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Takk for brev av 10. ds.
Jeg er sterkt opptatt av at Fossekallen skal være et så godt informasjonsorgan for de ansatte i NVE som
mulig, og at aktuelle hendelser i vår
store etat derfor bør komme til Fossekallens kjennskap mens det ennå er
nyhetsstoff. Desverre har heller ikke
jeg vært flink nok til å medvirke til
det — ikke av manglende vilje —
men av så mange andre årsaker.
Henvendelsen fra bladstyret i brev
av 10. dm. ble lagt frem i direktørmøte den 14. dm., og følgende er tilført møtereferatet:
«Gd fordelte til direktørene for
orientering og forføyning brev av
10.9.76 fra Fossekallens bladstyre om
medvirkning til at nyhetsstoff fra
NVE's virksomhet tilflyter bladet.»
Dette til orientering.

Sigmund Larsen
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På bladstyremøte den 9. mars og
31. mai i år ble det pekt på at mange
større og mindre hendelser i vår bedrift ikke kommer til Fossekallens
kjennskap før de har mistet sin aktualitet som nyhetsstoff i Fossekallen.
Det kan dreie seg om oppstarting av
kraftverk,
spesielle anleggsarbeider
etc. Bladstyret vil derfor henstille til
Dem, i den grad det er praktisk mulig, å medvirke til at alle ledd i vår
organisasjon i god tid lar slike opplysninger tilflyte redaktøren.
Bladstyret vil samtidig gi uttrykk
for glede over den støtte Fossekallen
får fra Dem. At De blant Deres mange arbeidsoppgaver har funnet betydelig tid for Fossekallen har vi ansett
som meget verdifullt. Det gir styrke til
bladstyrets arbeid når det føler at synet på den store betydning Fossekallen har for etaten og forholdene i den
deles av NVE's øverste leder.
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Island er på mange måter et grenseland. Det ligger på skillelinjen mellom
den tempererte og den arktiske sone,
og varme og kalde luftmasser støter
stadig sammen over og omkring øya.
Vinteren er mild, men blåsende og
fuktig. Sommeren er heller kjølig.
Nedbøren er stor til alle årstider.
Klimaet påvirkes også av de to domi-
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Nordisk Hydrologisk Konferanse
ble denne gangen holdt i Island (i
Island — ikke på Island, ifølge våre
islandske venner), nærmere bestemt
Reykjavik i tidsrommet 29.8-1.9.
For oss seks som fikk delta fra NVE,
ble turen en fantastisk opplevelse.
Faglig var konferansen meget vellykket, og den etterfølgende ekskursjonen gav oss en mengde uforglemmelige naturopplevelser og et godt innblikk i de spesielle hydrologiske forholdene i Island.
Først noen generelle opplysninger
om landet:
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nerende havstrømmene rundt kysten.
En gren av Golfstrømmen kommer
opp til sydkysten og strømmer vest og
nord om landet, mens den kalde Polarstrømmen går ned langs nord-østkysten.
Inne på land er det en stadig kamp
mellom ild og is. Ca. 1/8 av Islands
areal på 103 000 km2 er dekket av isbreer, og av disse utgjør Europas
største isbre, Vatnajøkull, storparten.
Den vulkanske aktiviteten i Island
skyldes landets beliggenhet på Den
midtatlantiske rygg. Denne ryggen
som strekker seg helt fra Jan Mayen
i nord gjennom Asorene og Tristan
da Cunha til Antarktis, er både vulkansk og seismisk aktiv.
Hele landet er bygget opp av vulkansk materiale. Den østligste og vestligste delen består av tertiær basalt,
og utgjør ca. halvparten av det samlede arealet, mens den midtre delen
består av vulkansk materiale fra istiden blandet med vann-, bre- og luft-
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sedimenter. Omtrent 10 % av arealet
er dekket av postglasial lava fra de
150 vulkanene som har hatt utbrudd
etter istiden. Det finnes nå ingen vulkansk aktivitet i basaltområdet.
Den første landnåmsmannen, Ing61fur Arnason, kom til Island fra Norge
i 870-årene, og innbyggerne er hovedsakelig etterkommere av nordmenn
med noe innslag av keltisk blod.
I dag er folketallet på øya ca.
215 000, og av dem bor ca. halvparten i Reykjavikområdet.
De fleste av de 169 deltagerne hadde belaget seg på en kald og fuktig
uke i Island, siden det på forhånd
hadde regnet nesten sammenhengende i seks uker. Men landet ville tydeligvis vise seg fra sin mest sjarmerende side, så vi hadde solskinn fra nærmest skyfri himmel om dagen og vakkert nordlys om natten.
Konferansen ble åpnet av borgermesteren i Reykjavik, Birgir Isleifur
Gunnarsson, som også inviterte til
FOSSEKALLEN
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cocktailselskap
om ettermiddagen.
Første dagen hadde vi dessuten sightseeing rundt i Reykjavikområdet. Vi
så blant annet Reykir, som er ett av
de tre geotermale områdene Rey-

Trykktank

i Reykir.

kjavik får varmt vann fra. Vann
med temperaturer
på 86-128°C
pumpes opp fra 400-2000
meters
dyp og sendes i isolerte stålledninger
til oppsamlingsstasjoner inne i byen.
Derfra blir vannet pumpet til distriktspumpestasjoner, som så leverer varmt
vann (77-80°C) hovedsakelig til oppvarming av hus. Ca. 55 % av Islands
befolkning får sine boliger oppvarmet
fra de varme kildene. Vannet fra de
geotermale områdene i Island inneholder i motsetning til geotermale områder i andre land, svært lite oppløste
stoffer. Vannet er dessuten bakteriefritt og inneholder lite kalsium. På
pumpestasjonen fikk vi smaksprøver
av vannet, da blandet med rom, og
det kan trygt anbefales.
Spillvannet som holder 25-30°C
er lite utnyttet ennå, og kan fritt benyttes av innbyggerne, f.eks. i private
svømmebasseng. De offentlige svømmebassengene i Reykjavik var fantastiske. Det største av dem, Sundlaug
Reykjavikur, bestod av to store bassenger og flere små kummer med
vanntemperaturer på 25-50°C. Etter
en runde i kummene, der man satt
skulder ved skulder, og en forsfriskende svømmetur etterpå i de store
bassengene, følte man seg fullstendig
avstresset.
På havnen i Reykjavik fikk man
et lite inntrykk av Islands fiskeflåte.
Bare 10 % av Islands befolkning er
direkte beskjeftiget i dette yrket, men
til gjengjeld er produksjonen pr. fisker meget høy, over 60 tonn pr. år.
Fiskeflåten er på over 70 000 tonn, og
mer enn halvparten er trålere. Torsk
og sild er de viktigste fiskeartene.
Oppsynsskipet «Tor» lå ved havnen,
og det bar tydelige merker etter den
harde medfarten det fikk i den siste
torskekrigen.
I løpet av de fire dagene konferan'sen varte, ble 5 foredrag og ca. 60
artikler presentert. I foredragene, som
ble holdt av en deltager fra hvert av
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de nordiske land, ble aktuelle arbeidsoppgaver og problemer i de enkelte
land tatt opp. Fra Norge fortalte
førstehydrolog Kjell Hegge, VHO,
om nåværende og framtidig prognosetjeneste i Norge, et foredrag som tilhørerne fant meget interessant. Artiklene var inndelt i to hovedgrupper:
«Behandling og anvendelse av hydrologiske og hydrometeorologiske data»
og «Hydrologiens betydning for miljøet». Emnene i første gruppe omfattet nedbøravløps-sammenhenger,
stokastiske prosesser, grunnvannsundersøkelser og grunnvannsbevegelse.
I den andre gruppen tok man opp
sedimentering, urban hydrologi og
forurensning.
Fra
NVE
omtalte
førstehydrolog Bo Wingård, VHD,
datainnsamling, kontroll og behandling i de nordiske land. I tillegg til de
presenterte foredrag og artikler samt
etterfølgende spørsmålsrunder ble det
holdt to livlige paneldiskusjoner om
emnene «hydrologiske modeller» og
«miljøproblemer».
Konferansen var svært lærerik, men
temmelig konsentrert og anstrengende, så det var med forventning vi så
fram til den etterfølgende ekskursjonen rundt i Syd-Island. Tre busser
startet fulle av kamerabehengte deltagere samt fargerike guider og sjåfører.
Først kjørte vi nord-østover gjennom flate jordbruksdistrikter
med
høyreiste fjell i bakgrunnen. Gårdene
i Sydvest-Island vidnet om velstand,
og så ut til å være rikt utstyrt med
tekniske hjelpemidler. Store myrområder var drenert, og oppdyrket til
fårproduksjon for sauer og kveg. Island har ca. en million sauer og vel
50 000 kveg, og er selvforsynt med
kjøtt og melk. Sauene drives opp i de
vidstrakte fjellbeitene om våren og
samles først til slaktetiden om høsten.
Foruten dyrefôr produseres nok poteter til eget bruk samt endel grønnsaker. Kornavlen er uten betydning,
skjønt bygg og havre ifølge vår utmerkete guide, skulle trives godt.
Drivhus bugnende med agurker, tomater og blomster fantes det mange
av p.g.a. tilgangen på rimelig oppvarming fra jordvarmen.
Første stopp var på Thingvellir der
Alltinget ble holdt to uker hver sommer i perioden 930-1798.
Thingvellir lå i lavafeltet Thingvallaraun
nær Islands største innsjø, Thingvallavatn. Den gamle forsamlingsplassen
bestod av en graskledt skråning ned
mot elven Øxarå. Jeg ble litt skuffet
over det berømte stedet idet jeg hadde forestilt med ei stor slette med
bautasteiner fra hedensk tid. Men

alle gamle minnesmerker var borte
og erstattet med et par steinplater og
ei flaggstang. Det var spennende og
tenke seg tusen år tilbake i tiden da
ledende menn fra hele landet møttes
her årlig. Sorg og glede ble forent
her. Landets lover ble vedtatt og
kunngjort, lovbrytere dømt og straffet og bryllup feiret.

Allmannagja.

Thingvellir

ned til høyre.

Like ovenfor Alltingsplassen gikk
et skoleeksempel av en forkastningskløft, Allmannagjå, opptil 40 meter
dyp og 10-15 meter bred. Forkastningen var ung og mån ventet nye
bevegelser når som helst.
Fra Thingvellir gikk turen videre
gjennom karrigere landskap, forbi
skolesenteret Laugar, og videre over
bølgete sletter med enkelte høye fjell
som tårnet opp. Vi stoppet ved Geysir, som er den mest berømte springkilde i verden, og har gitt opphav til
den internasjonale geologiske termen
på slike kilder. Men i Island er dette
navnet på denne spesielle kilden og
det vanlige navnet på springkilder er
goshver. Dessverre hadde ikke Geysir utbrudd lenger, men like ved lå

Strokkur.

Strokkur som kastet vannet 30 meter
til værs for ca. hvert 5. minutt. Det
første utbruddet kom som en overraskelse på alle dem som sto nysgjerrige rundt kanten. Det var et festlig
syn da folk fOr i hver sin retning, enkelte gjorde også en kolbøtte i farten,
idet vannet sprutet opp. Ellers var det
en trolsk og uhyggesfull atmosfære
i dette området der det boblet, klukket, dampet og sprutet overalt. En
verden full av ukjente og skremmende
krefter omgav en.

Den islandske geofysikeren Trausti
Einarsson forklarer at overoppheting
av vannet i sjakten under geysirene
er hoverårsaken til utbruddene. Vannet koker som kjent ved en bestemt
temperatur avhengig av trykket og
mengden av oppløste stoffer i vannet.
Men når absorbert luft er kokt ut av
vannet, vil videre koking skje støtvis
ogved varierende temperatur inntil
den akkumulerte energien utløses i et
eksplosivt utbrudd av damp og vann.
Fra Geysir gikk ferden videre østover med vidunderlig utsikt mot breene Langjøkull og Hofsjøkull. Vi passerte den vakre fossen Gullfoss i elva
Hvitå, som hadde et fall på 32 meter
i to trinn. Den store vannføringen og
det dårlige fjellet gjør at fossen graver seg 0,3 meter bakover hvert år.
Fra Gullfoss fulgte vi elvene Hvitå
og Thj6rså sydover mot kysten. Sistnevnte er den lengste elva i Island,
237 km lang og med en middelvannføring på 400 m3/s. Mye nedbør
gjør at det finnes mange og store
elver i Island. De blir vanligvis delt i
tre typer.
Breelvene, jøkulår, karakteriseres
ved stor sedimenttransport. De deler
seg ofte i mange småelver som stadig
skifter leie over utvaskete sletter,
sandurer, som befinner seg nedenfor
isbreene. Maksimumsvannføringen i
disse elvene er i juli-august. Den andre elvetypen kalles dragår og drenerer de gamle basaltområdene om sommeren og høsten, mens elvene som
får tilførsel fra kilder, indår, har nærmest konstant vannføring hele året.
Etter å ha krysset Tj6rså kjørte vi
sydover på ringveien som går rundt
hele Island. Landskapet var ubeskrivelig vakkert. Mot nord lå Hekla med
snødekt topp, mot øst hadde vi Eyjafjellajøkull med Myrdalsjøkull i bakgrunnen og ute i havet skimtet vi
Heimaey. Hekla består av en langstrakt bergrygg bygget over en kort
kraterrekke. Fjellet ble i middelalderen regnet for å være helvetes port.
Siden det første utbruddet i historisk
tid, i 1104, har Hekla hatt utbrudd 15
ganger. Utbruddene varer vanligvis et
halvt til ett år, og vulkanen produserer både lava og aske. På Heimaey,
der stor deler av byen Vestmannaeyjar
ble begravd av lava og aske ved utbruddet i 1973, var nå tilstandene
igjen normale. Befolkningen var vendt
tilbake og med støvsugere fått fjernet
det meste av asken.
Hlidarendi, hjemstedet til Gunnar
Hamundarsson som ifølge Njålssaga
ble lyst fredløs, lå lunt inne i en østgående dal mot Myrdalsjøkull. Vi
passerte også Gunnarsholm. Det var

ei grasslette der sagaen forteller at
Gunnar fra Hlidarendi oppdaget hvor
vakkert det var på hjemstedet, og
vendte tilbake igjen istedenfor å la seg
forvise til utlandet. Gunnar ble som
kjent, senere drept på hjemstedet.
Langs sydkysten av Island er det få
naturlige havner, men kyststrømmen
danner mange steder lange laguner av
sedimenter som breelvene har ført ut
i havet. En av lagunene, Holts6s, har
befolkningen flere ganger måttet grave opp for å hindre at vannet blir
stengt inne og forårsaker oversvømmelser.

Skogafoss.

ført inn til land igjen, og begge berget livet.
Ringveien fortsatte gjennom Alftaever som er et pseudokraterområde
dannet ved at lava har strømmet ned
i vannholdig sandur. Vannet i sanduren ble oppvarmet og eksplosive utbrudd av vann og damp dannet små
krater over et stort område. Et annet
karakteristisk lavalandskap var Eldraun, som ble dannet ved et utbrudd
fra vulkanområdet Laki i 1783-84.
Lavaen lå nå oppsprukket i småflak
og var kledd med et grågrønt lag med
lav, og gav i skumringen et eventyrlig
inntrykk.
Utpå kvelden kom vi fram til overKirkjubæjarklaustur,
nattingsstedet
som har fått navnet etter et nonnekloster som lå her i gammel tid.
Like ved lå noen interessante
steinsøyler av krystallisert basalt. Søylene, som var fem- og sekskantete,
dannet et helt slett sammenhengende
«gulv», kalt KirkjugOlf. Fra Kirkjubeiarklaustur dro vi neste dag over
den endeløse sandørkenen Skeidarårsandur (1000 km2). Det ble sagt at det
før fantes mange gårder i dette området, men at de ble ødelagt av enorme flommer fra Grimsvatn under
Vatnajøkull. Grimsvatn ligger i en
forsenkning ca. 35 km2 (700 meter
dyp) og samler smeltevann dels fra
ablasjon og dels fra smelting i forbindelse med vulkansk aktivitet under
breen. Med jevne mellomrom drenerer vannet ut fra sjøen, opptil 7
km3 vann av gangen, og gir vannføringer på inntil 40-50 000 m3/s i elveleiene nedenfor breen.
Veibygging over sanduren har vært
svært vanskelig på grunn av breelvenes skiftende vannføring og leie. Men
omfattende elveforbygninger er laget
for å sikre veien, og tre lange bruer
er bygget over de vanskeligste strekningene. Bruene er kalkulert med
svært kort levetid p.g.a. faren for
jøkulhlaup, og er bygget forholdsvis
primitivt.

