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Generaldirektøren i NVE er tilsett
på årmål, seks år. No i vår gjell dette
årmålet ut og stillinga vart lyst ut.
Generaldirektør Hveding var einaste
søkjar og vart tilsett for nye seks år.
Fossekallen har hatt ein prat med
den gamle, no nye sjefen vår.
Første spørsmålet galt dette med
årmålstilsetjing og at dei same vert
tilsette gong etter gong. Hveding
svara her at han er einig med dei som
har orda frampå om at ved slike tilsetjingar kan den same få det berre
to bolkar. Han fortalde i same slengen at i Jugoslavia er det byte etter
ein bolk på fire år. Dette har og sine
veike sider det hender her at det vert
same folket som går att i slike stillingar, dei berre byter plass.
Neste spørsmål var om han ikkje
kvidde seg for å gå på att i seks år
til, etter all den motbør det har vore
mot utbygging siste åra. Svaret her
var at det var ikkje verst med mot-

børen, men med uvissa om kva dei
som styrer vil. Det må gjerne vere
meiningsskildnad det er berre bra,
men ein bør få vete kva dei som
styrer meiner at ein skal gjere i so
god tid at ein kan få planlegge skikkeleg det som skal gjerast.
Kva med dette at Hovudstyret rår
frå å bygge gasskraftverk medan departementet går inn for det. Svaret
var at det frå NVE si side ikkje
finnst prestisje her, vi har peika på
at slik kraft vil falle dyr. Den vert
etter dei prisar som er på gass hundradvis av millionar kroner dyrare for
kvart år enn anna kraft. Vil staten
likevel velje dette so bøyer vi oss for
det, sjølvsagt. Når vi kjem inn på
etaten let Hveding vel, han synest det
er eit godt samarbeid både mellom
direktoratet og elles, so slik sett likar
han seg.
Lukke til!
S. N.

Frå anlegga
Fossekallen
har fått SBA til
å skrive kor langt ein er komne ute på anlegga 1. juni i år.
Sidan det er nemt so mange
namn so har redaktøren
slege
opp i gamle årgangar av Fossekallen og funne fram at kart av
Skjomenanlegga
står i nr. 3-70.
Grytten 4-72, Eidfjord 6-73 og
Folgefonn 3-72.

funksjon før til høsten neste år, og at
pumpestasjonene Monge og Mardal
ikke vil komme i drift før h.h.v. 1/3
og 1/4-75.
Det er således relativt stor virksomhet på Grytten, med ca. 350 ansatte.
Arbeidsstyrken vil komme opp i vel
400 mann i sommer, for så å avta
sterkt til høsten, og i løpet av neste
år vil anlegget på det nærmeste være
avviklet.
Eidfjord-anleggene:

Skjomen-anleggene:

Innskrenkningene i fjor, på grunn
av pengemangel, førte til at større arbeider måtte utsettes et år, og skapte
store problemer på anlegget.
Nå er imidlertid forberedelsene i
full gang for ny oppstarting på disse
arbeidene. Det gjelder 4 arbeidsområder:
Kobbvatn
stasjonsområde,
Kobbvatn tilløpstunnel, overføringstunnel Sitas-Kjårda og senkningstunnel Langvatn. I et tett program er det
lagt opp til idriftsettelse av Kobbvatn kraftverk mot slutten av 1976.
Ved Skjomen kraftverk har stasjonen i Lappvika levert strøm fra 1.
aggregat siden november i fjor, 2.
aggregat er under montasje og skal
være i drift fra oktober i år. Ellers er
det fortsatt full virksomhet ved arbeidsstedene Losi og Stasjonsholmen,
men driving av overføringstunneler.
Arbeidene er stort sett i rute.
Det er ca. 350 ansatte ved Skjomen-anleggene i dag, en styrke som
vil øke til vel 400 «faste» inntil høsten
-75. I tillegg vil det i sommer være
behov for en del sesongarbeidere.
Grytten-anlegget:

Grytten kraftverk skulle etter opprinnelige planer settes i drift 1. juni
1975. Senere ble fremdriftsplanen
strammet inn og idriftsettelsen skjøvet
fram til øktoger 1974.
Driftstunnelen
med avgreninger
er ca. 2 mil lang og er bestemmende
for ferdigdatoen. Det har her til tider
vært problemer med å få nok folk til
lite attraktive arbeidssteder inne på
fjellet, og periodevis vanskelige driveforhold (vanninnsig og «sprakfjell»),
og en tar nå sikte på idriftsettelse i
desember i år.
Også Grytten-anlegget ble rammet
av fjorårets reduksjon av pengeforbmket. Den førte til at overføringene
av Bruå og Rangå ikke vil være i

Virksomheten her er stadig økende,
og en er nå oppe i 250 ansatte ved anlegget. Etableringen i Eidfjord har
stort sett gått etter planen. 40 boliger,
permanent administrasjonsbygg, hovedverksted og lager er på det nærmeste ferdig.
I stasjonsområdet er A-tunnel og
kabeltunnel under arbeid. Av den 700
m lange A-tunnelen er ca. 550 m
drevet. Fjellet har her vært meget
problematisk, såkalt «sprakfjell», og
medført omfattende sikringsarbeider.
(Opptil 60 sikringsbolter for hver
salve).
Opp til Kjeåsen, ved topp av trykksjakter, er det etablert taubaneforbindelse, mens vegbygging nå pågår både
ovenfra og nedenfra. Det er her en
2,6 km lang vegtunnel som er under
arbeid. (850 m er drevet).
For arbeidsstedene i reguleringsområdet er en igang med vegarbeider
og fremføring av el.kraft. Dette gjelder damsted ved Sysenvatn, hvor
driving av omløpstunnel skal starte
i juni, (og hvor også tilriggingen er
påbegynt), tverrslag Isdalen, hvor
tunneldriften skal ta til neste høst, og
Osaområdet, hvor det også vil bli
vegbygging i 1975 før en kan komme
igang med anleggsarbeider inne på
fjellet. Og dette er bare mulig ved at
vegbyggingen også foregår fra angrepspunkter inne på fjellet, fra arbeidsleire etablert ved helikoptertransporter.
Folgefonn-anleggene:

Her går det mot slutten på en anleggsvirksomhet som startet i 1968.
Det er bygget 60 km veger i uhyre
vanskelig terreng, 4 fyllingsdammer
på tilsammen 1,3 mill. m3 masse, 40
km tunnel og 2 kraftstasjoner.
Hovedkraftstasjonen,
Mauranger,
har levert strøm siden i april, og prøvekjøringen av Jukla, som er vårt
første pumpekraftverk, er igang.

Et arbeid som enda vil pågå en tid
er en overføring med inntak under
breisen (Bondhusoverføringen). Dette
byr på mange interessante problemer.
Isen fører med seg store mengder
slam, grus og steinblokker, og det
sprenges ut et kammer under breen,
hvor disse massene skal avleires, for
senere å kunne lastes opp og kjøres
ut når kammeret blir fullt. Det hele
blir et komplisert system med sjakter, stoller og kammer, og ventes ikke
fullført før i 1975. Det knytter seg
atskillig spenning til hvordan inntaket vil fungere, og erfaringene forventes å bli av stor verdi for fremtidige breinntak. En viss ekspertise på
området finnes i Sveits — Frankrike,
hvor man har hatt problemer med at
isen har presset breelvene vekk fra
etablerte inntak.

Naturvern
Film om vegetasjon på steintipp fekk
dei tilsette ved hovudkontoret
i NVE
sjå i kantina fredag 24. mai og måndag
27. mai. Når det gjeld å pynte opp etter
at eit anlegg er fullført er det gjort store
framsteg siste åra. Filmen viste at steintippar ikkje treng skjemme ut natura.
Ja so langt er det kome at dyra ferdast
og finn mat der. Det er ikkje lenge sidan
forlatne anleggsstader var fælt fårlege
for dyr, store urar med laus stein var
vanleg og djupe holer som rann fulle av
vatn trefte ein og på. På denne filmen
fekk vi sjå korleis veldige maskiner arbeidde med å jamne ut tippane og korleis dei vart tilsådde og tilgrodde.
Mykje av motviljen mot anlegg i nærleiken fell sikkert bort etter kvart som
arbeidet med å ta vare på natur og
miljø får innpass. Filmen viste at det no
var kome so langt at få år etter at anleggsdrifta var slutt beita sauene på
steintippane. Det rann meg i tankane
legenda om løven og lambet som beitar
i lag.
S. N.

Ressursutnyttelse
Hvor blir det av alt avfallspapir etaten
produserer? Hvis det går i søppelet, foreslås en forandring.
Ta vare på alt papir som skal kastes
og få en avtale med en papirfabrikk, som
kan bruke det i sin produksjon, om at den
henter papiret fra husets avfallspapirlager (som det må finnes plass til) så
ofte som det er hensiktsmessig for lageret og transporten.
Husforvaltningen
bør ta seg av dette.
Det merarbeid dette eventuelt vil medføre, vil sikkert betale seg.
Avfallsprodusent
FOSSEKALLEN
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Langtidsplanleggingi NVE
Av generaldirektor Vidkunn Hveding og overing. J. Sorensen
Langtidsplanlegging er ikke i og
for seg noe nytt. I all organisert virksomhet arbeider man mot mål som
ligger et stykke fram i tiden, og man
opplever at disse målene beveger seg,
de forandres mens man arbeider mot
dem, og planene blir derfor aldri endelige. Å planlegge, både på kort og
lang sikt, er en prosess som aldri helt
kan avsluttes, som alltid vil fortsette.
Det nye ved den systematiserte
langtidsplanlegging som kom igang i
NVE i 1972-73, etter et initiativ i
Direktoratet for statskraftverkene, er
ikke at den går på så meget lengere
sikt, men heller at den går så meget
mere i dybden. Det dreier seg slett
ikke bare, ikke engang først og
fremst, om å planlegge de konkrete
tiltak i vassdrag og i elektrisitetsforsyning. Det dreier seg mere om å tenke igjennom, drøfte, hele vår situasjon, hvor står vi, hva er hensikten
med at vår etat er opprettet, hvilke
mål er stilt, hvilke forventninger stilles til oss, hvem betjener vi, hvem har
vi i det hele tatt med å gjøre? Og så
videre derfra: Hvordan griper man
da dette best an, hvordan bør vår organisasjon da være — som den er,
eller annerledes? Og til slutt — hva
gjør vi? Metoden i denne langtidsplanleggingen, under etiketten «LTP»,
er å gi disse forholdene systematisk
og grundig igjennom, fra de helt fundamentale
forutsetninger,
gjennom
analyse av mål og oppgaver, av arbeidsforutsetninger og omverden, av
måten å gå fram på i arbeidet (strategier), for så til slutt, ut av alt dette,

å få fram godt underbyggede «operative planer», planer for hva som skal
gjøres.
Sluttproduktet er altså på sett og
vis disse operative planene, men det
viktigste produkt er likevel, tror vi,
det «biprodukt» som ligger i at en
videst mulig krets av medarbeidere,
av ansatte på alle nivåer blir trukket
med i en drøftelse og gjennomtenkning av hva som ligger under og bak
disse ytre planene. En ting er at planene da kan bli bedre i seg selv, en
annen og ettervårt syn viktigere er at
vi da skal bli ganske annerledes godt
i stand til både å gjennomføre planer,
og til å justere eller forandre dem i
marsjen.

1. Langtidsplanleggingens
organisasjon i NVE

2. Langtidsplanarbeidets

Naturligvis er det ikke gjørlig for
alle å delta i alt, men her er i store
trekk en oversikt over hvordan LTParbeidet er organisert:
NVE's «langtidsplankomité befatter
seg med hele etatens grunnlag, mål
og hovedoppbygging. Komiteen består av generaldirektøren og direktørene, samt statens rasjonaliseringsdirektør eller en stedfortreder for
ham.
Dernest er det i hvert av direktoratene V, E og S en «langtidsplangruppe», som består av direktøren og
alle fagsjefer. Sentrale oppgaver for
disse gjelder drøftelse av mål, intefig.

