere, mere nøktern. Det må mere enn bare atomer
til for å sikre verden en lykkelig fremtid.
Imens er atomene kommet i arbeid, for freden kanskje, i hvert
fall for hverdagen. Store kjernekraftverk
er i drift i mange land,
og pumper kilowattimer
inn i nettene. I vårt nærmeste naboland
ble Oskarshamn I høytidelig innviet den 18. mai. Det går godt, men
det er dyrt, og helt uten miljøvernbekymringer
er ikke kjernekraften
heller. Våre svenske kolleger legger ikke skjul på at de mener vårt
land er lykkelig som har vannkraft ennå.
Men vi ruster oss også for kjernekraften.
Fossekallen
forteller
stadig oftere fra det feltet. Måtte vi bare få de hjelpemidler som
skal til, i penger, personale, og arbeidsvilkår for det personale vi
har.
Norsk industri beskyldes ofte for å være lunken. Det er neppe
riktig. Det er mange som følger mulighetene nøye, og dem skal vi
nok få høre mere fra. Med del-leveranser,
med spesialutstyr
og
spesialkompetanse
ikke bare for vår, men også andres kjernekraftutbygging. Den industrielle revolusjon derimot, som mange utenfor
industrien så for seg, kommer neppe. Min personlige gjetning er at
med den brede basis norsk industri har i dag, vil kjernekraften,
enda så store tall den byr på, sette mindre merker etter seg i vår
industrihistorie
enn vannkraften
har gjort.
Men energiforsyningsmessig
er kjernekraftens
betydning enorm.
Man fristes til å bruke ordet «uunnværlig» på alvor. Problemet om
ressurser for menneskenes fremtid er kommet sterkere fram i det
siste. Det som brukes, må ikke kastes, det må gjenvinnes. Da blir
det bruk for energi. Og den ressurs man snarest ser slutten på, er
den som i dag er verdens viktigste energikilde, oljen. Derfor trenger
verden den unnsetning kjernekraften
byr.
Det varsler om store utfordringer for oss, for elektrisitetsforsyningen. Det er nemlig eneste måte atomenergien kan nå fram til forbrukerne på, i stor stil: Som elektrisitet, utvunnet i kjernekraftverk
og distribuert på nettet. Man må. vel kunne tenke seg, med tiden,
at man med kjernekraftens
hjelp kan lage nye, kjemiske brensler
som kan overta for olje også i slikt som fly og biler. Lokalt kan
varmen fra kjølevannet
også bli nyttiggjort
mange steder. Men i
store trekk, i vår levetid, er det gjennom elektrisitetsforsyningen
atomene har anledning til å stille seg til verdens tjeneste.
Vidkunn

Hveding.
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I ctnalysen kan man variere tilsigsflommens intensitet og varighet. Tilsvarende avløpsflom beregnes før og etter regulering. Man velger overløpsbredden slik at flomkulminasjonen for alle store flommer etter regulering er lik
eller litt mindre enn den tilsvarende flomtopp før regulering. Denne figuren
viser et eksempel fra øvre Tyssevatn i Tysso. Beregning utført av S. Krog.

overflateareal. Man kan således
ikke regne med konstant areal slik
som gjort innledningsvis. Magasineringsevnen er større ved høye
vannstander, og når reguleringsevnen skal vurderes må man ta
hensyn til dette. Man kan kjøre en
antatt tilsigsflom gjennom vatnet
både i naturlig og i regulert tilstand. Dette gjøres enkelt i dag
ved bruk av regnemaskiner. Man
kan variere tilsigsflommen både i
intensitet og volum, og man finner
fram til den overløpsbredde (b)
som for alle store avløpsflommer
gir en kulminasjon mindre enn den
naturlige flomtopp, (fig. 2).
Hvis man har bare ett eller et
fåtall magasin kan flomforholdene
som regel kunne analyseres på denne måten. Ved mer kompliserte reguleringer kan man få vanskeligheter med det resonnement som er
brukt her. Dette kan være der hvor
man i ett magasin har demmet ned
flere vatn. Man kan stå over for
en uforholdsmessig stor oppgave
med å måle opp og beregne den
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naturlige reguleringsevne i hele
systemet av neddemte vatn. Ved
overføringer kan det også bli vanskelig å overholde bestemmelsen
om at naturlig flomvannføring ikke skal forøkes. Man må derfor
kunne kreve overføringstuneller
stengt under flom der hvor det ansees nødvendig.
Når overløpet gjøres smalere så
øker flomstigningen i selve magasinet og dermed også kravet til
damkronens høyde over høyeste
regulerte vannstand (H. R. V.) eller overløpskronen. Dette er det
såk alte fribord.
Ved den filosofi som er forklart
her, så vil beregningen av maksimal påregnelig flom være av mindre interesse for fastsettelse av
overløpets bredde. Dette er dimensjonert slik at enhver stor avløpsflom blir mindre enn før regulering. Den påregnelige maksimale
flom er derimot bestemmende for
flomstigningen og dermed også for
Over

til

siste side.

Planen omfatter en rekke vassdrag i fjellområdet mellom Indre
Ryfylke i vest og Setesdalen i øst.
3 kommuner er berørt: Suldal og
Hjelmeland i Rogaland fylke og
Bykle i Aust-Agder fylke. Mot
nord, øst og syd grenser prosjektet til nedbørfelt som er utnyttet
av Røldal-Suldal Kraft A/S, I/S
Øvre Otta, Sira-Kvina Kraftselskap og Lyse kraftverk. Bare mot
vest er det igjen uberørte vassdrag.
De 2 sentrale vassdrag i prosjektet, Ulladalsåna og Førreåna, har
lenge vært kjent som potensielle
kraftkilder, og i årenes løp er det
laget en rekke forprosjekter. Men
disse kom aldri lenger enn til arkivskuffene, dette fordi man fant
det riktig først å bygge ut vassdrag med enklere adkomst og beliggenhet nærmere forbrukerne.
At vannet har rent uutnyttet i
havet så lenge, er neppe å beklage.
Etter manges mening har vi nok
av industristeder med en utrivelig
beliggenhet på grunn av det gamle
kravet om å ligge nær kraftkilden.
Dessuten har den tekniske utvikling gjort at vannkraftressursene
kan utnyttes gunstigere i dag enn
før 1 tiden. Denne forbedringen antas å være relativt større for UllaFørre enn for mange andre prosjekter.
Forprosjektene ble stadig utvidet med nye nabovassdrag, og nå
omfatter planen i tillegg til Ulladalsåna og Førreåna også nedbørfelter til Suldalslågen i nord, Otra
i øst og Vorma og Ardalsvassdraget i syd. Generalplanarbeidet startet i 1968. I forhold til tidligere
forprosjekter kom vi fram til 2
viktige forandringer forårsaket av
den tekniske utvikling:
Øvre fall ble utstyrt med pumpeturbiner.
Øvre magasin ble kraftig øket.
Dermed viste det seg at man
fikk en ny utbyggingsretning, nemlig nordvestover til Suldal.
Vår generalplan er vist på figur
1, og alternativ Førre på figur 2.
Søknad om reguleringstillatelse og
utbyggingstillatelse ble innsendt 1
desember 1971 og er nå til uttalelse i distriktet.
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De 3 kraftstasjonene
har tilsammen 2000 MW installasjon, og midlere netto produksjon
er beregnet
til 4730 GWh/år. Av dette er over
100 % vinterkraft,
idet pumpekraftforbruket
er større enn produksjonen om sommeren. Da det
fjernes vann fra Lyse og Otra, må
vi kompensere dette tapet som er
foreløpig beregnet til 260 GWh/år,
stort sett sommerkraft.
Med prisnivå 1. kvartal 1971 og 9 % rente
i byggetiden
er anleggskostnaden
kalkulert
til 2000 mill. kr. Dette
gir utbyggingspris
45 øre/kWh.
Ulla-Førrekraften
er imidlertid
meget høyverdig på grunn av stort
magasin og høy installasjon,
og
den vanlige prisangivelsen
gir derfor et misvisende bilde av prosjektets godhet. Nytteverdiberegninger
viser et betydelig overskudd i forhold til ekvivalent varmekraft.
For å unngå tørr oppramsing av
hele den omfattende planen, velges
bare å peke på noen av de punktene som antas å være mest interessante.

Sept.71

kraftstasjon
utstyrt
med pumpeturbiner slik at vanet kan lagres
i Blåsjø.
Maksimal
trykkhøyde
under
pumpedrift er beregnet til 465 m,
som er svært høyt for en pumpeturbin.
(En hydraulisk
maskin
som virker som turbin i den ene
omløpsretningen
og pumpe i den
andre.) Men noen rekord er det
ikke. I Japan bygges for tiden
Numappara
pumpekraftverk
hvor

maksimal
trykkhøyde
er oppgitt
til 528 m (ferdig 1973). For Ohira
er angitt 548 m og ferdigdato 1975.
Et pumpekraftverk
inneholder
mange tekniske problemer som vi
ikke kjenner fra vår vanlige vannkraftverk.
Riktignok
vrimler det
av pumpekraftverk
andre steder i
verden, men der har de fleste en
annen funksjon
enn hos oss. Et
utenlandsk
pumpekraftverk
er et
rent effektverk
som pumper opp
vann om natten med billig kraft
og produserer toppkraft om dagen.
Norske pumpekraftverk
derimot er
energirettet.
De pumper om sommeren og produserer om vinteren.
Denne forskjellen tilsier at vi ikke
kritikkløst
kopierer
utenlandske
løsninger, men selv grundig vurderer problemene for å komme fram
til de løsninger som er best i Norge. Dette er bakgrunnen
for at vi
har foreslått opprettet
en studiegruppe for pumpekraftverk,
og forslaget er nå til behandling
hos
Statskraftverkenes
toppledelse.
For dem som er særlig interesserte i pumpekraftverk
anbefales
«Pumped Storage Development and
Its Environmental
Effects»
som
nylig er kommet til biblioteket.
Boka er et referat fra kongressen
i Milwaukee, USA september 1971
og inneholder blant annet en artikkel om Saurdal.
Her i Fossekallen vil vi ikke fordype oss i disse tekniske proble-
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Saurdal pumpekraftstasjon.
På midtre nivå er Sandsavatnet
eneste magasinmulighet
av betydning. Vi har utnyttet
senkingsmagasinet, men nøyer oss med meget beskjeden oppdemming. Ytterligere oppdemming
ville være et
stort
naturinngrep
og dessuten
medføre betydelige tilleggskostnader for flere av inntakene på overføringstunnelene.
I stedet ble øvre

1).

KJORTELA-1.1:*rumi. '
..."-ULLADAL
purnpekr.st.
FØRRE
kr.st.

•

r".

I•
pri

Figur

2.

ULLA -FØRRE-VERKENE
Alternativ Førre
GENERALPLAN 1971

FOSSEKALLEN

5

mene, men kort forklare driftsfilosofien for norske pumpekraftverk.
Den optimale strategi kan bare
finnes ved simuleringsberegninger
på EDB med forskjellige strategier. 2 motstridende siktemål skal
forenes :
Unødig pumping må unngås, da
betydelige energimengder tapes
i syklusen pumping/produksjon.
Stasjonsvirkningsgraden er 90
prosent eller litt lavere. Hertil
kommer falltap i tunneler og
overføringstap i kraftledninger,
så grovt kan man si at av 10
kWh pumpekraft fås 7 kWh tilbake.
Det må pumpes så mye at man
minst mulig risikerer å ha ledig
magasin mens resten av samkjøringssystemet har så stor
magasinfylling at man er tvunget til å produsere mer enn forbruket, det vil si å slippe vann
forbi ledig installasjon (spill).
Tvangspumpingen er grei. Den
inntreffer når nedre magasin trues
av overløp selv med full drift av
nedre verk (overløpspumping) eller når samkjøringen har spill
(spillpumping).
Problemene oppstår først når
man står fritt i å velge mellom
pumping i øvre verk, lagring i nedre magasin og produksjon i nedre
verk.
Blåsjø.
Øvre magasin, som vi har døpt
Blåsjø, får en kapasitet på 3364
mill. m3 som tilsvarer 8250 GWh.
Dette tilsvarer 19 % av den samlete norske magasinkapasitet 1/1 72,
så man skjønner at Blåsjø får en
betydelig rolle i elektrisitetsforsyningen.
En rekke vann som ialt er 26 km2
flyter sammen til en sjø på 88 km2.
I forhold til magasinets størrelse
er demmingskadene svært små
sammenlignet med de fleste andre
norske magasiner.
Reinen mister trekkveier og beite, men ifølge ekspertene blir det
fremdeles levelige vilkår for denne
vår sydligste reinstamme.
Stavanger turistforenings rutenett brytes. Ved å se på samtlige
reguleringer i området, særlig da
Blåsjø og Sira-Kvinas Svartevannmagasin, har vi laget et forslag
til erstatningshytter og omlegging
av N-S-ruten fra Haukeliseter til
Sirdal.
Det vil bli bygget 4 store fyl-
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lingsdammer, 1 stor og 2 små betongdammer.
Ved utløpet av Førrevatnet
øverst i det trange Førrejuvet bygges en hvelvdam. Men da øvre reguleringsgrense er langt over kanten av juvet, må det støpes høye
vederlag som støtte for hvelvet.
På begge sider bygges platedammer. Langs Førreåna er det ingen
bebyggelse og kort vei til havs, så
vi har lagt hele Blåsjøs flomløp
her for å unngå flomskader nedstrøms de andre dammene og dessuten for å redusere kostnadene.
De 4 fyllingsdammene, ved Øvre
Storvatnet, Førreskardet, Oddatjørna og Gautevatnet, inneholder
omlag 19 mill m3 masse. Bortsett
fra gruvedagbrudd antas denne
dambyggingen å være den hittil
største masseforflytning i Norge,
men i internasjonal målestokk er
den lite å skrive om.
Storparten av damvolumet er
sprengstein som skaffes til veie
like ved damstedene. Noe er tunnelstein, men det meste må tas fra
steinbrudd.
Blåsjø ligger i et av våre mest
nakne fjellområder, så vi har hittil
ikke funnet drivverdige morenetak
nærmere enn på vestsiden av Sandsavatnet. Transportlengden blir
44 km til Øvre Storvatnet og noe
kortere til de andre dammene. Morenekjernen gjøres derfor så tynn
som mulig, men likevel trengs 1,2
mill m3.
På begge sider av morenekjernen er det filtergrus. Grustakene
ligger nærmere, men også grustransporten er betydelig.
Fra massetakene til dammene
må anleggsveien dimensjoneres
med henblikk på stor trafikk av
kraftige dumpere, det vil si stor
veibredde, slake stigninger og god
kurvatur.
Dambyggingen krever omfattende anleggsplanlegging. I tillegg til
mange og store arbeidsteder og
lange avstander medfører den korte arbeidssesongen og det fuktige
klimaet store problemer.

skap og naturvern) har det vært
foreslått å frede vassdraget. Hjelmeland kommune, derimot, mener
inngrepene er skånsomme og vil ha
utbygging.
Sperstadutvalget gikk inn for 10
års vern, men Hovedstyret og departementet har foreslått vanlig
konsesjonsbehandling. Vorma gir
120 GWh/år i Ulla-Førre. Vernes
den, mister man også 2 små nedbørfelt i andre vassdrag, så en
eventuell fredning vil innebære 145
GWh/år reduksjon.