Breelvene fra Eyjafjallajøkull dannet flere steder imponerende fossefall
ned mot lavlandet ved kysten. En av
dem, Skogafoss, er en av de største
i Island. Bak fossen gikk det en idyllisk sti. Den var imidlertid tremmelig
glatt og flere av de dristige turgåerne
måtte ta en liten vask av knær og
buksebak etterpå.
Ferden gikk videre over flate, golde
sandurer. Mellom disse og de bredekte fjellene innenfor lå spredte gårder.
Under Myrdalsjøkull lå vulkanen
Katla som har hatt utbrudd 17 ganger i løpet av de siste 1100 årene. Ved
utbruddene smeltes store ismasser og
enorme flombølger, jøkulhlaup, skyller over de nedenforliggende områdene. Mange gårder og menneskeliv
har gått tapt ved disse flommene. Sagelveforbygninger.
med
net forteller at ved utbruddet i 1310 Skeidararsandur
ble alle som bodde i nærheten drept
Forunderlig var det å finne gården
unntatt en mann, Sturla, som unnslapp på et isflak med et lite barn. Is- Skaftafell som en liten grønn flekk
flaket drev til havs for senere å bli mellom isødet og sandørkenen. I nærFOSSEKALLEN
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heten av gården lå Bæjarstadaskogur,
en bjørkeskog med høyeste tre på 12
meter. Fra Bæjarstadaskogur hadde
vi en flott spasertur opp til Skaftafelljøkull som er en av Vatnajøkulls mange brearmer. Noen av oss forsøkte
oss også på en aldri så liten brevandring, men mangel på utstyr begrenset
turen.
Bussturen fortsatte langs sydenden
av Vatnajøkull forbi den ene brearmen vakrere enn den andre. Vi passerte den høyeste toppen i Island,
2119 meter, som
Hvannadalshnukur
lå under breen. Denne toppen er en
vulkan som har hatt to utbrudd i historisk tid. Like ved kysten så vi
Ingolfshøfdi, der den første landnåmsmannen først strandet.
Vi snudde ved en vakker innsjø i
enden av brearmen Breidamerjøkull.
Imponerende isfjell drev rundt i sjøen.
og i det strålende solskinnet var de
et praktfullt skue.
På tilbakeveien til Reykjavik tok vi
av fra ringveien like etter lavaområdet Eldhraun, og fulgte en sommervei
innover på høysletta mellom Myrdalsjøkull og Vatnajøkull. Her fikk busssjåførene til fulle vist sin dyktighet.
Veiene var meget primitive og bruer
over de mange småelvene hadde man
ikke brydd seg med å bygge. Noen
steder gikk veien også stykkevis nedi
elveleiene. Men sjåførene forserte alle
hindringer med største sinnsro, og
stoppet bareav og til for å pirke ut
steiner mellom tvillinghjulene med
spett.
Vi passerte forkostningen Eldgjå
som er 30 km lang. Lavastrømmen
fra Eldgjå dekker et område på 700
km2, og alderen på lavaen er ca. 2000
år.

Landmannalaugur.

På turen fikk vi også anledning til
å få lauget oss til helga, idet vi stopen bekk
pet ved Landmannalaugar,
som fikk rikelig tilgang på varmt vann
fra varme kilder i nærheten. Det var
en deilig opplevelse å svømme rundt
i det varme vannet, skjønt av og til
fikk man seg en støkk idet man kom
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til å trå på ett av de brennvarme oppkommene.
På tilbakeveien beså vi også Sigalda-prosjektet, der et kraftverk er
under bygging av Landsvirkjun som
er det statlige kraftselskapet i Island.
Sigalda utnytter et 74 meter høyt fall
i elva Tungaå, og vil produsere 150
MW. Ovenfor demmer man opp et
magasin der det i førhistorisk tid var
en naturlig innsjø. En fyllingsdam
med asfaltert overflate mot magasinet
(p.g.a. mangel på leirholdig masse til
kjerne i dammen) vil heve magasinet
til 498 m.o.h. Det nyttbare magasinet,
ned til laveste regulerte vannstand
på 485 m.o.h., representerer 142 mill.
m3. I enden av en 150 meter lang asfaltert kanal ligger inntaket til kraft-

Inntak til Sigalda Kraftstasjon.

stasjonen. Rørledninger lagt i fjell,
fører så vannet ned til kraftstasjonen.
På grunn av de spesielle geologiske
forhold i Island har utbyggingen vært
forbundet med store problemer. Blant
annet kan stor permeabilitet i bunnen av magasinet føre til vanntap de
første årene. Men etter hvert regner
man at sedimentering i magasinet vil
redusere dette tapet. Imidlertid viste
forsøk man hadde utført, at heving
av grunnvannsspeilet som følge av
magasinet, kan føre til at det oppstår
spenninger i jorda og dannelse av
sprekkstystemer.
miljø
Det var et internasjonalt
blant anleggsarbeiderne, idet firma fra
Jugoslavia, Vest-Tyskland og Sovjet
Samveldet stod for ulike oppgaver
under utbyggingen.
35 km lenger nede i vassdraget lå
Bûrfell Kraftstasjon som var ferdig i
1969-70, og har en kapasitet på 210
MW. Den utnytter et fall på 115
meter. Den elektriske kraften fra
Bitrfell og senere også Sigalda, blir
overført ved 220 kV-linjer til Reykjavik-distriktet. Ved Burfell Kraftstasjon spanderte Landsvirkjun middag
på oss, og etter endt bespisning samt
diverse takketaler, reiste vi direkte tilbake til Reykjavik.
Tidlig neste morgen forlot vi Island
fulle av begeistring over dette særpregede landet.

Enkelte har forstått,
men . . .
Noen bedrifter har de senere år forstått at personalspørsmålene er viktige
og krever et eller annet initiativ. Men
dessverre er det for mange av dem som
har villet kjøpe seg fri ved å opprette en
personalavdeling. Resultatet er blitt at vi
har fått en rekke slike avdelinger som
utfører det mer og mindre rutinemessige
kontorarbeid i forbindelse med ansettelstatistikk.,
ser, slutt, personalkartotek,
legeordning, boligspørslønningsarbeid,
osv.
ferielister
mål, fraværskontroll,
Ingen vil naturligvis bestride at alt dette
er viktig og at noen må sørge for at det
blir gjort. Det er heller ikke urimelig at
funksjonene blir samlet på ett sted.
oppMen hvis personalavdelingens
gaver innskrenker seg til det som her er
nevnt — enten fordi den ikke får flere
folk og/eller ikke har faglig kompetanse
til noe mer, ja, da er det nesten tragikomisk. Faktisk kan et slikt misfoster av
bli en dårlig unnen personalavdeling
skyldning for et sterkere engasjement -iallfall hos de bedriftsledere som er for
gamle og/eller for uopplyste til selv å
satse noe på mer avanserte personaloppgaver. Situasjonen blir bare ikke lettere
ved at det i slike tilfeller kan være personalsjefer som heller ikke er helt ajour
og som derfor ikke er de beste saksforberedere når det gjelder å foreslå nye
løsninger. Man skal da ikke forundre seg
over at det er blitt en viss stagnasjon og
at man ser med skepsis på nymotens
psykologiske påfunn.
Er dette situasjonen, kan det ofte fornemmes allerede i resepsjonen, og da vil
den gode sed, som organisasjonsutvikling kunne være, falle på stengrunn.
Det kan ikke understrekes sterkt nok
at en tidsmessig personaladministrasjon
ikke er spørsmål om hvordan man utfører enkelte mer og mindre rutinemessige personaloppgaver, men om holdninger som iallfall tilnærmet er i takt med
vår egen tid og som aldri må få stagnere. Direktøren kan bare ikke skyve
dette fra seg fordi han ikke har tid. Han
må selv gå foran og engasjere seg i holdOg den som skal
ningsproblematikken.
ha ansvaret for lederutviklingen, må først
forvisse seg om at han er på linje med
direktøren — de to må snakke samme
språk.
For oss alle gjelder at vi gjerne vil
være rimelige mennesker. Bare frustrerte
angstbitere kan kanskje ha perverse gleder av å skremme sine medmennesker.
Men selv om vi kan ha de beste intensjoner, vet vi lite om hvordan vi egentlig
virker på andre — og jo høyere man er
på strå jo mindre er sannsynligheten for
at man noen gang vil få holdt speilet
opp for seg. Naturligvis sier man fra tid
til annen at man setter pris på mennesker som har meninger og som ikke bare
jatter med. Men, men, det er sørgelig
mange dyktige mennesker som har knekket nakken fordi de har tatt slike utsagn
alvorlig.
Frå eit stykke i Teknisk Ukeblad nr.
36-76: Lønnsomhet, lederstil og personalpolitikk.

forenings
NorskeElektrisitetsverkers
75 års jubileumi Oslo
15. og 16. september1976
At NEVE i år fyllte rundt år sette
merke på heile årsmøtet. Opninga var
i Klingenberg kino med fullsett sal.
Det var meininga at både Kongen og
statsministeren skulle vore der, men
so kom Kekkonen til landet ein tur
so desse to måtte ta mot han. I staden kom Kronprinsen og ein statssekretær. Kronprinsen berre var der,
men statssekretæren sa det statsministeren skulle sagt i festtalen.
Det er so på mote med «nostalgi»
no, men det denne karen bar fram
var ikkje nostalgi nei. Dei som var til
stades fekk vete korleis det var å
bygge og bu i dette landet for 75 år
sia.
Statssekretær Eskild Jensen heldt
tale i staden for statsminister Nordli.
Formannen ynskte først deltakarane velkomne og so ynskte ordføraren
i Oslo dei frammøte velkomne til
hovudstaden. Helsinga frå dei utanlandske gjestene var det ein frå Danmark som heldt, for alle. Innimellom
var det mykje fin musikk av Kringkastingsorkesteret.
Sjølve årsmøtet var i Folkets Hus
seinare på dagen den 15. og so den
16. med årsmøtesaker og val og so
foredrag av forskingssjef Finn Lied
og statsråd Bjartmar Gjerde. Begge
kom sjølvsagt med helsing til 75-årsjubilanten før dei tok til med sjølve
foredraget.
Då statsråd Bjartmar Gjerde kom
med sitt foredrag, var det lett å legge
merke til at no var interessa stor mellom tilhøyrarane. Folk som føl med
har høyrt at det skal ha vore ein viss
meningsskilnad mellom Industridepartementet og NVE. Litt kom det og
fram i foredraget som peika på det.
Opninga til Gjerde tek eg med som
eit dørne på det alle som hadde ordet
sa, sidan det var jubileum:
«Tilgangen på energi i form av billig vannkraft har vært av helt avgjørende betydning for den veldige forandring det norske samfunn har gjennomgått i dette århundre. Omvandlingen av Norge til et moderne industriland i løpet av en generasjon eller
to, ville ikke være mulig uten at vi tok
i bruk de store energiressursene som
lå i våre vassdrag. Satsingen på den
elektriske kraften ga håp om ekspan-

sjon og arbeid, og disse håpene ble
oppfylt.
Det er skapt arbeidsplasser, gode
samfunn og lønnsomme bedrifter på
steder rundt om i landet hvor de naturlige forutsetningene for øvrig var
magre.
Jeg finner derfor grunn til å understreke at vi ved et slikt jubileum som
dette bør være fylt av takknemlighet
og respekt overfor de mennesker som
fra begynnelsen av dette århundre av
har vist framsyn og dyktighet når det
gjelder å utnytte den store naturlige
ressurs som vannkraften representerer.
For å forenkle et komplisert bilde,
vil jeg trekke ut de 4 hjørnesteinene
som norsk energipolitikk i årene
framover etter mitt skjønn bør bygge
på. Den første av disse er å dempe
økningen i det totale energiforbruket.
Den andre er å holde fast ved vår
oljepolitikk. Den tredje er å fortsette
kraftutbyggingen for å sikre elektrisiOg den fjerde er
tetsforsyningen.
energisamarbeid med andre land og
innsats i forskning og utvikling.»
Han kom so inn på prognosane for
kva som trengst av kraft i åra framover og meinte det måtte la seg gjere
å kome ned til mindre bruk enn det
ein før har rekna med. NVE har ein
kurve for største og ein for minste
bruk som kan tenkjast i 1985 for vanleg bruk. Desse er på 75 TWh og 60
TWh og Gjerde meinte det lett måtte
la seg gjere å kome på den minste.
So var det å sikre elforsyninga og
han sa at når det galt utbygging av
vassdrag som det var so mykje strid
om som Alta, Svartisen-Saltfjell, Joso
tunheimen og Hardangervidda,
måtte ein rekne med at deler av desse
vart kutta ut.
Om kjernekraftverk sa han at det
vert kor ufårlege dei kan bli som vil
gjere utslaget.
Det politiske poenget med elforsyninga er klårt, vi må ikkje bygge so
lite at vi set sysselsettinga i fåre.
Om organiseringa av elforsyninga i
landet sa han at den bør omleggjast
på frivillig basis dersom det er mogeleg.
Etter foredraget vart ordet gjeve
fritt.

S. N.

Røst-Hagen takka for at statsråden
kom og la fram departementet sitt
syn. Det var mangt vi gjerne ville
hatt svar på som vi ikkje fekk. Om
de no trur at vi skal greie oss med
lite kraft i 1985 so må de ikkje la
det gå ut over planlegginga so at vi
står utan utarbeidde planar dersom
denne prognosen ikkje slår til.
Etter Røst-Hagen kom generaldirektør Sigmund Larsen. Hans innlegg og Vinjar sitt innlegg får ei noko
breiare omtale i Fossekallen sidan dei
er frå etaten.
sa at det er staten ved
Widesvang
med
NVE som har føremonane,
eksport av kraft. Han var redd at om
det vart import so vart det andre som
laut ta utlegga.
Håkon Sundvoll frå Ardal og
Sunndal Verk ville og blande seg
fram i dette «Selskapet for gjensidig
beundring». Han kom med sterke tvil
om prognosane ville holde. Ein måtte nok gå hardt inn for det i tilfelle.
Strand var mot utjamning av prisane slik at alle fekk same prisane
antan dei hadde gjort mykje eller lite
for å få ei god elektrisitetsforsyning.
Einum meinte at det skulle ikkje
trengjast noke utval til å studere om
kjernekraftverk var fårlege. Det er i
gang so mange i utlandet at ein må
kunne bygge på det.
sa i sitt innlegg:
GeneraldirektØren
«Industriministeren har i sitt foredrag gitt en god beskrivelse av Norges
og jeg slutter meg til
energiforsyning,
hovedtrekkene i hans fremstilling.
Det kan likevel være grunn til å
kommentere og utdype nærmere visse
punkter i statsrådens foredrag. Det
er da naturlig at jeg setter søkelyset
på den del av det som angår vår elektrisitetsforsyning.
Statsråden fremhevet den store betydning vannkraften har hatt for vårt
land, han pekte på at vi på noe lengre
sikt må ta i bruk varmekraft, og la
spesiell vekt på at vi må redusere veksten i forbruket ved sparing og energiøkonomisering.
Jeg skal konsentrere meg om stikkordene forbruk, redusert vekst, varmekraft.
I mars måned i år la NVE's hovedstyre fram nye prognoser for vanlig
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forbruk for perioden frem til 1985,
og et perspektiv for utviklingen fram
til 1990. På grunn av forskjellige utviklingsmuligheter for alle de faktorer som påvirker forbruket ble det
presentert en lav og en høy prognosevariant med en middelverdi som den
antatt mest sannsynlige utvikling.
Middelprognosen falt stort sett sammen med en behovsoppgave basert
på opplysninger fra landets fylker.
Den registrerte forbruksutvikling
til nå følger middelprognosen. Det
synes rimelig å regne med at den fortsatt vil gjøre det inntil det eventuelt
settes inn effektive, målrettede virkemidler for å redusere forbruket. Det
er enkelte som angriper NVE fordi
vi ikke allerede har tatt med en sterk
sparegevinst i våre prognoser. Så lenge etaten har ansvaret for at vårt land
har en tilfredsstillende
og sikker
kraftdekning er det imidlertid galt av
oss å gjøre det før vi vet hvilke sparetiltak som vil bli satt i verk. Vi kan,
for å si det noe flåsete, ikke la den
enkeltes håp og ønsker avgjøre grunnlaget for vår planlegging innen elektrisitetsforsyningen.
Det betyr imidlertid ikke at etaten
er uengasjert når det gjelder vurderinger av realistiske muligheter for
styring av den fremtidige forbruksvekst for elektrisitet. Den deltar således i utarbeidelse av konsekvensanalyser, hvor samvirke mellom styringstiltak og dempning i forbruksvekst
blir vurdert. Vi må imidlertid hele
tiden ha klart for oss forskjellen mellom slike konsekvensanalyser og de
prognoser som må legges til grunn
for planleggingen.
Jeg peker for ordens skyld på at
våre prognoser er under kontinuerlig
overvåking, og at de blir revidert så
snart vi har sikkerhet for at det skjer
endringer av betydning i beregningsgrunnlaget — eksempelvis ved at tiltak vurdert i nevnte konsekvensanalyser blir realisert.
Settes det med det første inn virkelig effektive virkemidler for sparing
og energiøkonomisering, er det mulig
ut fra foreliggende analyser at vi i
1985 kan komme ned i området for
NVE's lave prognosevariant for elektrisitetsforbruket.
I samband med vurderinger av
energiøkonomiserende tiltak bør man
imidlertid ikke bare konsentrere seg
om forbruket av elektrisitet. En begrensning
av elektrisitetsforbruket
med den følge at forbruket av oljeprodukter øker, representerer således
ikke nødvendigvis noen energiøkonomisering, spesielt ikke så lenge
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elektrisiteten produseres ved hjelp av
vannkraft.
Betrakter vi NVE's siste middelprognose for vanlig forsyning og
legger til plantallene for tildeling til
den kraftintensive industri, får vi en
antatt forbruksvekst på elektrisk kraft
fra idag frem til 1985 på ca. 30 TWh
og til 1990 på ytterligere 15 TWh, tilsammen ca. 45 TWh.
Følger vi i stedet den lave prognosevariant får vi til 1985 en vekst på
ca. 25 TWh, til 1990 ytterligere ca.
13 TWh, tilsammen ca. 38 TWh.
Jeg trekker frem disse tallene for å
se dem i relasjon til vårt resterende
vannkraftpotensial.
Som statsråden opplyste har vi idag
utenom verneforslagene et rest vannkraftpotensial på ca. 55 TWh som
det er økonomisk fordelaktig å bygge
ut. Vårt vannkraftpotensial
skulle
med andre ord være tilstrekkelig for
dekning av elektrisitetsbehovet i mange år fremover.
En del av den gjenværende vannkraft vil imidlertid bli nektet utbygget. I hvor stor grad vet vi ikke. Vi
vet heller ikke når de enkelte prosjekter vil være klare for konsesjonsavgjørelse. Av forskjellige grunner vil
vassdrag bli holdt igjen, f.ek. til vedkommende distrikt selv har bruk for
kraften.
For å gjøre bildet fullstendig føyer
jeg til at det ved våre eldre anlegg er
noe mer kraft å hente ved forskjellige
tiltak og ved etterrakst i nedslagsfeltene. Hvor meget tilleggskraft vi kan
få frem på denne måten har vi ikke
oversikt over, men spørsmålet vil bli
undersøkt.
Så kort om det å spare. Statsrådens
tanker om sparing på el-siden er interessante. Måtte bare den antydete
nye politiske målsetting lykkes. Neppe noen vil sette større pris på det
enn de av oss som har ansvaret for at
vårt samfunn har en tilfredsstillende
kraftdekning. Jeg tror det er mulig å
spare energi i vårt land i enhver sektor, men jeg er usikker på hvor stor
gevinsten blir. Jeg er enig med statsråden i at vi i beste fall har en lang
og møysommelig vei å gå.
Skal vi oppnå sparing og energiøkonomisering som virkelig teller må
vi ta i bruk spesielle og sterke virkemidler, og resultater kan vi bare oppnå etter langvarig innsats. Jeg er likevel enig i at vi satser på dette område,
det er en riktig og nødvendig investering når vi bare angriper hele energisektoren. — Må jeg i forbindelse
med sparing innen elektrisitetsforsyningen få sette fram et ønske: Start
med en forsert utbedring av vårt

