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Et gammelt ordspråk forteller om
fordelene ved å trekke sammen om resultatet skal bli godt.
Vi tviler ikke på det.
Men, å trekke sammen og i samme
retning er kanskje ikke det særtrekk
Ola Nordmann er mest kjent for. Når
det så skjer, finner vi ingen grunn til å
avstå fra dette kryss i taket.
Konkret, som det heter, siktes det
til spredte, men oppmuntrende observasjoner om NVE-ressurser i støttende posisjoner ved andre etaters
virksomheter. Vi har bl.a. sett det
under tunnelbygging på Vestlands-vegene. Et annet eksempel er utbyggingen av riksveg 30 mellom Alvdal
og Tynset. Her har også vår etat notert seg som en betydelig samarbeidspartner. Vært med og trukket i riktig
og samme retning, med andre ord.
En samordning av samfunnsinteressene ved denne vegutbygging koplet NVE, Alvdal og Tynset kommuner, landbruksmyndighetene, miljøvernet, skogbruksmyndighetene og
hovedrolleinnehaveren, Statens vegvesen, sammen til «samse tak». Noen
praktiske resultater ble 10 000 mål
jord bedre sikret mot flom, Glåmas
sommervannstand senket med ca. 1,4

meter, flomvannstanden senket med
40 centimeter og riksvegen omlagt,
forsterket og belagt med fast dekke.
Uten det aktuelle samarbeidet ville
prosjektet kommet på 12,2 millioner
kroner. Da kommunene, NVE og vegvesenets folk innså verdien av samarbeidet, ble utgiftene redusert med 4
millioner kroner til 8,2 millioner. For
å gjøre bildet helt klart, gjelder de tall
som her er nevnt bare for vel 6 kilometer (Berget —Auma) av det samlede
prosjekt på ca. 24 kilometer vegstrekning.
Det må være god grunn til å se positivt på samarbeld vesener imellom og
at prosjekter av alle slag om mulig
kombineres med annen utbygging. I
det aktuelle tilfelle — riksveg 30 —
medførte dette rett nok en mer komplisert og tidkrevende prosjektering,
men de samfunnsmessige gevinster
rent økonomisk sier at dette er den
rette løsningen. Prosjektet er et eksempel på at den kanskje litt for utbredte sektortenkningen bør vike for
samarbeid over mange slags grenser.
Vi burde nok gå sterkere inn for å
trekke sammen — og i samme retning
— for vår egen skyld!
Red.

Om SI-enhetene:

Endelig er det blitt orden på
målenhetene
Av elektrisitetsdirektør Asbjørn Vinjar
Nå skal vi bruke pascal, joule
og newton: Dette er bare noen
eksempler på de enheter som skal
brukes i Norge ifølge Kgl. res. av
10. juni 1977, Forskrift om målenheter. Det har allerede i noen
tid vært i bruk i undervisningen i
Norge.
Den internasjonale elektrotekniske kommisjon (IEC) foreslo
allerede i 1930-årene et samstemt
system for målenheter som bare
på få punkter avvek fra det system som nå er innført. Opp gjennom årene har dette spørsmål
vært drøftet i internasjonale organer inntil Den internasjonale
standardiseringsorganisasjon
(ISO) kunne slå fast at nå var det
endelig oppnådd enighet. I International Standard ISO 1000 om
SI-enhetene ble fundamentet lagt
for tilsvarende nasjonale standarder som etter hvert er blitt vedtatt
de fieste land. Norges Standardiseringsforbund utga NS 1024
om SI-enhetene i mai 1971, revidert i februar 1974. Forskriften
fastsatt av Kgl. res. som nevnt
ovenfor er gitt ut fra av lov av 31.
okt. 1976 om mål og vekt og er
inntatt i dusterbestemmelser
48/77» fra Det norske justervesen.

Gamle enheter som hestekrefter og kalorier skal ikke lenger brukes.
Kg er ikke lenger symbol for kraft, bare for masse. La oss se på det nye
system:
Det tas utgangspunkt i sju grunnenheter:
Tabell 1. Grunnenhetene i SI
Grunnenhet

Størrelse

Navn

Lengde
Masse
Tid
Elektrisk strøm
Termodynamisk temperatur
Stoffmengde
Lysstyrke

Symbol

meter
kilogram
sekund
ampere
kelvin
mol
candela

kg

mol
cd

Alle avledede enheter i SI-systemet er samstemte, (eller koherente),
dvs. avledede enheter dannes ved multiplikasjon eller divisjon mellom
grunnenhetene.
Eksempel:
Hastighet er lengde pr. tidsenhet.
SI-enheten for hastighet er derfor meter pr. sekund (m/s).