Vorma.
Vassdraget ligger på sydsiden
av Jøsenfjorden og har utløp ved
ferjestedet Tøtlandsvik på Ryfylkeveien. I vår plan fraføres de 2
hovedtilløpene, Melandsåna og Tøtlandsåna, ved litt over kote 600.
Gjenværende middelvannføring ved
landsvik er beregnet til 74 % av
den naturlige.
Fra flere hold (friluftsliv, viten-

ping i elva av hensyn til laks, utseende m. m., men fiskeinteressene

Den billigste overføringen

består

av separatoverføring av Kvanndalsvatnet i Melandsåna til Hegnavatnet i Tøtlandsåna, og Hegnavatnet overført videre østover med
en ny tunnel. Men for å skåne området mest mulig har vi foreslått
en dyrere løsning hvor begge feltene overføres med en sammenhengende tunnel. Vi har imidlertid

tatt forbehold om at området da
må fredes mot all veibygging, idet
vi anser en tipp for et minimalt
naturinngrep i forhold til en vei.
Bygges vei av andre enn oss, går
vi inn for den billigste overføringen.
Dette er et typisk eksempel på
hvor viktig det er med samordnet
planlegging over sektorgrensene.
Vi har gitt støtte til kommunens
fjellplanarbeid i dette området, og
kommunens konsulent er godt i
gang. Så vidt vi vet, har lokale og
sentrale myndigheter ingen hjemmel i dag til å nekte noen å bygge
vei på sin egen grunn. Vi er derfor spent på å se hvordan kommunen løser veiproblemet i fjellplannen.
Suldalslågen.
Elva renner vestover fra Suldalsvatnet og munner ut i fjorden ved
Sand. Den er 22 km og er en kjent
lakseelv, men har dog ikke vært
på «10-på-topp»-listen for årlig
oppfisket kvantum.
Fallet er tenkt utnyttet nordover til Hylsfjorden som bare ligger drøye 2 km fra Suldalsvatnet.
Vi har foreslått en viss vannslipsynes forslaget er utilstrekkelig.
Da tilløpet til Hylen kraftstasjon
er godt regulert, dimensjoneres installasjonen av vinterdriften. Man
sparer således ingen investering
ved å slippe sommervann.
3 forhold påvirkes : fjordfisket,
elvefisket og reproduksjonen.
ReProduksjonen er det enkleste

Der restvannføringen
problemet.
settes ut kunstig
er tilstrekkelig,
oppdrettet yngel, ellers smolt (utsom
lakseunger),
vandringsferdige
går rett til havs straks de blir sluppet ut i elva.
Som en tommeregel sies at 90 %
er i saltvann. Men
av laksefisket
da alt sportsfisket foregår i elvene,
har dette fisket mye større verdi
enn dets 10 % andel.
kan fastlegges
Vannslippingen
utfra hensynet til fisket alene.
vannføring/
finne sammenhengen
fiske er vanskelig, særlig for fisket
i fjorden. For det samlete fjordfisket tror vi det betyr lite om vannet kommer fra elva eller fra HyMen lokale endlen kraftstasjon.
ringer blir det nok, særlig i Hylsfjorden. Det er først og fremst
elvefisket som hjelpes av vannslipfor jakt, viltping. Direktoratet
vurderer
stell og ferskvannsfiske

for tiden dette problemet, som vi
antar blir et av de mest omstridte
under behandlingen av Ulla-Førresøknaden.
Terminplan.
av tilstrekUnder forutsetning
regner vi med
kelige bevilgninger
kan være ferdig 7
at prosjektet
år etter at Stortinget har sluttbehandlet søknaden. Den lange bygav de store
getiden bestemmes
dammene fordi det tar så lang tid
å bygge anleggsveien fram til Blåsjø. Trenger man Ulla-Førre-kraft
før, kan Saurdal og Kvilldal starte
produksjon I/2-1 år tidligere. Om
ønskes, gir Hylen meget rask kraft.
er lønnsomt for sulKraftverket
dalslågen alene, som gir 60 % av
Man
tilløpet ved full utbygging.
nøyer seg da med å installere bare
i 1. omet av de 2 aggregatene
Erik T Øndevold.
gang.

FRA:
REFERAT

Internt møte i NVE, 17/4-72 om
Nordsjogassog olje og mulige
for elektrisitetsforsyningen
konsekvenser
sto som arElektrisitetsavdelingen
av dette informasjonsmøtet
rangør
var invitert til å delog direktoratene
antall deltagere
ta med et begrenset
ca. 35 totalt av hensyn til disponibel
plass i Undervisningsrommet.
var å få fram en del
Siktemålet
som fantes i NVE
av den kunnskap
emnet, og møtet
om dette populære
innvar lagt opp med 5 forberedte
legg og med anledning til diskusjon.
om de funn
V. Hveding orienterte
som er gjort og om ilandføringsspørsmålet.
Han kom inn på funnet i Groeningen
i 1961 og de første funn
i Nederland
fra
på den norske kontinentalsokkel
1968 «Våt gass» på Codfeltet i 1968,
i 1969,
«tørr gass» på Murleyfeltet
og andre felter
olje i Ekofiskfeltet
omkring
dette i 1970, «tørr gass» i
1 1971.
Friggfeltet
ble
76 (1970-71)
Stortingsmelding
anbefalt som nyttig lesning vedrørenm.m.
de olje- og gassfunn
alene,
Codfeltet var ikke utnyttbart
men Hveding hadde vært med i ilandbåde for dette felt og
føringsutvalget
Ekofisk-utvalget
for Ekofiskfeltet.
1972.
i februar
avga sin innstilling
gikk som kjent ut på
Innstillingen
at olje samt flytende gass som føres
med den tas til Teesside i England.
kan føres til et annet
Naturgassen
ligger rundt 270
land. Ekofiskfeltet
er 370
km fra Norge og norskerenna
av rør fra skip
m dyp. Utlegging
er kompliover det dypeste partiet
sert, og det kan ta noen tid før en

finner fram til en teknisk gjennomTidsmomenutleggingsmåte.
førbar
og en samlet økotet, risikomomentet
lå bak utvalgets
nomisk vurdering
at
— som også omfattet
konklusjon
industri
gass egnet til petrokjemisk
skulle med skip føres tilbake fra England til Norge.
for olje og
uttappingstid
Praktisk
lå på
Denne
ble omtalt.
gassfelt
rundt 12 år. For olje har en en peritappode på 3-4 år hvor maksimal
ing foregår.
kan denne størsFor Ekofiskfeltet
være 25 mill. tonn olje
te uttapping
pr. år. (Dersom hele dette kvantum
ble gjort om til elektrisk energi skulle det omtrent tilsvare det totale forenergi i Norge i
bruk av elektrisk
skulle kunne gi
1980.) Ekofiskfeltet
m3 gass pr. år. Naca. 12 milliarder
turgass er det tanken delvis å pumpe
tilbake til feltet for å øke trykket
og dermed få ut mer av oljen. Når
oljen er tatt ut, kan en så ta gassen
ut igjen.
for
De gasser som er interessant
industri er det vanskepetrokjemisk
lig å få tak i direkte på feltet. Etan
må f. eks. bringes ned i -÷- 88° C for
å bli flytende ved vanlig atmosfæretrykk. Den kan imidlertid gjøres flymed
og fraktes
tende under trykk
andel
oljen i rør til land. Optimal
gass i oljen er anslått til 3-4 %.
gassen kan eventuDen interessante
elt føres med den tørre gassen til
land, men det vil da være kostbart
å skille den ut senere.

gi rundt
kan antagelig
Friggfeltet
10 milliarder M3 tørr gass pr. år. Det
underer foreløpig ikke tilstrekkelig
søkt. Feltet ligger på grensen til den
del av kontinentalsokkelen
engelske
hvor det også er gjort funn. Ilandføreller
Storbritannia
ing til Norge,
kan komme på tale.
Danmark
Det ble nevnt at mens prisen 1
Europa for tørr gass er rundt 10 kr.
pr. Gcal er prisen på flytende naturgass i USA rundt 25 kr. pr. Gcal.
Ved kjøp av gass avtales som regel
og det
(effekt)
et største kvantum
for dette kvanvil være betalingsplikt
tum over minst 80 % av tiden uaneller ikke.
brukes
sett om gassen
som
ofte gasskildene
Man betrakter
kraft» dvs, en garan«ikke garantert
skal gi
terer ikke at en forekomst
sikker tilførsel i så og så mange år.
K. Køber snakket om petrokjemisk
industri.
Denne industri er relativt kraftkrevende og kan eventuelt påvirke etabbasert på gass
leringen av kraftverk
eller olje.
hyindustri utnytter
Petrokjemisk
til annet enn energi. Med
drokarboner
i petroleum produserer
utgangspunkt
for det kjemiske
varer
industrien
marked — f. eks. plast, gummi, synfrysevæske,
tetisk fibre, vaskemidler,
protein til dyremetanol, ammoniakk,
for.
til
råstoffer
skaffer
Raffineriene
industri og til brenselspetrokjemisk
markedet.
for en
Etylen som er utgangspunkt
indurekke prosesser i petrokjemisk
stri fåes mest effektivt fra etan. En
får f. eks. bare 30 % etylen når råstoffet er nafta, men 75 % når råstoffet er etan. Resten er noe mindre
Det er derbiprodukter.
ettertraktede
for en er så ivrig etter å bruke etan
er rik på.
som Ekofiskfunnet
kan
industribedrift
En petrokjemisk
gjerne bygges ut til ca. 1000 arbeids500-100
og vil da bruke
plasser
GW1Vår.
om gassfyrte
T. Asvctll orienterte
og gassturbinerkondenskraftverk
drift med olje for kraftog alternativ
verkene medfører det små konstrukved overgang fra olje
tive endringer
og omvendt.
til gass som brensel
når det
Gass hadde visse fordeler
og likeledes når det
gjaldt korrosjon
gjaldt utslipp av svoveloksyder.
om konkurranTveit orienterte
og
kraftverk
sen mellom gassfyrte
Det ble påpekt at
andre kraftverk.
først og fremst måtte
konkurransen
og gassbli mellom kjernekraftverk
at gassen
når en forutsatte
kraftverk
må kjøpes med nokså jevnt uttak
at gassen kunne
over året. Forutsatt
levetid ble
leveres i hele kraftverkets
også angitt hva en kunne betale for
plassert på
gass til et gasskraftverk
kjersamme sted som et alternativt
nekraftverk.
om konsesnakket
Amundsen
for
kvenser av olje- og gassfunnene
nettutformingen.
kan få en viss
Olje- og gassfunnene
for nettutforminmindre betydning
gen ved at ny industri kan påvirke
På produksjonssiden
belastningen.
FOSSEKALLEN
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Vedlikehold
av
statskraftverkenes
utstyr
forkraftsalgsavregning
Orientering om SDS-Målergruppens arbeid
SDS har en forholdsvis nyopprettet
målergruppe som skal forestå en
kontinuerlig overvåking-kontrollvedlikehold av avregningsutstyret
i våre stasjoner.
For tiden består Målergruppen
av overingeniør Eyolf Dahl, instrumentmaker Roar Heierstad samt
undertegnede.
I våre stasjoner til Alta transformatorstasjon i nord befinner
det seg ca. 350 avregningsmålere,
og det avregnede beløp kommer i
år opp imot en halv milliard kroner. Det stilles derfor store krav
til utstyrets nøyaktighet, og dette
krav prøver vi å imøtekomme så
godt råd er med vår lille gruppe.
Således blir målerne i østlandsområdet kontrollert ca. hvert 2. år
med justermålere og transportabelt belastningsutstyr. Med dette
utstyret simuleres last for forskjellige belastningsområder.
Det er meningen å foreta slike
kontroller også ute 1 distriktene
for i fremtiden å kunne oppfylle
kraftsalgskontraktens krav om
kontroll hvert 3. år.

REFERAT
FRA:

Forts. fra foreg.

kan eventuelle olje- og gasskraftverk
komme til å påvirke nettutbyggingen.
Funnene antas ikke å få særlig betydning
for oljekraftproduksjonen.
Dermed er det gasskraftverk
som har
særlig interesse. Gasskraftverk
kan
plasseres i Nordsjøen og kraften tas
i land over likestrømskabler.
Det
knytter seg mange usikkerhetsmomenter til en slik kraftverks plassering, og det er i dag lite trolig at vi
vil få en stor del av vår fastkraftproduksjon fra gasskraftverk
i Nordsjøen. Dermed ville det antagelig være gasskraftverk
plassert ved gassrørledning på land som eventuelt ville kunne få størst betydning for nettutformingen.
For de kvanta det vil være tale om
elektrisitetsforsyningen
vil krafttransport på land over elektriske ledninger være billigere enn transport
av gass i rørledninger.
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Vi har derfor tatt, eller kommer til å ta kontakt med kontaktmenn i de forskjellige områder i
den hensikt å få desentralisert dette arbeidet noe. Vi vil med dette
formål for øye kjøpe inn 2 sett belastningsutstyr og justermålere i
tillegg til vårt nåværende utstyr.
I noen utvalgte målepunkter går
vi grundigere til verks. Der måler
vi sekundær byrde på måletransformatorene samt spenningsfall
måleledningene, går inn i prøveprotokollene for å finne oversetnings- og vinkelfeil og kommer til
slutt fram til en resulterende feil
for hele punktet.
De avregningsmålere som nå benyttes er av kl. 0.5. I nye stasjoner
kommer elektroniske målere av kl.
0.2 i bruk sammen med måletransformatorer også av kl. 0.2. Disse
nye målere kan ikke kontrolleres
på samme måte som induksjonsmålerne, så her vil det bli aktuelt
å sette opp 2 stk, i hvert punkt der
det foregår salg av store energimengder, f. eks. i utvekslingspunktene med Sverige og Danmark.

side

Overføringsomkostningene
ville
måtte virke inn på hva en kunne betale for gass når gasskraft
skulle
konkurrere med kjernekraft. Når begge kraftverksanternativer
var plassert på samme byggested
ville en
kunne komme fram til en gasspris.
Forskjellig plasseringssted
ville kunne gi en annen pris.
Som en grov vurdering ble antydet
at forskjell i overføringsomkostningene kunne gi seg det utslag at gassprisen måtte reduseres med 1 kr. pr.
Gcal for hver 100 km ekstra overføringsavstand for gasskraften i forhold
til kjernekraften.
Her var forutsatt
at gassen var tilgjengelig
i hele anleggenes
levetid og det var regnet
med godt utnyttede 380 og 275 kW
ledninger.
1nnføring av en høyere
overføringsspenning
ville øke overføringsomkos tningene.
Ref.