linjenett. Tapene i mange av våre distribusjonsnett er uforsvarlig store.
Her vil innsats gi både i pose og sekk.
Samfunnet sparer strøm, den enkelte
borger får en sikrere forsyning og
elverkene bedrer sin økonomi. Planleggingen av slik utbedring bør gis
høy prioritet, og nødvendige midler
for planlegging i denne forbindelse
bør stilles til rådighet for de distrikter
som ikke har økonomisk og teknisk
grunnlag for selv å gjennomføre planlegging en.
La meg i tilknytning til dette få
trekke frem et spesielt problem som
har med utviklingen av vårt forsyningssystem å gjøre. Jeg tenker på
de fordeler som ligger i å utnytte vårt
elektrisitetsnett optimalt.
Til tross for delvis vanskelige fordelingsforhold er vårt el-nett strukket
inn i nær sagt alle hjem i Norge, og
til praktisk talt alle steder hvor det
foregår menneskelig aktivitet. Dette
sammenhengende
system transporterer og fordeler omlag 60 % av all
nyttiggjort energi i landet. Fordelingsomkostningene synker med økende
transportkvantum i dette nettet — det
vi kan kalle for stordriftsfordelen. I
Norge er vi kommet lengre enn kanskje noe annet land når det gjelder
å høste av stordriftsfordelen i el-forsyningen, og vi har trolig de laveste
overførings- og fordelingskostnader i
verden. Og lenge ennå kan tilleggsleveringer av elektrisitet skje med
fallende kostnader over dette nettet.
Eksempelvis kan elektrisitet til romoppvarming overføres uten særlige tilleggsomkostninger — om noen i det
hele tatt — på det fordelingssystem
som i alle fall må bygges ut for å
ordne den øvrige elforsyning til forbrukerne.
Hvis vi skal levere energi over flere
systemer — gassledninger, varmtvannsledninger eller på annen måte
ved siden av vårt elektriske nett —
vil kostnadene pr. levert enhet energi
gå opp. Slik elektrisitetsnettet er bygget ut i vårt land er det fordelaktig å
utnytte dette lengst mulig for energidistribusj on.
Statsråden peker på at vi på noe
lengre sikt må basere oss på andre
energibærere 'enn vannkraft, og at
derfor energibærere som olje, gass og
kjernekraft vil måtte vurderes.
I regi av Nordel vil det som en
høyprioritert sak bli undersøkt hvor
langt det vil være riktig og mulig å
gå for Norge når det gjelder samkjøring med de øvrige nordiske land.
Blant annet vil det bli undersøkt om
vi bør satse på ytterligere to kabler
til Danmark. Jeg håper at dette

spørsmål vil være avklaret så langt at
det kan redegjøres for i neste energimelding.
Men vårt krafttilskudd gjennom
slikt produksjonssamarbeid
vil være
begrenset. Vi må gjøre oss rede til å
produsere varmekraft selv.
Fra mange hold blir Nordsjø-gass
fremhevet som det ideelle. Den skal
løse alle våre problemer og spare
vassdrag. Så enkelt er det bare ikke.
Til nå har vi vurdert mulighetene
for å utnytte gass fra gasslommene
ved øst-Frigg. Gasskraftverk bygget
på basis av disse forekomster, enten
på land eller ute på sokkelen, gir etter
NVE's beregninger så dyr kraft at
hovedstyret fant å måtte fraråde en
slik løsning. Men samtidig gjør hovedstyret det klart at dersom det
gjøres nye gassfunn som er store nok
og som kan levere gass til akseptabel
pris, kan gass — økonomisk sett —
bli et interessant alternativ i fremtiden for norsk kraftproduksjon. Idag
er det det ikke.
Tilbake står så kjernekraft og olje.
Når det gjelder kjernekraft vil det
trolig gå flere år før vi kan vente en
avklaring. Om Stortinget sier ja til
kjernekraft kan vi neppe få det første
anlegget i drift før en gang etter
1990. Og så lenge kan vi etter det vi
vet idag ikke vente med egen produsert varmekraft.
Etter de beregninger vi har grunnlag for å gjøre idag bør det bygges et
oljekraftverk i Østlandsområdet klart
for drift en gang i perioden 1985—
1990, og NVE har derfor bedt om å
få gå ut med konsesjonsbehandlingen
av et slikt kraftverk snarest for å få
frem alle problemer som hefter ved
det.
Jeg vil gjerne i denne forbindelse
peke på at utbyggingen av slikt verk
særlig synes ønskelig i dette tidsrom
fordi det er viktig å få en mest mulig
myk overgang til varmekraft, både av
hensyn til det personale som skal betjene anleggene, men ganske spesielt
av hensyn til vår innenlandske industri. Industrien vil trolig trenge flere
år for sin omstilling. Vi bør følgelig
inn med varmekraft i god tid før vi
er ved grensen for vår vannkraftutbygging, og industrien bør så tidlig
som mulig få beskjed om hvilken vei
vi vil gå.
Men inntil videre — inntil vi får
brakt klarhet i våre sparemuligheter
og vår varmekraftutbygging
må vi
føre videre vår vannkraftutbygging.
Vannkraft vil så langt vi kan se være
overlegen i forhold til alle andre former for energi. Vår vannkraft er et
innenlandsk produkt som vi alltid kan

stole på, også i ufredstider. Selv om
den — som all annen energiutnyttelse
fører naturinngrep og ulemper
med seg, er den miljømessig gunstigere enn andre energiformer. I ressurssammenheng er den uovertruffen.
Økonomisk likeså. Vi har den nød-

Langtidsplanlegging
hvor står den ?
Seks år har gått siden langtidsplanlegging ble introdusert i NVE. For en
rekke ansatte en tid tildels belagt med
LTP-rapportarbeid i tillegg til de daglige plikter. LTP er en fasinerende
oppgave hvis det fører til resultater.
Har LTP ført til resultater?
Mange vil hevde at utbyttet ikke
står i forhold til innsatsen. Ser vi på
listen over gjennomførte tiltak er
spennet ganske stort, eksempelvis fra
opprettelse av kraftledningsavdelingen til introduksjon av nytt tegningsnummersystem
i Statskraftverkene.
Ved bedømmelse av LTP-arbeidets
stilling er det lett å undervurdere
nyttevirkningen hvis vi ikke er klar
over at
vår etat helst bør sammenlignes
med et stort skip med lite ror. En
kursendring vil derfor ta tid. Vår etat
er i denne henseende i samme stilling
som mange andre større virksomheter.
mange virkninger av LTP-arbeidet
allerede har glidd inn i daglig rutine
og ikke lenger blir oppfattet som et
LTP-resultat.
mange viktige saker sannsynligvis
hadde blitt gjennomført uten LTP,
men at dette plan- og oppfølgningssystemet påskyndet løsningen og sørget for å prioritere tiltakene.
Dessuten ville LTP-bølgen vært
brutt for lengst om vi ikke hadde resultater å vise til. Vel er det så at sjøgangen er noe mer dempet enn i de
første årene, men det er fremdeles
driv i arbeidet:
Etatens overordnede målsetting og
strategiske grunnlag var i de første
LTP-årene kjælebarnet blant LTPoppgavene. Kanskje har det vært en
skuffelse at dette arbeidet ikke har
nådd fram til de bestemmende myndigheter. På den annen side ser vi
idag at tiden 1970-76 har vært en
brytningstid for kraftforsyningen og
synet på de naturressurser den benytter seg av. Derfor blir NVE's mål og

vendige organisasjon til å bygge ut.
Vi har ekspertisen, vi har utstyret, vi
har en fremragende industri som kan
produsere alt det utstyr vi trenger. Vi
kan bygge på en teknikk vi kjenner
og behersker til fullkommenhet. —
Hva kan vi så mer forlange?»

NVE,
strategiske grunnlag gått over på nytt
under ledelse av vår nye generaldirektør. Dette vil føre til justerte mål og
strategier som vil være i bedre harMoni med de bestemmende myndigheters intensjoner og dermed med
samfunnsutviklingen i dag. Nettopp
denne revurdering av egen situasjon
forhold til omgivelser er LTP-systemets kjerne, og som organisasjoner
har lett for å glemme under presset
av de daglige oppgavene.
Arbeid med mer jordnære problemstillinger i 1975 og 1976 har vært
knyttet til syv prosjektgrupper underlagt NVE's LTP-komite. Vi omtaler
enkelte:
Informasjonsarbeidets
organisasjon og gjennomføring i NVE ble utredet i en allsidig sammensatt gruppe
under overingeniør Diesens faste ledelse. Rapporten lå på LTP--komiteens bord i dens møte i januar i år. En
frisk, saklig meningsutveksling klarla
både den store interesse for og de betydelige mangler med vårt nåværende
informasj onsopplegg.
Generaldirektøren slo fast at NVE måtte se å få
utrettet mer på informasjonsfronten.
Andre fremhevet at NVE står *)r
mange forskjellige oppgaver og at det
er på tide å få informert publikum
om hele spekteret. NVE kan heller
ikke lengre stole på å bli bedømt på
grunnlag av de nakne resultater som
presteres, men verdien av etatens arbeid må gjøres kjent ved bruk av informative effekter.
På samme møte i LTP-komiteen
fremla overingeniør Hage rapport fra
prosjektgruppe om desentralisering av
Statskraftverkene. Rapporten er i et
senere møte fulgt opp ved fremleggelse av forslag til desentralisering av de
oppgaver de øvrige direktorater står
for. Hovedtanken bak forslagene i
begge rapporter er en overføring av
oppgaver til NVE's distriktsorganisasjoner for å avlaste hovedadministrasjonen, men uten at effektiviteten blir
for skadelidende. Rapportene
kan
FOSSEKALLEN
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sies å være en ytterligere presisering
av det syn og de forslag NVE har
sendt Grandeutvalget om utflytting av
NVE. Den siste rapport er alle ansatte tidligere informert om.
LTP-komiteen har videre i senere
møter behandlet rapport om økonomifunksjonens organisasjon og om
toppledelsens arbeidsform. Det siste
spørsmål mente komiteen ikke var
godt nok analysert. Prosjektgruppen
fikk derfor i oppdrag å utarbeide tre
nye rapporter om dette viktige spørsmål.
De viktigere oppgaver som for tiden bearbeides innen LTP-rammen
omfatter
toppledelsens arbeidsform.
desentraliseringsspørsmål,
kjøring av alt rapportmateriale
spørsmål.

sami dette

nye mål og strategier for NVE.
organiseringen av
gaver på distriktsnivå.

NVE's

opp-

LTP slik det drives i NVE er ingen
stor vitenskap men planmessig tenkning knyttet til NVE's mange jordnære oppgaver, men under hensyn til
en fremtid man aner omrisset av. Arbeidet har gitt effekt og er nyttig. Årsakene hertil er:
Full støtte fra etatens ledelse.
Fast metode og systematikk i utredning og oppfølging.
Bred medvirkning fra ansatte.
Sett fra min synsvinkel mangler
derfor etaten i forbindelse med sitt
LTP-arbeid hverken systematiske utredninger eller vilje til å fatte beslutnfriger så langt NVE kan fatte disse.
Det som hittil har manglet er store
nok ressurser i linjeavdelingene til
iverksettelse av alle tiltak og de politiske myndigheters stilling og eventuelle godkjennelse av de overordnede
mål og strategier. Det første — nok
ressurser — vil ingen etat noen gang
kunne regne med.
Prioritering er svaret på dette. Det
annet
godkjennelse fra myndigheter av vanskelig målsettingsproblematikk — vil alltid ta tid innen rammen av en statsforvaltning som plikter å følge demokratiets spilleregler.
Så labil situasjonen har vært både når
det gjelder synet på kraftutbygging og
spørsmålet om NVE's fremtidige organisasjon, er det rimelig at en godkjennelse ville møte vanskeligheter.
J. Sørensen

10

FOSSEKALLEN

Litt om Forbygningsavdelingens
Av fagsjef Bård Andersen
virksomhet
Forbygningsavdelingen sorterer administrativt under Vassdragsdirektoratet, sammen med Vassdragsavdelingen, Hydrologisk avdeling og Avdeling for vasskraftundersøkelser.
Forbygningsavdelingen hadde inntil 1961
en mere selvstendig status, og den utgjorde en vesentlig del av det historiske «Kanalvæsen», med røtter tilbake
til 1804.
Nå er avdelingen bygget opp med
et hovedkontor og 2 distriktskontorer,
Østlandskontor I og II, i Oslo, og
videre 3 lokale kontorer, nemlig Vestlandskontoret i Førde i Sunnfjord,
Trøndelagkontoret
i Trondheim og
Nord-Norgekontoret
i Narvik.
Personalet er beskjedent. Hovedkontoret har 7 funksjonærer, Østlandskontorene tilsammen 15, Vestlandskontoret 8, Trøndelagkontoret 9
og Nord-Norgekontoret 9, ialt 48, inklusive oppsynsmenn. Hertil kommer
ca. 100 anleggsarbeidere. Avdelingen
har også et moderne anleggsverksted
på Elverum.
Men nå er det vel på tide å nevne
litt om hva vi driver med.
Flom og flomskader har vært et
problem fra de eldste tider. Fra historien kjenner vi «Storofsen» i 1789,
en katastrofeflom som førte til utflytting fra mange bygder i Østerdalen
og Gudbrandsdalen.
Staten kom tidlig inn i bildet når
det gjaldt arbeidet med å hindre
flomskader. Allerede omkring år 1800
var de første offiserer eller ingeniører
beskjeftiget med tiltak for å bøte på
flomskader, hindre erosjon m.v. I løpet av forrige århundre og begynnelsen av dette, har «Kanalvæsenet»
stått for gjennomføring av tallrike og
til dels betydelige forbygningsarbeider
over hele landet. Det er mange steder
utført imponerende byggverk med
datidens redskap og muligheter.
Tiltakene som siden 1920 planlegges og utføres av Forbygningsavdelingen, er i høy grad med på å bevare
produktive arealer i vårt land, og de
skaper også i mange tilfeller muligheter for utnyttelse av nye områder
for jordbruk, boligtomter, industri
m.v.
De vanligste skadene i vassdragene
skyldes enten oversvømmelse, erosjon
eller utrasing. Hvis elveløpet har lite
fall vil oversvømmelsene
medføre
neddemning av områder. Skadene

kan bli store hvis bebyggelse blir berørt. Øyeren-flommen i 1966-67 er
velkjent for alle. Hvis elva har større
fall, vil oversvømmelsene ofte føre til
at sand og grus blir ført ut over dyrka
mark, hager m.v., jord og veier blir
gravd ut og totalskadet, bruer blir revet vekk osv. Her kan skadene bli av
betydelig størrelsesorden. I sjeldnere
tilfeller kan hus bli tatt av flommen
og menneskeliv gå tapt.
Erosion (utgraving) foregår i større
eller mindre grad i alle vassdrag hvor
strømhastigheten blir så stor at massene i elvekanten eller elvebunnen blir
revet med. Spesielt under flom kan
betydelige arealer bli gravd vekk, bebyggelse kan bli tatt av elva m.v. Erosjon kan også medføre at høye skråninger (f.eks. leirskråninger) blir ustabile. Dette kan utløse ras som kan få
betydelig omfang, elveløp kan bli
stengt igjen m.v.

Forbyggingsarbeid

i Oldedalen.