I tabell 2 er listet opp noen avledede SI-enheter som er gitt egne navn:
SI-enhet
Størrelse
NavnSymbol

Frekvens
Kraft
Trykk, spenning
Energi, arbeid, varme
Effekt
Dose (stråling)

hertzHz
newton
pascal
joule
watt
gray

N
Pa
J
W
Gy

Uttrykt i
avledede
enheter

Uttrykt i
grunnenheter

N/ m2
N.m = W.s
J/s
J/kg

s.'
m • kg • S-2
111-1 kg - S-2
m2 • kg • S-2
m2 • kg • 3.3
m2 . s
•

Vi kjenner igjen navn på personer som gjennom historisk tid i
vesentlig grad har bidratt til å avdekke naturlovene.
Man har beholdt kjente
Volum:
liter,
Masse:
tonn,
Trykk:
bar,
Flatemål:
ar,

navn på visse multipler av SI-enheter:
11
= ldm3= 1/1000m3
1t
= 1000 kg
1 bar
= 100 000 Pa = 105Pa
1 ar
= 100 m2
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Et samstemt enhetssystem byr
rbeter, m
på enestående kontrollmuligheter.
.For ethvert regnestykke gjelder at
sekund, ampere,kn
svaret automatisk skal få riktig dimensjon. Dette er en nødvendig,
men naturligvis ikke alene en tilkdogram,
.candela,
mol,
strekkelig betingelse for at svaret
cd
mol
skal bli riktig. Hvis denne kontrollmulighet blir utnyttet, kan feil og
De nye målene er bygget opp på
tabber unngås. En annen fordel
en enkel måte. Man går ut fra
med et samstemt system er at disju grunnenheter og av disse
mensjonen uttrykt i grunnenheter
bygges det opp enheter for alt
blir lettere å begripe også for en leen trenger å måle.
ser dersom alle størrelser er utstyrt
med sin dimensjon. Eksempelvis
inviterer enheten Gray (Gy) som er
J/kg til å oppfatte dose (stråling)
som strålingsenergi absorbert i materialet.
For oss i NVE vil størrelsene
elektrisk effekt og energi være av
spesiell interesse. Vi merker oss at
energi, f.eks. arbeid og varme, nå
skal gis i joule (Standardiseringskomiteen tilrår at den på norsk
uttales jun.
Energi opptrer i forskjellige for1m
Av grunnenheten meter kan vi
mer, f.eks. som elektrisk energi,
utlede enheten for volum: Meter
kjemisk bundet energi og som•
ganger meter ganger meter,
varme. Sammehstilling av forskjeldvs. kubikkmeter (m3).
lige typer energi skal gis i joule.
Statistisk Sentralbyrå praktiserer
dette allerede i energistatistikken.
Oppgave over hver enkelt energibærer kan imidlertid gis i volumeller masseenheter, eks.: Tonn olje
og kubikkmeter gass.
Arbeid er kraft ganger vei, dvs.
1 joule = 1 newton ganger 1 meter
(1 J = 1 N m).
— 16,9
Effekt er energi pr. tidsenhet,
dvs. 1 watt = 1 joule pr. sekund og
1 joule = 1 watt.ganger 1 sekund (1
50 L
J = 1 N.1 m = 1 W s).
- En jierson som spaserer utvikler
Elektrisk energi kan imidlertid
en ekstra effekt på 50 W. Hvis
fortsatt uttrykkes i wattsekund i
vedkommende jogger går effekstedet for joule.
ten opp til 150 W og ved rask
1 kilowattime = 1000 watt ganløping til 250 W. En konkurger 3600 sekund = 3,6 millioner
ranseløper kan utvikle over 300
wattsekund = 3,6 millioner joule (1
W.
Wh = 3,6, MJ).
Ved produksjon og omsetning Illustrasjonene er nyttet med tillatelse av
av elektrisk energi brukes ofte:
Kansliet for «De nya Måtten», Stockholm.

A
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joule ( = wattsekund) i elektronikk
kilowattimer for husholdningsabonnenter
megawattimer for alminnelige
industriabonnenter
gigawattimer for kraftintensiv
industri og produksjon i større
kraftstasjoner
terawattimer for elforbruk og
elproduksjon i nasjonalt og globalt
omfang.
Uttrykkene kilo, mega osv, kalles prefikser og gis med symboler.
Energienheten joule, som altså er
1/3 600 000 av en kWh, er en
liten størrelse. Derfor uttrykkes
energimengder med prefikser på
tilsvarende måte som nevnt ovenfor for kilowattimer osv. Tabell 3
gir navn og symbol fot de desimale
prefikser som brukes i SI-systmet:
Tabell 3. Prefikser i SI
Faktor som
enhetene
multipliseres med

Prefiks
Navn

1018

exa

1015
101,
109
106
103
102
10'

peta
tera
giga
mega
kilo
hekto
deka

Faktor som
enhetene
mulitpliseres med

10-1
I 0-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-1,

Symbol

da

Prefiks
Navn

desi
centi
milli
mikro
nano
piko
femto
atto

Symbol

ji
fl

Ved sammenstilling av nasjonal
og global energiproduksjon
og
-forbruk uttry.kt i joule brukes prefiksene
peta
(1 000 000 000 000 000)
= 1015
exa
(1 000 000 000 000 000 000)
= 101,