I tillegg til den nevnte rutinekontroll, kontrolleres målerne ved
idriftsettelse av nye anlegg og ved
utvidelser av bestående anlegg. I
sistnevnte tilfelle bør en særlig
være oppmerksom på at summasjonsmålerne og maxiprintene
maksimalt kan motta 3600 impulser pr. time, og at dette tallet bør
ligge mellom 1000 og 2500. Ved
f. eks, skifte av strømtransformatorer til større oversetning, kan
det derfor bli aktuelt å foreta en
ombygging av sendemålere, summasjonsmålere og maxiprinter til
en noe høyere impulsverdi.
Utstyret har vært noe forsømt
hva revisjoner angår. Også dette
vil vi forsøke å rette på. Vi satser
på å få kWh-målerne i avregningspunktene revidert og justert hvert
5. til 6 år, eller når kontrollene viser for store feil. Her er vi i en litt
vanskelig stilling, for strengt tatt
er det bare Oslo Lysverker som har
et tilstrekkelig godt justerbord for
kl. 0.5 målere.
Vi akter imidlertid å ta kontakt
med noen utvalgte kraftlag ute i
distriktene for å få dem til å utføre
dette arbeidet for oss. Spesielt der
en totalkontroll av målepunktet viser at vi har mye å gå på i forhold
til kraftsalgskontraktenes krav vil
dette bli aktuelt. Ved en slik ordning kan en dessuten unngå å sende nyjusterte målere lange strekninger, og dette anser vi å være
en stor fordel.
Summasjonsmålere og maxiprinter bør revideres i hvert fall hvert
10. år. Dette medfører at ganske
mange stasjoner har revisjonsmodent utstyr. Hva dette arbeidet angår, må vi i første rekke basere
oss på NEBB's revisjonstempo.
Siden vil vi prøve å foreta noen
revisjoner selv i vårt verksted på
Smestad. I forbindelse med dette
verkstedet har vi også et reservelager av i første rekke kWh-målere, men også noen maxiprinter og
summasjonsmålere.
Her er det meningen å bygge om
utstyr og sende det som erstatning
til stasjoner der revisjoner er nær
forestående. Dette vil i hvert enkelt tilfelle avtales mellom oss og
vår kontaktmann i området.
I fremtida vil det sannsynligvis
bli aktuelt med fjernoverføring av
målerverdiene til en sentral prosessregnemaskin i hvert område
ved hjelp av paralell impulsutgang.
Slikt utstyr er montert i Ranaområdet.
Helge Ulriksen.

Rapport fra vernetjenesten
ved Statskraftverkenes
idriftværende
anlegg
Organisasjon.
Retningslinjer
for vernetjenesten
innen Statskraftverkene
fremgår
av «instruks for vernearbeidet»,
utgitt av kraftverksdirektør
Aalefjær den 8. juni 1967.
Ved Statskraftverkenes
idriftværende anlegg går ansvarslinjene
for
vernearbeidet
fra generaldirektøren via kraftverkdirektøren
og sjefen for Driftsavdelingen
til stasjonskontoret
(SDS).
SDS har ifølge «instruks for vernearbeidet» pkt. 4, 12, den sentrale
ledelse og overvåking
av vernearbeidet
for
Statskraftverkenes
idriftværende
anlegg.
SDS har ifølge «instruks for vernearbeidet» følgende oppgaver:
Råde og veilede i vernespørsmål.
Samle de erfaringer
i vernearbeid som vinnes ved de forskjellige
arbeidsplasser,
og sørge for at disse kommer alle arbeldsplasser
til
gode.
Sørge for at de ansvarlige er informert
om gjeldende
påbud og
bestemmelser
innen vernearbeidet.
SDS ved Vernegruppen
forestår
det daglige arbeide med denne
virksomheten.
Vernegruppen
består av ingeniørene Eyolf Dahl og Halvard Stein.
Fra 1/7 72 erstatter
o.ing. 0. Ueland Dahl i vernegruppen.
Vernegruppen
(driftsvernet)
forutsettes å arbeide i nær kontakt
med våre idriftværende
anlegg
rundt om i landet, med de prosjekterende
kontorer
ved SE med
SBA's verneleder
(anleggsvernet)
som forestår vernearbeid
ved anlegg under utførelse og videre med
Velferdskontoret
AV som blant annet forestår
tilsyn og informasjonstjenesten
vedrørende
vernearbeidet innenfor NVE.
Bakgrunnen
for vernearbeidet
i
våre arbeidervernlover,
våre forskrifter for elektriske
anlegg og
våre sikkerhetsregler
for arbeide
og drift av elektriske
høyspenningsanlegg
samt Vernegruppens

generelle
arbeidsprogram
er beskrevet i detalj i Fossekallen nr. 3
sept. 69 16. årgang. Vi henviser
derfor til dette og gir i det følgende et kort resyme av det løpende
vernearbeidet
ved idriftværende
anlegg.
Blant saker i særlig interesse
som SDS-Vernegruppen
for tiden
er beskjeftiget
med kan nevnes:
Ombygging av 275 kV jordingskniver, som benyttes som mannskapsbeskyttelse
ved utførelse
av ledningsvedlikehold.
Dette har blitt nødvendig på
grunn av den stadig økende
kortslutningsytelsen
i nettet.
Det meste av ombyggingsarbeidet ble utført i 1971, og det
gjenstår
nå 26 jordingskniver
i østlandsområdet.
Materiellet
er bestilt. Arbeidet med disse
regnes fullført i løpet av 1972.
Arbeidsjordingsutstyr
for stasjonene.
Utstyret
skal registreres
og
kartotekføres
for at vi lettere
skal kunne supplere det og skifte ut defekte apparater.
Brannverntjenesten.
I samarbeld med de enkelte
driftsområder
og sivilforsvarsleder har SDS/Vernegruppen
arbeidet med organisering
av
brannverntjenesten
ved Statskraftverkenes
idriftværende anlegg, og opplegget for røykdykking i fjellstasjonene.
Hodevernhjelmer.
SDS/Vernegruppen
er i god
kontakt
med Arbeidstilsynet
som i samarbeid med de nordiske land har godkjent en standard for hodevernhjelmer
som
gjelder fra januar 1972. Denne
nye standard innebærer strengere krav til hjelmens sidestivhet.

Vernekurs.
45 ansatte fra Statskraftverkenes idriftværende
kraftstasjoner
og overføringsanlegg
deltok på NEVF's vernekurs
1971. Det vil ikke bli arrangert
slike kurs i 1972 p.g.a. for liten
interesse. Videre har 29 ansatte
deltatt
på Vern og Velferds
distriktsmøter
i 1971-72.
Skader.
Statskraftverkene
hadde 10
skader ved idriftværende
anlegg i 1971. Dette førte til 52
fraværsdager.
Ingen av skadene var forårsaket
av elektrisk
strøm.
AUS.
Den
Norske
AUS-komité
(hvor E. Dahl er medlem) oppnevnt av NEVF holder nå på å
avslutte arbeide med innstillingen om utdannelse
av AUSmannskap. Komiten fullførte i
1971 sin innstilling
om «Retningslinjer og regler for arbeid
under spenning
(AUS) etter
isolerstangmetoden
for
høyspenningsanlegg
med driftspenninger opptil 380 kV».
Videre er Eyolf Dahl medlem i
NORDEL AUS-arbeidsgruppe
som
har til oppgave å fastlegge
retningslinjer
for en felles virksomhet for AUS vedlikehold
innen
NORDEL-landene.
Statskraftverkenes
AUS treningsenter på Hamang benyttes stadig
til demonstrasjon
og kursvirksomhet både for Statskraftverkenes
eget mannskap
og for mannskap
fra andre el.verk og fra ntlandet.
(8 mann fra Finland har i april
måned deltatt i et kurs for AUS
på 22 kV's anlegg i firma H. C. A.
Melby's regi og i samarbeid med
SDF.)
H. Stein.
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KJERNEKRAFTVERK
I nr. 2 av Fossekallen
står ein
notis på siste sida frå eit kurs på
Kjeller
om kjernekraftverk.
Etter
kurset
fekk
eg spørsmål
kva eg
meinte om dette, om det var noko å
lære der. Eg svara då at del som
ikkje visste altfor
mykje
om slik
kraftverk
frå før fekk ei god innføring på dette kurset endå det varde
berre ein dag.
Undervisingsleiar
E. Andersen
på
Institutt
for Atomenergi
på Kjeller
fortale grundig om korleis atoma var
oppbygde og korleis ein får energi frå
uran.
Ved mange
kjemiske
reaksjonar
får vi varme, til dømes med å brenne
kol eller olje. Når desse brenn vert
det frigjort
8-10 kWh pr. kg brensel, ved å brenne 1 kg hydrogen får
ein ca. 40 kWh. Når ein «brenner»
1 kg uran — 235 i reaktor gjev det
24 mill. kWh. Dette eine kg uran
gjev altso like mykje energi som 2,5
tonn kol eller 2000 liter olje, det er
veldige krefter
som der vert slepte
laus.
Ei atombombe
er ein slik kjemis14
reaksjon, den er ukontrollert,
all energien vert oppbrukt i ein gong. Omlag
på same tid som desse bombene vart
laga kom ein og so langt at ein fekk
til kontrollert
kjedereaksjon
i uran.
Den første uranmila
kom i drift i
Chicago
i 1942 og produserte
0,5
Watt.
Overing.
Rolf Ling jerde fortalde
om korleis
eit kjernekraftverk
for
elektrisitetsproduksjon
verkar.
Både
i vanlege varmekraftverk
og i kjernekraftverk
vert elektrisiteten
produsert av ein generator
som er dreven
av ein dampturbin.
Det som skil er
måten
å produsere
dampen.
I eit
kjernekraftverk
er brenselet,
uranstavane inne i kjelen (reaktoren)
og
varmar opp vatnet. I dei kjernekraftverka som er mest brukte no går det
for seg på den måten at U 235 kjernane vert spalta og nøytronane
går
ut i vatnet med stor fart og vert nedbremsa. Slik bremsing skapar varme
og vatnet
kjem i kok og dampen
vert pressa gjennom røyrer og driv
so generatoren.
Desse
nedbremsa
nøytronane
treffer andre uranstavar
og set i gang same prosessen,
det
vert kjedereaksjon.
For å regulere
farten på prosessen
brukar ein kontrollstavar.
Desse er laga av eit materiale som tek opp nøytronar.
Ved
å trykke slike stavar inn i reaktoren
kan ein setje ned farten i prosessen
og når ein trekkjer
stavane ut aukar
ein farten.
Når eit slikt kraftverk
går vert altso 13-235 «brennt» omlag
som brensel i andre kraftverk.
Det
er berre 2-3
% av uranet i desse
stavane som er U 235 so det vert berre omlag 500 000 kWh vi får frå eit
kg uran, men det.er likevel eit veldigt
tal.
Kjølevatnet
kan vere eit problem
ved slike anlegg. Dette er vanlegvis
8-10°
C varmare når det renn ut att
og i eit 600 MW anlegg går det med
25 m3/sek. so det vert mykje badevatn.
10
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Lingjerde sa også litt om kva føremonar og ulemper det var med daganlegg og fjellanlegg.
Overing. Jon Tveit hadde som oppgåve å legge fram korleis ein skulle
passe inn kjernekraftproduksjonen
det systemet
av kraftproduksjon
vi
får på den tid denna produksjonen
kjem i gang. I dag får vi mesteparten
av krafta vår frå vasskraftverk,
dette kan verte litt anleis når vi får
kabel til Danmark
og får føre inn
noko kraft derfra i tillegg til det vi
får frå Sverige. Det vi då får frå
Danmark
er berre frå varmekraftverk. Å føre inn kraft vert berre el
stutt utsetjing av vår eiga utbygging
av varmekraftverk.
Kjernekraftverka
er dyre å bygge men nokonlunde
rimelege å drive, om ikkje so rimelege som vasskraftverk.
Når
det
gjeld maskininstallasjon
so er det liten kostnad
med å setje inn fleire
maskiner i ein vasskraftstasjon,
berre omlag ein femdel av kostnadsauken i eit kjernekraftverk.
Før har det vore hevda at vi bør
bygge varmekraftverk
som skal ha
til oppgåve å bli sette inn i produksjonen dersom det vert for lite vatn
til full drift i vasskraftverka.
Vanlege varmekraftverk
har etter måten
låg byggepris
men store driftskostnad. Dei høver difor godt til å stå
ferdige for å overta dersom det vert
for lite vasskraft.
Kjernekraftverka
er dyre å bygge
og har liten driftskostnad,
som vasskraftverka
so dei bør av den grunn
vere i drift so lenge råd er for at
lønsemda
skal bli størst
mogeleg.
Skal vasskraftverk
og kjernekraftverk utfylle kvarandre
må vasskraftverka ha stor installasjon
so dei kan
ta toppane,
kjernekraftverka
høver
best til å gå med jamn last.
Alt dette har vorte prøvt med å
utvikle
simuleringsmodelar
av produksjonssystemet.
Kjell Petter Lien frå Atominstituttet kom med ei utgreiding
om atomlovgjeving
og sikring av slike verk.
Til å ta seg av dette vart det i
1957 oppnemt ein «Atomlovkomite».
I 1960 kom komiteen med ei innstil'ing til Industridepartementet.
Ettei
at mange har fått uttale seg om utkastet
til lova skal den so fram i
Stortinget
i 1970. Etter utkastet
skal
konsesjon for drift av slike verk gjelde i 20-25
år og det må ny konsesjon til om verket skifter eigar.
Det skal kome eit nytt organ som
skal gje råd i slike saker Statens
Atomtilsyn.
Dette tilsynet skal serleg
ta seg av sikring
av slike anlegg,
både kvar det av den grunn er høvelegast å bygge og korleis arbeidet
skal utførast.
Det er ikkje meininga
at dette organet
skal ha noko med
industripolitiske
saker, slik som plasering og tidspunkt
for bygging av
den grunn. Dette er det NVE, Statens Energiråd
og Statens Atomenergiråd som skal ta seg av.
F. Devik frå Statens institutt
for
strålehygiene
tok for seg skadeverknader som stråling kan ha for helsa.