1

ORGANISASJONEN AV NVE'S LANGTIDSPLANLEGGING.
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ressegrupper (hvem man på forskjellig vis berører eller berøres av), og
strategier (hvordan man bør gå fram,
prinsipper for arbeid og arbeidsopplegg).
Videre er det et stort og varierende
antall prosjektgrupper på forskjellige
steder og forskjellige nivåer i organisasjonen, for behandling av spesielle
oppdrag fra langtidsplangruppene.
Arbeidet til alle disse gruppene
overlapper hverandre en god del, og
det er meningen de skal gjøre det,
for gjensidig påvirkning. Resultater i
spesialgruppene kan gi viktige impulser tilbake til langtidsplangruppene.
Langtidsplangruppenes arbeid på hver
deres felter gir viktig stoff for langtidsplankomiteens arbeid.

planer
tiltak.

og

systematikk

Allerede av det som er sagt vil det
fremgå at hele arbeidet og dets organisasjon bygger på en bestemt systematikk som er basert på erfaringer
fra et stort antall virksomheters langtidsplanarbeid og etter hvert også på
forskning. Langtidsplanleggingen er i
ferd med å utvikle seg til et viktig
styringsverktøy i forbindelse med moderne former for ledelse av større
virksomheter, det være seg rent private eller offentlige foretakender.
Fig. 1 gir i meget grove trekk en
illustrasjon av den hierarkiske oppbyggingen i arbeidet som har vist seg
å være nødvendig, dels under hensyn
til å få fram den nødvendige oversikt,
dels å gjøre planleggingsprosessen
overkommelig rent administrativt ved
den sterke delegering som er innebygget i systemet:
Grunnlag og mål for en virksomhet
vil de fleste umiddelbart være fortrolige med, men det viser seg likevel
å være en side av virksomheters planleggingsarbeid som ofte blir forsømt.
Man antar at dette er en selvfølgelighet. En offentlig etat som NVE bestemmer naturligvis ikke sine mål og
oppgaver på egen hånd. Målene er
trukket opp, og oppgavene gitt av
høyere, politiske myndigheter, men da
på mange forskjellige måter. Bare en
mindre del av oppdragene og målsettingene for NVE finnes i de formelle
instrukser. Adskillig mer kommer
fram gjennom vedtak i spesielle saker

som statsbudsjett, regjeringens langtidsprogrammer, meldinger om energiforsyningen, konsesjoner og annet,
og i det løpende samarbeid med regjeringens departementer. Når man
skal søke å konkretisere og formulere
grunnlaget for etatens virksomhet,
hensikten med å ha denne etaten, og
målsettingen for etatens arbeid, blir
det i stor grad tale om å fortolke
summen av alle disse vedtak, ut fra
den situasjon de er gjort i og den
fremtid vi står overfor. Da er det også
naturlig og nødvendig å forelegge de
fortolkninger vi kommer til for de
samme overordnede myndigheter, ved
vårt departement,
Industridepartementet, så vi kan få en reaksjon på
om vi nå forstår vår oppgave rett i
forhold til myndighetenes intensjoner.
Også dette er en viktig side ved denne
form for langtidsplanlegging.
Strategiene er neste nivå i planleggingsprosessen, kanskje et fremmed
begrep for en sivil virksomhet. Begrepet strategi er også fremdeles relativt nytt og ennå et for lite påaktet
begrep, dette til tross for at «de strategiske retningslinjene innen virksomhetenes forskjellige områder» er de
avgjørende bindeledd mellom «grunnlag og mål» og operative planer og
tiltak. Implisitt har vel mange virksomheter hatt hovedretningslinjer for
sitt arbeid, men formaliseringen av
slike retningslinjer hører likevel moderne langtidsplanlegging til. NVE
har nå fått utarbeidet et sett med
samkjørte strategier for sine direktorater og for NVE samlet. NVEstrategiene omfatter «formulerte retningsgivende beslutninger for kommende handlinger» i forbindelse med:
omverdenen til NVE, jfr. fig. 2
produkter og tjenester
administrasjon

og personale

anlegg, utstyr og lokaler
forhold til andre myndigheter
finanser og økonomi
fremtidig drift og utvikling
Litt mindre innviklet, men også litt
mindre nøyaktig kunne man si at
«strategier er gjennomtenkte retningslinjer hvor hvilke midler og fremgangsmåter man vil benytte for å nå
de oppsatte mål».
Arbeidet i prosjektgruppene som er
omtalt under langtidsplanarbeidets
organisasjon, baserer seg nettopp på
strategiene. Prosjektgruppeaktiviteten
har hittil omfattet detaljerte studier

NVE's STRATEGISKE

Fig.2
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7
av bl.a. organisasjon og ledelse, rekruttering og opplæring, elektroteknisk ekspertise, systemplanlegging,
katastrofetjeneste i vassdragene m.v.
Prosjektgruppeaktiviteten
har hittil
omfattet 4, 4, 8, grupper i henholdsvis Elektrisitets- og Vassdragsdirektoratet samt i Direktoratet for Statskraftverkene.
Siste fase i arbeidet er ledelsens
vurdering av prosjektarbeidene
og
eventuell iverksettelse av operative tiltak innen rammen av NVE's linjeorganisasjon. Endel av tiltakene vil
være så omfattende at de må behandles av overordnet myndighet, mens
andre faller innenfor NVE's egen
kompetanse og derfor kan settes i
verk straks. Særlig i forbindelse med
Direktoratet
for Statskraftverkenes
myndighet, er &t, satt i verk endel tiltak på basis av prosjektgruppearbeidet, men øvrige direktorater vil komme raskt etter.

3. Langtidsplanleggingen
er rullerende

Et arbeid som dette blir etter sin
natur aldri sluttført, det bør fortsette
kontinuerlig.
Men begynnelsen er

Eiere og
brukere av anlegg
med tilknyttning
til landets
energiforsyning
og
vassdrag

5

6
selvsagt tyngst, og det blir en viktig
første etappe som avsluttes når det,
forhåpentligvis i 1974, kan legges
fram for drøftelse i hovedstyret og
med de ansatte, og dernest for departement og Storting, et skrift om
vår oppfatning av NVE's grunnlag,
mål og politikk.
Etter at oppfatningen av NVE's
grunnlag, mål og politikk således er
klarlagt, vil det mer overordnede arbeidet i langtidsplanleggingen
hvile
for en tid, men det vil være brakt en
betydelig grad av ny fasthet i hvorledes det operative arbeidet i etaten
skal drives. Sider av langtidsplanarbeidets resultater i forbindelse med
ressurs- og terminplanlegging,
vil
sannsynligvis være en naturlig basis
for å utnytte de prinsipper Finansdepartementets planer for programbudsjettering omfatter. Samfunnsutviklingen og den raske teknologiske
utviklingen, vil likevel kreve at hele
NVE's overordnede målsetting stadig
holdes under observasjon og at de
strategiske retningslinjene om en tid
på ny vil bli gått gjennom. Bare ved
å drive en kontinuerlig, fremadrettet
tenkning på denne systematiske måte
vil det være mulig å løse de store
oppgaver etaten står for.
FOSSEKALLEN
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Energi
NVE har i ei tid arbeidt med
ei melding om korleis vi skal
skaffe den energien vi treng i
åra framover. Denne utgreiinga
har no vore oppe i hovudstyret
og er send til Industridepartementet som so skal lage stortingsmelding om spØrsmålet.
Dei kan vere einige i det som
NVE har kome fram til eller
gå mot etter som dei ser det.
Denne utgreiinga som er send
departementet er på 29 sider og
det er altso 27 sider med utgreiing.
Overskrifta på kvart avsnitt
er: «Tidligere behandling av
«Tidligere
utbyggingstempoet»
program for kjernekraft» «For«Vannkraftbrukerutvikling»
ressurser» «Varmekraft» «Import fra naboland» «Kjernekraft» «Kraft fra gass, olje
eller kull» «Spesielt om kraft
samfra gass» «økonomisk
av
«Påvirkning
menlikning»
forbruksutvikling. Rasjonering»
«Konklusjon».
Tilslutt er det ein tabbell som
syner kostnader ved ymse alternativ.
S. N.
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Siden høsten 1973 har NVE hatt i
arbeid en meget omfattende utredning
om alternativene for fremtidig kraftvannkraft,
i Norge,
produksjon
kjernekraft og annen varmekraft. Utredningen, som er tatt opp i samråd
med departementet, har tatt som nærmeste siktemål å gi det utredningsgrunnlag som Stortinget vil trenge
for å ta stilling til det fortsatte arbeid
med kjernekraft og annen varmekraft.
Den økte usikkerhet om forbrukerutviklingen som følger av oljeprisutviklingen siste vinter har komplisert utredningen meget på de punkter som
har med prognoser og utbyggingsprogrammer å gjøre, og vi har måttet
meddele departementet tidligere at
utredningen i sitt fulle omfang ikke
kunne bli ferdig til den tid som var
skulle
nødvendig om utredningen
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kunne inngå i en melding til Stortinget i inneværende sesjon.
1 påvente av den videregående utredningen, som vil bli fortsatt og
sluttført så snart råd er, vil Hovedstyret med dette få gjøre kortere rede

for noen hovedspørsmål vedrørende
tiltak som er påkrevet for å holde
mulighetene åpne for en tilfredsstillende dekning av landets kraftbehov
i de nærmeste år fremover.

Konklusjon.
Hovedstyret finner det nødvendig
at forholdene nå legges slik til rette
at det kan være mulig å ha et første
kjernekraftverk
i drift i 1983-84.
Etter lov om atomenergivirksomhet
kan konsesjon til bygging av et slikt
kraftverk ikke gis uten Stortingets
samtykke, og saken skal forelegges
Stortinget når forslag om byggested
for kraftverket foreligger og innehaver/eierforhold er klarlagt. Hovedstyret tilrår at konsesjonssøknaden for
et kjernekraftverk for statens regning,
som etter anmodning fra departementet er blitt stilt i bero, nå blir tillatt
fremmet, slik at Stortinget kan få det
fullstendige grunnlag for å ta stilling
til spørsmålet om konsesjon tidlig i
1976. Konsesjonssøknaden bør omfatte et begrenset antall alternative
byggesteder i Oslofjord-området.
Vurderingen av et kraftverk basert
på gass bør ikke føre til at arbeidet
med å forberede et kernekraftverk
forsinkes eller utsettes, så lenge dd
ikke er nærmere klarlagt om man
med sikkerhet kan disponere gass, og
kostnaden for dette. Hovedstyret kan
ikke tilrå bygging av kraftverk basert
på gass med mindre gass kan disponeres til vesentlig lavere pris enn hva
Hovedstyret nå har kunnet legge til
grunn.
Det bør nedsettes et utvalg til å
vurdere påvirkning av energiforbruket, spesielt fordelingen på elektrisitet og olje, gjennom priser, avgifter
og subsidier. NVE vil gjerne være
representert i et slikt utvalg.
Om forbruksutviklingen
i kommende år skulle tilsi det, bør det
overveies å la et utvalg vurdere retningslinjer for en eventuell rasjonalisering av elektrisitet til forbruker.
Behandlet i Hovedstyremøte 2274
1974.
Vidkunn Hveding
Gunnar Vatten
Introduksjonsmøte for sommarassistentar
Brekontoret har kvar sommar mange
folk i arbeid med alle slag mælingar.
Some er med frå år til år og kan dette.
Andre er med eit år og det må crå
lærast opp nye folk. Måndag 27. mai
hadde Brekontoret møte med desse assistentane og Fossekallen var tilstades og
høyrde på orienteringa til Østrem og det
var mykje av interesse han fortalde.
Programmet for dagen såg slik ut:
KL 1000: Orientering om arbeidene, bakgrunn og hensikt (G. Østrem).
Kl. 1100: Om bremålinger
og instruks
for arbeidet (A. Tvede)
Kl. 1200: Lunsj i kantinen.
Kl. 1300: Om slamundersøkelsene, metoder og arbeidsforhold
(N. Haakensen).
Kl. 1400: Signering av kontrakter etc.
Kl. 1500: Slutt.

Brekontoreti NVE
Av Dr. Gunnar Østrem
Dette nummer av Fossekallen er til
en del viet Brekontorets virksomhet
et arbeidsområde som kanskje kan
synes litt flernt fra Vassdragsvesenets
øvrige arbeidsområder.
Som en del av Hydrologisk avdeling arbeider Brekontoret primært
med breenes hydrologi, men etterhvert er virksomheten utvidet til å
omfatte andre ting i samband med
våre breer; materialtransporten
i
bre-elver er et slikt nytt arbeidsområde.
Spiren til Brekontoret ble lagt nærmest ved en tilfeldighet. Jeg ønsket å
lære meg å måle vannføring med
Søgnens berømte
«saltfortynningsmetode» og skrev derfor til ham og
spurte om han ville demonstrere den.
Med på demonstrasjonen, som foregikk ved Gjersjøen, var flere representanter fra Hydrologisk avdeling,
deriblant J. Otnes. På tilbakereisen
mot Oslo spurte Otnes meg om ikke
jeg hadde lyst til å arbeide i Vassdragsvesenet. Denne ideen modnet
seg etterhvert hos begge parter. I juni
1961 skriver så Otnes til Administrasjonsdirektoratet og ber om at det
opprettes en ny stilling for å få igang
undersøkelser av breenes hydrologi
fordi «breene er en meget viktig faktor for vannhusholdningen i flere av
våre vassdrag og et godt studium av
breavsmelting vil ha stor økonomisk
interesse for vår kraftproduksjon».
Hvordan
Administrasjonsdirektoratet fant fram til en ledig stilling er
ukjent for meg, men en utlysing kom,
og fra januar 1962 var breundersøkelsene en realitet innen Hydrologisk
avdeling.
Den første store oppgaven kom
som en bestilling fra Statskraftverkene, en undersøkelse av Jostedalsbreen var uomgjengelig nødvendig og
arbeidet måtte gjøres raskt. Det ble
ikke tid til å bygge noen hytter, så
de første akkumulasjonsmålingene
foregikk fra en teltleir oppe på breplatået med utstyr som var lånt fra
mange kanter, fløyet opp med flyvåpnets helikoptre.
Rapporten fra dette første årets
bremålinger ble stensilert i et lite antall eksemplarer der fotografiene var
klistret inn på respektive sider og innbindingen var utført manuelt borte
ved Iskontoret i Parkveien
der
hadde de nemlig både en stor heftemaskin og et apparat som kunne renskjære de ferdige heftene.