Prefiksene for lavere desimale
multipler kjenner vi fra mål for
elektrisk energi.
Noen tall kan gi inntrykk av
enhetene:
Kraft = masse ganger akselerasjon, dvs, tyngde er masse
ganger

akselerasjon

i tyngdefel-

tet, 9,81N = 1 kg 9.81 m/s2
dvs, en masse på 1 kg påvirkes
av en kraft på omtrent 10 newton i tyngdefeltet. En fjærvekt
måler kraft. En skålvekt balanserer egentlig masser som utsettes for krefter i tyngdefeltet,
dvs, med en skålvekt (balansevekt) kan en smmenligne enten
masser eller krefter (tyngde).
Tyngde er en kraft (i newton)
mens vekt kan være kraft eller
masse.
Lufttrykket er ca. 1 bar (1
bar = 105Pa = 105N/m2).
i den
Forbrenningsenergien
næring som et menneske normalt bruker er omtrent 7 MJ
pr. døgn.
oppgis
På melkekartongene
i melk.
forbrenningsenergien
Den er ca. 2,9 MJ pr. liter
melk.
Da A. 0. Fagerberg (EE) og
Jon Tveit (EE) deltok i en internasjonal konferanse i Darmstad, fikk de alle menyenes
energiinnhold oppgitt i joule
(ikke kalorier!).
En sprek person som springer
opp en trapp, og dermed løfter
sin kropp opp på et høyere
nivå, kan gjennom noen få sekunder klare å yte bortimot 1
kilowatt. Under langvarig fysisk arbeid kan en arbeidskar
bare yte størrelsesorden 0.1 kilowatt som utgjør 10 —20 % av
forbrenningsenergien i det næringsstoff kroppen krever. Hvis
arbeidslønnen er 50 kr. /time,
finner en at menneskelig fysisk
arbeid, som kan erstattes av
maskinkraft med dagens energipriser koster størrelsesorden

På månen er man bare en sjettedel så tung som på jorden.
Massen, som måles i kilogram,
er derimot den samme.

1000 ganger mer enn maskinkraft.
En kilowattime = 3 600 000 joule = 3 600 000 newtonmeter,
er en energimengde som netto
ville medgå til å løfte en masse
på vel 1 tonn de 310 metrene
opp til toppen av Eiffeltårnet.
Ytelsen for forbrenningsmotorer (motorer for biler, traktorer
m.v.) skal nå oppgis i kilowatt.
En lyspære på 60 watt forbruker i løpet av ett sekund 60
wattsekund elektrisk energi og
avgir energi i form av lys
(lumen) og varme (joule). Da
lys også går over i varme, vil
pæren i løpet av ett sekund
avgi 60 joule i form av varme.
Spørsmål om standardisering
berører mange i NVE. Saker av
denne art er faglig sett lagt til
i
(EE)
Elektrisitetsavdelingen
EE vil
Elektrisitetsdirektoratet.
kunne gi råd og veiledning i bruken av SI-enhetene — hvis det
trengs. Interesserte bør skaffe seg
publikasjon P 120 om SI-enheter
fra Norges Standardiseringsforbund.
Generaldirektøren har bestemt
at SI-enhetene nå skal brukes i alle
skriftlige framstillinger fra NVE.

Ny datamaskin
ved NVE's
hovedkontor
avtale
undertegnet
har
NVE
A/S
med Control Data Norway
(CDC) om levering av nytt utstyr og
programutrustning til EDB-sentralen.
Det utstyret det er tale om, er en
sentralenhet av typen CDC CYBER
171 med 128 K ord primærlager,
samt diverse periferutstyr. Terminalforbindelser blir tilgjengelig via en
egen kommunikasjonsmaskin.
Det nåværende CDC 3200 maskinsystem blir stående praktisk talt uendret inntil videre, og terminalforbindelsene fra EDB-sentralen til eksterne datasentraler vil bli opprettholdt inntil
videre.
Maskinene ventes til huset ca. 5.
april 1979 og systemet kan være klart
for prøvedrift 3 4 uker etter dette.
Av forskjellige grunner må det tas
forbehold om at forsinkelser kan
oppstå, men dette er ikke sannsynlig.
Ytterligere informasjon om saken
vil bli gitt så snart dette er mulig og
hensiktsmessig, bl.a. håper en på å
kunne gi en fyldigere redegjørelse i et
senere nummer av Fossekallen.
A. Vatnehol
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Alta-utbyggingen11/2
måned
etter stortingsdebatten
Av o.ing. OddvarMoe
Så ble Alta-utbyggingen vedtatt
i Stortinget den 30. november
1978. Her i huset tok en dette til
etterretning med et sukk. Etter
alle disse år med planlegging,
undersøkelser, uttalelser, reduserte planer, protestskriv og møter, innlegg i avisen for og imot,
påstander om feilaktig saksbehandling, forutsetninger, prognoser osv, føles det nesten som om
Aufta har gått ut av ballongen».
Selvfølgelig virker også dette inn
på de som blir pålagt å arbeide med
prosjektet, men «Alta-gruppen»
har satt igang, ikke med full entusi-
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asme fra første time, men med
nøktern, lojal innstilling om å gjøre
en bra jobb.
Konsesjonsvilkårene
for Alta
kraftverk vil formelt bli gitt i Kg1.
res. som kan forventes i løpet av
noen uker.
Alta kraftverksprosjekt er redusert til å bli et rent elkraftverk i Altaelven, ca. 4 mil ovenfor Altaelvens utløp. Det skal bygges en stor
betongdam i «canyen» ved Savsto.
Stasjonen blir liggende i fjellet på
østsiden av elva. Vannet tas inn
ovenfor dammen, via stasjonen, og
ut i elva ca. 2 km lengre ned, dvs.