Han delte denne opp i tre, akutte
vevskadar
som liknar vanlege brannsår, skadar på lenger sikt som fører
til kreft og skadar
som verkar
på
arvestoffet
og syner seg i seinare
generasjonar.
Han fortalte at endåtil ved akutte
vevskadar såg ein ikkje noko til denne forbrenninga
før etter eit par veker, i huda, i some indre organer
derimot kom stråleskadaffe
på mykje
kortare tid.
Var det gått kreft av slik stråling
gjekk det som regel lenge før den slo
ut, både 1.0-20 år og meir.
Skading
av arvestoffet
vil verke
so at vi får mutasjonar.
Individ som
har ein eller annan ulikskap med dei
vanlege,
ei eller anna missdanning.
Slike arvelege
særtrekk
er det om
det ikkje kjem frå stråling
og det
vert ingen skilnad
del «naturlege»
mutasjonane
og del som kjem av
stråleskading.
Devik fortalde so om kva krav det
vert sett til kjernekraftverk
for at
dei ikkje skal vere helsefarlege.
Det
kan sjå ut som krava er strenge, men
teknisk er det ikkje vanskeleg å oppfylle dei. Han slutta med å seie at
med undantak
av naturgass
er det
kjernekraftverka
som i eit moderne
samfunn
øydelegg
og ureinsar
miljøet minst.
H. Smidt Olsen, Institutt
for Atomenergi, Halden hadde som emne reaktoruhell og kor sikre mot slike reaktorane er i dag. Han sa at det er med
kjernekraftverk
som med alt anna,
100 % sikre mot at det kan hende
eit uhell kan ein ikkje vere. Også
med andre kraftverk
har det hendt
store uhell t. d. dambrot som vi har
hatt fleira av ute i verda. Når ein
veit om fårane og er villege å satse
på å avverje
desse er slike anlegg
bra trygge sa han og.
Han viste so på figurar korleis dei
ymse sortar uhell kan hende og kva
som vert gjort for å sikre seg mot
slikt. Ein engelsk
reaktorinspektør
sa eingong:
«Når ein er redd for å misse buksa er det ikkje spørsmål
om anten
å bruke sele eller belte, då brukar
ein begge deler og brukar ein i tillegg ein hyssing
kring livet.» Slik
blir det og gjort for å sikre seg mot
fårar frå kjernekraftverk.
Ulf Tveten fra Institutt
for Atomenergi tok for seg miljøpåverking
frå
radioaktivt
utslepp. Han fortalte kor
ulike resultat dei ymse forskarar
kom
til om kvar fåregrensene
for stråling
låg. Ulempene
er serleg dette med
langliva
radioaktivt
avfallsstoff
og
utslepp
av varmt
vatn. Føremonar
framfor
andre kraftverk
er mindre
ureining av lufta og lågt forbruk av
naturressursar.
Den radioaktiviteten
som i tilfelle
lek ut med kjølevatnet
er i tilfelle
bunden til vanlege kjemiske
grunnstoff. Faren her er at organismer
kan
ta opp dette stoffet og det vert lagra
i denne organismen
som so seinare
vert føde for andre og det såleis vert
konsentrert.
Utslepp av varmt vatn
trudde han ville vere mest ufårleg når
vi la verket på rett stad. Stråling frå
lufta vil i tilfelle kome frå skorstein
og den kan teknisk
avgrensast
til

Første
gongen
eg høyrde
dette
namnet tenkte eg på Makrelbekken
i
MARKKJELKEVATNET
Oslo som er Merkeskilbekken.
No når
eg likevel var
meg for om
det var skilje
Eg fekk då

1 Mauranger
spurde eg
det kunne tenkjast
at
mellom beiterettar
her.
vete at some gardar
i

Sørfjorden hadde leigt beite av baroniet i Rosendal her. Det låg el seter
ved dette vatnet som høyrde til Sørfjordingane,
og some sa det høyrdest
rimeleg ut med Merkeskilvatnet.
Dette er tuftene etter setra før den
store tippen kom og skjulte alt.

mest ingen ting, det er eit økonomisk
spørsmål.
Det viktigaste
som har hendt her
er at folk har fått auga opp for at
hav og luft ikkje er brukande plassar
for avfallsprodukt.

Folgefonnankgga

Erling Diesen NVE hadde som emne plassering
av kjernekraftverk.
I
Fossekallen
nr. 6 1971 har formannen i Varmekraftgruppa
fortalt
om
den saka so langt som den då var
komen. Vi viser til det som der er
skreve.
Diesen fortalde så kor langt det var
kome med vurderingane.
Siste tida
har ein vore opptekne
med å stille
saman
resultata
frå dei ymse arbeidsgruppene
(teknisk/økonomisk-,
resipient,- sikring- og samfunnsgruppe). Etter det gruppa hadde kome til
var Mossområdet
det som peika seg
ut til å plassere
det første kjernekraftverket.
Dei hadde då ikkje vurdert dei distriktspolitiske
omsyn som
kan kome inn 1 biletet.
Vert det bygd daganlegg
pelkar
eit område nord-aust
for Son, Mørk
seg ut, ein brukande
stad var og
Vardåsen nord for Larkollen.
Dersom det vert fjellanlegg
er det
to stader som peikar seg ut, Brenntangen sør for Hvitsten og Vardåsen.
S. N.

FråRosendal
til Austrepollen
ogJondal
Folgefonnanlegga
ligg for det
meste i Kvinnherad, men ein del av
anleggsarbeidet
er og i Jondal.
Ei strofe frå ein song av Welhaven lyder so «Fagert under Folgefonnen» og ein annan forfattar
har skreve : «Intet er så skjønt som
trærne i grønt, i skjønne Hardangerfjord.»
Dei som arbeider og bur inne i
den trange Maurangerfjorden
på
anlegga der såg ikkje berre slik på
naturen. For redaktøren av Fossekallen var det litt av ei oppleving
å kome dit, der var villare natur
enn i fjellheimen under Jostedalsbreen. Sjeldan såg ein so sundrivne, hengbratte,
lurvete eller snau-

slipte fjell. Når ein har sett korleis
der ser ut skynar ein lettare vanskane med å finne brukande tufter
til bustader
og kvilebuer.
Slike
som ligg so til at ein trygt kan
legge seg å sove utan å bli teken
av snøfonn, steinsvor
eller jordskred.
Rosendal er administrasjonssenteret i Kvinnherad kommune, her
er oppsette nokre permanente hus
for funksjonærar
på Folgefonnanlegga. Desse husa ligg på eit nes
nedanfor vegen og staden heiter
offisielt Neslia, men folk kallar
dette bustadfeltet for Nesbyen. For
å kome til anleggsområdet
køyrer
ein langs fjorden, og frå Enes til
FOSSEKALLEN
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Nordpollen er det NVE som har
bygt vegen.
Sentrum i Maurangerfjorden,
Sunndal ligg 25 km frå Rosendal.
Her var før ein kjend turiststad,
dei store flytande hotella stogga
her og folk tok turen til Bondhusbreen ein arm av Folgefonna som
tøyer seg heilt ned i dalen. I dag
er det lite med turistferdsla, men
her er no nett liv og røre att. Dei
fleste av funksjonærane på anlegget bur her, antan i familiebustader eller i messe. Her er og bygd
nytt skulehus og samfunnshus etter at anleggsarbeidet tok til. Her
i Sunndal er to gardar med fleire
bruk på kvar, det er Bondhus og
Sunndal, og for Vestlandet å vere
var det bra gardsbruk.
I Austrepollen 5 km lenger inne
ligg so administrasjonen for anlegga, med kontor, lager og verkstader. Her er og brakker der dei arbeidarane som arbeider nede i dalen bur. Herifrå går det so vegar
til dei ymse arbeidsplassar oppe
ved Folgefonna, med eit undantak.
For å kome til den delen av anlegget som ligg i Jondal herad må
ein ta båt til Jondal og reise oppover dalen der. Anleggssenteret der
er på ei turisthytte eit stykke oppe
i dalen.
Etter ein reportasjetur på to tre
dagar sit ein att med ei mengd med
inntrykk. Frå tidleg morgon til
seine kveld prata eg med folk,
kommunefunksjonærar i Rosendal
og kokker på anleggsbrakker, avdelingsleiarar på områda der og
koner til funksjonærar, og anlegg-

leiinga og bedriftssøster, bønder
som for ei kort tid hadde teke seg
arbeid på anlegget og bondekoner
som vaska på brakkene oppe i fjellet som no bila framtil og forbi
den setra der dei i unge år hadde
streva og gått bratte lier i to timar
før dei kunne ta til med kveldstellet, og so sist men ikkje minst
snakka eg med anleggsarbeidarar
og oppsynsmenn som ber dagens
byrde og hete i tunellar og på dammar langt inne i fjella.
Some av tankane og meiningane
desse folka kom med kjem fram av
samtalene, men noko tek og med
meir generelt. Som vanleg på slike
stader kjem samtalen snart inn på
den store skilnaden på funksjonær
og arbeidar. Ein tunnelarbeidar
som er fagmann på sitt område
so god som nokon må bu på tomannsrom om han har vore tilsett
i NVE 20 år, medan ein ung nytilsett funksjonær får bu på messa
og får eige rom, for ikkje å snakke
om dei som får eiga hus og kan
ta huslyden med. Etter det eg fekk
vete var det berre to arbeidarar
som hadde huslyd med og dei hadde skaffa seg hus sjølve. Det måtte
la seg gjere at kvar mann fekk sitt
eige rom, ein fekk heller spare på
husvera til funksjonærane.
I nr. 3/69 var diakon Arne Krogsrud inne på same tankane:

enn tidligere,
men selvsagt
kan
folkene ha ønsker om ennå bedringer, det kan være forståelig.
En sak som synes å ha gått igjen
på alle anlegg jeg har vært ved
og som også gjentar
seg her.
Brakkeområdene blir liggende som
rene roteområder i lengre tid før
det tas initiativ til å få ryddet opp
og g jøre områdene mer trivelige.
Boligområder
for ledelse
og
funksjonærer blir nokså fort gjort
i stand, men når det er gjort, er
det plutselig blitt for travelt til å
g jøre noe med leirområdene. . .
Tenker man på trivselsspørsmålet, og dette har betydning også
for arbeidet, burde nok dette tilsi
at det ble skapt hyggeligere forhold rundt brakkene.
Funksjonærene
har gjerne sine
familier med og flytter inn i sine
boliger, og godt er det for dem.
Da har de nemlig allerede fått
dekket en del av sitt trivselsspørsmål. Funksjonærområdene
ligger
gjerne et stykke fra anleggsarbeidene og når de går fra sin kontorkrakk, har de lukket anlegget bak
seg til neste morgen.
Brakkeleirene ligger gjerne noen
steinkast
fra arbeidsplassene
og
det er sine tomannsrom og oppholdsrom de er henvist til i sin
fritid. Det burde ha vært en selvfølge at disse leirene var dem som
ble gjort i stand først.

Ja, trivsel på anlegg hvor anleggsarbeideren
bor i brakker, er
kanskje av større betydning enn
mange er oppmerksom på. Brakkene har nok en bedre standard

So var det plasseringa av dei
permanente bustadene, hadde dei
vore i Sunndal so kunne det fått
mykje å seie for Mauranger. Det
var kanskje avgjerande for å halde
oppe ein god skule i bygda om det
i tida framover vart verande 10
nye huslydar i Sunndal. Dette er
sjølvsagt slikt som kan rettast på.
Husa i Rosendal får nok NVE selja
og å bygge Sunndal let seg enno
gjere. 30 km er lang veg for dei
som skal passe ein kraftstasjon.
Ved at NVE let folk bu i Sunndal
vart ein og med på distriktsutbygging som alle snakkar og skriv om,
men ingen gjer noko for.
Bygdefolket var og sterkt opptekne av kva alle desse vegane til
fjells vil få å seie for turistferdsla.
Her trur eg det vil stå og falle med
det dei sjølve kan gjere for å «selje». I Mauranger kan dei vel knapt
rekne med å halde vegane opne om
vinteren etter som dei sa men i
Jondal såg det betre ut på den
måten. Med veg opp til sjølve Folgefonna har anlegga gjeve bygda
ein sjanse som kan omskape staden
her, om dei ynskjer det.

TUNNELFOLK
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Eg snakkar

Sjeldan

såg ein slike sundrivne,

Borghild

med: Hessvig, Eide.

hengebratte,

lurvete

eller snauslipte

f jell.

Henden.

er tillitsmann
Henden
Borghild
(kvinne) for kokkane på anlegget og
ho var av dei få som sang ut. Fossekallen såg ut til å vere eit blad for
inne i Oslo. Det var
funksjoncerane
lite dei såg der til det som hende på
anlegga. Betre var det ikkje når det
galt sjølve anlegga heller. Når ferielisten t. d. skal setjast opp so vart
men
dei innkalla alle tillitsmennene,
Ofte vert det leningen frå kokkane.
enn dei 421/2 t. for
ger arbeidsdag
veka som vi skulle ha, med skiftarbeid som det er her på anlegga. Arhar vore her og slege
beidstilsynet
ned på det. Dei som sit og lagar tariffane har altfor lite greie på det. Det
vert altfor travelt å greie det som
skal gjerast med desse timane, sa ho.
kan hjeldenne kritikken
Kanskje
pe. Det verste er at det er for vanskeleg å få tak i gjenter. Dei har vore
på hotell og tener det same. Her er
gonger på Samdei på dans 2-3
for vintren det er altfor
funnshuset
sjeldan for dei unge kan du vete. Nei
vi burde tene noko meir vi som er på
slike avsides plassar.

PilSVARTDAL
KOKKA
Nordbø
Ingebjørg
heiter
Kokka
Ho er
og er frå Byrte i Telemark.
av dei som kom til Vassdragsvesegjekk på
net medan Tokkeanlegget
det meste. Ho koka på Vinje og Byrte og vart verande der i 8 år til ho
Det var stor
flytte hit til Mauranger.
til
å koma frå Tokke
forandring
«Der er no fjødd i TeleMauranger.
mark og, men dei er brattare og styggare her,» seier ho.

HJELPEKOKKER
Birgit Homme er frå
dal og ho er ny i NVE.
som arbeidde
kjærast
hit for å få være nær
det er einsleg og trivst

Valle i SetesHo hadde ein
her og flytte
han. Tykkjer
ikkje vidare.

Tordis Onarheim er den tredje av
dei, ho er frå bygda og er ogso ny.
14
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Fra venstre:

Ingebjørg

Nordbø, Birgit Hamme,

Tordis Onarheim.

Bjørg

Svanhild

Berge.

Gunnvor

SUNNDAL

Furuberg.