Tiltakene for å bedre flomforholdene i vassdragene må stort sett avpasses etter omfanget av skadene og verdiene som blir berørt. Hvor mulighetene for bedring av tilstandene ikke
er til stede, eller kostnadene ved
eventuelle tiltak ikke står i rimelig
forhold til nytten ved arbeidet, kan
det komme på tale med fraflytting fra
utsatte områder.
OversvØmmelse
som skyldes dårlige
avløpsforhold kan generelt forhindres
ved tiltak som enten tar sikte på å
senke vannstanden eller ved å demme
inn de skadelidende arealer ved flomverker (diker). Her i landet er det utført en rekke større og mindre senk-

Utsprenging av masse i gamle dagar.

ingstiltak (tørrleggingstiltak). De fleste større tiltak er planlagt og utført av
Forbygningsavdelingen,
ofte i samarbeid med Landbruksdepartementet,
Det norske myrselskap m.fl. Av store
arbeider i de senere år kan nevnes
tørrlegging av Selsmyrene, hvor 56000 da. mer eller mindre uproduktiv
mark er omdannet til «Gudbrandsdalens kornkammer». I Vestfold er
utført flere store tørrleggingstiltak,
blant annet senking av Goksjø og
Storelv, som også omfatter 5-6000
da. Vi har nå igang flere store tørrleggingsarbeider i Rogaland.

kunne pumpe 7,5 m3 pr. sek. i en
flomsituasjon.
Hvor elveløpene
er ustabile med
stort fall, stor masseføring, mange
flomløp m.v. kan det bli nødvendig
med omfattende korreksjons- og forbyggingsarbeider for å rette på forholdene. I mange tilfeller må det bygges terskler for å hindre bunnerosjon,
ofte i forbindelse med samlebassenger
for masseføring. Med moderne anleggsmaskiner har vi fått anledning til
å gjennomføre mer fullstendige tiltak
som forhåpentlig vil tåle større påkjenning.

Inndemming
av skadelidende arealer ved flomverker er velkjent blant
annet fra Nederland, men det er heller ikke ukjent hos oss. Spesielt langs
våre større vassdrag har det fra lang
tid tilbake vært bygd voller for å
hindre oversvømmelse.

Tiltak for å hindre erosjon i elveskråninger er uten sammenlikning den
største gruppen av arbeider som Forbygningsavdelingen tar seg av. Arbeidene består i å dekke de utsatte elveskråningene med lag av sprengt stein,
etter at skråningene er jevnet av. Vi
har også i enkelte tilfeller prøvd med
tilplanting og tilsåing av slike skråninger. Dette kan være tilstrekkelig i
mange tilfeller hvis skråningsfoten er
sikret og flommene ikke blir for store
før skråningene er tilgrodd.

Flomverk
av denne type bygges
opp av masser som er mest mulig
ugjennomtrengelige for vann. I mange tilfeller må vollene beskyttes mot
erosjon. Ellers blir de tilsådd og vil
etter kort tid gli naturlig inn i landskapet. Hvis området er stort, må det
i mange tilfeller bygges pumpeanlegg
som skaffer avløp i flomperioder.
Ved Kirkenær i Solør har Forbygningsavdelingen utført et ca. 7,5 km
langt flomverk, som gir flombeskyttelse for ca. 10 000 da. jordbruksareal
og tomter, videre tettbebyggelsen på
Kirkenær, veier, jernbane m.v. Her er
også bygget et pumpeanlegg som skal

Utførelsen
av disse arbeidene kan
ofte være problematisk. I de store
vassdragene kan skråningene
ofte
være 15-20 m høye og dybden langs
land betydelig. Arbeidet blir mange
steder, f.eks. langs Glomma, gjort på
vintertid, blant annet for å slippe å
bygge anleggsveier. Andre steder,
f.eks. i Namsen, blir steinen kjørt ut
som fylling i foten av elvekanten.
Dette gir også en bedring av stabili-

teten for de rasfarlige skråninger. Her
kan arbeidet pågå det meste av året.
En rekke forskjellige interesser blir
berørt av de tiltak det her gjelder,
blant annet kommuner, grunneiere,
Vegvesenet, fløtningen, kraftanlegg,
fiskeinteresser m.v. Stort sett har samarbeidet med de forskjellige instanser
vært utmerket. Som oftest er ulemper
som følge av disse arbeidene av forbigående art. Vi har heller ikke hatt
klager fra naturverninteresser
vedrørende disse tiltak. Generelt sett er
det alminnelig oppfatning at et korrigert og sikret elveløp, innrammet av
rasjonelt utnyttede arealer, er «penere» enn et område som er herjet av
oversvømmelse og erosjon. I de senere år har likevel naturverninteressene
kommet med i behandlingen av stadig flere saker, spesielt tørrleggingstiltak. Vi ser dette som en positiv utvikling og har under arbeid retningslinjer for samarbeidet med Miljøverndep artementet.
Forbygningsavdelingen har også en
rekke andre oppgaver. I samarbeid
med Naturvernkontoret
planlegges
grunndammer og andre tiltak for å
redusere skadevirkninger
av vassdragsreguleringer.
Vi får ellers til behandling en rekke
saker som gjelder tiltak i vassdrag,
veibygging, uttak av masser, utfylling,
fisketrapper m.v.
Vi har videre et utstrakt samarbeid
med Statens naturskadefond,
som
yter erstatninger ved naturskader og
hjelp til sikringstiltak.
Og så er det på tide å nevne litt om
hva vi driver med for tiden.
fikk en ekstraNord-Norgekontoret
tildeling av sysselsettingsmidler siste
vinter. Pengene gikk med til sikringstiltak blant annet i Karasjok, Tana,
Alta, Nordreisa, Beiarn, Målselv og
Saltdal. Ellers har kontoret fått ferdig
et større senkings- og forbyggingsarbeid for å bedre jordbruksforholdene
i Junkerdalen, en sidedal til Saltdal.
fortsetter arbeiTrøndelagkontoret
dene i Namsen for å sikre elvekantene mot utgraving og ras. Hittil er
utført arbeider for ca. 30 mill. kroner
i ca. 40 km.s lengde. Kontoret er også kommet i gang med sikringstiltak
mot leirskred i Helgådalen (Rødsgrenda) i Verdal. Lenger syd i distriktet har Orkdal vært sentrum for betydelig anleggsvirksomhet etter flomskadene i 1967. Her er bygget en rekke flomverker for å beskytte boligområder og dyrka mark mot utgraving
og oversvømmelse. I Afjord legges
siste hånd på et større korreksjons- og
FOSSEK4LLEN
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forbyggingsarbeid
som også
verdifulle jordbruksområder.

sikrer

Vestlandskontoret
har hatt hektisk
anleggsvirksomhet i Aura i Eikesdalen. Anlegget, som for en stor del
bekostes av Statskraftverkene,
vil
sikre jordbruksområder, veier og bebyggelse mot oversvømmelse
ved
ekstraordinær tapping fra Aursjøen, I
Aurland er det gjort ferdig et solid
flomverk som Oslo lysverker har vært
med å bekoste. Vestlandskontoret arbeider ellers med utbedring etter
flomskadene i 1971-73, blant annet
i Lærdal, Høyanger og i Nordfjordeid. Utilstrekkelige bevilgninger har
gjort at disse arbeidene er blitt sterkt
forsinket.

østlandskontor
I, som også omfatter søndre del av Vestlandet og Sørlandet, har stått for gjennomføringen
av flere store tørrleggingsarbeider i
Rogaland i de senere år. Arbeidene,
som i det vesentlige bekostes av Landbruksdepartementet,
har gitt aktive
Jærbønder nye muligheter for intensiv jordbruksdrift. I høst er et liknende arbeid påbegynt i Fusa i Hordaland. — I Sannidal i nærheten av
Kragerø, er det satt igang et flomsikringstiltak av litt spesiell karakter.
Et større sprengstofflager ble tatt av
flommen og anleggsarbeidene må nå
foregå under stadig kontroll
av
sprengstoffeksperter.

østlandskontor
II har som vanlig
hovedtyngd av virksomheten langs
Glomma. Forbygningsarbeider for å
hindre utgraving av elvekanten, foregår i samtlige kommuner fra Tynset
til Øyeren, men de største beløpene
blir brukt i Solør. Her bygges også
flomverker for å hindre oversvømmelse. Flomverket ved Kirkenær er
tidligere nevnt. I år bygges et liknende flomverk med pumpestasjon på
vestsiden av Glomma ovenfor Kirkenær, hvor også store arealer blir flomsikret. Kontoret har også under utførelse sikringsarbeider i de øverste
kommunene i Gudbrandsdalen.
På
Prestøya i Lom og ved Frya i Ringebu er industri- og jordbruksområder
blitt beskyttet mot oversvømmelse og
erosjon. Et senkingstiltak i Rakkestad
i Østfold er ferdig i år, og nye arbeider er igangsatt.
Verkstedet på Elverum er opptatt
med overhaling av maskiner og utstyr.
Vi har også hatt flere kurs på verkstedet for maskinførere og skytebaser.
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Flomsenking
av øyeren,
etter de
store flomskadene i 1966-67, er det
største enkelttiltak i Forbygningsavdelingens historie. Ved Mørkfoss —
Solbergfoss er elveløpet utdypet og
utvidet, slik at flommene i øyeren blir
senket vel 2 meter. Nå arbeider vi med
sikringstiltak i tilløpselva Glomma,
blant annet skal det legges terskel av
sprengt stein nedenfor Fetsund veibru. Til sikringstiltakene
blir det
brukt overskuddsmasser fra kraftanlegget ved Bingfoss. Øyeren-arbeidene, som vil komme på ca. 48 mill.
kroner, har vært delt mellom Østlandskontor I og II.
Forbyggings-, senkings- og flomskadetiltakene er av meget stor samfunnsmessig betydning. I perioden
1939-75 ble et areal på gjennomsnittlig 3000 da. tørrlagt og sikret mot
oversvømmelse hvert år. Vi har dessverre ingen samlet oversikt over interessene som knytter seg til forbyggings- og flomskadetiltakene,
men
nytteverdien overstiger i betydelig
grad kostnadene ved arbeidene.
Hovedkontorets største problem for
tiden gjelder bevilgningene, som er
helt utilstrekkelige. Det er dessverre
ikke mulig å komme igang med nyttige tiltak, ventetiden blir stadig lengere, forholdene forverres og anleggene fordyres. Enda tristere er det at
solide spesialarbeidere må sies opp.
Vi håper stadig at politikerne vil oppdage at noe er galt.
Ellers har hovedkontoret lagt stor
vekt på å få etablert godt samarbeid
med andre departementer og institusjoner som er involvert i de saker det
her gjelder. Vi håper at samarbeidet
kan gi maksimal nytte av tilgjengelige
midler.
Til slutt vil vi gi en honnør til
funksjonærer og arbeidere i Forbygningsavdelingen.
Arbeidsforholdene
er ofte problematiske, spesielt i forbindelse med flomskader. Positiv innstilling og evne til samarbeid har
imidlertid ført til at avdelingen har en
solid stamme som lover godt for det
videre arbeid.
I 1976 er det ialt under
I Nord-Norge
I Trøndelag
På Vestlandet
På østlandet

utførelse:
73 anlegg
73
»
34
135

Ialt 315 anlegg

Vinjar sa seg svært nøgd med den
måten prognosane vart omtala på så
vel av Industriministeren som av ge-

Staten
informerer
I Skinnsenteret på Økern har Statens
Informasjonsteneste
i samarbeid med eit
par andre institusjonar som driv med
slikt hatt ei utstilling av ymse informasjonsstoff. Alle departement
har vore
innbedde. NVE var innbedde saman med
Industridepartementet
27.9 og det møtte
fram fire frå huset. To fra informasjonskontoret, redaktøren av Presserunden og
redaktøren av Fossekallen. Alle fire var
karar, inga kvinne. Elles var det gledeleg
å sjå at ein trepart av dei frammøtte var
kvinner.
Odd Strand, første informasjonsmannen i NVE styrde eit møte med innlegg
og ordskifte. Han er no sjef for Statens
informasjonsteneste.
Det vart og vist ein
film som synte at det er mange som veit
for lite om dei rettane dei har i samfundet. På utstillinga fekk vi sjå korleis
dei ymse land driv opplysing og rettleiing på mange område.
Redaktøren av Fossekallen har hatt
ein prat med Strand og han let vel. Dei
er nøgde med den interessa som har
vorte vist for tiltaket. Alle departement
har møtt fram og serleg Justis- og Sosialdepartementet
viste stor interesse. Ein
dag var det ein klasse frå ein ungdomskule som var der. Dei hadde
medialære som særfag og kom med so gode
spørsmål at dei gjekk framom mange av
dei andre som var der.
«Vi er fornøgde med frammøtet, vi
nådde fram til dei vi ville,» sa Strand då
Fossekallen snakka med han etterpå.
SN

neraldirektør Larsen. Han meinte det
skulle ikkje skorta på velvilje frå dei
i NVE og ved elforsyninga ellers som
arbeidar med å finne ut korleis energiforbruket vil utvikle seg i tida framover om det vert teke meir omsyn til
økonomisering med energiressursane
og når det gjeld å få fram konsekvensane av dei tiltak styresmaktene vil
setje i gang.
Vinjar synte fram nokre diagram
om samanhangen mellom energiforbruk og vekst i nasjonalprodukt og
sysselsetting i det amerikanske samfunn som fekk ein til å sjå dei store
omveltningane og politiske kreftene
som der skal til for å endre utviklinga. Han synte og korleis elektrisitetsforbruket som del av det totale
energiforbruk stendig aukar i dette
samfunn. Han var siste talar.

7. Tegnforklaring

Aktiviteter
ved Hydrologisk avdeling 1976

•

i drift (1976) og
Vannmerker
med en
vannmerker
nedlagte
på min, ett
observasjonsrekke
har en ikke
år. Av plasshensyn
mellom
differensiere
kunnet
typer vannmerde forskjellige
ker.

w-^

Steder hvor det foretas grunnreSom
vannsobservasjoner.
i
gel tas disse i flere brønner
(se
av dalbunnen
et tverrsnitt
også under F).

Av fagsjef J. Otnes
Ifølge gjeldende instruks for Hovedstyret for Vassdrags- og elektrisitetsvesenet skal dette «foreta hydrologiske
og andre undersøkelser samt innsamle og
for et nærmere
materialet
bearbeide
kjennskap til landets vassdrag».
Denne hydrologiske delen av etatens
virksomhet utføres ved Hydrologisk avdeling.
For å forklare avdelingens virksomhet
som
grupperes
kan arbeidsområdene
følger:
som

I. Data-akkvisisjon

omfatter:

opprettelse og drift av landsomfattende stasjonsnett (se kart)
datainnsamling
— bearbeidelse
— publisering
— arkivering.
2. Utvikling
metodikk:

ogleller

utprøving

av

ny

automatisering av stasjonsnett.
(digitale instrumenter, dataloggere etc.)
fjernoverføring av data.
(over tråd eller trådløs, telemetri)
fjernanalyse
(tydning av data fra satellitt eller fly)
matematiske modeller
(deterministiske og stokastiske hydrologiske modeller).
3. Tidskrevende

aktiviteter:

Besvare spørsmål av hydrologisk art.
Utarbeide faglige rapporter.
Skaffe til veie materiale og til dels
være til stede som sakkyndig ved
vassdragsskjønn.
4. Avdelingen

deles faglig

i fem

Spesielle

prosjekter.

Urbaniseringsprosjektet.
Undersøkelser for å klarlegge urbaniseringens innvirkning på avløpsforholdene. Prosjekt nr. 4.2 innen Forskningsprogram for rensing av avløpsvann, avsluttes pr. 31.12.1976.

av
for registrering
Stasjoner
Ved flere av
vanntemperatur.
er det installert
disse stedene
tempe(automatisk
termograf
raturmåler).

Rådgivende utvalg for fjordundersøkelser.
Koordinering av spesielle undersøkelser i forbindelse med virkningen av
økt vintervassføring til våre fjorder.

for snø. Ved fem
Målepunkt
ble det under IHD.
stasjoner
hydrolointernasjonale
(Den
snøinstallert
dekade)
giske
registrering
puter (automatisk
av snøens vannverdi).

Utvalg for tilsigsprognoser.
Sekretariat for utvalget og koordinering av utvalgets arbeid (avsluttes 1977).
Sur nedbørs virkning på skog og fisk.
Avdelingen deltar i dette prosjektet
ved bygging og drift av prosjektets avløpsstasjoner, og dessuten som leder
av prosjektets gruppe for matematiske
modeller.
Svartisprosjektet.
Hydrologiske undersøkelser
delse med Svartisprosjektet.

i forbin-

Tilsigsberegninger i Glomma.
Ett års prosjekt for å beregne tilsigsdata for dette vassdraget.
Norsk hydrologisk komite.
av den
Sekretariat og koordinering
norske virksomhet innenfor de internasjonale hydrologiske programmene.
Hydrological
IHP. (International
UNESCO).
gramme,
Hydrological
(Overative
OHP.
World Meteorological
gramme,
WM0).
nization,

ProProOrga-

kontorer

VHB-Brekontoret.
Breers hydrologi. Kartlegging av breer.
Slamføring i breelver. Studier av satellittbilder,

av kart.

aktivitet.
Ny administrativ
få en ny
vil avdelingen
Fra 1.1.1977
etter
form for sin oppdragsvirksomhet
retøkonomiske
utredede
nærmere
ningslinjer.

X X X

snøtakFelt hvor det foretas
målinger
ved direkte
seringer
En
av vinteren.
mot slutten
selv
foretar
kraftverk
rekke
i sine felt i tillegg til
målinger
mottar resuldette. Avdelingen
tatene fra slike målinger.
hvor det foreForskningsfelt
av en rekke
tas observasjoner
De
komponenter.
hydrologiske
fleste av disse feltene er oppi samarbeid
og drives
rettet
med Utvalg for tilsigsprognoav grunnser. Observasjoner
er meget viktig
vannsmagasin
i denne forbindelse.
innenovprettet
Forskningsfelt
av urbane
for eller i nærheten
en
Her observeres
områder.
komlang rekke hydrologiske
for å studere bebygponenter
på avreninnflytelse
gelsens
ningsforholdene.