Det viste seg at Nigardsbreen i
1962 holdt tilbake fra nedenforliggende vassdrag en vannmengde som
tilsvarte over 2000 mm nedbør, og
dette var en så stor innvirkning på
hydrologien at man fikk øynene opp
for betydningen av fortløpende bremålinger i områder der «brekraftverk» var planlagt. Brekontoret fikk
derfor store og krevende oppgaver i
årene som fulgte; både Folgefonni og
breer i Skjomenområdet skulle undersøkes, og de små kontorlokalene i
Meltzersgate ble utnyttet til bristegrensen. Heldigvis fikk vi hjelp av
folk med glødende interesse for
glasiologi, spesielt bør nevnes Wibjørn
KarMn og Randi Pytte som med stor
entusiasme gikk inn for å hale de
nesten
overveldende
arbeidsoppgavene i land. En oppmerksom nattevandrer kunne nok se lysene brenne
langt ut over kvelden i Meltzersgate
i de mest hektiske periodene i disse
første årene!
Etterhvert fikk vi lært opp nye folk
i bremålingens arbeidsmetoder,
vi
fikk laget eget utstyr så vi slapp å
stadig være ute på lånemarkedet for
å få ta i de nødvendig instrumenter
og redskaper som trengtes til feltarbeidet, og rapportserien kom inn i
fastere former med årlige publikasjoner over Brekontorets virksomhet.
Idag er 8-10 personer knyttet til
Brekontoret på en mer permanent
basis, mens vi i tillegg hvert år engasjerer ca. 20 assistenter til å utføre
feltarbeidene i sommersesongen. Bildene som vises på andre steder i
Fossekallen gir bedre enn mange ord
et inntrykk av kontorets forskjelligartede arbeidsområder. I tillegg til
dette kan nevnes at vi i de senere år
også har forsøkt å utnytte satelittdata
i vårt arbeid, en teknisk landevinning
som ser lovende ut på mange områder.

FOSSEKALLEN
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FOTO 1
Brekontorets primære oppgave siden starten i september 1961 har vært
å måle materialomsetningen på noen
utvalgte breer. Dette går i korthet ut
på å måle all den nedbør i fast form
som tilføres breen i løpet av vinteren
(akkumulasjon) og å måle mengden
av den totale smeltningen i løpet av
den etterfølgende sommer (ablasjon).
Forskjellen mellom disse kalles nettobalansen og er et uttrykk for breens
tilstand. Hvis breen har minsket, blir
nettobalansen negativ, og vice versa.
For å utføre slike målinger er det
overalt på
boret ned målestaker

breen. Stakene består av en spesiell
aluminiumslegering og er 3,2 cm i
diameter og 6 cm lange. De settes
vanligvis ca. 3 m ned i breen om
høsten og skjøtes på utover vinteren,
etter som snødypet øker. Når hovedmålingen av vinterakkumulasjonen
starter om våren i april-mai, kan en
bare lese av snødypet på stakene. I
området hvor en ikke har staker blir
snødypet målt ved hjelp av en sonde
som stikkes ned til fjorårets snøoverflate. Slike sonderinger gjøres vanligvis med 100-200 m avstand. Bildet
viser glasiolog Arve Tvede under målingen på Alfotbreen i mars i år.

FOTO 2
For å kunne regne ut hvor mye
vann som snøakkumulasjonen representerer, må en kjenne snøens tetthet.
Den måles ved å grave sjakter ned
til forrige sommers overflate. Med en
sylinderformet prøvetager av stål tas
vertikale prøver av hele snølaget. De
uttatte snøprøver veies. Tettheten be-

regnes og en kurve for snølagets
«vannverdi» som funksjon av snødypet tegnes opp. Denne kurve brukes så til å omregne samtlige snødypmålinger (foretatt med snøsonde) til
vannekvivalent ved direkte grafisk avlesning.

FOTO 3
Flere ganger i løpet av sommeren
må målestakene på breen bores ned
på nytt fordi de ellers ville smelte
fram og falle. Med håndkraft kan en
klare å bore dem ned 3-4 m i ren breis. Bildet viser assistent Hanne Olsen i
arbeide på Trollbergdalsbreen i august 1972.
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FOTO 4
I 1965 landet et skifly av typen
Cessna for første gang på Alfotbreen.
Siden den gang er det blitt mange
landinger på de fleste breene i SørNorge der vi driver våre målinger.
Det har hatt stor betydning at en har
kunnet komme raskt fram til breene
vinterstid og derved utnytte korte
godværsperioder på en effektiv måte.
En fullstendig stakeskjøting på Nigardsbreen har kunnet gjennomføres
på en kort vintersdag, mot normalt
4-5 dager på vanlig måte. Bildet viser
en landing på Folgefonna i oktober
1966.

FOTO 5
Bretungene på Nigardsbreen
og
Tunsbergdalsbreen
kan i løpet av
sommeren ha en ganske stor vertikalavsmeltning, 6-7 m ren breis er ikke
uvanlig. For å slippe å bore om målestakene til stadighet har en smeltet
ned wirer i isen til ca. 15-20 m. Disse
fryser fort fast og holder seg derfor
nokså vertikale et par år. Til selve

smeltingen anvendes damp under 2-3
atmosfærers trykk. Bildet viser dette
utstyret som består av en kjele med
vann, en 20 m lang slange, en smeltespiss og en propanflaske med brenner. Utstyret bæres lett av en mann.
Det går ca. 2-21/2 time å bore et 18-20
m dypt hull i isen. Bildet er fra Tunsbergdalsbreen i 1968.

FOTO 6
For å måle brebevegelsen, som på
våre breer kan variere fra noen få
cm til ca. 200 m pr. år, blir målestakene triangulert inn fra fastpunkter en gang pr. år. Slike målinger er
utført ved nesten alle breer der massebalanseundersøkelser pågår. Bildet
viser Christian Nielsen i aksjon ved
Hellstugubreen i 1968. Ved trianguleringene får man dessuten rede på
om breflaten har hevet eller senket
seg siden forrige måling.
FOSSEKALLEN
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FOTO 7
Radio-ekko-instrumentet
brukes til
å måle breenes tykkelse. Prinsippet
går i korthet ut på at en radiosender
sender ut impulser ned gjennom
breen via en antenne som er festet på
et stativ. Når signalene treffer berggrunnen under breen, vil noen av bølgene reflekteres til en mottager via enannen antenne på et lignende stativ.
Tiden fra utsendelsen til mottagningen måles. Tidsdifferansen betraktes
gjennom et oscilloskop. På dette er
montert et polaroid-kamera slik at registreringen kan fotograferes. Når vi
så kjenner radiobølgenes utbredelseshastighet gjennom is, kan breens tykkelse beregnes.

FOTO 8
Hytta på Holmaskjæri, Folgefonna,
var en av de første hytter brekontoret
satte opp. Materialene ble transport
opp med helikopter fra Odda. Mannen til høyre borer ikke etter vann,
men lager hull til bardunfestene.

FOTO 9
Denne noe uvanlig stilling for en av
våre hytter skyldes ikke jordskjelv,
men dårlig byggegrunn, nemlig en isfylt morene. Isen har smeltet i bakken rundt hytta men ikke under den,
FOSSEKALLEN

pga. hyttens isolerende virkning. Hytta ble flyttet med helikopter sommeren 1973 til en tryggere beliggenhet i
2100 m høyde på Hellstugubreen i
Jotunheimen.

FOTO 10
En foreløpig bearbeidelse av observasjonsdata foretas på stedet av sommerassistentene. Det gjelder f. eks.
alle stakemålinger, utregning av snøtetthetsprøver, beregning av middeltemperatur, vindmålinger og luftfuktighetsmålinger, osv. På bildet fører
Øyvind Rygh, observatør, inn dagens
observasjoner i «permen» på Alfotbreen i 1967.

FOTO 11
Slamprøvetaking ved Engavatnet.
Bretunga i bakgrunnen går ned til 80
m.o.h. og er Svartisens lavestliggende
punkt. Slamprøvene som under flomperioder tas opptil 20 ganger pr.
døgn, blir her presset gjennom et fil-

terpapirved hjelp av en sykkelpumpe
som skaffer overtrykki glassbeholderen. Hver liter brevannkan inneholde
flere gram slam under store vannføringer.

FOTO 12
Morgentåke over Loenvatn. Kjenndalsbreen i forgrunnen og breene på
Ramnefjell til venstre.

September 1973.
FOSSEKALLEN
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FOTO 13
Denne «boreriggen» ble brukt i
Bondhusvatnet i februar i år for å ta
opp prøver av bunnsedimentene på
ca. 30 m dyp. Prøvetakingen var et
ledd i undersøkelser for å prøve å
fastslå hvor store masser som årlig
skylles fram av elven fra Bondhusbreen. Ved Folgefonnanleggene lages

det et subglasialt inntak under Bondhusbreen og løsmassene må helst fjernes før vannet slippes videre i «takrennen». Dette skal skje i en stor hall
i fjellet under breen, og dimensjoneringen av sedimentasj onskammeret
bygger bl.a. på resultatene fra analysene av bunnprøvene.

FOTO 14
Bildet viser en del av en bunnprøve
tatt i Bondhusvatn i februar 1974.
Sedimentene er lagdelt på en måte
som minner om årringer i et tre. Man
antar at de lyse lagene er avsatt om
sommeren, mens de tynne, mørke
lagene er avsatt om høsten og forvinteren bl.a. fordi de er rikere på glimmer, et mineral som synker langsomt
i vann.

FOTO 15
En undersøkelse av breslammets
sammensetning og kornstørrelse ble
foretatt i 1971 for å få kjennskap til
hvilke mineraler det besto av og hvor
skarpkantet eller eventuelt avrundet
kornene var. Dette vil ha betydning
for turbinslitasjen i kraftverk som
skal benytte brevann. Vi ser et mikroskopbilde av slam fra Memurubreen
i Jotunheimen. De lyse kornene er
stort sett kvarts og feltspat og de
mørkere kornene er bl.a. hornblende
og glimmer.
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FOTO 16
Måling av bunntransporten i elva
fra Nigardsbreen
(Jostedalsbreen).
Sedimentkorn som er grovere enn fin
sand kan ikke måles ved vanlig slamprøvetaking og mengden av denne
type sedimenttransport er vanskelig å

bestemme direkte. I Nigardsbreelva
satte vi et nett over hele elveleiet slik
at de grovere sedimentene kunne siles
av. I løpet av en snau måned samlet
det seg 400 tonn sand, grus og store
steinblokker bak nettet som etterhvert

FOTO 17
I april 1969 fikk brekontorets folk
besøk av denne sjeldne gjest i hytta
på Nigardsbreen.
Hvitreven
eller
fjellreven som den også kalles, ble

helt tam etter at den hadde fått pølse
og leverpostei et par dager. Her er
den fotografert inne i hytta idet den
får dagens frokost.

ble brutt helt ned av de framskyllende
massene. Elven transporterer hvert år
flere tusen tonn grovmasser langs
bunnen, og avsetter massene på et
delta i Nigardsvatnet.