ovenfor den lakseførende del av
elva.
All anleggsvirksomhet blir konsentrert i Savstoområdet. Det er
ennå ikke tatt endelig standpunkt
til om utbyggingen skal skje i entreprise eller i egen regi. Planlegging og prosjektering er lagt opp
etter entreprisealternativet
fordi
dette setter større krav til klargjøring av underlag. Etter planen skal
evt. anbudsinnbydelsen for Alta
kraftverk sendes ut 1.10.79. Atkomsten fra Stilla til Savsto blir
egen entreprise og veiarbeidene
starter til høsten.
SBA — bygningsavdelingens

IN MEMORIAM

OLAFSTRAND
anleggskontor vurderer den anleggsmessige etableringen. Arealdisposisjonsplan for Savstoområdet
er under utarbeidelse. All tilrigging
som verksted, lager, kontorer,
brakkeforlegning osv, blir provisoriske og skal fjernes etter anleggstidens slutt. Boliger skal legges sentralt i Alta i samarbeid med kommunen. Bemanningen vil komme
opp i ca. 300 mann. Kostnaden for
prosjektet er beregnet til ca. 600
millioner kroner der NVE står for
60 % og fylket 40 % .
Fremdriftsplanen er i korte trekk
følgende:
1979 —80. Veibygging — tilrigginger
: Start tunnelarbeider.
1980
for
1983 —85. Betongarbeider
dammen.
1985 —86: Kraftverkene settes i
drift.
1986 —87: Diverse etterarbeider.
Hvorvidt planen kan gjennomføres som antatt, er avhengig av
om det gis tilleggsbevilgning for
1979.
Prosjekteringen er nå i full gang.
Det er opprettet kontrakt med Grøner A/S om rådgivende ingeniødammen
for
rarbeide
Vird'nesjav'ri. SBP tar hånd om
bygningsteknisk prosjektering for
øvrig.
SBM er ansvarlig for alle maskintekniske planer og SEA koordinerer all elektroteknisk prosjektering. Arrangement-tegningene begynnef å ta form. SDS har allerede
klargjort en rekke spørsmål angående driften av kraftverket, egne
trafostasjoner og linjer, oppbyggingen av driftssentralen og driftsadministrasjonen, som er tenkt
plassert i Alta.
har etablert
Statskraftverkene
kontakt med Alta og Kautokeino
kommu ner.
Det er en rekke forhold som må
avklares, orienteres og samarbeides
om som f.eks. klargjøring av tomter for boliger, driftssentral, vei-

bygging, plassering av tipper osv.
Representanter fra Alta kommune
har vært på besøk ved Ulla-Førre
og Eidfjordanleggene og diskutert
forhold omkring kraftutbygging
generelt med anleggsledelsen og de
kommunale myndigheter. Vi regner med å opprette en avtale med
Alta og Kautokeino kommune i løpet av 1979.
dam
om
litt
slutt
Til
Vird'nesjav'ri. Det er aldri tidligere
bygd en betongdam i denne størrelsen her i landet, 130 000 m3 betong, 115 høy. Til tross for størrelsen blir den ikke dominerende i
landskapsbildet. Den er plassert
nede i det smaleste og bratteste
parti av elven. En god utsikt over
dammen vil en senere få fra platået
på østsiden av elva ca. 250 m nedenfor damstedet.
SBA vurderer f.t. nærmere selve
arbeidsutførelsen og riggopplegget.
For transport av materiell, maskiner og folk, skal det bygges kabelkraner som dekker hele damstedet.
Den eneste atkomst til damfot er
via en 1000 m lang tunnel i fall
1:9. På grunn av de store vårflommer i Altaelven (max observert ca.
1400 m3/ har vi valgt å avlede
flommen hver vår over damkroppen i provisorisk løp. Dette krever
en omfattende anleggsplanlegging
og -sikring. Det er satt igang målinger i nedslagsfelt og oppover
elva for å gi oss nødvendig flomvarsling når anleggsanbudene starter.
Skissen nedenfor viser ferdig
dam og hvordan en tenker seg det
vil se ut under en vårflom. «Kabelkronen er enda ikke demontert».
Motivet viser situasjonen en gang i
siste halvdel av 80-tallet.