Tre funksjonærfruer

BEDRIFTSSØSTER
Svanhild
Furuberg
er frå Strandebarm
og har vore
bedriftssøster
frå
slutten
av november
etter
at Krogsrud døde.
Anlegget
var heldige
då
dei
fekk
henne
til
dette
arbeidet.
Mannen
hennar
Morten
Furuberg
arbeider
på anlegget
(han
har vore i
NVE i mange år) og dei bur på Furuberg ei mil frå Austrepollen
der kontoret
er. Søster
Svanhild
heitte
ho
då ho var på Ullevål,
det er der ho
er utdanna.
Straks
etter
ho var ferdig med pliktåret
gifte ho seg og har
tre born, men no er dei so store at
ho kunne
vere
borte frå heimen
om
dagen.
Ho trivst
godt med
arbeidet
og arbeidsplassen
er ikkje
framand
for henne so ncer heimen
som det er.
Ho seier at etter
det ho skynar
må
Krogsrud
ha gjort
eit veldigt
arbeid
på anlegga,
det var svært
god orden
so det gjekk
bra å finne fram enda
han kom bort brått. Å fylle plassen
til han vert ikkje
lett, han hadde vore
lenge på anlegg
og kunne
mykje.
Eg
hender
altfor
myvonar at det ikkje
kje ulykker
seier ho til slutt.

Alle tre tykte det var forsovidt
bra
å bu i Sunndal
iallfall
etter at vegen
kom. Om vinteren
var det solamørkt,
men når somaren
kjem so er her bra.
Desse konene
tykte
det var forlite
av
tilstellingar,
b erre
Folgefonnfesten,
17. mai, og nyttårsaften.
Men so har

DENNE

GONGEN

arbeider med stikking under Landsverk
og so driv han
med fotografering.
Han er trøndar
og gift til Telemark
der han reknar
seg for å vere busett.
Granli

Deilkås.

vi bygdekino
kvar
14de dag for dei
som likar det.
So vidt dei visste
so var det ikkje
nokon
som vanntreivst.
Det var mange av konene
som kjende
kvarandre
frå før og kom godt utav det.
her,
Ungane
har det grueleg
godt
so den veien
kan dei ikkje
betre ha
det. Men
dei må passast
for vegen
og elva og sjøen er nær. Bygdefolket
er ekstra
hyggelege
og borna likar å
leike med dyra, sauer og lamb og so
ein hest.

••
•

i Sunndal.

eigne hender og det stod
ELEKTRISITETSVERKET
1913. Der hadde før vore

TekstNesdal
FotoGranli
Jostein

Aud

,

E.verket

FOTOGRAFEN

østensen.

Han som bygde første elverket i
Sunndal heitte Samson S. Sunndal,
han var frå Samsonstova
og var
fødd i 1882. Han gjekk Porsgrunn
tekniske skule og reiste so til Amerika for å tene pengar til å betale
skulegjelda.
Etter han kom heim
tok han so til å vere med å bygge
kraftverk i bygdene på Vestlandet
og delvis i Nordland.
Verket i Sunndal bygde han med

ferdigt i
kvern og
sag og turkehus
som gjekk med
vasskraft. Elva der var svært vasssikker, vert aldri turr eller lita.
Verket var på 9 kW og det var i
bruk fram til 1954, då dei fekk linje. 20 kr. for fjøs og stove, 5 kr.
for eit par pærer i huset betala folket i bygda første åra.
Elva der kjem frå Folgefonna
og ho var so vassikker at i gamal
tid kom folk like frå Utsira for å
male der når andre kvernar stod.
FOSSEKALLEN
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Anders

Hagheim.

PENDLARAR
Anders Hagheim
frå Leikanger
i
Sogn har vore i NVE sidan 1965 då
han tok til på Vikanlegget.
No har
han vore i to år i Mauranger
og arbeider i sjakta. Han trivst godt, men
det er ille å vere so langt heimanfrå.
Mellom jul og påske var han heime
ein gong og då vert det ikkje mykje
ein får vere saman med huslyden.
Dei er tremannslag
som arbeider i
sjakt, 2 oppe som borar og skyt og
so ein reparatør
til maskinene.
Sjakta her er på 45° og massa rasar ned,
og transporten
er det andre som tek
seg av.
0.ingeniør
N. Darre-Nilsen
avd.leidar på stasjonsområdet
i Austerpollen. Mange av folka her har vore
på ymse stader før dei hamna i NVE,
men på det området
slær DarreNilsen alle. Han er siv.ingeniør
frå
NTH 1932 og tok då til hjå ing. F.
Selmer og var der til 1938. Tok so
til med eige entreprenørfirma
saman
med to andre. Dei hadde på det meste
400 mann i arbeid over heile landet.
I 1952 reiste han so til Sverige og
arbeidde
med nokre
patentar
han
hadde teke om forspente
betongrør
(premorør).
Maskinane til denne produksjonen
vart laga der og eksporterte til mange land. Det er no slike
fabrikker
i sju land, dei største av
desse er i Russland og Romania. Og
han har vore i India, Brasil, Venezuela og Tyskland
og vore med og
bygd fabrikkane
og soleis fare vide
om.
Ogso her i landet er det no slik
fabrikk. Norcem har no ein slik fabrikk ved Dalen-Portland
i Brevik.
Den kom i gang i 1965 og er den siste
som kom til av desse. No har desse
patentane
gått ut, og for å ha noko
å ta seg til som han kunne frå før
tok han til på anlegg og kom til
NVE, Mauranger
i 1970. Han og kona
bur i Rosendal, men del har og hus
på Nesoclden. (Borna er vaksne og
bur i Afrika og London.)
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N. Darre-lilsen.
Han
her 1
mykje
vere i

tykkjer det er hyggeleg å vere
Hardanger,
mykje arbeid og
ansvar, men fredelegare
enn å
byen.

Sveinung
Landsverk
er frå Telemark og fikk arbeid i NVE i 1960
som konstruktør.
Før hadde han vore
på anlegg andre stader. Han var der
på oppmåling
først med Borchgrevink og seinare med Einar Foyn og
so direkte under Holen som var byggeleiar siste åra.
Til Mauranger
kom han i 1969 og
no som sjef for oppmålingsarbeidet
her.
NGO har sett opp grunnlagspunkt
og so må NVE setje inn dei andre
punkta som trengst. Ved sida av det
har han og arbeidet med å halde gretie
på grensene til dei ymse eigedomane

Sveinung

Landsverk.

som anlegget blir byggt på. Alt i alt
kjem det vel på omlag 300 bruksnr.,
då er medrekna
dei eigedomane
som
anleggslinjen
går over og. Til samanlikning kan nemnast at Tokkeskjønnet gjeld
omlag
3000 eigedomar.
Maurangerutbygginga
er på 285 MW
medan Tokke er på omlag 900 MW
so det er likevel lite med eigedomar
som skal eksproprierast
her mot på
Tokke.
Landsverk
har vent seg til landskapet, men klimaet har han vanskeleg for å forsone seg med. Det er forfor å forsone seg med. Det er forresten ikkje lett med oppmåling
når
terrenget
står oppreist i stad for å
ligge. Alt i alt er dei 5 mann som
driv med dette og i tillegg har dei
ekstrahjelp
om sommaren.
Det skulle
vore starta
tidlegare
med oppmålingsarbeidet
når det er
so vanskeleg
terreng som her seier
Landsverk
tilslutt. I skodde og regn
er det vanskeleg
arbeid serleg med
trianguleringane.
Det hende dei vart
liggande so lenge å vente på arbeidsver oppe i fjellet at det minka med
maten,
den første
tida før ve,ane
kom.
Havardsgard
fylte 50 dagen før
eg kom til Mauranger,
det fekk eg
greie på fordi han som køyrde meg
til Rednedalen
gratulera
han. Havardsgard
er frå Al i Hallingdal
og
kom på anleggsarbeid
i 1939 hjå
Høyer-Ellefsen
som arbeidde for Oslo
Lysverker
på Hallingdalsutbygginga.
Frå 1948 og til 1966 var han i arbeid
med Furuholmen,
men tok til på Tokke det året. Han har hus på Gol, men
kona flytter
med so no bur dei i
Sunndalen.
Han kom til Mauranger
i juni 1968
og var soleis av dei første som tok
til her. Første tida var det vegarbeid,
ut til Nordrepollen
og opp til dei
ymse anleggsstadane
og han var heile
tida oppsynsmann.
No er han på
Rednedalen
og har som arbeidsområde både dam og overføringane
frå

Opps.m. Havardsgard.

Mysevatn. Her heldt det på å hende
ei ulukke nett utanfor tunnellen. Der
er bratte fjellet utfor og so var det
ein av maskinkøyrarane
som kom for
langt utpå kanten.
Maskina
hamna
i gjuvet 100 m under men mannen
hoppa ut og låg att oppe på kanten.
No er der støypt ein mur for å hindre slikt.

Torkel Hansen frå Honningsvåg
På Sandar i Jondal møtte eg ein
som har vore lenge i NVE, Torkel
Hansen frå Honningsvåg.
Han var av
dei som vart evakuert
sørover under
krigen, dei vart buande i Surnadal der
mora hadde ei søster. Han kom dit
då han var 16-17
år og gifte seg
med ei gjente derifrå da han var 21,
men alt eit halvår før hadde han teke
til på Auraanlegget,
der han vart
verande i 9 år. So bar det til Tokke
der han kom i 1957 og var til 1971,
då dei støypte proppen i luka i Vådalen, siste anleggsarbeidet
som vart
gjort der. Han kom til Jondalen fire
dagar etter at proppen i Vådalen var

støypt. Han har sidan arbeidt på tunnelen mot Revavatn
frå Sandos. Frå
Sandos går det to tunneller, den mot
Revavatn
tek inn vatnet
bortover
mot Sørfjorden. Den andre greina går
mot Jukladalsvatnet
og skal føre alt
dette vatnet til Jukla stasjon der det
skal brukast før det vert ført til hovudkraftstasjonen
i Austerpollen.
Han har lege so lenge inn i fjella
at han trivst med det. På Tokke var
no forresten
svært so bra for der
kunne han kome heim til huslyden
kvar helg. No bur dei der borte so
det blir sjelden å sjå dei.

Anlegget
ogkommunen

Olav Lien.
Olav Lien driv i tunnel, han er
frå Rauland i Telemark
og er 66 år.
Han tok til på Tokkeanlegget
i 1955.
Hadde før vore på Statens vegvesen
og var første året bas på vegen i
Ramjuvet
og sidan var han i tunnelane der og. Han let vel over fjellet,
det har vore godt å arbeide med og
dei har vore heldige og ikkje hatt
noko ulukker
som kjem av fjellet.
Han er svært so nøyd med slik dei
har det no på anlegget.
Det toler
ikkje sammenlikning
no og før. Då
var det firemannsrom
mot no to, men
det er no eit ynskje at kvar mann
måtte få sitt eige rom når ein ligg
slik året til ende.

Lærarinnene
påskulen
i Sunndal
skullevore
medpåbiletetpå
framsida
Hildegunn Vergeland er frå Vittingfoss, men har namnet frå Vergeland
Sogn. Ho har eksamen frå lærarskulen i Kristiansand
i 1970, so første
posten etter eksamen er altso her på
Mauranger.
Rigemor Hauge er frå Omvikdalen
i Kvinnherad.
Ho har gått på Stord
og vart ogso ferdig i 1970 og det er
første posten hennar og, etter at ho
gjekk i lærarskulen.
Men dessverre
vert det siste året
deira her, seier dei skal slutte.
Vi skal studera
vidare seier dei
sjølve.

Eg snakka og med rådmann Peder
Totland i Kvinnherad
kommune:
«Er det noko serleg problem med
å ha NVE so ncer innpå livet som de
har no?» «Nett no har vi eit problem,
det er det at det skal takast inn omlag 100 mann for sommarsesongen,
og mange i Kvinnherad
har hug på
ein sesong med god løn, men om dei
går frå arbeidsplassane
sine for 5—
6 mnd. so kan ikkje dessa verksemdene greie seg.»
«Kva har no heradsadministrasjonen gjort her?» spurde eg. «Vi har
hatt møte med arbeidsfolka
på ei av
dei verksemdene
som vil få vanskar
om some sluttar. Noko anna kan vi
ikkje gjere, ingen er bundne til eit
arbeid her i landet, dei får sjølve velje.
Men legg ei verksemd
ned so er det

ikkje i ein fart å få i gang noko anna.
Elles er vi sjølvsagt
glade for alle
arbeidsplassane
vi har fått på Maurangeranlegga,
mellom 80 og 100 frå
heradet er i arbeid der no.
Elles so har vi og god tru på at det
kan verte turistferdsle
på desse vegane som er bygde. Det er berre omlag ein halvtimes
gang frå Jukla og
opp til Folgefonni
so der skulle ein
tru det kunne bli ein del sommarturisme. Vinteren reknar vi ikkje med
noko serleg, for då vert vel ikkje
vegane haldne opne.
Det beste av alt er sjølvsagt
at
vegen til Mauranger
kom, han har
vore på vegplanen
i lang tid, men
det hadde sikkert
gått lenge endå
før han hadde
vorte
bygd
om
denne utbygginga
hadde kome.»

ikkje

Tokkedøler
„gjor"Vestlandet
«Lærerikt
— kjempefestlig
— alle
tiders!» Superlativene
haglet over velferdssjef Gråtrud, da han som reiseleder for Tokkeverkenes
ekskursjon, tok
farvel med sitt reiseselskap.
Denne rundturen,
som skulle gi de
ansatte ved Tokkeverkene
anledning
til å få se Røldal/Suldal
Kraftverk og
Folgefonnanleggene,
startet
fredag,
den 26. mai. Alle Tokkes betjente
kraftstasjoner
var representert,
og inklusive fruer var det tilsammen 21 deltakere.
Været var ikke at det beste ved avreisen, det var snøsludd over Haukelifjellet og øsende regnvær for ellers,
men det spilte ikke så stor rolle, da vi
bilte direkte til Nesflaten første dagen.
Her ble vi hyggelig mottatt av driftsbestyrer Sveen, som personlig gav oss
en interessant orientering om kraftverket, både
om vanskelighetene
de
kjempet med — og også om den videre utbygging. Etterpå var det omvisning i stasjonen, hvor generatorer, tur-

biner og ikke minst det flotte kontrollrommet ble behørig inspisert.
Vi ble også imponert over standarden i messa vi skulle få lov til å
overnatte i. Gledelig overrasket ble vi
da vi helt uventet fikk innbydelse til
å være Kraftselskapets
gjester til en
festmiddag.
Det ble svært hyggelig,
kontorsjef
Hilde var festleder, og det
var nydelig mat, kaffe avec og også
anledning til en liten svingom. En del
av de ansatte derfra var også invitert
med på dette, og det satte vi stor pris
på. Det gav oss anledning
til å bli
kjent med folk som arbeider i andre
kraftverk,
og dette er jo et av formålene ved en slik velferdstur.
Lørdag morgen reiste vi videre med
ferje til Solheimsvik.
Dessverre
var
det surt og kaldt, men vi stakk da nesen opp på dekk et par ganger, såpass
at vi fikk se stedet hvor den nye, store
kraftstasjonen
Ulla/Førre
skal ligge.
Over til side 24
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(CHy)
forhydrologi
Kommisionen
Møte i BuenosAires 3. 17.april 1972
og en utfra WMO's sekretariat
merket service gitt av de lokale argreidde å komme gjenrangører
nom det kolossale møteprogram på
den fastsatte tid.
Det er vanlig praksis ved slike
møter å oppnevne arbeidsgruper
Disse grupmed gitte direktiver.
pene skal så virke i fire år og avgi
rapport ved neste kommisjonsmøte.
har
Systemet med arbeidsgrupper
ikke alltid vært like effektivt. Perer som regel
sonene i gruppen
spredt over hele verden og ellers
travelt opptatte mennesker i sine
respektive hjemland. En stor del
av gruppens arbeid faller gjerne
på formannen, som dermed får en
alt for stor arbeidsbyrde. Ved møtet i Buenos Aires ble en ny arinnført. Det ble i
beidsmetodikk
som
alt oppnevnt 39 rapportører
hver fikk sine klare direktiver.
for
er selv ansvarlige
Personene
sin del av arbeidet, og formannen
i gruppen fikk ingen annen oppgave enn å koordinere arbeidet for
noen få rapportører med beslektede
oppgaver.
Det kan nevnes at statshydrolog
Bo Wingård ble oppnevnt som rapportør i «Secondary Data Treatment». Med dette vil en forstå bruken av først og fremst meteorologiske data i hydrologien. Ved neste
møte om fire år skal det rapporteres hvor langt man er kommet i
på dette området.
medlemslandene