FOTO 18
Etter ulykken på Jostedalsbreen
våren 1969 ble sikkerhetsreglene ved
kontoret tatt opp til ny vurdering og
nye regler for ferdsel på bre ble ut(Forts. side 14)
FOSSEKALLEN
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150 år
Våreeldstevannstandsobservasjoner
Vi kan i 1974 feire en liten begivenhet. I mai vil det være 150 år siden
de første systematiske vannstandsmålinger ble satt i gang her i landet.
Dette fant sted samtidig ved Minne i
Vorma og ved Blaker i Glomma og
var et ledd i en større undersøkelse
utført av vårt daværende «CanalInspectorat». Hensikten var å finne ut
hva som måtte gjøres for å få Glomma og Vorma farbar med større båter
opp til Mjøsa. Undersøkelsene pågikk
fra 1824 til 1827, hvoretter vannstandsobservasjonene ble nedlagt.
Resultatene av disse undersøkelser
er gitt i en 178-siders interessant rapport , «Foreløbig Undersøgelse over
Vormen og Storelven eller Glommen,
hvorvidt disse Elve ere eller kunne
gjøres skikkede til Befaring med
Flodfartøier», publisert i «Magazin
Christiania
for Naturvidenskaberne»,
1828. Rapporten er skrevet av ingeniør-kaptein Claus Jacob Schive, senere kanal- og havneinspektør (1828
—1840). Den har et forord og en
økonomisk vurdering av kanaliseringsprosjektet av daværende og vår
første kanal- og havneinspektør Fredrik Kristoffer Gedde (1813-1828).
I sitt forord sier Gedde i november
1827 blant annet: «Da Sagen for
Hans Majestæt Kongen i Underdanighed foredroges, behagede det Høistsamme under 9de Marts d.A. naadigst
at resolvere: at Projectet tilligemed
Hydrographien og de øvrige til Sagens
Oplysnings hørende Documenter for
Statskassens Regning skulle trykkes til
Opbevaring for Fremtiden . . .».
Vi vil vel her ved siden av den fine
stilen kunne bemerke at vår Konge i
dag ville få hendene fulle hvis han på
samme måte skulle treffe beslutninger
om trykking for hver og en av NVE's
undersøkelsesrapporter.
Det heter i rapporten at «Ved Un(Forts. fra side 13)

arbeidet. Det er klart at de som skal
arbeide på en bre utsetter seg for
større farer enn en vanlig fotturist, og
det kreves derfor også større aktsomhet. Flere hundre assistenter har i
årenes løp arbeidet for Brekontoret,
og de aller fleste har rettet seg etter
våre påbud og arbeidet har gått uten
større uhell. Bildet viser en større
sprekk på Nigardsbreen. Slike bør en
helst unngå å falle ned i! Sprekkene
er oftest 25-30 m dype, men de kan
være langt dypere.
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Observasjonsseriens lengde i år (pr. 111 1974).
ved våre vannmerker. Etter at observasjonene i
Lengden av observasjonsseriene
Vorma og Glomma ble nedlagt ved utgangen av 1827, ble ikke nye observasjoner
av betydning satt i gang før i 1840-årene (Skienselven 1843 og Glomma 1845). Våre
lengste serier er i underkant av 120 år. Figuren viser antall observasjonsår ved våre
vannmerker pr. 1.1.1974. Det bør bemerkes at noen serier har avbrudd.

dersøgelsens Begyndelse i Mai 1824
opsattes strax, på een Dag og i een
Time, samt med lige Høide, 2de
Vandmærker, et i Vormen ved Minde
i Eidsvold, et andet ved Blakker
Skandse i Glommen, — — og der ansattes og strax Folk, som hver Middag
eftersaae hvormeget Vandet var steget eller faldet».
Senere kan vi lese at: «De i Løbet
af Undersøgelsen indhentede Efterretninger lode formode, at paa forskellige Steder i Vormen, men fornemmelig i Storelven, var Afledningsevnet og
følgelig Vandstandene forskjellige. Fibilligede derfor
nants-Departementet
paa Kanalinspektørens Forestilling at
endnu 5 Vandmerker opsattes, hvilke
vare saa meget mere nødvendige, som
der efter udført Arbeide skule gjøres
Forslag til flere Korrektioner, Omgaaen af betydelige Fosser o.a.m».
Schive gir mange interessante betraktninger om flom i vassdraget og
sier blant annet om storflommen i
1827 «at Flommen vel ikke oppnaaede den i 1789, men stod heller ikke
langt under samme i indeværende
Aar, samt at man med Undtagelse af
1808 ikke har havt saa høit Vand i
Mellemtiden. Det synes som denne

Forklaring kan være Beviis for at Flo-

dens Vandmasse afhænger ganske af
Veirforandringene og at den ligesom
den sidste hvert 19de Aar viser de
samme Phænomener.»
Det kan i denne forbindelse være
av interesse å følge hans tankegang
litt videre og nevne at flere av datidens fagfolk trodde på en 19 års
gjentagelsesperiode av enkelte geofysiske fenomener.
I jubileumsboken «Det norske meteorologiske
institutt 1866-1966»

kan man blant annet lese følgede om
værvarsling i 1820-årene: «Den eneste form for offentlig værvarslingstjeneste man hadde på den tid var spådommene i almanakken som var basert på den aldgamle tro at været
året igjennom kom igjen med 19 års
mellomrom, — en forestilling som har
sin opprinnelse i kunnskapen om den
19-årige gjentagelse av månefasene,
som man kan spore helt bakover til
kaldeisk tid».
Det kan også nevnes at Georg Daniel Barth Johnson, kanal- og havnedirektør i perioden 1842-1847 i 1861
skrev boken «Mine Erfaringer og Anskuelser om Norges Communicationsvesen». Her har han et fyldig 2. avhvorfra
snitt «Om Vandflommen»
følgende er hentet:

stor Flom i 1865 samt 1879. Flommen 1841 var særdeles stor, og 19
Aar før den Tid, nemlig 1822, var
høi Flom ved Skien
—».

1. For Aaret 1826
Laveste
Stand

Mærkets Plads
Ved
—
—
—
—
—
—

Mindesund
Fundenfoss
Næstangen
Grøndalen
Blakker
Fossumvigen
Kudskerud

22' 8"
16' 10"
18' 5"
19' 0"
17' 7"
18' 9"
17' 10"

Høieste
Stand
5'
7'
3'
7'
2'
0'
+ 7'

Største
Forskjel

2"
4"
9"
0"
4"
8"
9"

6"
6"
8"
0"
3"
1"
7"

17'
9'
14'
12'
15'
18'
25'

Som man ser opererer Johnson med
to 19-års perioder. Den ene er den
samme som Schive behandlet 33 år
tidligere. På dette grunnlag gir Johnson sine spådommer. Hans forutsigelse om en storflom i 1865 gikk ikke i
oppfyllelse, men flommen i 1879 ble
observert stor både i Glomma og
Skienselven. Hvis man fortsetter disse
to periodene fremover mot vår tid
kan man ikke se at teorien har noen
sikre holdepunkter. Aret 1974 skulle
etter våre forgjengeres mening således
få en stor flom, men man bør vel advare mot å feste altfor stor tillit til
denslags spådommer.
Det er i skrivende øyeblikk (8. mai
1974) ikke noe som tyder på at vi
skal få unormalt stor vårflom i vassdragene på Østlandet i år. Snømengden har her stort sett vært normal.

2. For Aaret 1827
Mærkets Plads
Ved Mindesund
Fundenfoss
*) Næstangen
Grøndalen
Blakker
Fossumvigen
— Kudskerud

Laveste
Stand
22' 8"
17' 2"
18' 2"
19' 10"
17' 8"
19' 1"
16' 8"

Høieste
Stand
0'
6'
2'
5'
O'
+ 1'
+12'

Største
Forskjel
21' 10"
10' 4"
15' 3"
14' 8"
17' 1"
20' 10"
28' 11"

10"
10"
11"
2"
7"
9"
3"

*) Vandstanden for dette Mærke er paa Planen angivet 2' 2" for lav fra 30te Juni
at regne; dette kommer af at det heftige Flomvand havde hævet Stangen 2' 2"
høiere end den skulde staae, og til denne Urigtighed opdages først Aarsagen
efterat Pladen No. 8 var aftrykt.

Det fine været den siste tiden har
gjort at en god del av snømagasinet
har smeltet bort, og hvis den gjenværende del av smelteperioden forløper normalt skulle flommen bli heller under middels. Denne påstand av
i dag må selvsagt forandres hvis vi
fra nå av og fremover får mye regn
og unormalt varmt vær.
Schives rapport fra Glomma og
Vorma er meget interessant lesning.
Den er så vidt man vet den første
trykte avhandling om en vassdragsundersøkelse her i landet. Det ville
være en ide å utgi den i faksimileutgave i 1978 — 150 år etter at den ble
trykket.

Ettertrykk fra Schives rapport. Disse viser ekstremvannstandene
for årene 1826
og 1827 for prosjektets 7 vannmerker. Man vil merke seg at flomverdiene er oppgitt med de minste tallverdier. Dette kommer av at vannmerkene sto opp-ned etter
den praksis som anvendes i dag. Man brukte en skala som var delt ovenfra i 24 fot.
Hver fot var igjen delt i tre deler, hver på 4 tommer. Det kan opplyses at 1827 var
et år med meget stor flom som også er avmerket på flomstøtten ved Grindalen i
Elverum.

«Disse usædvanlige Flomme søndenfjelds i Christiania og Christiansands Stifter ere indtraadte
1789,
1808, 1827 og 1846, hvorfor jeg antager med Schive, at en 19aarig Periode, liig Maanens, meget mulig finder

sted med Hensyn til Flommen, der i
Regeln afhænger af Snemængden og
og Veirliget. Dette uaktet er det jo
rimeligt, at en overordentlig Flom
kan indtreffe i Mellemtiden, ligesom
Aar 1860, og at vi have at vente en

J. Otnes
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Flomkulminasjoner
i Mjøsa på Hamar vannmerke. Observasjonene ved Minne ble tatt opp igjen i årene 1846-57 og 1879-82.
Disse høyder sammen med enkelte observasjoner ved Eidsvoll—Sundfoss
vannmerke er overført til vannstander i Mjøsa og
danner sammen med direkte avlesninger på Hamar vannmerke grunnlaget for de flomhøyder som er gitt i figuren. — Spredte
flomhøyder fra 1846 og før er hentet fra Schives og Johnsons nedtegnelser. Det er ikke helt klart i kildematerialet hvor høy
«Ofsen» i 1789 var i Mjøsa. De fleste referanser hevder at den var bare få cm høyere enn 1860-flommen og er vurdert til en
høyde på 10,10 m på Hamar vannmerke. — De to 19-årsperiodene som er nevnt av Schive og Johnson er merket av med
piler på figuren, og begge disse periodene er forlenget opp til vår tid. Det bør bemerkes at Johnson i sine vurderinger også tar
med flommer fra andre vassdrag på Østlandet.
FOSSEKALLEN

m.v.
Mer om kjernekraft
Siden jeg hadde mitt innlegg i forrige nr. av dette blad har det vært
anledning til å studere en god del mer
materiale om kjernekraft, bl.a. ved
det prisverdige tiltak «Pressenytt»
som sirkulerer i «etaten». Denne publikasjonen synes i den senere tid å
gi en bra balansert fremstilling av
selv om «forproblemkomplekset,
stoffet» gjerne kommer først og «motstoffet» noe etter.
La meg med en gang si at jeg er
ikke særlig imponert over varmekraftsjef Hagas orientering om ulempene ved kjernekraft.
Når Haga sier at «Det er også riktig at plutonium er giftig og må, som
andre giftstoffer, håndteres deretter»,
så ville dette kanskje være et godt
eksempel på den britiske humorform
dersom det ikke
understatement,
dreide seg om så dødsens alvorlige
ting som det gjør.
Hva er så plutonium? Det er antagelig det mest uhyggelige stoff som
finnes. Et støvfnugg av dette stoffet
skal være nok til å forårsake kreft.
Til denne tid skal det ikke være produsert så meget plutonium rundt omkring, og det som er produsert er
stôrt sett lagret. Men det er selvfølgelig riktig som Haga nevner at plutonium vil kunne nyttes som brensel
Det er antagelig
i kjernereaktorer.
den forventede nye generasjon reakHaga først og
torer, breederne,
fremst tenker på.
Men noe som i den forbindelse også bør sies er at om dette stadium
nås, vil det bli en betydelig transmed plutonium. Fra
port-aktivitet
må plutoniumproduksjonsstedene
stoffet transporteres til anlegg som
bearbeider det før det kan nyttes som
brensel i de reaktorer som skal nytte
det. Og så videre. Breederne produserer mer plutonium enn de forbruker, og det produserte plutonium må
gå om bearbeidingsanlegg før det kan
nyttes som brensel. Resultatet av alt
dette, om det nå går som noen antyder, er at det vil bli stadig mer
plutonium på denne klode, og det vi
blir stadig mer transportvirksomhet
med dette uhyggelige stoffet rundt
omkring. Bare for USA er det antydet (Time 13/5 1974) at den årlige
av plutonium i år 2000
produksjon
vil bli minst 250 tonn — og dette
vil, om ikke det hele eventuelt reorganiseres, være i private forretningsinteressers hender og ikke hos det
offentlige.
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Transporter med plutonium vil naturligvis bli så omhyggelig planlagt
og gjennomført som mulig, men uansett hvor omstendelig dette gjøres, er
det vanskelig å tenke seg at det ikke
vil gå galt iblant. Her har man ikke
som ved
styringskontrollmuligheter
fisjonsprosessen.
Gift er jo ting vi er forholdsvis fortrolig med. Det er jo gradsforskjeller
her også fra de uskyldigste til de mest
uhyggelige. Det går med store mengder giftstoffer til hager og jorder
hvert år, og en del nyttes til medisiner, m.v. Det som karakteriserer
giftene er at de er skadelige og eventuelt dødelige for mennesker og organismer som inntar slike stoffer eller
innånder gasser som stammer fra giftene eller eventuelt kommer i berøring med dem, alt etter giftart og
hvilken organisme det dreier seg om.
Radio-aktivie stoffer er ikke egentlige
gifter, selv om de i mangel av en
bedre plassering er kommet med i
giftliste, og ofte
Helsedirektoratets
er de langt mer uhyggelige enn gifter
m.h.t. virkningene på levende organismer.
Sammenligning med gifter bør derfor ikke overdrives, og' ihvertfall må
ikke plutonium klassifiseres med gifter i alminnelighet.
Et annet uhyggelig forhold er at
plutonium kan nyttes til å lage atombomber. Den 2. atombomben over
Japan i 1945, bomben over Nagasaki,
var en plutonium-bombe. Jeg tenker
ikke her først og fremst på at stater
vil bygge opp atombombearsenaler,
selv om det er uhyggelig nok. Men i
vår terrorist-tilvante tid er det nærliggende å frykte at terrorister vil prøve
å true med et av de frykteligste våpen
som kan tenkes — en plutoniumbombe. Å få ta i plutonium er nå
ikke det største problemet. Det er en
del av det rundt omkring, men vil en
terrorist-gruppe kunne lage en plutonium-bombe? Ja, sier ekspertene.
Om en bombe av et mer avansert slag
antagelig vil ligge utenfor amatørers
rekkevidde, anses det for godt mulig
for slike å lage mindre kompliserte,
men fryktelige atom-våpen. Prinsippene er ikke for kompliserte, og kan
leses og ses beskrevet i faglitteraturen.
Dette sies i en rapport utarbeidet for
USA's Atomic Energy Commission
og offentliggjort i begynnelsen av mai
1974. Det sies også at nasjonens
(USA's) sikringstiltak mot tyveri og
utpressing på dette området er full-