VHI-Iskontoret.
frostrøykobservasjoIsundersøkelser,
Underner, vanntemperaturmålinger.
søkelse av strømforhold og saltgehalt
i fjorder og sund påvirket av vassdragsreguleringer.

På flere breer obserBrefelter.
og avsmeltning
veres tilvekst
på
for å studere innvirkningen
regime. Måldet hydrologiske
over hele året
ingene foretas
ved staker, og om vinteren også ved veining av snøen i ulike
års somlag ned til forrige
Breens oppførsel
meroverflate.
sett i relasjon til meforsøkes
også
som
data
teorologiske
samles inn.
I breelver foretas det flere steder måling av de slammengder
fra breen og
som transnorteres
som avlagres i nedenforliggenå
de vann, og som forventes
ved en utbygskape vroblemer
ging av vassdraget.

VHO-Kontoret for overflatehydrologi.
Planlegging, bygging og vedlikehold
av stasjonsnett. Måling av vassføring,
isoppstuving, snødybder. Avløps- og tilsigsberegninger. Beregning av regulert
vassføring, kapasitet av vannverk, snømagasin, flom, flomvarsling i Glomma.

under
ovvrettet
Forskningsfelt
virkSur nedbørs
prosjektet
ning vå skog og fisk. NVE
av
har stått for utbyggingen
og har ansvar
avløpsstasjoner
og tilretteleggelse
for ettersyn
delen av
av data for denne
prosjektet.

VHD-EDB-seksjonen.
av
Tilretteleggelse og gjennomforing
avdelingens EDB opplegg. Utvikling
av matematiske modeller.
VHG-Grunnvannskontoret.
innvirkning på avrenGrunnvannets
ningen i våre elver. Reguleringers innflytelse på grunnvannsforhold.

Målestasjon
sjektet. Sur
fisk (SNSF).

for avløp, bygget under propå skog og
nedbørsvirkning
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Vassdragsavdelingen
av fagsjef Åge Hjelm-Hansen
Vassdragsavdelingen
hører
med
blant Vassdragsvesenets mest tradisjonsrike organer og er i henhold til
sitt saksområde en forvaltningsinstans
for våre vassdrag.
Avdelingen består i dag av to kontorer: Konsesjonskontoret,
VVK og
Tilsynskontoret
(Vassdragstilsynet),
VVT.
Konsesjonskontorets
oppgaver består i behandling av søknader om: ervervs-, bruksretts- og vassdragsreguleringskonsesjoner (inklusiv fastsettelse av reguleringsbestemmelser
for
statsreguleringer), tillatelse og ekspropriasjon for vannkraftutbygging samt
andre saker i h.t. vassdragsloven. Dette siste gjelder i det vesentlige saker
vedr. allmenne interesser (ferdsel, fløting, fiske) i vassdrag og saker vedr.
våre grensevassdrag. Kontoret har videre saksbehandlingen vedr. beregning og fordeling av konsesjonsavgifter til kommuner og fordeling av næringsfond til kommuner. Det utarbeider forslag til lovendringer og uttalelser til øvrige lovforslag som har tilknytning til forhold som berører vassdragene. For øvrig besvarer det en
rekke forespørsler fra forskjellige hold
vedr. vassdragsspørmål.
Av ovennevnte sakskompleks er det
konsesjonssakene som i overveiende
grad krever personell og tid. Saksbehandlingen er i løpet av de senere år
blitt stadig mer omfattende, hvilket i
stor grad skyldes den større vekt som
etter hvert er lagt på naturverninteressene. Kravet til naturvitenskapelige og
kulturhistoriske undersøkelser vokser.
Dannelse av aktive interessegrupper
som går imot utbyggingsplanene blir
mer alminnelig. Alt dette bevirker en
sterk økning av dokumentmassen i
den enkelte konsesjonssak. Saksbehandlingen må derfor nødvendigvis ta
lengere tid enn hva som var vanlig få
år tilbake. Konsesjonskontoret
har
hånd om hele saksbehandlingen som
bl.a. omfatter utsendelse av søknaden
til alle berørte instanser og organer,
mottaking av uttalelser samt utarbeidelse av Hovedstyrets innstilling.
Følgende
får en reguleringssøknad
tilsendt for uttalelse:

Fylkesmannen
Berørte kommuner
Miljøverndepartementet
a) Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk

b) Statens Forurensningstilsyn
Landbruksdepartementet
dersom
reindriftsinteresser berøres
Fiskeridepartementet.
Følgende
underrettes
om
med kopi av kunnkjøringen:

søknaden

Norges Naturvernforbund
Jorddirektøren
Kontaktutvalget
for vassdragsreguleringer ved Universitetet i
Oslo
Den Norske Turistforening
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Vegdirektoratet.
Industridepartementet
orienteres
ved å få tilsendt 1 eksemplar av søknaden.
Også arbeidet med konsesjonsavgiftssakene øker idet det hvert år
kommer til nye fordelingssaker (p.g.a.
nye konsesjoner). Et voksende antaIl
ankesaker bidrar videre til en økt
saksmengde.
Konsesjonskontoret
har i dag 5
stillinger innbefattet kontorleder. Av
disse er fire tilknyttet konsesjonssaksbehandling m.v. og en arbeidet med
konsesjonsavgifter og næringsfond.
Vassdragstilsynet
utgjør det etablerte offentlige tilsyn med vassdragsanlegg. Dets arbeide består i kontroll
av planer samt tilsyn med utførelse,
vedlikehold og drift av dammer og
andre vassdragsanlegg.
Det utøves i dag offentlig tilsyn
med alle vassdragsanlegg som bygges
i h.t. konsesjon og øvrige tillatelser,
således kraftverksdammer, vannverksdammer m.v. Det er imidlertid et betydelig antall dammer som ikke kommer unn under offentlig tilsyn på
grunn av at de ikke er undergitt konsesjon/tillatelse. Dette gjelder således
flere eldre kraftverksdammer, vannverksdammer
samt en uoversiktlig
mengde fløtningsdammer og — i senere år — nybyggede fiskedammer.
Lovverket gir imidlertid anledning for
tilsynet til å gripe inn overfor slike
anlegg når de etter Hovedstyrets mening frembyr fare for menneskeliv
eller vesentlig skade på eiendom. Anlegget kan da kreves satt i forsvarlig
stand eller tatt bort. I h.t. lovverket
er videre enhver dameier, uavhengig
av offentlig tilsyn, ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil eller
mangler ved dammen.

Vassdragstilsynet avgir for øvrig uttalelse om endel anlegg som ikke er
underlagt offentlig tilsyn. I den senere
tid har dette særlig vært tilfelle med
fiskedammer o.l.
Som nevnt er ikke alle dammer
underlagt tilsyn, og det foreligger derfor ingen samlet oversikt over norske
dammer. Vassdragstilsynet har i sitt
register ca. 1000 kraftverksdammer,
samt har listeført ytterligere ca. 100
dammer som i dag ikke er underlagt
tilsyn. Ifølge en oversikt fra 1974 var
det den gang 215 dammer over 15 m
høyde. Antall fyllingsdammer stiger
f.t. mest og disse utgjorde i 1974
45 % av førnevnte antall dammer.
Personalet ved kontoret utgjøres
dag av 1 kontorleder og 4 tilsynsmenn
— alle bygningsingeniører.
Landet
er delt i 4 distrikter med hver sin tilsynsmann. Alt etter arbeidsmengden
overtar tilsynsmennene
enkeltsaker
eller hele anlegg for hverandre. Arbeidsoppgavene er steget kraftig i
antall i de siste 10 år, og kontoret har
lenge lidd under personalknapphet.
For inneværende år er det imidlertid
bevilget 3 nye stillinger som tilsynsmedarbeidere. Disse skal stasjoneres
ute i distriktet (Narvik, Trondheim,
Eidfjord), men være underlagt kontoret i Oslo.
Under saksbehandlingen holdes det
kontakt med byggherre, rådgivende
ingeniør og mekaniske verksteder
(luker o.1.) pr. korrespondanse, telefonsamtaler og konferanser. Internt i
NVE samarbeides det med Hydrologisk avd. om flomprognoser, isproblemer o.I., med Forbygningsavdelingen
i forbygningssaker (erosjon) og med
Naturvernkontoret
i landskapsmessig
sammenheng. Saksbehandlingen munner ut i en skriftlig godkjenning av
planene.
Inspeksjon av anleggene utføres i
anleggstiden for å kontrollere utførelsen og for å påse at den er i overensstemmelse med konsesjonsvilkårene
og godkjente planer. Etter at anlegget
er ferdig og i drift, kontrolleres vedlikeholdet samt at man gjør seg kjent
med driftserfaringene.
Det innkreves i h.t. lovbestemmelser en tilsynsavgift fra alle anlegg
som er underlagt tilsyn. Kontoret beregner denne avgift særskilt for det
enkelte anlegg utfra medgått arbeidstid (inkl. generalomkostninger)
og
reiseutgifter
og innkrever denne
ved utgangen av året.
Vassdragstilsynet har tilsyn med at
konsederte flomvarslingsanlegg
blir
montert av konsesjonæren og godkjenner disse etter at de er prøvekjørt.
Det har hittil vært få saker av denne
FOSSEKALLEN

karakter, men det må ventes at etablering av varslingsanlegg vil bli krevd
oftere i tiden fremover. Varslingsanleggene skal tjene til varsling av farlig
øking av vassføring (p.g.a. regulering)
i vassdraget. Det må ikke forveksles
med dambruddvarsling som hittil kun
er etablert ved en dam.
I tilknytning til varslingsanlegg forlanges ofte oppsatt varslingsplakater
i helt eller delvis tørrlagte elveleier.
Tilsynet godkjenner plassering av plakatene og kontrollerer at de er oppsatt.
NVE har lenge erkjent behovet for
en utvidelse av tilsynets funksjon og
arbeidsområde, utfra det økende antall dammer — såvel store som små
— som særlig i de senere år er bygget. Samtidig blir de eldste dammer
etterhvert eldre, hvilket skulle tilsi
nødvendigheten av en nøyere overvåking m.h.t. vedlikehold.
Det synes således åpenbart nødvendig at NVE ved en eller annen ordning får kjennskap til eksisterende og
planlagte dammer, og videre — hvor
dette skulle mangle — får lovhjemlet
adgang til å kontrollere disse.
En prosjektgruppe innen Vassdragsavdelingen har derfor i en rapport
juni 1974 foreslått at det etableres en
registreringsordning for eksisterende
dammer som i dag ikke er underlagt
offentlig tilsyn med sikte på at disse
i h.t. visse kriterier underlegges tilsyn.
For planlagte damanlegg som kommer til utførelse, foreslår gruppen videre at det fastsettees en lovhjemlet
meldeplikt med etterfølgende adgang
for NVE til å legge den enkelte dam
inn under tilsyn. Å legge samtlige av
landets mindre dammer inn under
tilsyn synes ikke å være hensiktsmessig og vel heller ikke administrativt
mulig. I rapporten er nærmere skissert mulig praktisk utføring av en
registreringsordning og meldeplikt.
For øvrig kan nevnes at Industridepartementet, etter forslag fra NVE,
nylig har nedsatt et offentlig utvalg
til utarbeidelse av nærmere forskrifter
for dambygging.

NVE
Mykje av det etaten vår har til arbeidsoppgave er so alt for lite kjent.
Fossekallen vil no prøve å rette på dette
ved å ta inn frå direktorata om arbeidsoppgåver rundt om i landet. I dette nr.
er det frå V-direktoratet.
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Avdelingfor
vasskraftundersøkelser
Av fagsjef E. Wessel
har en bemanning på 5 sivilingeniører
inkl. fagsjefen og dessuten 1 realkandidat, 2 teknikere, 1 teknisk tegner og
Fagsjef er E.
1 kontorassistent.
Wessel.
Avdelingens viktigste gjøremål kan
sammenfattes i følgende punkter:
Kartlegging av høyde og fallforhold i landets elver,
Oppmålingene er tilknyttet NGO's
generalplan og som referansepunkter
blir det innivellert fastmerkebolter i
avstand ca. 2 km langs elveløpene.
Måleresultatene presenteres på nivelhvor lengdeprofiler
lementsplansjer
av elvene er opptegnet. Hver plansje
omfatter en 25 km lang elvestrekning
og angir normal- og flomvannstander,
nedbørfelt i km2, sideelver, fastmerkeskisser m.m. Nivellementsplansjene
selges til privatpersoner, tekniske konsulenter, kraftselskaper, tekniske etater og vitenskapelige institusjoner,
Datatjeneste vedrørende kraftverk
og utarbeidelse av statistiske oversikter over utbygd vasskraft.
blir revidert og
Datamaterialet
ajourført hvert år og omfatter spesifikasjoner vedrørende nedbørsfelter,
tilløpsforhold, fallhøyder, reguleringsmagasiner samt kraftverkenes ytelser
enkeltvis og i det samkjørte system.
For å gi anskuelige oversikter utgis
oversiktskarter, sammenfattende publikasjoner og rapporter. Datamaterialet anvendes både i og utenfor etaten og er spesielt egnet for simulering
og analyser av produksjonsforholdene
i samkjørte kraftverkssystemer.
Innsamling, bearbeiding og formidling av informasjon om nyttbare ikke utbygde kraftkilder.
I stor utstrekning gjør avdelingen
bruk av planer og undersøkelser som
er utført av andre, men dette materialet må oftest suppleres med egne
undersøkelser i marken og bearbeides på tegnebordet. Alle planer søkes tilpasset dagens krav, teknisk,
økonomisk og hva angår ressursutnyttelsen. Mulige alternative utbyggingsmønstre undersøkes og vurderes
og i mange tilfeller utarbeider avdellingen også helt nye prosjekter. For
hvert enkelt prosjekt lages et forkortet utdrag med oversiktstegninger, beregnede produksjonsytelser og kostnadsoverslag. Avdelingen har til i dag
utarbeidet slike oversikter for nesten

alle økonomisk nyttbare kraftkilder
med effektytelse over ca. 20 GWh.
Som vist i tabellen er det pr. 1.1.76
bygd ut kraftverk med en ytelse på
84,3 milliarder kWh pr. år. Om vi
skulle erstatte denne energi med kraft
fra oljefyrte kraftverk, ville det kreve
25 mill, tonn olje pr. år og vi måtte
mer en tredoble landets oljeforbruk.
Skulle vi erstatte den utbygde vasskraft med kjernekraft, måtte vi bygge
19 reaktoranlegg å 900 MW. I tillegg
til allerede utbygd vasskraft er det
ifølge tabellen rimelige muligheter for
å bygge ut urørte kraftressurser med
en samlet ytelse på 58 milliarder kWh
pr. år etter fratrekk for 6,9 milliarder
kWh i vassdrag som er varig vernet
og 9,3 milliarder kWh i vassdrag som
er vernet for 10 år.
Avveining mellom naturvern og
energibehov og vurdering av ulemper
ved vasskraftutbygging sammenlignet
med andre former for fremstilling av
elektrisk energi vil ventelig skifte fra
tid til annen. I dagens situasjon burde
det imidlertid kunne aksepteres å regne med ytterligere 50 til 60 milliarder
kWh i nye kraftverk.
Et stort antall mindre kraftkilder er
ikke tatt med i tabellen fordi undersøkelser mangler. Men ved standardiserte og automatiserte småkraftverk
vil det være mulig å snu en tendens
i de senere år til å nedlegge mindre
kraftverk på grunn av høye driftskostnader og tilgang på billig statskraft. Likeledes er det et skjult kraftpotensial som kon komme norsk
energiforsyning tilgode ved modernisering og ombygging av eldre kraftverk og som bare delvis er tatt med i
tabellen.
d) Andre oppgaver.
som et konfungerer
Avdelingen
av
rammen
sultativt organ innenfor

og
avdelingens kompetanseområde,
avgir uttalelser i mange saker som
etaten får til behandling. I forbindelse
av utmed konsesjonsbehandlingen
byggingsprosjekter bidrar avdelingen
også med teknisk økonomiske vurderinger og klarlegging av alternative utbyggingsmuligheter.
Avdelingen yter dertil service, besvarer forespørsler utenfra og gir og
innhenter opplysninger som det er behov for i saker avdelingen best kan ta
seg av.

Nyttbar og utbygd vasskraft
Total
potensial
Østfold
Akershus
Hedmark

4 360
1 100
5 160

Oppland
Buskerud
Vestfold

11 760
10 640
270

Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder

Stortingets vedtak
Varig10
års
Utbygd
vernvern
pr.1.1.76
20

Rest
potensial

3 590
430
1 290

750
570
2 090

1 200

100
580

1 700
230

100

4 470
8 530
20

5 590
1 780
250

12 740
5 280
10 380

250

510
40
400

11 250
2 540
8 190

980
2 700
1 540

Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane

10 970
20 180
18 410

10
2 100
200

1 000
1 300
2 170

4 360
9 370
8 890

5 600
7 410
7 150

Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

8 770
5 130
5 130

500

1 100
960

4 510
2 630
1 950

2 660
1 540
3 100

21 040
4 410
2 910

100
300
210

130
670
280

9 560
2 130
600

11 250
1 310
1 820

158 640

6 900

9 340

84 310

58 090

Nordland
Troms
Finnmark
Sum

80

Tall i GWh midlere årsproduksjon.