Rapportøren skal ikke selv utforme
nye teorier, men delvis med sekretariatets hjelp, holde seg orientert
om utviklingen innen sitt område.
Man forstår at ved en slik rapportvil man kunne holde
virksomhet
seg orientert om utviklingen i verdeler av
den innen de forskjellige
vil såOrienteringen
hydrologien.
ledes skje i stepp med fire års
mellomrom.
En viktig del av CHy's arbeide
av guider og teker utarbeidelse
En egen arniske bestemmelser.
arbeider kontinuerlig
beidsgruppe
med disse spørsmål. Ny metodikk
godkjennes hvert fjerde år og inntas i «Guide to Hydrological Practices». Hvert fjerde år kan man
også oppdatere «Technical Regulations». Her har man i korte konfor
gitt uttrykk
sise setninger
bør tas og
hvorledes observasjoner
bør uthvorledes medlemslandene
føre sin OPERATIVE HYDROLOGI. De vedtatte tekniske bestemmelser har vi her hos oss oversatt
til norsk.
Møtet i Argentina var svært godt
(WMO)
Sekretariatet
forberedt.
hadde nedlagt et enormt arbeide
og dette
med møtedokumenter,
ble mindre
gjorde at diskusjonen
viste en
enn vanlig. Vertslandet
gjestfrihet og oppvartning soM var
enestående og som gjør det vanskelig for det land som påtar seg
J. Otnes.
CHy-V.

i utvalget her i huset og så måtte
SAMARBEIDSUTVALGENE
forrepresentanter
de respektive

av
Jeg har spurt redaktøren
Fossekallen om det er slik å forstå
at han ikke var innbudt til å være
har
tilstede på møtet. Redaktøren
opplyst at han ikke visste om møsto reiseklar i
tet før deltakerne
rotunden og ventet på bussen som
skulle frakte folk til møtet. Mitt
spørsmål blir da. Hvem var ansvarlig for opplegg og innbydelse ?
side
Hva ble det fra arrangørenes
gjort for å sikre at det ble sendt
ut et referat fra møtet på et så
tidlig tidspunkt at det var aktuelt ?
vist nok aktivitet
Har redaktøren
for å få et referat til Fossekallen ?

World Meteorological Organization (WM0), med sete i Genve,
i komhar delt sitt arbeidsområde
misjoner. En av disse er Kommisjonen for Hydrologi (CHy). Kommisjonen består av representanter
hydrologiske
for medlemslandenes
tjenester og skal ifølge statuttene
møte hvert fjerde år.
CHy-IV møtte i Buenos Aires
fra 3.-17. april i år. Møtet tok således til 2. påskedag. De tidligere
har vært : CHykommisjonsmøtene
I — Washington 1961, CHy-II Warszawa 1964, CHy-III — Geneve
1968.
deltok
Ved møtet i Argentina
delegater fra 33 land, observatører
fra fire andre FN-organisasjoner
vitenog også fra internasjonale
Dette er
skapelige assosiasjoner.
noe mindre enn vanlig ved slike
møter og grunnen må nok tilskrives de lange avstander.
diskuteVed kommisjonsmøtene
prorer man det internasjonale
gram i OPERATIV HYDROLOGI
konkretisefor fire år. Resultatet
res i resolusjoner og rekommandasjoner som stiles til WMO's ledende
organ, Kongressen, eller også bare
eller Genetil Eksekutivkommiteen
Det ble i alt vedtatt
ralsekretæren.
og rekommanda47 resolusjoner
sjoner.
Møtet i Argentina ble ledet av
presidenten, professor E. G. Popov,
som ved hjelp av representanter

Møtet

på Hurdal

står
I siste nr. av Fossekallen
om et stort møte som formenn og
i de forskjellige samvaraformenn
i etaten har vært
arbeidsutvalg
tilstede på. Fra et slikt møte må
vel vi alminnelige ansatte få høre
noe. Vi er jo gjennom våre orgai samarrepresentert
nisasjoner
her i sentraladminibeidsutvalget,
strasjonen og skulle således kunne
få informasjon den veien. Formanmåtte
nen og- eller varaformannen
da fortelle fra Hurdal på et møte
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telle videre til «menigmann», men
dette vil være en lite tilfredsstillende ordning, da møtevirksomheofte er liten.
ten i foreningene
Hvorfor ikke la oss få et referat i
fra dette møte slik
Fossekallen
som vi fikk fra de to møtene som
ble holdt i kantinen i vinter ? På
disse møtene kunne vi i sentraltilstede,
være
administrasjonen
men ikke på møtet i Hurdal. For
oss var det altså viktigere å, få referat derfra, men jeg er oppmerksom på at de på våre arbeidsplasser rundt omkring i landet var avhengige av referatet i Fossekallen.

0

Advisory
Committee
for
Operational
Hydrology
(ACON)
Mote i Geneve1.

mai 1972

Ved WMO's sjette Kongress i nes
hydrologiske
tjenester
til
april 1971 ble det bestemt å nedACOH og videre til Kongressen.
sette en egen «Advisory CommitI dag går all korrespondanse
gjentee for Operational
Hydrology.
nom medlemslandenes
«Permanent
Denne er forkortet til ACOH.
Representative».
Dette er direktøKongressen består av direktører
ren av den meteorologiske
etat. I
av medlemslandenes
meteorologisNorge virker dette system godt.
ke tjenester. Siden hydrologien i de
Vi har alltid hatt gode og vennfleste medlemsland er administraskapelige
forbindelser
med våre
tivt adskilt fra meteorologien fant
meteorologiske
kolleger — men i
Kongressen
det nødvendig å oppenkelte andre medlemsland er ikke
rette ACOH for å gi råd i en del
tilstanden så god. Man må derfor
hydrologiske spørsmål. Dette gjelse å komme fram til et kommunider først og fremst spørsmål av
kasjonssystem
som alle land kan
administrativ
art.
enes om og se seg tjent med. Det
Til å sitte i ACOH velges to land
ble derfor i egen rekommandasjon
fra hver region. Det er 6 regioner
uttrykt ønske om å få en egen Hyog ACOH består således av 12 perdrologisk representant
i medlemssoner. I tillegg kommer presidenlandene. I land hvor man har flere
ten i CJIy som selvskreven medhydrologiske tjenester kan det sålem. Fra Region 6 (Europa) sitter
ledes komme på tale å få en egen
Israel (som i denne forbindelse tilkomite og at formannen blir den
hører Europa)
og Norge. Det er
hydrologiske representant.
En slik
lederne av de hydrologiske tjenesnasjonal komite kan ta seg av flere
ter som skal sitte i ACOH og den
internasjonale
hydrologiske sporsprimære
oppgave er å formidle
mål enn de som kommer inn under
synspunktene fra medlemslandenes
Operativ
hydrologi,
— spørsmål
hydrologiske
tjenester
(Operativ
s-om i dag behandles av andre orhydrologi) til de ledende organ inganisasjoner, i første rekke UNESnen WMO.
CO og FAO. Det blir opp til medDen første vanskelige
oppgave
lemslandene
selv å ordne dette
er å finne fram til forbedrede?41
spørsmål på beste måte, og man
bindelseslinjer
fra medlemslande-Vknå
her avvente et initiativ
fra

Eksekutivkomiten
i WMO via medlemslandenes Permanent Representative.
ACOH behandlet
også andre
spørsmål. I egen rekommandasjon
ble Generalsekretæren
anmodet om
å undersøke
mulighetene
for en
bedre distribusjon
av «Guide to
Hydrological Practices» og «Technical Regulations». Enkelte hydrologiske tjenester rapporterte
at de
ikke hadde sett disse verdifulle
publikasjonene.
Komiteen ville også vite i hvilken grad medlemslandene fulgte de vedtatt tekniske bestemmelser.
Man ønsket også å bli bedre informert i hvilken grad de hydrologiske tjenester
kan dra nytte av
dataoverføring
gjennom det eksisterende og planlagte system for
World Weather Watch (WWW).
Dette første
ACOH-møte
var
kanskje noe famlende i sine aller
første steg, men man fant etter
hvert fotfeste innenfor en FN-organisasjons
labyrint av lover og
paragrafer,
og det er å håpe at
ACOH's virke vil kunne tjene de
hydrologiske interesser i medlemslandene.
J. Otnes.

Nyhelsesøster
No den 2. mai fekk NVE ny søster etter søster Randi som har
slutta.
Den nye heiter Ragnhild Dessen
og er frå Steigen
i Nordland.
kesøsterutdanninga
si har ho frå
Innherred sykepleierskole
i Levanger. Pliktåret var ho styrarinne på
Røst sykestue og sidan var ho på
sjukehus
i Bodø, på Ullevål og
Rikshospitalet.
Ho har vore bedriftssøster
sidan 1/3 i 1966 då
ho tok til på Tiedemanns tobaksfabrikk der ho var til ho kom hit.
Utanom sjukepleieskolen
har ho

gått ymse kurs som kan kome til
nytte i arbeidet.
I Steigen var lite høve til utdaning utanom folkeskule,
so sidan
ho 14 år gamal reiste for å gå meir
på skule i Kabelvåg har ho lite
vore heime.
Ho reknar seg likevel for å høyre
heime i Steigen og reiser kvar ferie
dit. Der er so vakker natur, utsyn
mot Lofotfjella,
kritkvit
badestrand, men litt kaldt badevatn,
15°-16°,
seier fru Dessen til slutt.
S. N.
FOSSEKALLEN
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«GRYTTIAD

E N»

arrangerti 1100-1200metersheyde
Mens bjørk og eng hadde fått et fint grønnskjær
nede i
lavlandet, og årets første flytende hotell, — Navase — med
1700 sommerturister
ombord var på tur inn til Andalsnes,
ble Grytten-anleggets
første «Gryttiade» arrangert på årets
tredje sommerdag, — 16. april. Dette skirennet for anleggets ansatte m/fam. ble avviklet i nydelig påskevær i nærheten av Sandgrovbotn,
et sted som ble velkjent for det
norske
folk under
Mardølademonstrasjonen
sommeren
1970.
Flere deltakere,
tilskuere
og andre turgåere, som kom
fra lavlandet hvor hestehoven
og hvitveisen lyste i vegkantene, hadde aldri vært oppe i dette høyfjellsområdet
tidligere. Ingen angret imidlertid
på denne fine solglittrende aprilsøndagen
1100-1200 m oppe i Romsdalsfjellene.
— Dette ga mersmak for mange skientusiaster,
og vi tviler
ikke på at det i mange helger fremover vil bli trangt om
parkeringsplassen
ved den gamle jakt- og fiskebua, Johanhytta, som er endepunktet
for biltrafikken
innover anleggsvegen fra Stugjuflåten
vinterstid.
Dessverre så har snøforholdene
hindret skigruppen
i å
avvikle de tiltenkte
ukentlige styrkeprøvene
nede i lavlandet i vinter. Og snøforholdene
var vel også årsaken til
at selve «Gryttiaden»
ble arrangert
i dette barske høyfjellsområdet,
hvor en er så avhengig av gunstige værforhold for å få et vellykket arrangement.
Rennet var på langt nær lagt opp bare for «eliteløpere».
For at det skulle kunne bli en «massemønstring»
var det
også en løype for turgåere, hvor det var fastsatt en idealtid. Her måtte deltakerne
blant annet passere et «tippehjørne» hvor de skulle besvare en del spørsmål.
Deltakelantallet
burde vært større, og skigruppen
er
åpen for nye gode Wer, som kan resultere i at neste
«Gryttiade» blir en enda større «skifest» for store og små
ved Grytten-anlegget.
ISKO
BILDET

ØVERST:

Den yngste garde etter endt løp. Fra v.: Hanne Burås, Per
Aas, Kjell Ove Fredriksen,
Øyvind Neverdahl,
Britt Larsen, Ingar Skotvoll, Kirsti Edøy.

RES U LTATER:

LANGRENN
Jenter kl. 2 år: 1) Kidsti Edøy.
Jenter kl. 4 år: 1) Britt Larsen.
Jenter ki. 6 år: 1) Hanne Bersås.
Jenter kl. 7 år: 1) Liv Kirkaune. 2) Hilde Guttormsen.
Jenter kl. 10 år: 1) Solveig Bergheim. 2) Kjersti Høgestøl. 3) Sissel Olsen. 4) Biret Fredriksen.
5) Ingrid Rognskog.
Jenter kl. 11 år: 1) Elin Nicolaisen. 2) Vivi Talgø.
Jenter kl. 13 år: 1) Tove Fjelldalselv.
Jenter kl. 16 år (5 km): 1) Anvor Fjelldalselv.
Gutter kl. 4 år: 1) Ingar Skotvoll. 2) Øyvind Neverdahl.
Gutter k/. 5 år: 1) Kjell Ove Fredriksen. 2) Per Aas.
Gutter kl. 7 år: 1) Stein Mæland. 2) Ivar Larsen.
Gutter kl. 8 år: 1) Snorre Nicolaisen.
Gutter kl. 9 år: 1) Lars Høgestøl.
Gutter kl. 10 år: 1) Stig Talgø. 2) Kjell Bersås. 3) Arild
Tj elde.
Gutter kl. 12 år: 1) Jan Guttormsen. 2) Kjetil Waagen.
Gutter kl. 13 år: 1) Kristian Rognskog. 2) Rolf Bersås. 3)
Torstein Tjelde.
Gutter kl. 14 år: 1) Are Høgestøl.
Gutter kl. 16 år (5 km): 1) Per Atle Hansen.
Damer

kl. 18-24

år (5 km):

1) Liv Hjelvik.