stendig utilfredsstillende til å møte
truselen.
Dette er ikke noe som er avhengig
av at vi har kjernekraftverk her i landet. Når tid det skal være kan vi risikere at terrorister søker å presse f.eks.
den norske regjering til et eller annet
under trusel om sprengning av et
atomvåpen i Oslo. Men faren blir
naturligvis større om det også her i
landet foregår plutonium-transporter.
Det skal også være mulig å stjele tilstrekkelig plutonium til våpenbruk i
forbindelse med prosessering uten at
det oppdages, idet noe av dette stoffet går tapt i prosessen og bare avskrives som MUF (materials unaccounted for).
Jeg nevnte for øvrig ikke plutonium i mitt innlegg, men det er mulig at direktør Koren ved Statens institutt for strålehygiene regnet plutonium med blant avfallsstoffene da
han gav opplysning om stråletider. De
øvrige stoffer som blir til overs ved
fisjonen er imidlertid ikke ubetydelige, selv om mengdene av stoffer
med nedbrytningstider som kan måle
seg med plutonium er små. J 129,
som er ett av den, har en halveringstid som stiller plutonium helt i bakgrunnen, idet det dreier seg om millioner av år, mot plutoniums ca.
22 500 år.
Det dreier seg om tre forskjellige
stråletyper ved de radioaktive stoffer,
alfa-, beta- og gamma-stråler med
forskjellige karakteristika og grader
av farlighet under forskjellige forhold. Overingeniør Løken ved varmekraftavdelingen skal ha studert disse
forholdene nærmere. Jeg foreslår at
han gir en oversikt over disse forhold
ved leilighet, f.eks. i «Fossekallen».
Ett forhold som jeg sist ikke var
oppmerksom på er at avfallsstoffene,
i det minste en større del av dem, er
flytende. Ved lekkasje bare renner
de ut i naturen, til grunnvann, osv.
Dette før de blir bearbeidet for lagring.
Når Haga vrir min uttalelse om
teknokrater dit hen at det egentlige
problem ligger i at folk flest ikke vet
nok om teknikk, så er det ytterligere
et karakteristisk trekk ved teknokrater. De som har utpregede tekniske
interesser blir så involvert i de praktisk-tekniske spørsmål at det ser ut til
at de rett og slett mister evnen til å
vurdere prosjekters berettigede plass
på en bredere almenmenneskelig
basis.

De fleste land har en elite som følger godt med og som er meget årvåken overfor de retninger utviklingen tar. Synes faremomentene å være
urovekkende store synger de ut. Det
kan være at de tar feil, og det kan
iblant skyldes at de ikke har tilstrekkelig teknisk innsikt i første omgang.
Men det lar seg supplere. Noe verre
enn en forsinkelse av berettigede prosjekter vil disse mennesker ikke forårsake. Deres grunnholdning er imidlertid meget verdifull og representerer et helt nødvendig supplement til
de tekniske folks innsikt. De større
katastrofer har man en mulighet for å
unngå så lenge slike mennesker blir
hørt.
Nå har de sunget ut om fisjonsenergien. I mange land er de kommet
sent i gang, lenge etter at fisjonsenergien er kommet inn på el.nettene.
Men det er ikke dermed sikkert at de
roper til ingen nytte. Det er store interessemotsetninger som tørner sammen. Den mektige kjerneenergien synes å utløse en nesten like mektig
psykisk eksplosjon i mange sinn.
Senere vil det nok bli mer håndgripelige realiteter å konsentrere oppmerksomheten om.
Det er vel få som egentlig er i tvil
om at det er veldig fristende og nærliggende å skaffe mer energi. Vi mener at vår utfoldelsestrang krever det.
Og ikke minst er det behov for at utviklingslandene får bedret sine kår.
Nå har jo de fleste av disse land store
problemer med å holde innvånerne i
beskjeftigelse, og det kunne være nærliggende å hevde, og hevdes også av
noen, at disse land først og fremst bør
utnytte
sine muskelkraftressurser.
Men det er ikke sikkert at direkte forsøk på det vil løse besøjeftigelsesproblemene. En viss grad av teknisk nivå
kan være nødvendig for å få fart i
aktiviteten.
Ingen av oss har vel noe imot en
levestandard som innebærer at vi har
god anledning til å ta et par turer
rundt jorden for året m.v. Om den
utviklingen som vi har hatt i de senere år skulle fortsette videre, vil det
om en tid være like vanlig å ta en
tur rundt jorden som det å reise f.eks.
fra Oslo til Eidsvoll i 30-årene. Hva
dette vil innebære av kulturelle utvanninger og kjas og mas er en annen
ting. Men det kan jo naturligvis være
at det å reise rundt jorden med tiden
blir like lite fristende som det å reise
til Eidsvoll. Og da er kanskje noe
vunnet.
Men foreløbig er behovet for mer
energi stort. Og dersom energien som
ønskes kan frembringes på akseptable

måter, det hele er et regulært avveinings-spørsmål,
så vil utviklingen
fortsette uavhengig av begrensninger
på energi-siden.
Det er derfor viktig at det satses
på å frembringe nye energiformer,
som fusjonsenergi, solenergi og jordvarme, m.v.
Når det gjelder mine bemerkninger
om organisasjonsstrukturen
i NVE
fra en nærmest sosiologisk synsvinkel,
må en heller ikke glemme at også
juristene spiller en fremtredende rolle
i den sammenheng. Forholdet er jo
at jurister leder meget av det hele,
bLa. er personalforvaltningen i deres
hender, og det .er et viktig element.
Har så juristene hatt en riktig forståelse av og/eller vært interessert i de
tekniske folks sosiale og samfunnsmessige kapasiteter og søkt å bedre
disse forhold? Nei. Deres interesser
har vært på andre områder. De de
antagelig har vært mest opptatt og
fascinert av er at tekniske spesialister
ofte er lette å ha med å gjøre. Dette
er forhold som det nærmest ligger
naturlig an for jurister til å spille på
og å utnytte. For det noe som karakteriserer jurister generelt så er det
deres evne til å spille strategisk og å
samle maktens tøyler i sine egne
hender.
Henrik Henriksen.

Svar fra Varmekraftsjefen
Det bør med en gang være sagt at
mitt innlegg i forrige nr. ikke var
skrevet for å imponere være seg Henriksen eller noen annen, men det er
likevel å beklage at jeg ble oppfattet
som noe lettsindig i omtalen av plutonium.
Det er jo helt klart at det faktum
at det forekommer og håndteres gifter
i vårt samfunn som både i styrke og
mengde er verre enn plutonium, ikke
i seg selv er noe forsvar for at plutonium også skal introduseres. Det
vesentlige argumentet her er at vi har
lært oss å omgås med gifter på en
betryggende måte. At et «støvfnugg»
av plutonium kan forårsake død eller
kreft kan jo ikke være verre enn å bli
utsatt for et annet gift med samme
konsekvenser.
Når jeg sier at plutonium kan brukes som brensel i kjernereaktor, tenker jeg ikke i første rekke på formeringsreaktorene. Plutonium kan meget
vel også benyttes i dagens lettvannsreaktorer. Dette gjøres også på kommersiell basis f.eks. i Tyskland og i
Sverige arbeider man med å innføre
plutonium-utnyttelse på samme måte.
Det er også bare et tidsspørsmål når

det vil bli akseptert av AEC i USA.
I en lettvannsreaktor er det økonomisk optimalt å benytte mer plutonium
enn det reaktoren selv produserer.
Noe overskudd av plutonium ville
man da ikke nødvendigvis få.
En formeringsreaktor
produserer
mer plutonium enn den selv forbruker. Fordoblingstiden ligger idag på
kanskje 20 år. Når vi samtidig vet at
fordoblingstiden for el.forbruket ligger på 10-15 år ville det altså ikke
generes tilstrekkelig plutonium for å
basere hele kraftutbyggingen på formeringsreaktorer.
Dette skulle tale
mot at det egentlig skulle bli noe
stort overskudd av plutonium.
Derimot er det helt klart at det i
framtiden vil kunne forekomme omfattende transporter av plutonium og
disse må beskyttes på en meget forsvarlig måte. Regelverk både for lagring og transport er under stadig vurdering og det må vel være unødvendig å si at også de som arbeider med
kjernekraft er bevisst de problem
som eksisterer.
Om jeg da skal gå over til den
andre siden ved plutonium, nemlig at
det kan danne utgangsmateriale for
bombetilvirkning, så er ikke dette så
enkelt som noen kan få det til å låte.
Det plutonium som dannes i en lettvannsreaktor er ikke uten videre egnet som bombemateriale selv om en
viss virkning også kan oppnås med
détte plutonium. Igjen er det her et
spørsmål om med hvilken effektivitet
vi kan beskytte oss mot sabotasjehandlinger ved hjelp av plutonium i
forhold til den beskyttelse vi har mot
hvilken som helst annen sabotasjehandling mot vårt samfunn. Grunnen
til at plutonium skal egnes spesiell
oppmerksomhet er den psykologiske
effekten, skapt av bombene over Japan og av kjernekraftmotstandere,
som ligger i en sabotasjetrussel. Sannsynligheten for at vi skal få plutoniumtransporter i vårt land er liten.
Vi kommer ikke en gang på lang sikt
til å ha være seg reprosesseringsanlegg eller plutoniumbrenselsfabrikker.
Det må herske noen feiloppfatning
når det gjelder former for avfall og
lagringen av disse. Jeg skulle ville anbefale både Henriksen og andre som
har interesse for emnet å lese noen av
de rapporter som er utarbeidet ved
varmekraftavdelingen.
Det ville føre
for langt her å gå inn på de ulike
typene av avfall og hvordan disse tas
hånd om.
Det kan knapt benektes at folk
flest kan sette seg inn i spørsmålene
omkring kjernekraft, men samtidig
er det vel også helt klart at det foreFOSSEKALLEN

Bygdelaga i Oslo har
diskutert kraftutbygging

6 tonn røye fiskes årlig
i Tunhovdfjorden
Det meste tas av sportfiskere på
vinterstid.
Tunhovfjorden
i Numedalslågen,
736 m o. h., ble regulert opp i 18 m i
1920. Småfallen,
planktonspisende
røye utgjør i dag størstedelen av den
totale fiskebestand, men storørretene
på 8 og 12 kg ruver godt, særlig for
sportsfiskere.
Fiskeribiolog dr. Per Aass har i en
årrekke stått for innsamling av fiskemateriale fra Tunhovdfjorden og kan
i dag vise til mange interessante trekk
som sikkert kan overføres til andre regulerte magasiner.
Undertegnede var en dag i februar
samemn med dr. Per Aass på Tunhovdfjorden og fikk en del tall fra
fiske som drives. Det viser seg at isfiske er det populæreste fiske i fjorden, og at hele 75 % av de om lag 6
tonn røye som årlig tas opp, blir tatt
vinterstid. Grunnen til vinterfiskets
store avkastning, og dermed dets popularitet, er at store deler av rØyebestanden konsentreres til noen få steder. Det er særlig ovenfor tappetunnelen ved Tunhovddammen og i Bustrømmen hvor det danner seg strøm
når vannstanden senkes i mars-april.
Det fiskes med pilk, sluk, reker og
mark. Dagsfangster på 50 røyer er
ikke uvanlig. De fastboende omsetter
fisken på stedets forretninger til 8—
10 kr. pr. kg slik at en tilreisende
fisker kan redde æren ved hjemkomsten.
Fisket i Tunhovdfjorden må sies å
være en uvanlig form for høsting av
et røyeyvann. Tilsvarende eksempler
på fritidsfiskets betydning finner en
antagelig bare i regulerte vann.
0. Johansen

ligger et kommunikasjonsproblem.
Henriksen utnytter jo den rett han
har til å ytre seg men samtidig må
han jo også som NVE-teknokrat oppleve den utvikling vi nå er inne i at
teknokrater ikke skal anses som meningsberettigede innenfor sitt fagområde.
At også juristene sammen med teknokratene er suspekte individer får
vel noen annen diskutere videre. Min
erfaring med jurister er i alle fall ikke
av den art at jeg uten videre vil akseptere den framstilling de har fått i
innlegget.
Ingvald
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Haga

Utkjøring av fisk med fly er en kostbar
transport, men en sparer tid og varen
kommer trygt fram.