NVE's hovedstyrepå befaring
i Nord-Norge
NVE's hovedstyre var i august på
befaring i Nord-Norge for å orientere
seg foreløpig om Statskraftverkenes
utbyggingsplaner i Vefsna og Svartisen-Saltfjellet. Underveis nordover
stoppet man i Trondheim og besøkte
Vassdrags- og havnelaboratoriet ved
Norges tekniske høgskole. Hovedstyrets medlemmer og øvrige deltakere i
befaringen ble vist rundt i laboratoriet, og det ble fortalt om de ulike
prosjekter man arbeider med der og
om virksomheten generelt.
Befaringen i Vefsn-området

startet

fra Majavatn på Nordlandsbanen
tirsdag 17. august. Derfra dro man
med buss på en ca. 6 timer lang tur
til Trofors med stopp ved Store
Svenningsvatnet og ved foreslått inn-

tak for tilløpstunnelen nedenfor Lille
Svenningsvatnet, videre til Hattfjelldal og passerte underveis planlagt stasjonsområde for Trofors kraftverk på
sørsiden av Vefsna, derfra til Tjolmen
på nordsiden av Unkervatnet, hvor
det ble gitt orienteringer om reguleringsplanen for dette vatnet. Derfra
satte man kursen for Mosjøen, stoppet underveis bl.a. ved Laksfors, og
ankom hotellet ved 19-tiden.
I forbindelse med reguleringsplanene i Vefsn-området blir det utført
en rekke ikke-tekniske undersøkelser,
bl.a. er klimaavdelingen ved Meteorologisk Institutt engasj ert for vurdering
av de klimatologiske forhold før og
etter en eventuell regulering. Det er
foreløpig oppsatt en basisstasjon i
Svenningsdal, og den tidligere værsta-

sjon i Hattfjelldal vil igjen bli forsøkt
bemannet.
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk har siden sommeren 1972 for
Statskraftverkenes
regning foretatt
omfattende undersøkelser i området,
og for perioden 1972-75 er det brukt
ca. 300 000 kroner. I samarbeid med
direktoratet foretar også museet i
Trondheim en serie ferskvannsbiologiske undersøkelser, og her ble det for
1974-75 bevilget 300 000 kroner.
I alt pågår det 11 forskjellige ikketekniske undersøkelser i forbindelse
med denne utbyggingsplanen.
Onsdag 18. august sto befaring av
områdene for Nord-Rana og Saltdalsutbyggingen for tur. Med buss tilbakela man den 93 km lange strekningen
fra Mosjøen til Rana-verkenes kontorbygg og messe i Mo, og der ble det
gitt orienteringer om befaringen og
prosjektet ved overingeniørene Yngvar Mæhlurn og Finn Reistad fra
SBG. For øvrig ble hovedstyret orientert både av disse to og av representanter for Rana-verkene etter hvert
som befaringen skred frem.
Et helikopter-havari ved Abjøraanlegget førte til at ett av de to helikopterne som var bestilt måtte omdirigeres til Abjøra. Befaringen måtte derfor legges om og strammes inn.
Helikopteret hadde bare plass for
fem passasjerer, og for å få sett mest
mulig på den tiden som sto til rådighet, tok en fortropp helikopteret fra
Hammeren til Bjøllånes mens resten
av deltakerne fulgte etter med buss.
Fra Bjøllånes fløy de enkelte puljer
inn over utbyggingsområdene
på
Nord-Rana- og Saltfjellsiden.
Etter overnatting i Mo dro man
med buss til Polarsirkelen Turisthotell, og derfra foretok man helikopterbefaring av Saltdalområdet. Man
fortsatte med helikopterbefaring
av
Beiarn-området. Et forsøk på å komme helt inn til Svartisen (Storglomfjord- og Melfjord-utbyggingen) mislyktes på grunn av værforholdene, og;
befaringen der måtte tas ut av programmet. Deretter dro man med buss
gjennom Saltdalen til Rognan, der befaringen ble avsluttet.
På alle befaringene deltok representanter fra de berørte kommuner.
Hensikten med befaringen var å
gjøre hovedstyrets medlemmer kjent
med de planer det arbeides med for
disse områdene. Når endelig forslag
til utbyggingsplaner
foreligger og

konsesjonssøknadenskal behandles,
kommer hovedstyret til å dra tilbake
for å foreta en ny og grundigere befaring.
Sk.
FOSSEKALLEN

20 pressefolkpå kursom
energii Eidfjord

I kraftstasjonen.

«Vest-Norge i et energiperspektiv»
var tittelen på et kurs i energijournalistikk som NVE og Elforsyningens
Informasjonstjeneste sto for i fellesskap og som ble holdt i Eidfjord i
månedsskiftet august-september. I alt
fra
20 redaksjonelle medarbeidere
aviser og Norsk Rikskringkasting deltok, og formålet med kurset var å gi
basiskunnskap om energispørsmål og
å orientere om Vest-Norges plass i
energibildet.
Kurset ble åpnet med et foredrag
av generaldirektør Sigmund Larsen
om «Energibruk i verdensperspektiv,
energisituasjonen nasjonalt». Deretter
gjorde fylkesmannen i Hordaland,
Lars Leiro, greie for hva energipolitikken har å si for næringslivet i VestNorge.
Rolf WiedsSamkjøringsdirektør
wang ga en utredning om samkjøringen av elektrisitetsverk i Norge,
Sigurd Aalefjær
kraftverksdirektør
Statskraftverkenes
for
redegj orde
plass i energiforsyningen og bygningssjef Per Tønder Smith fortalte om
anleggsdriften og om nye prosjekter
— og da særlig de som ligger på
Vestlandet.
Landskapsarkitekt Knut Ove Hillestad tok for seg temaet kraftutbygging og landskapspleie, og gjennom
en rekke lysbilder bundet sammen av
et kåseri ga han en innføring i bl.a.
hvorfor vi synes at noe er stygt eller
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Bokmålet kjem

pent, naturlig eller kunstig. Om kvel«Mellom
den ble Eidfjord-filmen
fjella — ein stad» vist.
Annen kursdag ble innledet med
foredrag av overingeniør Kjell Køber
for elektriom produksjonsapparatet
sitet i Norge og om aktuelle energikilder i Vest-Norge.
Deretter fikk en høre to representanter fra Norges Naturvernforbund.
Generalsekretær Magne Midttun tok
for seg energibruk fra et naturvernspunkt, mens overstløytnant Oscar T.
Breien fra samme forbund snakket
om kraftutbygging fra et naturvernsynspunkt.
Oberstløytnant Per Solnørdal fra
Sivilforsvar redeKraftforsyningens
gjorde for sikkerhetstjenesten i kraftforsyningen.
Etter lunsj var det befaring på
Eidfjordanlegget. Deltakerne fikk se
den utsprengte kraftstasjonshallen, de
kjørte den nye veien opp til Kjeåsen
og så på arbeidene der og de tok taubanen til Rembesdalsvatnet, hvor de
fikk se de forberedende arbeider for
dambyggingen, bl.a. injisering i fjell.
Om kvelden ble filmen «Steintippen, vegetasjon og landskap» vist.
På tredje kursdag fikk en møte
ordføreren i Ullensvang, Torolf Hesthamar, som kom med synspunkter
fra en vertskommune med erfaring
fra kraftutbygging. Deretter tok adm.
direktør 0. Chr. Werner-Erichsen i
Bergenshalvøens kommunale kraftselskap opp særlige problemer ved VestNorges kraftforsyning.

Fra anleggsområdet.

Steineger
Knut
Samkjøringssjef
redegjorde for det driftsmessige samarbeid innenfor elforsyningen i VestNorge. Til slutt ga adm. direktør Stin
Hysing en oversikt over organisasjoner i elforsyningen.
Sk.

med kraftutbygginga i Suldal
Bygdene Sand og Suldal i Ryfylke har
I dei
alltid vore støe nynorskbygder.
seinste åra har Norges Vassdrags- og
Elektrisitetsvesen starta med store utbyggingsplanar i området (Ulla-Førre) noko
mykje,
som har skipla bygdesamfunnet
også i målvegen. Det er ille at det statlege NVE nyttar berre bokmål i all si
ferd i Suldal. Det er bokmål på skilt, i
brevbyte o.s.b. Dette er eit godt døme på
urettvis framferd mot eit bygdesamfunn
og dei tradisjonane som rår der. Det viser og at vi treng ei ny mållov der slike
vert pålagde å fylgja
statsverksemder
målbruken på staden der dei slår seg ned.
Frå Gula

Tidend

16.9.76.

Kunst
på våre dammer
Damanleggene i fjellet ligger som regel åpent til, og turister legger ofte
turen om disse byggverk. For fotturister er det også ofte lett å krysse et
vassdrag på disse stedene. Dammen
ligger der som et symbol på kraft,
energi og temming av hestekrefter i
en ny tid.
Rundt dammen ligger ofte en natur med historie fra gammel veidemannstid og med tilknytning til det
lokale bygdemiljø.
Damanleggene er på en måte et noe
upersonlig og fremmed element i dette landskapet, og vi bør vel gjøre det
vi kan for å redusere denne kontrasten som for mange mennesker er av
stor betydning. Dammen består ofte
av store flater — nesten som store
ubeskrevne tavler.
Disse flatene kan være et fristende
og engasjerende mål for kunstnere
som ønsker å prøve seg på noe nytt.
Ved prosjektering av nye bygninger i
dag har en begynt å reservere en viss
prosent av byggekostnadene til utsmykning.
Jeg tror vi bør ta opp denne ideen
og tilby kunstnere å utfolde seg på
noen av våre dammer, gjerne med
motiver som har tilknytning til fjellet
og dammens funksjon. Det burde her
være store muligheter til å forme i
metall, betong eller andre materialer
og derved få frem livfulle dekorasjoner på en ellers grå og livløs flate.
Helge

ødegaard

Vannkraft
og innportvil
kunnedekke
behovetframtil 1985
Men en forutsetning at vi får bygge ut mange
nok av gjenværende vannkraftkilder, sier generaidirektor Larsen
— Etter min mening bør vi
nå utnytte best mulig de vannkraftressursersom faller utenfor
verneplanen.Vi har ganske mye å
hente ennå der hvis vi får lov til å
bygge ut, fremholdt generaldirektør Sigmund Larsen i et foredrag
på NVE og ELI's kurs i energijournalistikki Eidfjord i månedsskiftet august-september.

dag, som det er økonomisk attraktivt
å bygge ut og som ligger utenom de
utarbeidende
verneplaner. Jeg har
ingen mening om hvorvidt disse vassdrag vil bli tillatt utbygget, sa Larsen.

get enten i 1978 eller i 1979. De muligheter vi har for energisparing og
energiøkonomisering
innen de forskjellige forbrukssektorer vil bli analysert, og så langt det er realistisk, vil
disse faktorer bli tatt hensyn til ved
oppstillingen av prognosene for fremtidig energiforbruk.

Spørsmål i forbindelse med utnyttelse og forbruk av våre energiressurser er vanskelige og kompliserte. De
vil ikke kunne løses til vårt felles
beste uten stor gjensidigforståelse og
samarbeid. Det vil utvilsomt også i
fremtiden eksistere oppriktige meningsforskjellermellom myndigheter,
industrien, planleggere og samfunnet
ellers med hensyn til den vei vi skal
velge. Men løsningenpå dette må finnes i samarbeidetog forståelsensånd
for å nå felles mål til samfunnets
beste, sluttet Larsen.

Mye innebygget usikkerhet

Foredragsholderen kom inn på det
forbeholdet han hadde tatt: — «dersom forbruksstigningen blir som forutsatt i NVE's prognose av januar
Både miljømessig og ressursmessig
1976». Her ligger nemlig innebygget
vil en varsom utbygging av gjenværmeget usikkerhet, sa han. Blant annet
ende vannkraftkilder—
slik jeg beden ting at straks etter at våre progdømmer det — være å foretrekke. De
noser var lagt fram, ga Statistisk Senskader og ulemper en vannkraftutbygtralbyrå ut en ny fremskrivning av
ging påfører naturen, er langt mindre
folkemengden i Norge, som viser reenn ved tradisjonelle varmekraftverk
dusert vekst i forhold til byråets oppenten de nå er fyrt med gass eller
gave av 1972 — og det er 1972-oppolje. Sikkerhetsproblemer
lik dem
gaven som er lagt til grunn ved utarsom er knyttet til kjernekraftverk ekbeidelsen av NVE's prognose.
sisterer heller ikke.
Blir de nye tall fra byrået eksepHvis Stortinget i sin tid gir grønt
tert som grunnlag for offentlig planlys for kjernekraft, bør dette bli den legging, vil dette få innvirkning også
primære energibærer for elprodukpå NVE's prognoser. Samtidig èr det
sjon ved siden av vannkraft. Sier usikkert i hvilken grad det lykkes å
Stortinget nei til kjernekraft, må vi i få det norske folk med på en varig
stedet satse på oljekraft — i begge tilenergisparing, i hvilken grad indufeller eventuelt supplert med gass.
strien kan legge om til mindre kraftkrevende prosesser, i hvilken grad inDekning frem til 1985
dustrien kan nytte varmegjenvinning
Larsen pekte på at vi vil kunne få til oppvarming eller elproduksjon osv.
dekning fra vårt vannkraftsystem,
Alt dette er spørsmål som vi ikke
kombinert med import fra Danmark vet nok om ennå, men som vi følger
og Sverige på 4-5 milliarderkilowatt- nøye og trekker inn i våre beregninger
timer — frem til 1985 dersom for- når det er gitt nødvendig avklaring.
bruksstigningenblir slik som forutsatt Vi får håpe at varig energisparing og
i NVE's prognose av januar 1976. energiøkonomisering vil føre til at
Dette forutsetter selvsagt at det blir forbruket i årene fremover vil bli
gitt tillatelse til å bygge ut tilstrekke- mindre enn det som fremgår av
lig mange av de gjenværendevann- NVE's siste prognoser. Ingen vil setkraftkildene. Og det er foreløpig et te større pris på det enn vi som har
åpent spørsmål,sa Larsen.
ansvar for at vårt samfunn har en sikUtenom
de vannkraftprosjekter
ker og tilfredsstillende kraftdekning.
som er med i den kraftbalansen for
landet for perioden 1975-1985 som
Ny energimeldingforberedes
NVE la fram i mars 1976, er det
Vi er i NVE allerede i gang med
igjen ytterligere 25-30 milliarder kiloforarbeidene til en ny energimelding
vattimer ifølge den oversikt vi har i som kan ventes fremlagt for Stortin-

Kabelen til Utsira
På side 13 i Fossekallen 3-76 står
denne overskrifta. Når ein ikkje les
stykket so er dette missvisande. Stykket er frå 1957 og fortel om lengste
sjøkabelen då. Det skulle kome fram
i overskrifta, redaktøren bed om orsaking. Kabelen til Danmark er mykje
lenger. Rekorden hadde falle fleire
til Utsira er
gonger før. Kabelen
17 400 m., den til Vcerøy der straumen
vart påsett i 1962 er på 25,8 km. og
til Røst er kabelen 35,0 km. Denne
vart lagd ut i 1963. Det vart og lagt
kabel til Myken i 1963 den er på 21
km. og til Træna same året på 19 km.
Det var det.

Ny bibliotekar
i NVE's bibliotek
Anne Cathrine Munthe er ansatt som
bibliotekar i biblioteket i NVE fra 1.9.76.
Hun er utdannet ved Statens bibliotekskole hvor hun tok eksamen i 1974. Før
hun kom til NVE's bibliotek har hun arbeidet i to år ved Danmarks tekniske
høgskoles bibliotek i utlånsavdelingen. I
vårt bibliotek vil hun ha det daglige
ansvar for tidsskriftene
og skranketjenesten.
Eirin Haugen.
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"Befaring"av Svartevassdammen/Sira-Kvina
m.v. sett med en legkvinnesøyne
Starten gikk så godt som presis torsdag
9. september d.å., og jeg hadde inntrykk
av at det var viktig å ligge først i løypa.
Første møtested var Cinderella, noe før
Arendal, og alle fant fram til denne kafeteria, hvor vi inntok lunsj.
Her kunne det ikke bli noen lang rast
da vi skulle nå Tonstad helst før kl.
2000, og det greide vi selv om farten
ikke alltid var i overensstemmelse med
den Feiring mente vi skulle ha.
Vel ankommet til Tonstad ble vi hilst
som
av Baade-Mathiesen,
velkommen
viste seg å være en meget elskverdig vert.
Først ble vi anvist våre rom, og de av
oss som hadde trodd vi skulle overnatte
i en brakke i stil mecl dem vi tidligere
har vært på, måtte tro om igjen. Tonstad
messe sto ikke meget tilbake for et bra
Den lå
hotell i middels prisklasse.
aldeles nydelig til i enden av Sirdalsvatn, og maten på dette «hotell» var
ypperlig. Jeg hadde inntrykk av at her
på Tonstad var det et koselig lite samfunn.
Da vi hadde spist, ble vi spurt om vi
ville se filmen om «Svartevassdammen»,
og jeg tror de fleste etterkom oppfordringen. Undertegnede var etterpå så søynig, så jeg sa pent god natt og vandret
til sengs, og det var visst flere andre som
gjorde det samme.
Da jeg dagen etter møtte utsovet og
sulten til frokost kl. 0800, viste det seg
at mange av oss hadde gått glipp av festlig etterspill med gammeldans og litt,
attåt!
Regnet hadde det gjort hele tiden fra
et lite stykke ut på Drammensvn. etter
start, og nå duskregnet det. Nå skulle vi
kjøre buss, for anleggsveien var bare
søle og våt leire. Først beså vi Tonstad
kraftstasjon, den største i landet. Jeg blir
hver gang meget imponert når jeg er
langt inne i fjellet og ser hvor pent arbeidet med anlegget er utført, men jeg
får også en slags følelse av klaustrofobi,
er lettet når jeg kommer ut igjen. Etterpå
var vi inne i Tjørhom kraftstasjon som i
grunnen ikke skilte seg så meget fra
Tonstad, bare at denne var noe mindre,
færre aggregater. De som vil ha nærmere beskrivelse av samkjøringen av to
vassdrag etc., burde studere årsberetning
og regnskap 1975 over Sira-Kvina kraftselskap, og i særdeleshet kartet aller bakerst.