2) Kari E.

Bjørnsen.
Damer kl. 25-34 år: 1) Asbjørg Skotvoll. 2) Eli Edøy.
Damer kl. 35-45 år: 1) Reidun Nicolaisen. 2) Gerd Jørg ensen.
Damer kl. 46-52 år: 1) Solveig Gammelseter.
Herrer
T j elle.
Herrer
Herrer
Herrer
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kl. 20-34

år (10 km): 1) Arild Hauknes.

2) Petter

kl. 35-41 år: 1) Sverre Brekk. 2) Odd Nicolaisen.
kl. 42-50 dr: 1) Hallvar Furu. 2) Ivar E. Skotvoll.
la. over 50 år: 1) John Nyland. 2) Olav Skjefstad.
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UNDER

TIL

VENSTRE:

Herbjørn
Fredriksen
hjelper
Arne
Løntjern
av med
»VAKTSJEF.-bindet.
Sistnevnte
hadde en stri tørn som
parkering-,
trafikk
og vaktsjef.
Den samme Løntjern
er
imidlertid
vant med lange vakter. Noen dager tidligere
måtte han tilbringe ca. 30 timer i snowmobil
under full
snøstorm i området mellom Sandgrovbotn
og Mardalen.
Han mistet retningssansen,
og måtte melde pass for den
uimotståelige
overmakt.
-

TIL

HØYRE:

Sprek

old boys: Torleiv
-

Høgestøl,

Ola P. Røy, John Nyland.

NEDERST:

Suverene

klassevinnere:
Fr v.: John Nyland
Hauknes og Hallvar Furu.

(62 år), Arild

HOPPRENN
Klasse 6 år: 1) Hanne Bersås.
Klasse 7 år: 1) Stein Mæland.
Kl. 8 år: 1) Snorre Nicolaisen.
Klasse 9 år: 1) Sissel Olsen.
Klasse 10 år: 1) Stig Talgø. 2) Kjell Bersås.
Klasse 11 år: 1) Elin Nicolaisen. 2) Solveig Bergheim. 3)
Vivi Talgø. 4) Ingrid Rognskog.
Klasse 12 år: 1) Jan Guttormsen.
2) Kjetil Waagen.
Klasse 13 år: 1) Kristian Rognskog. 2) Torstein Tjelde.
3) Rolf Bersås.
Klasse 14 år: 1) Are Torleiv Høgestøl.

Idrettsutvekslingmed Vattenfall
i NVE har det
Innan idrettslaget
ei tid vore ein del snakk om å få i
i
med Vattenfall
stand ei utveksling
proDå dei økonomiske
Stockholm.
blema for vårt lag alt er store nok
som dei er, var det uråd for oss å
invitere svenskane hit, og utsiktene til
å få i stand noko syntest små. Men
etterat det hadde vore direkte kontakt
i dei to laga,
mellom fotballgruppene
løyste problema seg ved at svenskane
baud seg til å koma til Oslo med eit
dame- og eit herrelag i fotball; dette
utan at vårt lag vart økonomisk belasta på nokon måte.
Laurdag 10. juni vart vald som arvar innSvenskane
rangementsdato.
på Voksenåsen hotell, og på
kvartert
vart det halde eit møte
føremiddagen
for dei to laga møtder representantar
test og orienterte om sine lag og diskuSekreterte eit framtidig samarbeid.
tær Flymark ga ei utgreiing om oppi
byggingen av idrettsorganisasjonane
Vattenfall med eit sentralt idrettsforfordelt utover
bund og 27 seksjonar
Stockholmsforeningen
Innan
landet.
Skytvart det drive 17 ulike greiner:
Flytarane hadde sin eigen forening.
mark nemnde mellom anna at dei ved
hadde to tennisbaner
hovudkontoret
og at dei snart ville få sin eigen
idrettshall.
Rønniksen orienterte så litt om vårt
lag, og ein gjekk over til å diskutere
korleis eit framtidig samarbeid skulle
leggjast opp og kva greiner det ville
vere naturleg å ta med. Ein kom til
at det låg best til rette for fotball og
orientering om sumaren, og skyting, ski
og bordtennis om vinteren. Etter framvart det semje om
legg frå Graatrud
i dei to laga innan 15.
at formennene
september skal leggje fram meir konkrete forslag og reglar for korleis det
heile skal leggjast opp.
Det var så klart for dagens høydepå Gresspunkt, dei to fotballkampane
banen. Jentene skulle i elden først, og
det var tydeleg at ein her freista å
og publikumsvenleg
spela morosam
hadde 15 kampar
Svenskane
fotball.
bak seg i år i tillegg at dei også hadde
spela i heile fjor medan våre med stor
møye så vidt har fått skrapa saman eit
lag i vår. Svenskane pressa då også
stort i begge omgangane, men vårt forgong på gong.
svar rei av stormen
vann til slutt 2-0; begge
Svenskane
mål scora i 1, omgang.
Det var så klart for herrekampen.
Også her var det eit tydeleg svensk
overtak, men ein må vere klar over
at ein ikkje har same strenge skillet
i
mellom aktive og bedriftsspelarar
Sverige som i Noreg, og det synte seg
og at svenskane hadde aktive spelarar
på laget. Dei var raskare på ballen og
gå våre små sjansar til å få til skikscora
Svenskane
keleg pasningsspeL
to ganger i 1. omgang og ein gong etter
pause: altså 3-0.

Om kvelden skipa så Velferdskontoret til fest i kantina for spelarar og
Graatrud var kveldens hoinnbedne.
og han sa mellom anna at
vudtalar,
dette var for ein historisk dag å rekne,
hadde
idet ein med denne tilskipinga
fått starta eit samarbeid også på det
idrettslege område som ein vona ville
utvikle seg vidare og koma i faste forFotballoppmann
mer i åra framover.
Ake Ohlsson takka for maten, og begge
talarane hausta stor fagning for morotalar. Stemsame og godt framførde
ninga under middagen og den påfylgjande dansen var høg heile tida, og
det var tydeleg at alle fann seg til
rette.
på det heile må bli at
Konklusjonen
tiltaket i alle deler var vellukka både
idrettsleg og elles, og det vart frå båe
hald streka under at ein såg fram til
at dette måtte bli ei årviss tilskiping,
og at råma måtte bli utvida til å gjelda
Det heile vil vel
fleire idrettsgreiner.
meir eller mindre stå eller falle med
og forståing for
leiinga si innstilling
tiltaket, spesielt med tanke på den økonomiske dekning. Vi vonar det vil gå
bra.
Ref.

hadde ikkje høve til å
Redaktøren
og fest no svenvere på fotbalikamp
skane var her. I staden tok eg ein tur
der dei budde for å
til Voksenåsen
snakke med dei «tidleg ein sundagsmorgon» før dei for.

å høyre korleis
Det var forvitneleg
Ved hovudkondei driv i Vattenfall.
toret der har dei hatt fotballag i 15 år,
no er det 10 herrelag og eit damelag.
Damelaget er berre om lag eit år, men
har alt hatt ein kamp mot direksjonen
i Vattenfallstyrelsen.
år spelar lag frå sentralAnnakvart
mot lag frå dei ymse
administrasjonen
(Desse
rundt i landet.
forvaltningar
er inndelt etter vassforvaltningane
draga.) Dei samlast då på ein stad og
har kampane der.
Denne turen til Noreg var den første
hadde utanlands. Bowfotballspelarane
larane derimot har før hatt kampar
i Finland.
mot Vassdragsvesenet
For å skaffe pengar til arbeidet driv
I alt er det
del mykje med lotteri.
i Vattenom lag 1800 funksjonærarar
fallstyrelsen, litt fleire karar enn kvinner, om lag 1000 og 800. Vi må jamen
få mange fotballag skal vi vinne innpå
svenskane her. Når det gjeld å spele
mot lag rundt i landet, er vel det og
ein tanke å ta opp. På Grytten-anlegget er det iallfall eit drivande lag som

ein
Dersom
kunne møte Oslolaget.
bruka eigne bilar, so trengde det ikkje
bli so dyrt. Turen hit kosta svenskane
om lag 250 kroner kvar, og dei tykte
turen var vel verd det. Alt i alt ein
vellukka tur og ein hyggeleg fest laurdag, alle tiders, sa dei. Takk for praten Bent Skoglund og Ake Ohlsson.
S N.

LITT FOR FREKT
Noko som kallar seg «Norske Elekhar bede
forening»
trisitetsverkers
kraft
som skaffar
om at kraftverk
til byar eller fylke skal få sleppa
skatten på, eiga, eller få denne skater at heradsGrunnen
ten nedsett.
skatten på eiga vart auka frå 0,4 til
på eiga
då statsskatten
1 prosent
skulle falla vekk (han kjem att no).
Me tykkjer dei fleste av desse verki skulle gå litt stilt I dørene i slike
som føsaker. Dette gjeld kraftverk
rer krafti vekk frå bygdene og ut til
er gjerne kjøpte
byane. Vassrettane
for lite og inkje i si tid. Konsesjonser alt for låge del fleste
avgiftene
stader. Rett nok fekk bygdi ei økoi sjølve anleggsnomisk blømingstid
tidi. Sidan er der berre ein kraftsta—
sjon med nokre få arbeidsplassar
og so ulempa med vatnet om vintekraftliner.
ren og skjemmande
får sjelinnkomeskatt
Nemnande
Krafdan bygdene av slike kraftverk.
ta vert førd vekk, levert frå, stasjo— innkoma
nen til sjølvkostnadspris
kjem i tilfelle der krafti vert seld,
men som regel treng verki pengane
veit me.
dei får inn til nykostnad,
tunnelar
med dammar,
Kraftverki
og
transformatorar
og røyrgater,
i bygdene.
vert liggjande
kraftliner
med å byggja dei kjenner
Kostnaden
minkar
me. Og med inflasjonstider
ikkje verdet nett. Her er i alle høve
som
for dei bygdene
ei skattkjelde
vert tappa for krafti.
Me tykkjer bygdene må. få ha denDette gjeld bygder som
ne skatten.
gode
elles ikkje har serleg mange
Men dei treng pengar
skattytarar.
bygdefor å kunna skapa trivelege
og
ut næringsliv
byggja
samfunn,
kulturliv og dermed halda busetnaden
oppe. Så får heller bystroki finna seg
å betalt ørlite meir for den billege
henne
Skulle dei produsera
krafti.
sjølve, ville det bli meir å betala —
attåt all ulempa.
Frå Gula Tidend.
FOSSEKALLEN
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holdt i Tønsberg
21.-22.
mars deltok overing. Bjørn.Bergmann-Paulsen.

Smånytt

I komitemøte
arrangert
28.-29.
mars i Haag i h. h. t. Oslo-konvensjonen vedrørende
problemene
i forbindelse med dumping i havet møtte fagsjef Hjelm-Hansen
som norsk representant oppnevnt av UD.

FRA VASSDRAGSDIREKTORATET
Deltakelse
m. v.

i kongresser,

symposier

I OECD's møte i ad hoc gruppen
for forurensinger
fra treforedlingsindustrien
i Paris 15.-17.
november
1971 deltok fagsjef ikge Hjelm-Hansen som UD-oppnevnt
delegat.
Ved IVL-konfarensen
i Göteborg
1.-2. desember deltok fagsjef HjelmHansen, overing. Bergmann-Paulsen,
Nordhagen,
Hauan, Hatling, Arnesen
og avd.ing. Brevig og Sverreson.

Ved International
Association
on
Water Pollution Research's
konferanse i London 11.-13.
april om Phosphorus in fresh water and the marine
environment
deltok overing. Anders
Nordhagen
og John Hatling.
Ved
NORDFORSK-symposium
i
Skogkloster
25.-27. april deltok overing. Fleisje og Arnesen.
Som medlem av The WMO Advisory Committee for Operational
Hydrology (ACOH) deltok fagsjef Otnes i
komiteens
møte i Geneve 1.-6. mai.

avloppsvatten
i Stockholm
november
deltok
avd.ing.
Kaarstad
og Ueland.

22.-25.
Jordfald,

I Norges Juristforbunds
kurs i forvaltningsrett
i Oslo 4.-5. januar 1972
deltok kontorsjef
Hovland.
I
Svenska
Teknologföreningens
kurs i slambehandling
i Stockholm
31. januar — 2 februar
deltok avd.
ing. Holme og Hagen.
I NIF's kurs, Beregning
av belastninger NS 3052, i Hamar 7.-8. februar deltok overing. Nicolaisen og avd.
ing. Larsen.
I NIF's kurs Økologi for samfunnsplanleggere
i Hamar 21.-23. februar
deltok konstruktørene
Svendheim
og
Tveitane.
I Statens Institut
för Företagsutvekling's kurs I i kemisk rening av
avloppsvatten
i Stockholm
6.-10.
mars
deltok
avd.ing.
Andreassen,
Aasen og Horgen.

Forskingsrådene
NAVF, NLVF og
NTNF arrangerte
14.-16.
februar
i
Hurdal et symposium om tungmetallf orurensinger.
I symposiet
deltok
overing. Rolf T. Arnesen og avd.ing.
Trygve Sverreson fra VVV.

Kursdeltakelse.
Kontorassistent
Mari Rugsveen har
deltatt i maskinskrivekurs
ved Paulsens institutt
fra oktober 1971 til januar 1972.

I OECD's møte i Water Management Sectorgroup
i Paris 15.-18. februar
møtte
fagsjef
Hjelm-Hansen
som UD-oppnevnt
delegat.

I Norsk
Arkivråds
videregående
arkivkonferanse
i tiden 8.-11.
november
1971 deltok arkivar
Sonja
Kraft-Strøm.

I Norsk Arkivråds
arkivkurs
lehammer
9.-13.
april deltok
assistent
Inger-Johanne
Eik.