Utsetting av fisk
i Maurangervassdragene
Kraftutbyggingen
i Mauranger medfører at flere av elvene i området blir
berørt av reguleringen. Disse elvene er
forholdsvis små og ikke av de som rager
høyest av våre laks- og sjøørretelver.
Ifølge konsesjonsbetingelsene
er Statskraftverkene pålagt årlig å sette ut 3000
laks- og 7000 sjøørretsmolt i disse vassdragene for å bøte på de skader som
gjelder fiske.
Utsettingspåbudet
begynte å løpe fra
og med 1974, og den første utsettingen
fant sted 7. og 8. mai. Fisken ble fraktet
med sjøfly fra oppdrettsanlegget
på
Sunndalsøra.
Lasten som disse flyene
kan ta ombord er meget beskjeden, bare
400 kg, og de tar derfor bare 2000 fisk
pr. tur. Flytiden er 1 time og 50 min.
Fisken transporteres
i plastposer fylt
med vann og ren oksygen. Transport og
utsetting gikk meget greit uten tap av
fisk. Utsettingen foregikk i forståelse
med elveeierne og med assistanse av anleggets folk.
Om kvelden ble vist film og lysbilder
om oppdrett av fisk. Fremvisningen foregikk i anleggets messe på Sunndal, og en
fikk inntrykk av at tiltaket var vellykket.
Ove Johansen

Bragd av
NVE's Bridgeklubb
Bridgeklubben i NVE arrangerer hvert
år en konkurranse mellom bridgeklubbene ved større bedrifter i hovedstaden.
Deltagelsen teller solide firma som
STK, SAS, Sporveien og R ådhuset, foruten vårt eget lag.
I år skjedde så det fornøyelige at
NVE's bridgeklubb VANT tuneringen!
En seier i den individuelle konkurranse er — om mulig
enda mer
ettertraktet
enn en klubbkamptriumf.
Blant 25 deltagende lag tok våre fremste
spillere,
Tøndevold-Skrede/Gudal—
Trønnes, førsteplassen.
Selvros stinker, som bekjent, og vi
overlater til andre å trekke konklusjoner
vedrørende kvaliteten blant bridgefolket
her i huset.
Formann

Fire bygdelag i Oslo hadde for
ei tid sidan eit møte om kraftutbygginga i lotunheimen.
Redaktøren hadde ikkje høve til å vere
tilstades under heile møte. Etter
det som har kome fram har dette
referatet av Bjørn Gildestad i
Fjordingen fått med det meste, so
Fossekallen brukar det.
Sognelaget, Sunnfjordlaget, Nordfjordlaget og Gudbrandsdalslaget
i Oslo stod
som tilskiparar av diskusjonskveld med
emnet «Utbygginga av kraft i Jotunheimen og Breheimen».
Den konklusjonen ein må trekkje av
de som kom fram på møtet, er at dei
tekniske sidene ved kraftutbygginga
er
vel utgreidde, dei økologiske fylgjene
derimot, klima- og miljøverknader
og
fylgjene for bygdesamfunnet
er det få
som kan seie noko sikkert om.
Fleire av debattantane,
mellom dei
fjelloppsynsmann
F. Heitkøtter og Erik
Solheim frå Samarbeidsgruppa
for Natur- og Miljøvern, viste til at Norsk Institutt for Vannforskning som har stått
for utforsking av Lågen og Mjøsa, har
kritisert Vassdragsvesenet fordi NVE har
drege forhasta og urette konklusjoner av
arbeidet NIVA har gjort. M. a. har NVE
hevda at Mjøsa ikkje vil bli påverka av
den endra vassføringa i Lågen, som fylgje av utbygginga. Ein kan ikkje dra slike
konklusjonar
av materialet,
hevdar
NIVA.
Ingeniør Rønniksen frå NVE meinte
det ikkje var nokon motsetnad mellom
NVE og NIVA. Vassdragsvesenet
har
engasjert dei fremste ekspertar i landet
til å ta seg av desse problema. På langt
nær alle rapportane ligg føre endå, bortmot 100 i alt, og dei vil bli ferdige i tida
som kjem. Alle som er interessert i kraftutbygging kan skrive til NVE og få tilsendt materiale. Ingenting er hemmelegstempla, sa Rønniksen.
Kva vil det bety for bygdesamfunnet?
Torgeir Garmo, medlem av kraftutbyggingsnemnda i Lom kommune, var
inne på problema bygdefolket møter når
dei ska1 vurdere det som ekspertane seier,
og finne motførestillingar.
Han kunne
fortelje at Lom kommune har engasjert
ei gruppe til å undersøkje kva fylgjer
kraftutbygginga
ville få for dei sosiale
tilhøve i bygdesamfunnet.
Dette er eit
emneområde NVE ikkje har vore interessert i å ta opp, hevda han.
Ein kom og inn på problemet med å
skaffe eksperthjelp. Overingeniør Mæhlum frå NVE sa at det vart kravt at
kommunane tek kontakt med dei når dei
søkjer eksperthjelp. Elles kan dei risikere
ikkje å få dekka utgiftene. Dette er ikkje
for å drive sensur, men for å halde greie
på kva pengane går til.
Skjåk får mest.
Skjåk vil vere den kommunen som får
mest pengar att i form av konsesjonsavgift og skattar med Stryn som ein god
nr. 2. Andre kommunar vil også få ein
del av kaka, men her spørst det om den
økonomiske vinsten vert so stor, når ein
trekkjer frå reduksjonen i skatteutjam-

Personsikkerheten ved eksplosjon, brann
og røykutvikling i fjellstasjoner
Utstyr:
Tonstadeksplosjonen viste oss hvor
sårbart et klimaanlegg i fjell kan være,
og hvor viktig sikkerhetsutstyr for
fullstendig åndedrettsbeskyttelse
av
personellet er ved brann og røykutvikling, eller når CO2-gassen slippes
løs i anlegget. Vi har hele tiden hatt
slikt utstyr ved våre fjellanlegg, men
et beskjeednt antall, og det er nå foretatt innkjøp og bestillinger med den
forutsetning at alt personellet skal nå
friskluft enten via et apparat, en transportvogn med friskluftflaske
eller
friskluftsentral.
Apparatene sammen med transportvogna er av det beste utstyret på markedet til å utføre redningsaksjoner
ved en ulykke. Med apparatene kan
redningsmannskapet
hente
person
inne og gi vedkommende friskluft fra
sitt apparat via maske fram til transportvogna. Er personen skadet, kan
han trilles ut mens han får friskluft,
og er åndedrettet stanset, kan man gi
vedkommende kunstig åndedrett med
respirator og lungeautomat som kobles til friskluftflasken.
Apparatene har en pustetid på ca.
40-50 min. Transportvogna har fire
uttak med pustetid på ca. 60-65 min.
med fire personer. Friskluftsentral
med flaskebatteri og uttak for fire gir
en pustetid på ca. 4 timer.
ningsmidlane, tilskot til lærarløner o. 1.
Problem og ulemper vert jamnare fordelt, folk får erstatningar etter skjønn for
det dei meiner å tape. Men desse skjønna
kjem på eit seint tidspunkt og og kommunane vil ikkje vite noko om utfallet
når dei skal ta stilling til kraftutbygging.

Frostrøyk og frukt.
Erik Solheim nemnde vanskane for
fruktdyrkarane i Nordfjord dersom gjennomsnittstemperaturen
for året vert ei
halv til ei grad lågare. Det vert frostrøyk
over vassdrag der det er stor vassføring
om vinteren, og fjorden kan kome til å
bli islagt langt utover med den store
ferskvasstilførsla.
Heitkøtter viste ved hjelp av lysbilete
kor avhengig alt liv er av vatn. Vassdragsreguleringa byter om årstidene. Ein
får stor vassføring vinteren og lite vatn
somamren. Skjåk og Lom er dei turraste
strok i landet vårt, kva vil hende med
grunnvatn om elvane vert regulerte? Om
vinteren er ein redd det vert frostrøyk
langs Otta og Lågen, og frostrøyk gjev
usunt klima. Det kan verke inn på helsa
til folk.

Set ut i 10 år.
Dei økologiske undersøkjingane i konsesjonssøknaden frå NVE inneheld man-

Utstyret vil bli plassert rundt i stasjonen og ute ved tunnelinngangen.
Det siste for å kunne foreta en redningsaksjon utenfra når det er påkrevet, og av driftsmessige årsaker kunne
ta seg inn i stasjonen ved røykutvikling.
For å kunne drive effektiv trening
og samtidig ha utstyret i beredskap til
enhver tid, og med tanke på en redningsaksjon av lang varighet, er det
anskaffet og bestilt kompressorer for
fylling av flaskene til alle driftsområder.

øvelse, sjekk og vedlikehold.
24. og 25. april ble det holdt kurs
i røykdykking og vedlikehold av utstyret på Vinje messe. Kurset var lagt
opp for det personellet som i driftsområdene skal ha ansvaret for vedlikeholdet av materiellet og treningen
av mannskapet som vi vil dele inn i to
kategorier, avhengig av alder og fysikk. Samtlige får øvelse og trening
med apparatene en gang i året slik at
de på egenhånd kan komme seg ut av
stasjonene ved hjelp av pressluftutstyret. Blant de fysisk og psykisk sterke
plukker vi ut en gruppe som har til
oppgave å utføre redningsaksjoner
ved ulykker. Gruppen skal ha øvelse
og realistisk trening fire ganger i året.
ge «sannsynlegvis», «vil kanskje», ekan
hende» osb. Det er tydeleg at ekspertane
er usamde. Heitkøtter gjekk inn for ei 10
års freding for å kunne greie ut alle sider
ved kraftutbygginga.
Erik Solheim var også inne på prognosane for energiforbruket i framtida.
Vi må sjå det urealistisk i at vi kan halde
fram med å forduble energiforbruket i
Norge i kvar 10 års periode. Presset på
naturmiljøet
er stort, anten det gjeld
varmekraftverk,
atomkraft
eller vasskraft. Serleg når ein stor del av krafta
vert brukt til industri som forurensar. Vi
vil snart kome dit at vi øydelegg større
verdiar enn vi vinn ved å byggje ut, sa
han.
Byfolk likar urøyvd natur.
Stortingsmann Sverre Juvik hevda at
interessa for miljøvern også er ein fylgje
av velstandsauken.
Byfolk likar å sjå
urørt natur i feriane. Sjølv fant han dermot at han måtte gå inn for utbygging
for å nytte ut ressursane i fylket og
skaffe nye arbeidsplassar.
Ingeniør Korsvoll såg på vasskrafta
som ei vare som bygdene måtte selje til
høgaste mogleg pris til storsamfunnet.
Luster kommune kravde varige arbeidsplassar i byte for kraft. Dette ser ut til
å bli rettesnor for fleire kommunar, og

Vi vil aldri bli profesjonelle røykdykkere på like fot med brannvesenet
som til daglig har utrykninger. Vår
sterke side er at vi er kjent i stasjonen
og vet hvor folkene oppholder seg.
Det er derfor viktig for alle som arbeider i fjellstasjonene at de orienterer seg om hvor utstyret er plassert og
merker seg faste holdepunkter så de
med letthet kan orientere seg dersom
en ulykke inntreffer og det blir mørkt.