Olaf Strand
Overingeniør
gikk bort 27. januer i år i en alder av 87 år. Han var født i
Nord-Aurdal i 1891 og ble uteksaminert som bygningsingeniør
ved Trondhjems tekniske læreanstalt i 1915. Etter en kort tid
i Vegvesenet begynte han høsten 1916 i Vassdragsvesenet
som assistentingeniør i Hydrologisk avdeling. Strand tjenestegjorde etter hvert ved flere av etatens avdelinger. Således var han
i årene 1943 —53 leder av forNordi
bygningsarbeidene
Norge. I 1955 ble han tilsatt som
I og leder av
overingeniør
Vann- og kloakkkontoret i Vassdragsavdelingen. Han ble ved
fylte 70 år meddelt avskjed, men
fortsatte som engasjert teknisk
hjelp ved kontoret frem til 1969.
Da kunne han se tilbake på over
50 års sammenhengende tjeneste i Vassdragsvesenet.
Overingeniør Strand var en
samvittighetsfull tjenestemann i
ordets fulle betydning og en
dyktig fagmann, aktet og likt av
alle han arbeidet sammen med.
Han var, etter å ha gått over i
pensjonistenes rekker, fortsatt
meget interessert i Vassdragsvesenets virksomhet og holdt god
kontakt med gamle kolleger.
Han var i flere år ivrig deltaker
ved Vassdragsdirektoratets per-

sonalturer til kraftanlegg.
Strand var Irilultsmenneske
og likte seg best på hytta i Aurdal. Ellers kunne man se ham
arbeide i haven på Nordberg
hvor han bodde. Også vi andre
nøt godt av hans virksomhet her
ved de mange kilo epler han opp
igjennom årene ga bort på kontoret.
Med Olaf Strand er en av
Vassdragsvesenets Grand Old
Men gått bort, og vi lyser fred
over hans minne.
Åge Hjelm-Hansen
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Buskerudog medeiersaken

Historikk
I 1975 sluttbehandlet hovedstyret
følgende tre saker i sammenheng, men
av praktiske årsaker ble det sendt tre
separate uttalelser til departementet:
21/5:

Elektrisitetsforsyningens
organisasjon i Norge.
23/6: Spørsmål om medeiendomsrett for fylker ved utbygging
av statens vannkraft.
3/10: NVE's organisasjon.
Hovedstyret anbefalte at NVE's arbeidsoppgaver fortsatt holdes samlet i
en etat og brukte dette som forutsetning i de to andre sakene. Bare hvis
myndighetene
likevel ville utskille
Statskraftverkene,
gikk hovedstyrets
fIertall (5 — 1) inn for alternativet med
Norgeskraft. Dette selskapet skulle
overta Statskraftverkene og dessuten
bygge, eie og drive hele overføringsnettet, alle nye store vannkraftverk,
samt alle kjernekraftverk og andre
store varmekraftverk.
Norgeskraft
skulle eies helt eller delvis av fylkeskommunen.
Men etter hovestyrets mening burde
elforsyningen organiseres etter samme
hovedprinsipper som i dag. En rekke
vannkraftfylker burde få delta med eierandel i statens nye vannkraftprosjekter.
Buskerud
Som et ledd i medeiersaken ble alternativet med å selge Noreverkene til
Buskerud introdusert i nr. 8/78. Laagendalsposten refererte dette 9/1, og
16/1 ble direktør Strømme i Buskerud
Kraftverker

intervjuet

i radioens

Øst-

landssending. Reporteren hadde også
vært i forbindelse med Energidepartementet hvor man sa at bare nye vannkraftprosjekter ville bli vurdert i medeiersaken.
23/1 intervjuet Fremtiden direktør
Aalefjær, som fortalte om Norgeskraftalternativet.
Det antas at Nore 1 og 2 en eller annen gang i fremtiden vil bli opprustet
ved at hele fallet utnyttes i ett toppkraftverk. I nr. 1 påpekte Oddvar Ueland at et slikt toppkraftverk vil få en
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spesiell funksjon i elforsyningen i
landsdelen og derfor må være en oppgave for Statskraftverkene å bygge og
drive.