Ved fylkeskonferanse
i Vestfold
planlegging
og utbygging
som

I Statens Institut
för Företagsutveckling's kurs I i Kemisk rening av

I Statens Institut
veckling's
kurs III

om
ble

I kartdagene
som ble arrangert
Kristiansand
S 12.-14.
mars deltok
overing. Lahaug.
i Lilarkiv-

för Företagsuti avloppsvatten-

•

Fløtning

1 Numedalslågen.

Foto:

G. Szabo.

Fløtingen
begynte i år fra Nore den 25. mai, og det er nå en travel aktivitet
i hele vassdraget
med et skjær av
gamle tiders fløtningsromantikk.
Disse stokkene
som ligger her i Norefjorden
venter bare på startsignal
for å dra
på den lange ferd ut Norefjorden,
forbi Mykstufoss,
Kongsbergfossene,
Hvittingfoss
og ned til Larvik, der en venter
å være framme i begynnelsen
av august.
I bakgrunnen
på bildet sees Nore II og den nye velteplassen
for tømmer fra skogene i Uvdal, Rødberg og Tunhovd.
Helge Ødegaard.
Det skal i år fløtes 17 000 m3 tømmer, og av dette er 14 000 m3 gran.
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rening i Stockholm 10.-14. april deltok avd.ing. Hagen, Jordfald, Kaarstad, Langfeldt,
Skudal, Stene og
Ueland.
Svenska Teknologföreningens
kurs
slambehandling
i Stockholm 26.—
28. april deltok
avd.ing.
Brevig,
Kaarstad, Nøttestad,
Skudal, Thaulow og Ueland.
Konstruktør Håkon Winnem har
tiden 31. januar til 10. mars gjennomgått kurs ved Den nordiske helsehøyskolen i Gdteborg.
Perinisjoner for utforing av spesialoppdrag i utlandet.
Statshydrolog
Jan Andersen er tilstått permisjon i inntil 2 år fra 1.
desember 1971 for tiltredelse av engasjement
som hydrolog ved Water
Development
and Irrigation Division
Tanzania.
Statshydrolog
Egil Skofteland
er
tilstått permisjon i inntil 2 år fra 1.
desember 1971 for å overta undervisningsstilling
ved Technical College i
Tanzania.

tets utvalg for utredning av verkstedskolens
undervisningsmønster
for
elektrofagene.
ORIENTERING
OM
KJERNEKRAFTVERK
Den 20. april hadde Varmekraftgruppa eit orienteringsmøte
om kjernekraftverk.
Møte var i undervisningsrommet og der var fullsett, omlag 35 personar frå dei ymse avdelingar i NVE.
Formannen i gruppa Per Storebø
la fram eit førebels utkast til rapport om arbeidet deira. Dei reknar
med å få utarbeidt og prenta ein rapport om arbeidet sitt generelt og om
vurdering av byggestad,
før ferien.
Han sa at denne rapporten vil tene
både som informasjonsmateriell
for
styremaktene,
for massemedia og for
vanlege folk som har serleg interesse i dette. Etter at Storebø hadde
kome med el utgreiding
kunne ein
kome med spørsmål, og mange nytta
høvet til det. Utgreiinga
vakte stor
interesse og mange kom med spørsmål og sa meininga si.
Storebø sa m. a. at det truleg vart
søkt om 2-3 alternative byggestader.
S. N.

Smånytt

Smånytt

FRA ELEKTRISITETSDIREKTORATET

FRA STATSKRAFTVERKENE

KURS OG MØTER
På konferansen
om «oljeborings- og
produksjonsplattformer»
som
Den
norske Ingeniørforening
arrangerte
Stavanger 10.-12.
april 1972 deltok
overingeniør Tore Kjær, Elektrisitetstilsynet 1. distrikt.
På Norske Elektrisitetsverkers
Forenings regnskapskurs
på Nevra 24.
—27. april 1972 deltok følgende fra
Elektrisitetsdirektoratet
:

Oppnevninger.
Som medlem av NEVF og NVE's
regnskapsutvalg
er oppnevnt konsulent Harald Breivik.

Konferanser og studieturer m. v.
Konstruktør
Harald Strid, SBF,
har i januar vært på besøk hos Fagersta Bruks AB i Sverige. Turen
gjaldt kontroll av stålkjerne for St.
Al. line nr. 185 til 132 kV-linjen
Lakselv — Savtso — Alta.
I februar har overingeniørene
Rolf
Johnsen og Sven Oftedal SBF, besøkt
ELSAM for å bistå med opplegg vedrørende strekking av luftspenn over
danske trafikkerte
farvann. Johnsen
hadde
samtidig
konferanser
med
NESA om bygging av kraftledninger.
I samband med arbeidet vedrørende spesifikasjoner
for kjernekraftverk har sivilingeniør Øyvind Ulfsby
mars måned avlagt besøk hos Brown
Boveri i Baden for å studere fabrikasjon av materiell og diskutere problemer og systemløsninger.
Sivilingeniør
P. Chr. Løken SBM,
har i månedsskiftet
april/mai deltatt
i konferanse i Lucerne om «The Nuclear Controversy in the USA».
Ingeniør Leif Burhol har vært
Mannheim i samband med kontroll
og funksjonsprøving
av diverse ventiler som er bestilt hos VAG.
I slutten av april besøkte sivilingeniør Rolf Thomessen
SR, Aurlandanleggene for å studere systematisk
boltearbeld med hjelp av borerigg.
I midten av mai besøkte sivilingeniør Anders Tufte SET, Finska Kabelfabriken i Tammerfors for å kontrollere typeprøving
av 50 MVAr
kondensatorenheter.

Overingeniør Ingvar Steine er oppnevnt som medlem av og formann
Kirke- og undervisningsdepartemen-

forbindelse med montasje av Våre
store fjordspenn har Statskraftverkene for endel år siden anskaffet spesial-

Førstesekretær
Stein Christiansen.
Førstesekretær
Ole Kjær.
Avd.ingeniør Odd Haugland.
Konsulent Harald Breivik.
På Nordisk Samkjøringskonferanse
som ble arrangert
av NORDEL
Ronneby, Sverige, den 3. og 4. mai
1972 deltok overingeniør
Jon Tveit,
overingeniør Ivar Glende og overingeniør Reidar Goyer.
Fagsjef Alf Johansen har deltatt i
Nordisk Forskriftsmøte
I Stockholm
5. og 7. april, og I CEE-forskriftsmøte i Helsinki, Finland, 8. og 9. mai
1972.
Overingenlør
Kjell Amundsen har
deltatt
i arbeldsgruppemøte
under
CIGRE, komite 32, i Stockholm 15.
—17. mars 1972.

maskiner
og utstyr som har vært
brukt ved flere anledninger her I landet. Det var vel ingen som tenkte
seg at disse maskiner også ville komme til nytte utenfor landets grenser,
og aller minst i Danmark, som har en
helt annen topografi enn Norge. Ikke
desto mindre har danskene
kastet
sine øyne på våre maskiner og på
vår erfaring. Det er ELSAM (Det
jysk-fynske
Elsamarbejde)
som har
ønsket hjelp I forbindelse med montasje av et ca. 1000 m langt spenn
over Lillebelt like sør for Fredericia
og et omtrent like stort spenn over
Limfjorden like øst for lilborg. Det
første spennet er nå montert, mens
det andre er planlagt montert I august i år. ELSAM leier maskiner og
utstyr og de betaler for det mannskap som følger med. For Lillebeltspennet hadde Fjernledningskontoret
stilt til disposisjon en oppsynsmann
og fire spesialarbeidere,
foruten at
kontorets tekniske stab på forhånd
hadde deltatt i konferanser og befaringer.
Et annet dansk foretagende, NESA,
har hatt kontakt med Fjernledningskontoret for å få anledning til å studere linemontasje med duplex-utførelse, dvs, to liner for hver fase. NESA
har ingen erfaring med slikt arbeld
og vil gjerne se det utført i praksis
før de selv skal ta fatt på noe liknende. Det vil bli arrangert en befaring
i Østfold i denne anledning til høsten.

Smånytt
FRA HOVEDSTYRET
I tillegg til de normale og rutinemessige saksområdene har hovedstyret i år behandlet følgende regulerings- og konsesjonssaker:
Planendring vedr. Aurland III, ekspropriasjonstillatelse
for 275 kW
kraftoverføringen
fra Borgund
til
Hemsil I, ytterligere
regulering
av
Heggmovatn,
ytterligere
regulering
av Øvre Glomvatn i Neverdalsåga,
erverv og regulering
av Roppa —
herunder lele av statens fallrettigheter i Roppa elv, samt statsregulering
av Leirdøla i Luster.
Videre må nevnes spørsmål som:
alternative kraftproduksjonsmuligheter, budsjettforslag
for 1973 med forslag til ajourføring
av langtidsbudsjettet 1974-76,
forslag til prls og
vilkår for statskraftlevering,
og uttalelse i tilknytning til innstilling om
lov om luftforurensning.
Hovedstyret har også begynt å arbeide med organisasjonsspørsmål
tilknytning til NVE's arbeid med utbygging av kjernekraft.
25. og 26. april d. å. gjennomførte
hovedstyret
en besøkstur til Sverige
(Oskarshamn og Ringhals) for å bli
nærmere orientert om de problemer
som er forbundet med kjernekraftverk I drift og under bygging. Med
på turen var foruten hovedstyrets
faste medlemmer, også personalrepresentantene Gunnes og Bråthen, direktørene Moe, Vatten og Aalefjær samt
fagsjef Voldhaug.
FOSSERALLEN
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TOKKEDØLER
Over

NVE's PERSONALE
Endrihger
i marsogapril1972
Nytilsatte:
Angell, Ole Petter
Aure, Alvhild
Bigum, Tron
Båfjord, Bjarne
Digernes, Jostein
Folden, Oddbjørg
Høberg, Ivar
Jahren, Gunnar
Kaasa, Arnt Helge
Mellquist, Pål
Mikkelsen, Terje
Nilsen, Mette Synøve
Njå, Roald
Skjetne, Anne-Lise
Thommesen, Aril
Wiesener, Robert T.

Avansement

Tegner II
Sekretær I
Konstruktør III
Oppsynsmann II
Avd.ingeniør II
Assistent I
Konstruktør
Assistent II
Assistent II
Avd.ingeniør II
Konstruktør III
Tegner II
Avd.ingeniør II
Assistent I
Avd.ingeniør II
Assistent I

SBP
AAØ
SEA
Skjomen-anl.
SEK
VK
SEA
AAØ
AAØ
VN
EEP
SBM
SBP
SK
ESS
AE

Avd.ingeniør I
Ktr.fullmektig II
Overingeniør I
Konsulent II
Konstruktør II
Maskinbokholder
Maskinbokholder
Maskinbokholder
Avd.ingeniør I
Sekretær I
Avd.ingeniør I
Avd.ingenlør I

Folgefonn-anl.
SK
SEL
EA
VHI
AAØ
AAØ
AAØ
Folgefonn-anl.
SR
SBF-Forus
Folgefonn-anl.

Kontorsjef
Avd.ingenlør I
Konstruktør II
Konsulent II

AJ
Grytten-anl.
SEA
SR

Oppsynsmann

Vik-anleggene

og opprykk:

Andersen, Jacob
Askedal, Gunn
Berg, Arne
Breivik, Harald
Haugen, Gunnar
Hylland, Per
Jahren, Gunnar
Kaasa, Arnt Helge
Landsverk, Sveinung
Larstuvold, Per
Njerve, Ingulv
Straumsnes,
Arvid 0.
Sunde, Anfinn
Tjelde, Torvald
Tveter, Ragnar A.
Ytre-Eicle, John

Fratrecielse

med pensjon:

Buele, Petter

I

Fagsjef
Konstruktør III
Avd.lngenlør I
Avd.ingenlør Iif
MaterialbokhoIder
Overingenlør II
Konstruktør I

AJ
VHB
VVV
VIT
Tokke-anl.
SBA-Eidfjord
SEA

Oppsynsmann I
Oppsynsmann II
Konstruktør III
Ktr.assistent I
Maskinbokholder
Oppsynsmann II

Tokke-anl.
Vik-anleggene
SBP
Grytten-anl.
AAØ
Grytten-anl.

Overingentør

VFT

Dødsfall:
Krogstad,

Odd

Sand var rent som er liten «perle» i
den barske Vestlandsnaturen,
så hvis
administrasjonen
og boligene i forbindelse med kraftutbyggingen
skal
ligge der, vil det bli trivelig for de
som skal ansettes. Litt problemer med
å få samlet «flokken» til ferjeavgang
oppstod her, da fortrinnsvis damene
oppdaget mye «billig» i forretningene,
og ble svært kjøpelystne.
Men de
måtte bare løpe fra alt sammen. Tidsskjemaet var strengt, men det tok alle
med godt humør.
Været ble heldigvis bedre utover dagen, og bilturen inn til 1Vlauranger var
en fin naturopplevelse.
Fjorden ble
trangere og trangere, fjellene steilere
og stellere, og innerst inne lå Mauranger med brakker og Moelvhus, slik
vi kjenner det fra tidligere anlegg. En
blid og smilende oppsynsmann, Resell,
tok imot oss, og han var ikke det minste sur, selv om vi kom så sent at han
skulle hatt helgefri for lenge siden.
Han inviterte oss på en biltur opp til
Jukladammen ca. 1400 m.o.h., det var
liksom «severdigheten» der, forstod vi.
Det så unektelig nifst ut, men da han
fristet med mat og kaffe på toppen, slo
vi til. Flere av damene var skjelvende
og bleke om nebbet da vi kom opp
(sikkert noen av mannfolkene også)
for det var en fantastisk vei og en
ubeskrivelig gold natur. Vi fikk stor
forståelse av hvilke vanskelige forhold
anleggsfolkene
arbeider under, og vi
kan bare ta hatten av der deres innsats. Vi følte oss omtrent som landsforvist til Nordpolen med snø, is og
Folgefonna på nært hold.
Inne i en varm, hyggelig brakke
fikk vi så servert deilige snitter og
kaffe av fru Resell og en annen søt,
ung frue, og det kvikket gadt opp før
vi startet på den nifse uttorkjøringen.
Da det ikke var plass til oss på
NVE's messe i Mauranger, måtte vi
reise tilbake til Rosendal og overnatte
på hotellet der, og vi hadde det også
veldig koselig her. Søndag formiddag
tok vi oss tid til å bese det vakre Baroniet, før vi startet på hjemreisen.
«Deltaker».
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Fratredelse annen:
Flack, Øystein
Gurandsrud, Alf
Holme, Arne
Kulberg, Helge
Lunde, Malfrid
Nummedal, Olav
Schau-Svendsen,
Reidar
Solheim, Torstein
Strømseng, Torbjørn
Syversen, Arild
Ulvund, Kari
Vangen, Lars
Øverås, Hans
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fastsettelse av damkronenshøyde
over II. R. V.
Man forutsetter i disse beregninger at vatnets vannføringskurve
i naturlig tilstand er kjent, og oppmåling av denne inngår nå som et
alminnelig krav for at konsesjon
kan gis. Denne vannføringskurven
er også et nødvendiggrunnlag for
rekonstruksjonav naturlige vannføringer i et regulert vassdrag. En
slik beregninger man ofte nødt til
å utføre ved vurdering av skyldspørsmålog skadeerstatningunder
flom.