Annet.
Dersom vi beholder olje som isolasjon på våre kabelbokser vil vi trykkavlaste transformatorcellene ut kabeltunnelen hvor dette er mulig. Vi vil
også gjennomføre periodisk kontroll
av boksene i den utstrekning vi finner
det nødvendig. Videre vurderer vi å
montere automatisk utstyr for reversering av friskluften ved røykutvikling
der hvor friskluften normalt tas inn
kabeltunnelen.
Til slutt skal det nevnes at brann i
plaststoffer kan utvikle giftige gasser
som i små mengder kan være farlig.
Dersom man har med slik røyk å
gjøre, bør man alltid benytte pressuftutstyret.
Halvard Stein
det kan bli eit skred av krav frå utbyggingskommunar
om varige arbeidsplassar.
Ver ikkje for kravstore.
Ingeniør Mæhlum åtvara bygefolket
mot å vere for kravstore. Kraftverka vil
vere
garanterte
overskotforretningar,
sjølv om ein på anna side reknar med
kostnadene
ved miljøforstyrringar.
—
Stakkars dei kommunar som ikkje er utbyggingskommunar.
Dei vil stå svakt i
kampen om offentlege midlar, sa han.
Fleire debattantar var inne på motsetnadane
mellom
storsamfunnet,
eller
pressområda, og utbyggingskommunane
i utkantane. Det vert ikkje vist vilje til å
betale det krafta kostar bygdesamfunnet.
Heitkøtter
kunne ikkje sjå kraftverka
som blomstrande overskotbedrifter.
Når
utbygginga er ferdig, vert reguleringa,
verka og kraftlinene ståande i nær sagt
all framtid. Om bygdesamfunnet skulle
angre er det ingen veg attende. Difor
må alle konsekvensar nøye utgreiast før
utbygginga startar.
Vi bør ha råd til å bruke nokre tiår
på å granske det miljøet naturen og
mennesket har brukt fleire tusen år til å
bygge opp, hevda han.
FOSSEKALLEN

Olav Seim
døde 14. april 1974 vel
80 år gammel

Han ble utdannet som bygningsingeniør med eksamen fra Norges tekniske høgskole i 1918, og han tok juridisk embetseksamen i 1938. Seim
gav hele sin arbeidstid fra 1918 til
1964 til tjeneste i Vassdragsvesenet
med unntak av ca. 1 års fravær.
I denne tiden har Seim som naturlig kan være hatt mange forskjellige
gjøremål innen etaten. Han arbeidet
under diverse administrasjonsordninger, i Fossdirektoratet (fra 1920) og i
Kraftverksavdelingen (fra 1935).
Mange er de vassdrag han har vært
med på å måle opp og de planer for
kratverk og linjer han har utarbeidet.
Han fikk ry som en av de fremste
eksperter NVE har hatt på dette området.
I 1947 kom Seim til Elektrisitetsavdelingen hvor han i den lengste tiden
arbeidet med spørsmål vedr. statsstønad til fremme av elforsyningen. Han
var således i mange år overingeniør
og leder av Statstønadskontoret,
og
etter den siste omorganiseringen av av
etaten fungerte han også som fagsjef,
inntil han gikk av etter oppnådd pensj onsalder.
Olav Seim ble født i Vik i Sogn
hvor han vokste opp. Rikt begavet
som han var stod mange muligheter
åpne for ham. Matematikk falt ham
lett, og han likte musikk. Han lærte
seg begge deler, til nytte og hygge. På
sine mange reiser rundt om i landet,
eller på feriereiser utenlands, enten
han kom inn i et hjem eller en kirke,
kunne han overraske med å traktere
det piano eller orgel som var for hånden. Han hadde et overskudd utenom
det vanlige, og sin juridiske viten tilegnet han seg samtidig med at han utførte sitt daglige arbeid som ingeniør.
Vi som fikk den glede å arbeide
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under hans ledelse merket snart hans
gode dømmekraft og kloke standpunkter i vanskelige spørsmål. Han
hadde en utpreget rettferdssans og
stod urokkelig på det han fant var
sant og riktig. Selv okkupasjonsmakten under krigen oppnådde ikke noe
ved sine trusler, da han som representant for sin ingeniørorganisasjon ble
tilkalt og bedt om å samarbeide.
Seim hadde en sjelden humoristisk
sans og kunne smitte sine omgivelser
med en god latter. Alvor og spøk gikk
ofte i skjønn forening, men han kunne bli misforstått av dem som ikke
kjente ham. Det hendte derfor det var
tilløp til strid omkring ham. Vi som
stod ham nærmest i arbeidet var aldri
i tvil om at Seim var en hedersmann
av solid støpning. For sitt arbeid i
NVE fikk overingeniør, cand. jur.
Olav Seim Kongens fortjenestemedalje i gull.
Heder og gode tanker følge hans
minne.
Hans

Hindrum

Undergrunnsaviser
Kven skal ha hand om bedriftsavisa,
dei tilsette eller eigarane av verksemda?
Dette er eit spørsmål det er strid om
mange stader. I dei fleste tilfelle er det
slik at informasjonsavdelinga
styrer med
slikt, det er dei som veit best kva som
tener best, både eigarane og dei tilsette,
trur eigarane.
I statsverksemder er det anleis, her er
vi alle tilsette. Då står striden om det
skal vere ein redaktør som er uansvarleg
for andre enn toppsjefane.
Der det er slik at desse blada blir
styrde frå toppen har det i mange tilfelle
kome blad som dei tilsette gjev ut. I
USA er det opplyst at det er eit par
hundrad slike, og også i Europa finnst
desse blada i mange land. Dei som gjev
ut slike hevdar at opplysingane
som
kjem i dei offisielle blad ikkje gjev eit
rett bilete av de som går for seg i verksemda, dei er roseraue i staden for grå.
Desse blada vert kalla undergrunnsaviser.
S. N.

Generelle
orientering
om Statskraf
kene, v/kontorsjef T. Mengshoel.

tver-

Diskusjori.
Orientering
arbeide

om økonomikontorets
for Statskraftverkene.

(AAØ)

v/kon-

torsjef Thor A. Iversen.
Beskatning

av

våre

v/konsu-

kraftverk,

lent Finn Storaker.
v/konsulent

Budsjettorientering,

Birger

Nilsen.
Arkivorientering,

v/arkivleder

Ronald

Reppe.
ved NVE,
v/konsulent Arne Akselsen.
Diskusjon. (Personalsjef E. Nybø, vil
være tilstede for å kunne besvare evt.
spørsmål, som måtte bli fremmet.)

Personalforvaltningen

Omvisning
og orientering
i Hustrykkeriet, v/konsulent Alexander Berg.
Omvisning
og orientering
i Fakturakontrollen,
v/konsulent
Odd
Arentz

Schjetne.
Omvisning

Ragnar

Transportvirksomheten
kene, v/konsulent
Beredskapsarbeid
•

v/konsulent

i EDB-sentralen,

Ebbesen.

v/siv.forsv.leder

i

Statskraftver-

Arne Vogt.
ved

Statskraftverkene,

Svend Foyn.

Orientering
om avisa vår, («Fossekallen))) v/ redaktør Sigurd Nesdal.

Etter kvart av desse inlegga var det
høve til å spørje og diskutere. Eit godt
tiltak.
Sigurd

Nesdal

Direktør Aar seth
og Fossekallen

Informasjonsmote
Torsdag 9. og fredag 10. mai hadde
kontoret for merkantile saker kalla inn
alle leiarane for desse kontora ute på
anlegga til eit informasjonsmøte.
Det
galt ikkje denne gongen informasjon om
det spesielle arbeidet dei driv med, men
opplysing om heile etaten. Kontoret hadde fått folk frå mange avdelingar og
kontor til å kome på møte og fortelje
om sine område. Redaktøren av Fossekallen var den siste som var der og fortalde om bladet. Etter det eg kunne
skjøne var dei frammøtte godt nøgde.
Dei hadde fått grundig greie på mangt
som dei elles berre visste litt om.
Lista over emna som vart tekne opp
og emna som var framme ser slik ut:

Alle desse åra sidan Fossekallen
kom i gang er det direktør Aarseth
som har vore sjef for redaktøren. Altso når rekningar skal attesterast, so er
det han som har gjort det. Han har
vore ein god mann å ha med å gjere.
Fossekallen er i år 20 år, og for dei
siste seksten åra takkar Sigurd Nesdal
for samarbeidet.
S. N.

Brenytt
For å øke kontakten mellom kontoret og sommerassistentene sender
Brekontoret ut avisen Brenytt tre ganger i løpet av sesongen. Fra spaltene
— klipp fra dagbøkene og — smånytt — har vi sakset disse klippene.
Været — og da helst det dårlige er
ofte et problem på stasjonene våre.
ALFOTEN:
En ny definisjon av «Optimist» er
laget av våre folk på Alfotbreen: En
observatør på Alfotbreen som tror
det blir pent vær neste dag.
ALFOTBREEN:
Rain morning,
afternoon
and
evening. Ate, slept, read, talked and
then ate again. Dreamed of California!
ERDALSB REEN :
Et mer oppløftende sitat fra dagboken: «Hurra, et helt døgn med blå
himmel og ikke en dråpe regn —
utrolig! Det er 39 dager siden sist.
Håper det vil holde seg litt etter den
regndryppende «sommer»-måned».
Når flomtoppene kommer må man
ta prøver hver time og i dårlig vær
kan dette bli en våt og slitsom opplevelse.
20/7: Et jevnt silregn har fått elva
til å stige sakte og jeg har tatt slamprøver annen hver time fra kl. 19. Nå
skal jeg ta en prøve kl. 0100 og håper
elven har kulminert da, for regnet
stilner. Måtte på breen kl. 2200 for
å tømme de pluviusene som ikke har
ekstratank, ellers ville de rent over i
løpet av natten. Tåka lå tjukk som
ertesuppe (Er den hvit da? Reds.anm.) men ved hjelp av kompasset
var det ingen sak å finne fram. Knut
håpet at regnet skulle gi seg, men tilslutt vandret han avgårde mot sivilisasjonen, dusj og karbad, kjølige halvlitere og alt annet godt som det er

dårlig med her oppe. Så er jeg altså
alene her i tåkeheimen da — for et
par dager — men det går vel bra
det og. (Det gikk sikkert bra. Reds.
anm.)
Kl. 0115: Nå regner det nesten ikke
og vst. var kl. 0100 ikke høyere enn
kl. 2400, så jeg tar sjansen på å køye.
ERDALSBREEN:
Kåre har nok blitt overanstrengt da
en stor flom kom forleden. Det gjaldt
å ta prøver hver time og avstanden
fra hytta til elven er så stor at man
knapt rekker opp og ned mellom
filtreringene. Da flommen kulminerte,
segnet Kåre sammen i hytta og vet
ikke hva som skjedde til han våknet
igjen etter et døgn. Da hadde han
revet i stykker madrassen, kastet opp
og romstert inne i hytta, men kunne
ikke huske noe av det hele. Han dro
ned til bygda for å komme seg igjen,
og har bl.a. fått lov til å skaffe et
propanapparat for å slippe å passe på
primusen hele tiden. Tross alt må det
være godt å sove i hytta ved Erdalsbreen, for Kåre klager over at hans
vekkerklokke ikke ringer sterkt nok
til å ringe ham ut av Morphei armer
selv om han legger seg i rimelig tid.
På Steinmannen hvor vi i år har
fått en ergometersykkel for å lade
opp batteriene til telefonen kunnde de
berette om en ganske annen arbeidsrytme.
Utdrag

fra dagboksrapport

—

Nigardsbreen:

18/7: Kvile, mat og ergometertrim,
rene millionærlivet. Tåke på morningen forlenger nattesøvnen som alt
hadde vart fra 2130 i går. Fikk unna
kontorarbeid. Ringte Olsen om diverse spørsmål. God forbindelse. Tok
en rask ladetur på formiddagen og
besluttet da etter plenumsdebatt å
kjøre etter intervallprinsippet. Etter
god middag med den nå så lenge
etterlengtede rødvin — mange lov-

ord
kjørte vi gjennom et vitenskapelig opplegg på ladesykkelen. Jeg
6 x 40 sek. med utslag i gj.sn. 7,5
amp., 70 sek. pause mellom hver,
Dag 6 x 30, samme utslag, pause 60
sek. har nå utarbeidet kurver over
puls rett etter treningsdosen og 1 min.
etter. Dette blir stoff for Brenytt som
har gjort seg morsom på vår bekostning allerede 3 uker før vi fikk se
sykkelen. Bare så synd vi ikke får
registrert formframgangen
disse 3
første ukene. Den har vel vært vel så
dramatisk som den vi har i vente.
Motivasjon for batteriladning har vi
ihverfall skaffet oss.
Maten er bremålerens trøst i ødemarken — Per hadde hatt dårlig med
mat noen dager og skriver i dagboken fra Memurubreen:
Tirsdag 27/6:
Har speidet iherdig etter fly —
kommer det ikke snart da?
Torsdag 29/6:
Da jeg gikk ned til elva kl. 0200
skremte jeg opp 3 harer ca. 10 m
foran meg. Min første reaksjon var:
Der løp mye god mat. (Nå mål provianten komme).
Fredag 30/6:
En av de tre før nevnte harer ble
observert på samme sted sist natt, så
nå arbeides det intenst med konstruksjon av en felle! (Kommer ikke maten
snart da?)
Ellers streifet det noen reinsdyr i
nærheten av hytta og det er observert
en elg på breen, en sjelden gjest i
isødet, så det er i år virkelig livlig på
Memururbreen.
Det sanitære anlegget er det heller
dårlig med på hyllene, og på Folgefonna konstruerte de en dusj.
Sikkerheten på breene er meget
viktig men vi er ikke så sikre på om
vi helt vil anbefale metoden som
Harald og Bjørg her lanserer.