Demningen.

Svartevassdammen.

som
Så var det Svartevassdammen
sto for tur, og bussen åndet liksom av
en slags forventning. Og at veien var
sølete og leirete, kan underskrives, like-
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så at den ikke var helt uten faremoment,
her risikerte vi å møte kjempestore
trucks etc.
Men så kom regnet!
Da vi omsider nådde dammen, høljet
det ned, og de som ikke hadde sjøstøvler
og tilsvarende utstyr, ble sittende i bussen. Noen var godt skodd og noen tok
sjansen allikevel. De kom tilbake som
«druknete katter», men angret ikke, sa
de. Det hadde vært et mektig syn. Vi
andre fikk også se dammen, men ikke
demningen, og takk og lov for filmen
kvelden i forveien.

Fra Lindesnes.
Etter denne befaringen var det hyggelig å komme inn i messa til Sira-Kvina
hvor F. Selmer og Høyer Ellefsen kunne
by på «dagens kost», som de sa. Riktignok har jeg hørt at man lever godt på
anlegg, men dette måtte da slå alle rekorder. Det smakte i et hvert fall herlig,
og takk for det.
Vel tilbake på Tonstad flyttet vi over
i de respektive privatbiler. Så direkte
derfra til Eiger hotell i Eigersund. Dette
hotell viste seg å være kjempekoselig.
Det ble tid til en aldri så liten hvil,
eventuell tur i byen — småbyer er det
koseligste som finnes — og så ned til
alle tiders lammestek i danserestauranten. Det står i programmet «festlig samvær» — og det ble det.
Dagen etter, start ca. kl. 1030. Titania
malmgruber var neste befaringssted. Titania AIS er et amerikansk foretagende
og ligger ca. 35 km fra Egersund ikke
langt fra Jøssingfjord.
Først måtte vi iføres grubehjelm —
mange for første gang i sitt liv, så ble vi
bl.a.
endel av maskineriet,
forevist
trucks, og her fantes større trucks enn
dem vi så ved Sira-Kvina. Bare ett av
hjulene til en sådan koster like meget
som en personbil i «Volvo»-klassen. Så
kjørte vi ut til selve gruben, dvs. malmforekomsten. Når man snakker om gruber, tenker man vel på en sjakt som går
langt inn i fjellet med trange grubeganger etc., nei denne ligger ute i åpent
terreng. Vi kunne tydelig se den sorte
malmen. Denne ble så hentet i trucks,
da var den i grove stykker og ble veltet
ned i en kjempeknuser (lignet mest en
kolossal morter). En av de ansatte falt
nedi her en gang, men fikk klamret seg
til noe, slik at han reddet livet, ble det
f ortalt. Etter denne hendelse ble det
bedre gjerdet rundt «morteren».

Malmen gikk deretter på bånd gjennom en tunnel i fjellet til en bygning
med mange mindre knusere (møller),
dernest overført til valsesystemer i det
uendelige, syntes jeg, hvor massen også
ble tilført vann og svovelsyre i mengder
pluss på slutten parafin, tror jeg, hvilket
i
laget store forurensningsproblemer
Jøssingfjord. Dette er imidlertid bedret
noe i den senere tid. Til slutt gikk massen over i store rør og ført til en høyde
ved Jøssingfjord hvor det var tørkeanlegg. Hensikten med hele denne prosessen var å fremstille titan, det var det
viktigste, for den brukes i malerindustrien, men det var også annet brukbart
stoff her, noe av det som utvinnes, brukes til lebestifter f.eks.
I en brakke som lå litt unna støyen
fra disse valsene, fikk vi deilige snitter
og kaffe.
Så ble vi guidet til Jøssingfjord, først
til en høyde hvor det var reist en minnestøtte over to engelske flyvere som falt
i 1945. Herfra hadde vi flott utsikt over
Jøssingfjord hvor den berømmelige «Altmark» ble bordet av englenderne før
altså
16.2.1940,
begynnelse
krigens
første krigshandling på norsk jord.
Over på den andre siden så vi bygningen hvor den siste tørkeprosess foregikk så ble alt oppbevart i store siloer
inne i fjellet for til slutt å bli utskipet
fra kai i Jøssingfjord.
På vei til Mandal var vi ute på Norges sydligste spiss Lindesnes, morsomt å
ha vært der også, og denne dagen var
været upåklagelig — akkurat da riktig
strålende.

-

Anleggsvegen.

På Solborg hotell i Mandal hadde vi
deilig middag og litt festlig samvær etterpå. Her overnattet vi, og ferden gikk
videre til C/S «Skagerrak», Norges største
Den ligger ved kai litt
kabelutlegger.
utenfor Kristiansand S og er altså et
skip med en slags båtfasong. Den har
lagt ut kabelen fra Norge på bunn av
havet helt til Danmark. Kabelen som
ble lagt ut, ble ødelagt av en tysk tråler,
men er nå blitt reparert. Vi så et tverrsnitt av kabelen, innerst inne selve kjernen som fører strøm, dernest flere lag
med beskyttelse, jo den virket solid. Vi
fikk se lugarene til mannskapet, vaskerom, pantry etc., fikk en innføring i alle
instrumentene ombord, TV var det over
alt, både vanlige og mindre til internt
bruk, slik at alle deler av skipet kunne
overvåkes i minste detalj.

Så kom vi til messa, og her fikk vi
servert Nordens største og beste bløtkaker, laget av to kokker ombord. Til
kakene fikk vi kaffe. En takk til dem
som ofret søndagen sin på oss.
Kristiansand
trafostasjon
ligger litt
oppe i Setesdalen ovenfor Kristiansand.
Den blir kalt Stølen, for før i tiden lå
det en støl her. Det var store greier, men
undertegnede
er ingen elektroingeniør,
så full forståelse ble ikke oppnådd. Men
ett oppfattet jeg, at det var her vekselstrømmen
blir omgjort til likestrøm,
den som blir overført til Danmark.
Så vendte vi nesen hjemover igjen med
et lite opphold underveis. Jeg håper at
alle de andre var like fornøyde som vi
fire i vår bil. Vi syntes vi hadde hatt
både en fornøyelig og lærerik tur og er
fulle av takknemlighet
mot dem som
hadde ofret fritiden sin på oss. Likeledes
må de to «jentene» som hadde lagt opp
turen, få sin del av æren for at den ble
så vellykket.
Til slutt takk fra meg for at «Vesenet»
hjelper oss til en slik tur hver høst!
Kari

Etter 1. etappe lå førstelaget på 8.
plass, men hadde fortsatt kontakt med
teten. Et sterkt løp av Ettre på 2. etappe
brakte oss opp på 3. plass, og nå var avstanden til Posten, som ledet, bare vel
2 minutter. Bjordals løp på 3. etappe var
ikke egentlig vellykket, men også de
hardeste konkurrentene hadde problemer
i den krevende løypa, og på siste post
hadde Bjordal tatt igjen Postens Einar
Skåre. Begge bommet, og i et par nervepirrende minutter gikk de og lette etter
posten samtidig som de holdt øye med
hverandre. Det ble Bjordal som fant den
og klippet først, og så bar det mot mål
med den løpssterke Skåre i helene. Det
så stygt ut i den siste motbakken inne på
selve løkka, men Bjordal holdt unna så
I. rekke fra venstre:
Tangen,
Haglund,
Kjeldsen,
Jensen-Lund.
2. rekke fra venstre: Netland, Kirsti, Lee, Haugan, Randi.
Det ble ikke fotografert
den dagen kampen gikk, da billedet ble tatt fikk vi ikke
samlet alle.

Dietrichs

Triumf for NVE
i stafettorientering
Som i 1974, ble o-gruppa ved NVE
bedt om å ta arrangementet
av årets
kretsmesterskap for Oslo i stafettorientering (budstikke). Løpet gikk i Kjekstadmarka søndag 13. juni, med start, vekslinger og mål på Stinaløkka syd for
Dikemark.

vidt det var og dermed ble det gull til
NVE. Annetlaget kom litt skjevt ut, men
arbeidet seg oppover til en pen 13. plass.
Avviklingen av kretsmesterskapet gikk
greit. Ansvarlig for løypene var Molle
og Rønniksen, og selve løpsarrangementet ble tatt hånd om av stort sett den
samme gjengen som for to år siden.
«NVE fikk bare lovord for løypene og
gjorde et utmerket arrangement»
iflg.
Aftenposten.
Erik Kielland

Årets fotballkamp!
KM

budstikke.

Foran fellesstarten.

I det fine sommerværet stilte 56 lag til
start. På grunn av arrangementet
var
bare to av dem fra NVE. Vi hadde jo
visse forventninger til førstelaget, som
besto av Eivind Torsethaugen,
Espen
Ettre og Roar Bjordal. Også annetlaget,
med Dan Lundquist, Lasse Petterson og
Asbjørn Landsnes, kunne med klaff ha
muligheter til god plassering.

Etter at fotballgruppen utvidet aktiviteten fra 1 til 2 lag, har det blitt en tradisjon å avslutte sesongen med en kamp
mellom 1 laget forsterket med damelaget mot 2 laget.
Kampen var i år berammet til Marienlyst bane kl. 1615 på fredag den 24. september. Da kombinasjonen (1 laget forsterket med damelaget) i sine blå drakter
og 2 laget i sine røde drakter entret
banen under stor jubel fra de tre til-

skuerne, som var møtt opp for å overvære denne begivenheten, viste været seg
fra sin aller beste side.
Kombinasjonen vant målvalget og sørget for at keeperen på 2 laget fikk solen
imot seg. Til tross for dette var det 2 laget som kom best igang, anført av radarparet Westland og Hetager. Kombinasjonen måtte kapitulere to ganger før de kom
riktig i gang, men da syntes Randi Flæte
at nå fikk det være nok. Hun gikk på og
taklet som en «drøm» selv Jan Birkelund
i Skeid og landslaget hadde hatt noe å
lære her. Ute på høyrevingen opererte
Ellen Lundquist etter alle kunstens regler og ektemannen Dan på 2 laget ble
nærmest å betrakte som en rundingsbøye.
Da kampen hadde vart i 30 minutter
tok vi pause som særlig Inger Simonsen
satte stor pris på.
2. omgang startet opp med noen raske
mål til begge lagene og ga tydelig tegn
på en publikums-vennlig omgang. Lagene fulgte hverandre til stilling 7-7, men
så begynte det å røyne på for kombinasjonen. Opphentingen av to måls ledelsen
i 1. omgang hadde nok kostet mer enn
det først så ut til. 2. laget overtok mer
og mer av føringen, Randi Flæte gikk
over
til takling
som undertegnede
personlig
trodde hørte hjemme
helt
andre plasser enn på en fotballbane.
Dan Lundquist tok lærdom av denne
metoden og tenimet kona på samme
måte. Mot slutten trillet 2 laget inn et
par mål og de vant dermed 9-7. Hverken
tilskuerne eller spillerne ble helt enig om
resultatet, så dersom noen mener at et
av lagene har fått et mål for lite så får
de ha meg tilgitt.
Etter kampen ble det holdt opptelling
over lzse ben og armer, men vi kom
heldigvis til samme resultat som før
kampen. Kombinasjonen
loyte revansje
til neste år. Takk for innsatsen.

øistein Hagelund
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Klubbmesterskap
i orientering
Etter to tørkesomrepå rad er det bare
å slå fast: Når man heretter ønsker regn,
er det bare å be NVE om å arrangere
i orientering. Det slo
klubbmesterskap
til i fjor, og gjorde det i år igjen. Torsdag 9. september var det slutt på sommeren, og samme dag satte NVE's ostevne i Lillomarka
løpere hverandre
for å avgjøre hvem som skulle få smykke seg med tittelen Klubbmester 1976.
Regnet hadde riktignok ikke karakter av
skybrudd som i fjor, men til gjengjeld
var det kaldt, og mot slutten av løpet
var det mange som hadde problemer
med å dreie kompasshuset med valne
fingre.
Det var ingen overraskelse at våre to
aktive løpere, Knut Stabell og Jens
Aabel, tok de første plassene, og heller
Eivind Torsetikke at fjorårsmesteren,
haugen, la beslag på tredjeplassen. De to
neste på lista, Lasse Petterson og Dan
Lundquist, har hatt mange jevne oppgjør
gjennom hele sesongen, og jevnt ble det
også denne gangen.
Som vanlig var det egen klasse for
amatørene», dvs, de som ikke løper aktivt og heller ikke er premiert i Oslokretsens bedriftsløp i år. I denne klassen
var Agnar Marheim den raskeste. Samme mann dro også avgårde med premien
til den mest framgangsrike løper siden i
fjor, i det han avanserte 11 plasser på
resultatlista.

Klubbmester
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1976:

Knut Stabell
Jens Aabel
Eivind Torsethaugen
Lasse Petterson
Dan Lundquist
Asbjørn Landsnes
PerSpæren
Svein Tveitdal
Svein Kroken
Erik Kielland
Oddvar Andreassen
Knut Rønniksen
Agnar Marheim
Johan Andersen
Roald Njå
Haakon Kyrkjeeide
Ola Syverinsen

SKG
SBP
SDS
VH
VH
SEU
SEU
SKG
EEM
VU
AP
SBG
SBG
SKG
SBV
SBP
SEV

32.59
33.59
38.53
40.14
40,55
41.47
43.10
44.47
45.11
45.30
46.04
48.37
57.09
1.02.30
1.22.23
1.23.12
1.33.13

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2 mann brøt løpet

Tallet i parentes angir plassiffer i amatørklassen.
Den sureste jobben hadde nok Einar
Skarsbø fra Spigerverket, som hadde lagt
løypa og som sto der i regnet og blåsten
og tok tida på oss. Om løypa mente noen
at den var for lett og andre at den var
for vanskelig, og da kan det vel ikke
gjøres bedre?
Erik Kielland
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Anton Svartisdal

Cand. real. Ola Gjørsvik døde 16.
september bare 36 år gammel. Han
var blitt rammet av en ubarmhjertig
sykdom slik at livet ikke sto til å
redde.
Ola Gjørsvik ble cand. real. i 1968
og arbeidet fram til 1972 som statshydrolog ved Hydrologisk avd. NVE.
Fra 1972 fram til august 1975 arbeidet han som forsker ved Vassdragsi Trondheim.
og Havnelaboratoriet
På dette tidspunkt flyttet han til Tingvoll for å overta driften av farsgården.
Hans arbeidsoppgaver i NVE og
VHL dekket et meget stort område.
Det kan nevnes grunnvannsundersøkelser, tilsigsberegninger, erosjon,
flombølger i vassdrag, arbeide i forbindelse med oljeledninger i havet, og
meget annet. De mange forskjellige
arbeidsoppgaver Gjørsvik påtok seg
forteller også noe vesentlig om hans
personlighet. Han hadde en utpreget
evne til å sette seg inn i nye ukjente
problemer og dette gjorde ham til en
meget verdifull medarbeider. Hans
hjelpsomhet i alle situasjoner var nesten ubegrenset, noe som førte til at
hans arbeidskapasitet ble utnyttet til
det ytterste.
Som kollega, og særlig som menneske, vil Ola Gjørsvik bli husket lenge. Hans usedvanlige menneskelige
kvaliteter kunne ingen unngå å legge
merke til, og han hadde et uvanlig
godt forhold til sine medarbeidere.
Ola Gjørsvik etterlater seg kone og
to barn. Vi vil gjerne uttrykke vår
dypeste medfølelse.
Kolleger i NVE og VHL.

Som ein vil sjå frå midtsidene i
Fossekallen har Hydrologisk avdeling
mange mælestasjonar rundt i landet.
Ein av desse stasjonane er Svartisdal i Svartisåga som denne elva heiter
før ho renn ut i Røvasselva. Han som
styrer denne stasjonen er Anton Svartisdal. Han har hatt dette arbeidet sidan stasjonen vart sett opp i 1928
altso i 48 år. No er han 83 år, men
er frisk som få, og har tenkt å halde
fram so lenge han har helse til det. Då
han tok til såg dei etter aparata kvar
dag og han hadde 30 øre gongen
for arbeidet.
Garden Svartisdal har vore bygt i
omlag 200 år, men det var ei onnot
slekt. Einaren no har teke vare på det
gamle som var på garden og har
sidan samla mykje so der er no eit
lite museum med 2-300 ting.
Mellom anna har han der ein
«hestesko» for oksar. Den har ringar
og kan bindast på foten, Svartisdal
har sjølv pløgt med okse, både her i
landet og i Canada då han var der.
Han var først «Over There» i 8 år og
kom so heim ei tid. Då han reiste
over att i 1922 ville han som hadde
garden Svartisdal selje og Anton deponerte då pengar til å kjøpe garden.
I 1923 fekk han so melding til
Amerika at han hadde kjøpt ein gard
på 30 000 dekar heime i Noreg.
I 1925 kom han heim, og han busette seg på garden sin i 1927. Dti
skulle vere der eit år først og sjå om
dei lika seg og no har dei budd der
i 50 år. Denne garden var den første
der omkring som fekk elektrisk
straum. Han bygde seg eige verk i
1942 som so gjekk i 20 år.
Ei tid dreiv Anton som fjell- og
breførar, men det er han slutta med
no. Kona driv kafeen ved kaja der
båten som går med folk som skal til
S.N.
Svartisen stasjonerar.