Nærmere om
utbyggingsplanene
i Tysfjord

I Fossekallen nr. 1 for 1979 var
det i «Nytt fra hovedstyret» gitt
en orientering bl.a. om planene
for bygging av kraftverk i indre
Tysfjord. På bakgrunn av flere
henvendelser
om
ytterligere
opplysninger, finner jeg det riktig å komme ved visse tilføyelser til den nevnte artikkel.
Før vi går videre med å diskutere
Det forelå planer om en felles utmidlene, vil jeg repetere målet, som er
bygging av Austerdal- og Botneelvå sikre at vannkraftfylket Buskerud
vassdragene med kraftstasjonen
ikke kommer i bakleksa når man arliggende i Sørfjorden, samt planer
beider med å utjevne kraftprisene i om separat utbygging
av vassdraNorge på lang sikt. Velger myndighegene med kraftstasjoner i Sørfjortene Norgeskraftalternativet, er målet
den og i Austerdalen. Allerede på
nådd. Andre alternativer er bare aktuet meget tidlig tidspunkt ble en klar
elle å diskutere dersom man velger å
over at alternativet med egen
følge hovestyrets innstillinger. Istedenkraftstasjon i Austerdalen var lite
for Noreverkene kan Buskerud få eieønskelig p.g.a. de store inngrep
randel i andre statseide vannkraftverk.
dette ville medføre i denne spesielt
Men på meg virker det unaturlig å gå
verdifulle dalen. En evt. utbygging
utenfor fylket før man har vurdert mumåtte derfor skje til Sørfjorden.
lighetene innen fylket. Også i dag har
Som nevnt i den tidligere artikkel i
andre kraftselskaper produksjonsanFossekallen er det også store verlegg med «spesiell funksjon i elfordier i området ved Dappavatn, og
syningen», og hovedstyret mener at
søker, A /S Nordkraft, fremmet
hensynet til ressursutnyttelsen
ikke
derfor delvis etter initiativ fra NVE
nødvendiggjør at staten overtar disse.
forslag om planering der DappaBuskeruds Dagaliprosjekt hadde 350
vatn ble tatt ut av planene og
MW installasjon og kunne karakterisemagasinene i Brynvatn og Kjerres som et toppkraftverk.
ringvatn ble da øket noe. Søker
trakk senere tilbake søknaden om
Hva skjer videre?
regulering av Dappavatn i de oppHele dette sakskomplekset vil bli be- rinnelige planene, og viste samtidig
handlet sammen
med energimeltil muligheter for å overføre avlødingen, som Energidepartementet anpet fra Mannfjellvatna til Svartelva
tagelig vil fremlegge høsten 1979. Det nedenfor Dappavatn slik at hele
skal bli spennende å se hva Buskerud
området rundt Dappavatn ble urørt
gjør i mellomtiden for ikke å falle uteav tekniske inngrep.
nom i medeiersaken.
Ved hovedstyrets
behandling
Erik Tøndevold
av saken ble verdiene i Austerdalen ansett som så store at
hovedstyret
foreslo
at dalen
skulle unntas
fra kraftutbygging. Det ble da hverken aktuelt
med egen kraftstasjon i Austerdalen eller overføring av nedbørfeltet for utnytting i kraftstasjonen i Sørflorden. Imidlertid
anbefalte
hovedstyret
at
Nikkelva som renner ut i pollen
noe lengre ute enn selve Austerdalselva,
skulle overføres
til
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Brynvatn
for utnyttig i Sørfjord
kraftverk.
Hovedstyret
gikk også inn for planendringene
ved
Dappavatn,
slik at hele dette
området
ble urørt
av tekniske
inngrep
og at en heller
økte
magasinene
i Brynvatn
og Kjerringvatn noe.

Overføringen
av
Mannfjellvatna
ble
anbefalt
flyttet
til
Svartelva.
Kartskissen
viser
hovedstyrets innstilling
sett i forhold til
full utbygging som omsøkt.
Alf

1/Ct t5;"1.1

SØRFJORD KRAFTVERK
Oversikt
Tunnel. Hovedstyrets
innstilling.
Tunnel. Tillegg for full
utbygging som omsøkt.
M 1 100 000
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ENERGIA -79

ENERGIA -79 på Sjølyst ble en
utstillingssuksess som de færreste
hadde regnet med på forhånd. Tilsammen 28 000 personer, hvorav
8 000 skolebarn besøkte utstillingen.
Elforsyningens
Informasjonstjeneste (ELI) arrangerte en fellesstand for Samkjøringen av kraftverkene i Norge, Norske Elektrisitetsverkers Forening, Elektroinstallatørenes Landsforbund, Reguleringsforeningenes Landssammenslutning og Landsforeningen for
elektroteknisk industri. Intitativet
til den felles bransjeutstillingen på
ENERGIA -79 ble tatt av ASEA,
Elektro Union, NEBB og Simens.

sysselsettingen
i elforsyningen
og
elektroteknisk industri
kraftproduksjon
fordeling

ca.
ca.

10 000
10 000

installasjon

ca.

10 000

kraftkrevende industri ca. 27 000
elektroteknisk industri ca. 25000

I

bygg og anlegg
diverse

ca.
ca.

sum arbeidsplasser

ca. 100000

15000
3000

Når man snakker om elektrisk energi glemmer man ofte hvilken betydning
bransjen har for sysselsettingen her i landet. Påstanden om at elektrisiteten stjeler arbeidsplasser, håper vi med dette skal være avlivet.

På ELI's stand ble det lagt vekt
på å gi et generelt bilde av elektrisitetsforsyningens rolle i samfunnet,
samt å vise elektrisitetens plass i
vårt totale energibilde.
Ved siden av de mer tradisjonelle informasjonsplakatene hadde
KFItY
utstillerne valgt å satse på det auENERGIFaRBR
,diovisuelle. I en kinosal, som var
igever
Et1frwtamykkel
plassert sentralt på standen, kunne
m.sitimdres$
10000kmiar
man tilby de besøkende slides-serien «ELDISCO» og «Elektrisiteten
— vår viktigste energiform», samt
filmene «Vi varmer våre hjem» og
«Kraft-utveksling over grensene».
En mer eller mindre fullsatt kinosal under hele utstillingen viste at
dette tilbudet ble godt mottatt av de
besøkende.
Den konklusjon vi kan trekke
etter ENERGIA -79 er at bransjen
nådde frem med sin informasjon til
en rekke mennesker som man
ellers ikke ville nå. Erfaringene fra
utstillingen burde tilsi at bransjen
Ett av trekkplastrene på ELI's stand var en større motorsykkel som for første bør satse på å markere sine standi energidebatten
også
gang ble vist i Norden. Plakaten bak sykkelen opplyste at energiforbruket som punkter
går med til produksjon og drift av sykkelen i ett år tilsvarer det én person bruker under neste ENERGIA, som etter
av elektrisitet i hjemmet i lopen av 11/ 2 år. En liten tankevekker for mange.
planen skal avvikles i august 1981.
10