f.)
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Breundersøkelser
i Svartisområdet
Av Lars Evan Pettersson
Etter bestilling fra Statskraftverkene ble det sommeren 1969 startet
omfattende hydrologiske og glasiologiske undersøkelser i Saltfjell — Svartisen-området i Nordland.
I løpet av 1969-1970 ble det bygget 8 limnigrafer i tillegg til de allerede eksisterende i dette område. Videre ble det startet breundersøkelser
på Engabreen og Trollbergdalsbreen
i 1969 og vinteren 1971 også på Høgtuvbreen. På breene foretas massebalansemålinger, meteorologiske målinger samt målinger av brebevegelsen.
I elvene foran breene måles avløpet
og sendimenttransporten.
Hensikten
med breundersøkelsene
er å gi et
grunnlag for beregninger av breenes
betydning for avløpet i området. Som
eksempel kan nevnes at et år da
breenes masse øker, berøves nedenforliggende vassdrag en del av sitt
normale avløp, om man med normalt
avløp mener det avløp vassdraget
skulle hatt om det ikke fantes breer
som kunne magasinere vannet. Vassdragene får tilsvarende et ekstra tilskudd av vann de år breene minker.
Engabreen, som nest etter østerdalsisen er den største breenhet i området, strekker seg fra Snøtind (1594
m.o.h.) høyeste oppe på Vestre Svartisens platå ned til 80 m.o.h. lengst
inne i Holandsfjorden. Breen ligger i
et maritimt miljø og klimaet domine-

res av de fuktige vestavindene fra
havet.
To hytter er oppført i tilknytning
til breen. Omtrent fire kilometer fra
fjorden og nesten 900 meter over denne ligger en hytte som brukes som
bolig under arbeidet på breen. Ca.
200 meter høyere opp på fjellet og
like ved brekanten ligger en annen
hytte som brukes som garasje for
snøscooterene og oppbevaringsplass
for det utstyr som trengs for brearbeidet. På grunn av de store avstandene på breen, nesten 10 km tvers
over, er bruk av snøscooter nødvendig både vinter og sommer.
På vinteren besøkes breen tre, fire
ganger for skjøting av stakene. Vinteren 1973/74 har flygere fra Mo Flyklubb landet med skifly på breen, og
holdt stakenettet vedlike så godt det
har vært mulig. De store snømengdene som faller i dette område gjør
arbeidet vanskelig fordi stakene raskt
kan bli nedsnødd. Fordelen med at
flygere i Mo i Rana tar seg av stakeskjøtingen under vinterstid, er at disse
raskt kan ta seg opp på breen når
været tillater det og behovet er tilstede etter lengre nedbørsperioder.
I begynnelsen av mai drar Brekontorets personale opp på breen og gjør
akkumulasjonsmålingene.
Det er et
arbeide som kan ta ti-tolv dager for
to mann ettersom man alltid må regne med noen dager med dårlig vær

Engabreen
sett fra Holandsf jorden. Denne bretunga går helt ned til 80 m.o.h. og er
den lavestliggende
på hele Svartisen.
Målestasjonen
ligger i venstre bildekant,
like
under skydekket.
Under Engabreen
har en foreløpig
planer
om et elveinntak
i
600 meters høyde.
Foto: A. Tvede.
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som hindrer arbeidet på breen. Med
de store arealer som Engabreen utgjør, er det ikke mulig å orientere seg
i tåke eller snøvær. Men oftest er det
under senvåren lange perioder med
virkelig godt vær på breen. Da er det
største problemet at en ikke brennes
for mye av sola!
Under dager med klarvær har man
en strålende utsikt fra breplatået. Man
ser Lofoten i Nord, Okstindane i sør
og Trænastaven langt ut til havs.
I midten eller slutten av juni drar så
sommerassistentene opp til breen. To
mann deler arbeidet med å skjøtte de
meteorologiske
observasjonene
ved
hytta samt måle avsmeltingen på stakene på breen og nedbørsmengden i
form av regn utover breflaten.
Sommerassistentene ligger ved breen
til begynnelsen av september da akkumulasjonssesongen begynner og den
siste ablasjonmålingen tas.
Som et sikkerhetstiltak har man
radiokontakt med gårdbruker Johansen på Svartisen gård nede ved Holandsfjorden hver dag under sommeren og ved alle besøk under vinteren.
Et praktisk problem er forsyningen
av proviant til observatørene, bensin
til snøscooterene og øvrig utstyr som
forbrukes. I blant løftes forsyningene
opp med helikopter, men en hel del
må bæres opp. Sommerassistentene
tar seg gjerne en tur ned til fjorden
ved anledningen og får med seg fersk
mat og post tilbake. Samtidig sender
de rapport til Brekontoret i Oslo eller
ringer om det oppstår noen problemer.
Mellom Engabreens front og fjorden ligger Engavatnet, et 1,2 km2
stort og 90 meter dypt vatn. Ved vatnet ligger en hytte der to slamobservatører bor. Disse måler slamtransporten i breelva ovenfor vatnet og i
utløpet. De gjør også meteorologiske
observasjoner og de skifter papir på
limnigrafen som kontinuerlig registrerer vannstanden i vatnet. Som
hjelpemiddel ved slamprøvetakingen
har de en båt med påhengsmotor.
Arbeidsforholdene er helt forskjellige på de to observasjonsstedene ved
Engabreen.
Mens assistentene på
breen kun har is, snø og stein rundt
seg, har assistentene ved vatnet grønne enger, bjørkeskog og beitende
sauer som naboer.
Under 1900-tallet har bretungene
fra Svartisen minket stort sett hele

tiden. Isen har trukket seg tilbake og

store arealer er blitt etterlatt
isfrie
både rundt Østre og Vestre Svartisen.
Engabreen
dekket i begynnelsen
av
1900-tallet nesten hele Engabrevatnet
mens brefronten nå står ca. 300 meter
fra vatnet. Brefronten
har altså trukket seg nærmere 2 kilometer tilbake.
Massebalanseundersøkelsene
viser
at breen i 1970 minket i vannverdi
gjennomsnittlig
nesten 1 meter. I 1971
var vinteren
nedbørrikere
og sommeren noe kjøligere
og breen øket
med ca. 1 meter i vannverdi,
mens
den i 1972 var nær likevekt.
1973
var et ekstremt snørikt år, snødyp på
11-12 meter ble målt på breen, hvilket
resulterte i at breen øket i masse med
103 millioner m3 vann. Dette svarer
til en økning i vannhøyde
på 2,72
meter over hele breen.
Middeltemperaturen
under
observasj onsperiodene,
ca. 20. juni-31.
august, har vært: 1970 + 7,6°C, 1971
+ 6,0°C,
1972 + 8,1°C
og 1973
+ 7,3°C ved observasjonshytta
ved
breen. Middeltemperaturene
nede ved
Engabrevatnet
har under samme periode ligget omtrent
+ 5,5°C høyere.
Trollbergdalsbreen
er en liten bre
(2 km2) lengst opp i Beiardalen.
Den
ligger under Skjelåtind, som med sine
1638 meter over havet er høyest av
alle topper i hele området. Brefronten
strekker seg ned til 910 m.o.h.. Breen
ligger i regnskygge
av den egentlige
Svartisen og nedbøren er relativt liten
hvilket gjør at arbeidsforholdene
er
triveligere
og enklere enn på Engabreen. Risikoen for at stakene skal bli
nedsnødd om vinteren er liten.
Brehytta står like ved breen og er
bemannet
under
sommermånedene.
Liksom på Engabreen gjøres meteorologiske observasjoner
ved hytta og
nedbørsmålinger
samt stakeavlesninger på breen. En «stakerunde»
på
breen, til fot eller på ski, går relativt
raskt, men assistentene har også slamobservasjoner
de skal skjøtte, samt registrere avløpet fra breen. Det sistnevnte går til så at de samtidig med
slamprøvetakingen
fem-seks
ganger
om dagen, leser av vannmerket
samt
ved passelige vannstander
også gjør
vannføringsmålinger.
Tidligere år fantes her en vannstandsregistrerende
limnigraf, men under en flom i august
1972 brøt breelva nytt løp gjennom
morenemassene
og limnigrafen
ble
stående på tørt land. Siden den tid
har vannstanden
blitt registrert
manuelt.
Også her holdes radiokontakt
mellom breen og bygda. Nede hos Fjellstads i Beiarn har sommerassistentene
sin forbindelse
med sivilasjonen
og

Målehytta
ved Høgtuvbreen
stedet ennå dekket
av breis,
den tid.

med
men

breen i bakgrunnen.
For 10 år siden var dette
Høgtuvbreen
har trukket
seg raskt tilbake siden
Foto: A. Tvede.

derfra henter de opp mat og post og
holder kontakten
med Oslokontoret.
Om vinteren er det vanskeligere
å
komme opp på breen ettersom Beiardalen har bratte fjellsider
og snøskredfaren
ofte er stor. For å kunne
ta seg trygt opp på breen må man ta
en ganske stor omvei og gå opp på
fjellet
like under
Lappflyttarskaret
som ligger straks før Trollbergdalsbreen. Denne vei ble brukt i gamle
dager av Beiarværinger
når de gikk
til arbeide i Glomfjord.
Breen blir besøkt to ganger om vinteren, den ene
gangen i mai for akkumulasjonsmåling.
Trollbergdalsbreen
har under
de
fire årene undersøkelsene
har pågått
øket i masse bare i 1973. Øvrige år
var massebalansen
negativ og under
hele perioden har breen minket med
3,28 meters vannhøyde.
Sør for Svartisen, tre mil nordvest
for Mo i Rana, ligger det nesten 1300
meter høye, til stor del bredekkete
Høgtuvmassivet.
Brekontoret
driver
målinger på og foran den breen. Fjellmassivet ligger øverst i Leirågavassdraget og drenerer ned i Langvatnet.
Området er særlig nedbørrik
og vinterstid ligger snøen nesten like dypt
som på Engabreen.
Vinteren
1973
målte vi 9-10 meter snø. Brehytta
som ligger bare 100 meter foran brefronten, 600 m.o.h., må markeres med
en lang stake for å kunne finnes igjen
under
snømassene
på senvinteren.
Området
omkring
breen er sterilt,
snøen ligger der til langt ut på sommeren
og under
snøen titter bare
stein og fjell frem. Det er omtrent en

mil ned til bygda, men stien er lett å
gå om sommeren. Fra breen kommer
man ned i Leiråraden.
Denne er rik
på vatn og vassdrag og lyng- og buskvekster står i kraftig kontrast til det
karrige området foran breen. Lengst
ned i dalen går vegetasjonen
over til
bjørkeskog
og tett granskog.
Den
siste er typisk for hele Rana.
De store snømengdene
under vinteren gjør det relativt lett å kjøre snøscooter
opp til breen. Vi besøker
breen to-tre ganger i løpet av vinteren og forlenger stakene. I slutten av
april eller begynnelsen
av mai måles
snøakkumulasjonen.
Fra slutten av juni til begynnelsen
av september
er hytta bemannet
av
sommerassistener.
De måler avsmeltningen på stakene,
nedbørsfordelingen på breen og gjør meteorologiske
observasjoner
ved hytta,
samt tar
slamprøver
i elva foran breen. En
limnigraf, som registrerer
avløpet, er
i drift under sommeren
og ved passende vannstander
måler sommerassistentene
vannføringen.
En vannføringsmåling er relativt enkel her. Man
bruker gummistøvler
eller gummibukser og måler med flygel i en del av
elva der den renner ut på en flate.
Under
flommer
kan vannføringen
være opp mot 10 m3/sek.
Sommeren
1973 ble det gjort en
nøyaktig inntriangulering
av stakene
på breen. D.v.s. man posisjonsbestemt
dem i forhold til fastmerker
på fjellet rundt breen. Hensikten
er kommende år igjen å triangulere
dem inn
fra disse punktene og dermed beregFOSSEKALLEN
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ne hvor mye de har forflyttet seg,
d.v.s. hvor stor bebevegelsen er.
Også på denne bre holdes radiokontakt med bygda under opphold på
breen.

Høgtuvbreen er i tilbakegang. Det
gamle gradningskartet fra 1901 viser
en betydelig større utbredelse av
breene i Høgtuvmassivet enn de har
nå. Videre viser flybilder fra 1962 og

1972 at Høgtuvbreens front under disse ti år har trukket seg tilbake mellom
300 og 600 meter. Et ca. 600 meter
langt og 100 meter bredt vatn er istedet dukket fram. En del av brefronten har form som en nesten 25 meter
høy kant og kalver nå i dette vannet.
Massebalansemålingene
viser at
breen i 1971 og 1972 minket 0,73
resp. 0,96 m i vannverdi, men som de
andre målte breene i Nord-Norge
øket den i 1973. Den øket med 2,8
mill. m3 vann, hvilket svarer til en
vannhøyde på 1,1 m over hele breen.
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