NVE'shøsttur16. 19. september1976
En god planlegging er nødvendig for
et fint resultat, og her manglet det ikke
på det. Noen snakket til og med om
kjettinger og knipetak, men det skulle
vise seg var ganske unødvendig for vi
fikk en Indian summer.
Starten foregikk kvart på tolv torsdag
ettermiddag (vi får litt fratrekk på fleksitiden, men det var verdt det) i lettskyet
vær, 22 i alt i fem biler fra A og E.
Hadeland ble gjort unna i en fei, kanskje litt for fort for plutselig så vi skilt
med Fagernes og hadde kjørt for langt.
Vi skylder på servering av sjokolade i
bilen. Det ble bare noen kilometer
ekstra.
Høstfargene var fine, og vi konstaterte
at kornet var vel berget inn og potetene
sto for tur. (Fikk vondt i ryggen bare
ved tanken!).
Gjøvik og Lillehammer for vi forbi og
startet på Gudbrandsdalen.
Litt tettere
skydekke, men jo lenger vi kom oppover
dalen, jo bedre ble været, og på første
stoppested, Vinstra, var det strålende sol.
Våre fem biler ble samlet i løpet av
en ti minutters periode, og det var ganske fantastisk da vi ikke hadde hatt noen
kontakt underveis. Middagen inntok vi
på Vegkroa, helt programmessig, og enkelte stoppet på Dombås for en kopp
kaffe.
Kilometrene
gikk raskt unna over
Dovrefjell, og vi nøt den fantastiske naturen og farten på de fine veiene helt til
vi hørte i Østlandsendingen at 20 biler
var tatt ved radarkontroll
ved Brennhaug. Vi passerte stedet samtidig med
meldingen i radio! Plutselig oppdager vi
politibiler ved Fokkstua. Vi syntes vi
sto stille i asfalten, og vi vinket og smilte til politimennene som hadde gått glipp
av en masse penger i statskassen. De
vinket igjen!
Utsikten fra Hjerkinn mot Snøhetta,
var helt ubeskrivelig, og da vi fikk solnedgangen samtidig, var vi helt bergtatt.
Vi så en mengde militærtelt, og det var
ekstra livlig militær virksomhet
over
store deler av Trøndelag i forbindelse
med den store NATO-øvelsen
TEAM
WORK, som skulle ta til der oppe.
Fra Oppdal til Sunndalsøra gikk det
så det suste. Vi kunne konstatere at det
var usedvanlig grønt og frodig på de kanter, og det fikk vi også se i fullt sollys
neste dag på tilbaketuren til Oppdal.
Vi ble vel mottatt på Hammeren messe på Sunndalsøra. Det var som å bo på
det beste hotell, og frokosten var et
kapitel for seg, trestjerners! Når man så
i tillegg fikk en stjerneklar aften og en
tindrende klar morgensol sammen med
den imponerende vestlandsnaturen,
kunne man ikke ha det bedre.
Vi fulgte stadig tidsskjemaet og ankom settefiskanlegget
på Sunndalsøra
klokken 8 fredag. Vitenskapelig assistent
Gunnes tok imot oss og var en fantastisk flink cicerone. Anlegget sorterer
under Norges landbrukshøgskole
på As
— Institutt for husdyravl.
Innendørsanlegget
var stort og imponerende med en kjempelang rad med
kummer på begge sider. Kjølevannet fra
Aura kraftverk benyttes (oppvarmes ca.
10 grader), og p.g.a. den høye temperaturen i ferksvannet
i innendørskummene, vokser fisken fort, men så får

Utenfor

VHL, Trondheim.

den også ofte mat — 180 foringer pr.
døgn. Dette foregår automatisk.
De tar laks- og ørret-rogn fra 30 forskjellige elver, alt blir nøye sortert. Vi
så bittesmå fisk og litt større i ellevill
lek i kummene. Etter ca. et halvt år kan
de måle 30 cm. og blir brennemerket
før de slippes ut i sjøen. Etter to år blir
de fanget i nøter og kan da veie opptil
14 kilo. Vi så noen fine rugger i saltvannskummene
utendørs. P.g.a. merkingen kan de si hvilken elv de kommer
fra, og Gunnes fortalte at fisken fra
Driva falt heldig ut.
En del av laksen og ørreten går til
avl. Hanfisken
var kjønnsmoden
et
halvt år gammel, hunfisken ett år. Hannene var mørkere. De som ikke gikk til
avl, ble slaktet og solgt. De fikk betalt
opptil kr. 56.— pr. kilo. Mesteparten ble
eksportert til Tyskland, Frankrike
og
Luxembourg bl.a.
Vi sa takk for oss og dro fra Sunndalsøra og opp Sunndalen i strålende sol.
Vi beundret de typiske trønderhusene.
Noen hadde dessverre skiftet ut de smårutete med store moderne vinduer, men
heldigvis var de i mindretall.
En masse sauer og kuer hadde mer
enn nok å spise, for maken til grønt og
saftig gress! Det gjorde vel spesielt inntrykk på oss østlendinger som nesten
ikke har sett et grønt strå denne sommeren. Vi fikk i det hele tatt se så mye
fin natur på denne turen at vi kan lagre
synsinntrykk
for flere måneder. Snefjellene, sjøen, modne kornåkre, fargene,
det var som en vakker fargefilm.
Trondheim hadde vokst enormt siden
jeg var der sist, og vi merket det godt på
trafikken. Vi var en svipptur oppom
Høyskolen hvor vi trodde at Havne- og
vassdragslaboratoriet
holdt til, men det
viste seg at de holdt til i egen bygning
på et annet sted i byen.
Vi ble kongelig mottatt, først av sivilingeniør fru Gustafson, som introduserte
oss for våre omvisere. Den gruppen jeg
kom sammen med fikk kontorsjef Børseth, og det var vi veldig godt fornøyd
med. Han fortalte at VHL av enkelte ble
betegnet som Norges største lekeplass,
og det var en ypperlig beskrivelse. Kontorsjef Børseth beklaget at det var litt
rotete der for tiden etter en brann.
Vi ble vist og fortalt om forsøkene i
forbindelse med et prosjektert kraftverk

i Peru i Syd-Amerika som skulle produsere 500 MW. Dette var et oppdrag fra
Norconsult
og et sveitsisk firma. På
grunn av den store nedbøren i området
måtte de store vannmengdene ledes på
en spesiell måte.
Vi fikk se modell av Braskereidfoss i
Solør, og de små tømmerstokkene danset nedover Glomma og inn i en av lukene som lå høyere enn de andre lukene.
VHL hadde også oppdrag fra oss
(NVE) i forbindelse med bl.a. å hindre
isdannelse i Hylsfjorden
(Ulla-Førre).
Prøver med å blande saltvannet med
ferskvannet så det ikke fryser så lett.
I en avdeling i underetasjen fikk vi se
modeller av Condeep, Subtank m.fl. og
utstyr i forbindelse med oljeboringsvirksombeten i Nordsjøen og hvordan bølger
i forskjellig høyde virket inn på det hele.
Det må kunne tåles en «hundreårsbølge»
på opptil 30 m.
Vi fikk servert deilig lunch i pene lokaler og var imponert over alt de gjorde
for oss der oppe.
Ingeniør
Gustaf son orienterte
oss
etterpå. Hun fortalte at det var 130 personer ansatt ved VHL, nordmenn, svensker, dansker, en engelskmann og en
sveitser. Det er nå bare Norge og Canada som har kapasitet til å undervise, bl.a.
u-landene i vannkraftutbygging.
Andre
land er enten ferdig utbygget når det
gjelder vannkraft eller de har ingen fosser i det det hele tatt.
VHL har et årsbudsjett på 20 mill.
kroner, og de har mange oppdragsgivere.
Oljeselskapene
finansierer
den største
delen.
Dette var virkelig et interessant opphold. Vi fikk også se en morsom jubileumsfilm fra VHL's 20-årsjubileum
i
fjor.
Vi fikk tid til litt sightseeing i Trondheim også før vi dro ut av byen midt i
fredagstrafikken.
Det var tydelig at det
var weekend og pent vær.
Vi nøt utsikten over Trondhjemsfjorden og beundret litt av Norges kornkammer. Skurtreskerne gikk over alt og
likedan potetopptagerne.
Ønskevær for
bonden og for oss.
Neatun, Tydal var vårt neste mål.
Trondheim el-verks messe, og der ble vi
vennlig mottatt av ingeniør Ekker, som
vart helt enestående mot oss både fredag
kveld og lørdag formiddag enda han
FOSSEKALLEN
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skulle arrangere orienteringsmesterskap
i Tydal samme dag.
Bergljot Lilleevjen var bestyrerinne på
messen, og hun hadde all ære av det
hele. Et nydelig dekket middagsbord
møtte oss, det manglet hverken hvit
damask, lys eller blomster, og da melaks
nyen besto av champignonsuppe,
med agurksalat og karamellpudding, var
det virkelig grunn til å vise sin takknemlighet, og det gjorde Øgaard i velvalgte ord!
Før vi reiste var vi litt i tvil om hva
forskjellen var på en festlig aften og en
hyggelig aften. Fredag sto det festlig
og det ble det
aften på programmet,
også, ikke minst da Aa. Andersen under
dansen bemerket «Gamle kjerringer blir
som nye»!
Vi var nesten ikke overrasket en gang
over å våkne til sol. Etter en deilig frokost dro vi av gårde sammen med ingeniør Ekker for å se Nesjø dam og Vessingfoss kraftstasjon. NEA kraftverk er
jo det største, men er ikke tilgjengelig
for publikum da alle kraftverkene i SørTrøndelag blir fjernstyrt herfra.
Vi stoppet ved Nesjø dam — en
steinfyllingsdam — som var bygget av
F. Selmer etter et anbud på 20 millioner
kroner. De hadde brukt to somre på å
bygge den, og det var ikke mange som
hadde trodd at de skulle greie å fylle
den med vann, men i løpet av kort tid
var den full. Ingeniør Ekker fortalte at
det var svært mye nedbør i de traktene.
Vf beundret utsikten til Sylene og den
praktfulle blåfargen på vannene. Ingeniør
Ekker hadde med en plansje og forklarte
og
dammer
oss om de forskjellige
innsjøer i distriktet før vi dro til selve
— Vessingfoss kraftstakraftstasjonen
sjon — som produserer 40 MW og eies
Stasjonen lå inne i
av Opplandskraft.
fjellet og de hadde beholdt fjellet som
vegger på to sider, og det var meget dekorativt. Det sto en turbin i hallen, og
denne kunne ikke brukes da det var noe
galt med den. De hadde tilkalt hjelp fra
VHL i Trondheim, og der hadde de laget en modell av turbinen og funnet
feilen ved forsøk i laboratoriet.
På veien fra Tydal til Nesjøen så vi en
merkelig inngjerding. Ekker fortalte at
det var her man samlet reinen og slaktet
dyrene — reintrøa kalte de slakteplassen. Det kunne dreie seg om flere tusen
dyr som ble samlet ved hjelp av helikopter. De valgte ut de største dyrene som
ble slaktet og solgt. Det bodde mange
samer i Tydal, og de eide mesteparten
av reinsdyrene.
Vi dro videre til den andre siden av
Nesjøen og var oppe i ca. 1000 m.o.h.
Her fikk vi øye på flere tamrein og stoppet og fotograferte.
På hjemturen fortalte Ekker om fem
tusen svenske soldater — karolinerne —
som hadde forsøkt å ta seg frem over
Tydalsfjellene i 1718. Halvparten av dem
omkom p.g.a. kulde.
Vi takket ingeniør Ekker for all tiden
han hadde ofret på oss og alt det inte-
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Terskler — Tysla.
ressante han hadde fortalt og dro videre til Røros.
Veien gikk i nydelig terreng, og vi så
en mengde fine hytter og mange jegere
med hunder. Det skulle visstnok være
en god del ryper på de kanter. Veien var
dårlig, og vi ble godt ristet i baksetet,
men naturen var praktfull.
I Røros fikk vi nok en opplevelse. Kirken var noe helt utenom det vanlige.
Den hadde opprinnelig rommet 1600
sitteplasser, nå ca. 1100 da de første
benkene var tatt bort for å utvide alterringen. Prekestolen, som var nydelig utskåret, var plassert over altertavlen. Orgelet var i barokk stil og hadde stått i
den gamle kirken fra 1600-tallet. Egne
stoler med monogram for kongene Christian og Frederik av Danmark. Ved hver
benkerad var det dører som måtte åpnes
for å komme inn i benkeraden. Disse
dørene hadde vært lagret og så dagens
lys igjen under restaureringen av kirken
i 1963.
En guide sto utenfor kirken klar til å
følge oss rundt i byen. Vi startet på
slagghaugene som nå minskes da man
selger slagget til både Sverige og Norge.
Det brukes bl.a. til veibygging.
Vi vandret i veiter og gater i Røros,
og i Bergmannsgaten var vi inne i forskjellige stugguer og så hvor primitivt
og deres familier hadde
bergmennene
levd. I en av de minste hadde det bodd
mann og kone, sønn og datter, datteren
med et barn. Vanskelig for oss å forstå
hvordan de kunne greie å lage mat med
de få redskapene og hvordan de kunne
bo i det lille rommet.
Alt på Røros er tatt godt vare på og
restaurert, ikke minst under arkitekturvernåret, og vi så et par av de kondisjonertes hus — «trønderklassisisme»
kalte guiden stilen. En av disse bygninfor Røgene var administrasjonsbygning
ros kobberverk. Lensmannen holdt til i
en annen. Nydelige bygninger.
En av de små gatene ble kalt blomsterpottegaten — meget dekkende!
Det gikk hardt ut over bilene, og en
hadde mistet viftereima. Heldig at det

ble oppdaget på Røros, og Taaje, som jo
er en ganske lettvint og hjelpsom mann,
skaffet en ny, og det var ikke ende på
hjelpsomhet. En mann lå under bilen,
og tre-fire sto over og alle ville ha et
ord med i laget. Ihvertfall kom viftereima på plass og vi startet kl. 1600 fra
Røros, helt etter programmet.
Passerte Alvdal, men traff hverken
Ludvik eller Solan. Derimot så vi en
masse sauer over alt.
Tok inn på Grimsbu camping og motell i Folldal. Litt skuffet over stedet,
men så var vi jo også godt vandt.
Rimfrost neste morgen, men sol, og
bortsett fra litt morgentåke på tilbakeveien til Alvdal, hadde vi strålende vær
på hjemturen. Ingeniør Langdalen med
frue, sønn og datter møtte oss i Alvdal
og var våre hyggelige guider nedover
Østerdalen. Ingeniør Langdalen forklarte
oss inngående om Høyegga dam som
var 175 m lang og 10 m høy og hvor
vannet føres i 28 km lang tunnel til
som produserer
kraftverk
Rendalen
100 MW.
Vi tok en avstikker til Jutulhogget.
Sagnet sier at denne dype kløften oppkastet øksen
sto da Glommadalsjutulen
Niftst å kikke 50
etter Rendalsjutulen.
meter rett ned. Fjellveggen så ut som
den var malt lys grønn, men Langdalen
fortalte at fargen kom av svovelkis og
kobbermalm i fjellet. Det bodde tatere
her i gamle dager.
Fargene her oppe i fjellet var skjønne, og vi fikk med oss renmose og lyng
som fru Langdalen hjalp oss å plukke.
Vi fikk se elveforbygninger ved Tysla.
Tidligere kunne ikke bøndene begynne
med våronna før flommen hadde kulminert, men etter å ha brukt gravemaskiner
og bygget opp med stein, hindret man
vannet i å flomme utover. Vi så også
terskler, og ingeniør Langdalen fortalte
om steinmassene som føres med elven
og at disse massene bl.a. brukes til veibygging.
Vi fikk den mest praktfulle utsikt over
Rendalen med Rendalsølen i øst da vi
tok av fra riksvei 3. Rena slynget seg
som en orm i dalbunnen. (Det må være
en kjempejobb å demme opp her!).
Lomnessjøen lå som et speil. Vi kunne like godt ha snudd «bildet» oppned!
hvor
Åkrestrømmen
ved
Stoppet
Mistra og Rena møtes. Ingeniør Langedalen fortalte om isgang i Mistra, og vi
så terskler og hvordan massene fylte opp
elveleiet. Vi fikk høre at Forbygningsavdelingen hadde 35 mann fast og en
stor maskinpark, men de fikk jo altfor
lite penger til å greie alle oppdragene.
(Jeg foreslo at de skulle invitere Bjartmar og fortelle om all den fine jorden
de kunne redde!).
Vi passerte Storsjøen og videre til
Stor-Elvdal. Vi spiste middag på Koppangtunet som viste seg å være et hyggelig sted med god mat. Her sa vi adjø
til familien Langdalen som hadde ofret
nesten en hel dag på oss istedenfor å
jakte ved Femunden.
Og så var det bare å koste på til Elverum, hvor vi tok oss tid til en kopp
kaffe, og så over Tangen og hjem,
mettet av inntrykk etter en helt igjennom vellykket tur. Jeg synes det er på
sin plass å takke dem som lar oss få lov
til å være med på en sånn tur, og ikke
minst takk til herrene Øgnard, A. Andreassen og Taaje som sto for et prikkfritt opplegg og gjennomføring av turen.
Grethe Ribe