FOSSEKALLEN

Hydrologi for drift av kraftverk

Jo nøyaktigere tilsigsprognosene
er, desto bedre kan elkraftsystemet
drives. Med «Hydrologiske modeller for tilsigsprognoser og kraftverksdrift» av 8/5-78, som er
skrevet i fellesskap av NTH's Institutt for Vassbygging, EFI og NVEHydrologisk avdeling, har elforsyningen fått et godt teoretisk underlag. I det siste har man konsentrert
seg om å utføre metodene i praksis.
NIF-kurset «Hydrologi for drift
av kraftverk» på Fagernes 30/1 —
1/ 2 ble fulltegnet, og man vil
gjenta det 11 —13/9 på Lillehammer. Informasjon og opplæring er
også viktig, men først og fremst
bør et slikt kurs bedømmes tit fra
hvordan man makter å motivere
deltakerne til å bruke sin nye lær-

Hittil har man neglisjert snømagasinets variasjon fra år til år, og
dessuten har man antatt at tilsiget
en uke er uavhengig av tilsiget
uken i forveien (ingen seriekorrelasjon).
Sverre Aam, EFI (medforfatter
Einar Olaussen) fortalte om langtids driftsplanlegging. Med et beregningseksempel
fra Samf(jøringens region 3 introduserte han
metoder for å ta hensyn til både
snømagasinets variasjon og tilsigets seriekorrelasjon. Han antydet
betydelige gevinster i forhold til
nåværende
beregningsmetoder,
men tok selvsagt forbehold om at
driftsfolkene mer eller mindre intuitivt allerede har sørget for å
høste deler av gevinsten.

NVE's faglige miljø ble drøftet
på allmannamøtet 24/11 —77 og
senere oppfulgt i Fossekallen 1/78
og 4/78. Jeg vil derfor benytte anlendngen til å fremheve Hydrologisk avdelings imponerende innsats på kurset med fagsjef Jakob
Otnes i spissen for sine disipler Jan
H. Andersen, Egil Skofteland,
Tom Andersen og Nils Roar Sælthun. Til slutt sender jeg en hilsen
til kurskomitens
medlem Bo
Wingård som satt på Ny Guinea
og svettet mens vi opplevde lastbortkobling i praksis. For å holde
spenningen oppe under 24 minusgrader måtte det lokale elverk
mørklegge lysløypa.
Erik Tøndevold

dom når de kommer hjem.

Tonstadtrioen Lars Audun Fodstad, Leif Nesse og George Hamm
fortalte om Sira-Kvina Kraftselskaps praktiske erfaringer med
korttids
driftsplanlegging.
Ved
bruk av hydrologiske modeller har
man klart å forbedre utnyttelsen
av tilløpet til Tonstad kraftstasjon,
som har et stort og dårlig regulert
lokalfelt. Tilhørerne festet seg nok
særlig ved de oppnådde energigevinstene. Under spørrerunden etterpå var det en som ble småblasfemisk i sin begeistring:
«Mange
mennesker
reiser
nesten helt til Tonstad for å bli
frelst i Troens Dal. Jeg for min
del har valgt å reise til Fagernes.
Nå har jeg hørt en rekke interessante foredrag, men først i nr. 16
fikk jeg høre om økonomisk utbytte. Dere har sikkert nok å
gjøre på Tonstad, men vær så
snill å publisere enda mer om
det dere gjør, for det vil motivere andre til å følge i deres fotspor.»
Vannverdiberegningen har vært
temmelig uforandret siden metoden ble alminnelig kjent i norsk
elforsyning i slutten av 60-årene.

Nytt fra hovedstyret
Ved årets begynnelse var tilgangen
på saker så vidt beskjeden at hovedstyrets første møte i januar ble
besluttet annullert.
Til gjengjeld forelå det til behandling et rekordstort antall saker
til neste møte, 5. februar 1979 (ca.
110 ialt). De fleste av disse var
imidlertid enkle og krevde liten tid
for gjennomgåelse og avgjørelse.
Noen av personalsakene ga imidlertid de to nye tjenestemannsrepresentantene,
overingeniør
0.
Gjerde og montasjeleder 0. E. Johansen, anledning til å markere
seg i hovedstyret.
Av de mere spesielle sakene
nevnes tilråing om et tilskott fra

Konsesjonsavgiftfondet for delfinansiering av et forprosjekt forbundet med utvidelse av laboratoriekapasiteten i Trondheim (samarbeidsprosjekt EFI —NTH). Ellers
nevnes tilråing om statsstønad til
en rekke tiltak som løper over flere år, til kraftforsyning av seterbruk, beitelag og turisthytter, til
strømløse bosteder, til ombygging
for forsterkning av høyspenningsnett og fordelingsnettet m.v.
I samme møte ble også hovedstyret orientert om problemer når
det gjelder planlegging, utvikling
og realisering av etatens kraftledningsprosj ekter.
0. D.
FOSSEKALLEN
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Glaciologiskårsmøte 1978
Noen inntrykk fra et besøk på Island

Den nordiske gren av International
Glaciological Society ble dannet i
1971, og det første møtet ble holdt i
Stockholm i 1971. Siden er det blitt
avholdt årsmøte med ett til to års
mellomrom, og arrangementet
har
gått på rundgang mellom de nordiske
land.
Siste år var det Islands tur og møtet
ble avholdt på Kirkjubæjarklaustur på
Syd-Island i tiden 17. —23. juni. Norge var representert med 13 deltakere,
og deriblant var Edvigs Kanavin, Ola
Kjeldsen og Nils Haakensen fra NVE.
Tilsammen var det ca. 40 deltakere på
møtet.
Vi ankom Reykjavik den 17. juni i
grått og surt vær, men byen var i
feststemning, for på denne dag feirer
islendingene sin nasjonaldag til minne
om frigjøringen fra Danmark i 1944.
Vi ble mottatt av professor Sigurdur
Thorarinsson og Helgi Bjørnsson, som
sto for arrangementet. Bjørnsson var
for øvrig en kortere tid på Hydrologisk avdeling i 1969 —70.
Island er på mange måter et underlig land og helt forskjellig fra de andre
nordiske land. Det er et meget ungt
land. De eldste bergartene som er funnet, er bare 15 —20 millioner år gamle. Landet er vulkansk, og vulkanismen setter sitt preg på landet i form
av store lavastrømmer og horisontale
basaltdekker som gjerne danner en
bratt skrent ut mot kystsletten. Utfor
denne skrenten kaster elvene seg i
praktfulle fossefall. Den mest kjente
fossen er Gullfoss.
Men isbreene er også i høy grad
med på å prege landet. Åttendedelen
av landet — eller 12 000 kvadratkilometer — er dekket av breer, og Vatnajøkull, som er 8000 kvadratkilometer, er nesten 20 ganger så stor som
Jostedalsbreen. Mye av de vulkanske
bergartene er løse og eroderes lett av
breene, og breelvene fører derfor med
seg enorme mengder løsmasser som
har bygget ut en kystslette på flere
tusen kvadratkilometer. En slik slette
som bygges ut av breelver kalles en
sandur — et islandsk ord som har
gått inn i internasjonal terminologi.
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Cand. mag. Nils Haakensen
ble nærmest ved en tilfeldighet
knyttet til Brekontoret — og
NVE. Det var høsten 1969, og
det var spørsmål om 14 dagers
jobb i forbindelse med breatlaset over Syd-Norge. Siden har
han vært ved Brekontoret. Han
hadde da gjennomgått lærerskole og studert matematikk,
kjemi og fysikk i Trondheim.
Senere har han også studert geografi.
Ved siden av yrket har Haakensen vært «besatt» av stor reiselyst, og har besøkt de fleste
land i Europa. Et foreløpig klimaks i den sammenheng er fotturen i Himalaya for tre år siden.
Han er dessuten ukependler
til Onsøy der han driver gårdsbruk, og om tiden skulle falle
lang stiller han gjerne som nattportier på et hotell i Fredrikstad
helgene.
Nå har Nils Haakensen vært
på årsmøte i Den nordiske gren
av International Glaciological
Society som ble holdt på Island.
I ord og bilder forteller han
om sine inntrykk i den

Den neste dagen reiste vi med buss
fra Reykjavik til Kirkjubæjarklaustur,
og under Sigurdur Thorarinssons ledelse besøker vi noen av de severdighetene Island har å by på.
Vi passerer Hveragerdi som er sentrum for grønnsak- og blomsterproduksjon på Island. Her dyrkes det i
store veksthus som oppvarmes av
varmt vann. Vi besøker geysiren
Strokkår, som hvert 5. minutt sender
en kokende vannsøyle 30 —50 meter
til værs. Vi reiser videre oppover
langs elven Hvitå til Gullfoss. Denne
fossen får Vøringsfossen til å blekne.
Her styrter kaskader av vann seg i to
trappetrinn ned i et trangt gjeL
Så går turen videre østover på
kystsletten. I nord ser vi Hekla som
hadde sitt siste utbrudd i 1970, og ute
i havet ser vi silhuettene av Vestmannaeyar som fikk føle vulkanen på
nært hold i 1973.
Lenger østover kjører vi over Myrdalssandur og passerer Myrdalsjøkull.
Under denne breen ligger vulkanen
Katla, som har hatt utbrudd omtrent
hvert 50. år og forårsaket enorme
flommer — såkalte Jøkullhlaup —
fordi isen smelter under utbruddet.
ved slike jøkullhlaup transporteres
enorme mengder løsmasse med elvene
utover sanduren.
Videre kjører vi over et stort lavafelt .som kom fra et utbrudd i spaltevulkanen Eldgjå i 1783. Utbruddet
var på 12 —13 kubikk-kilometer og
lavafeltet dekker 500 km2. Under dette utbruddet omkom 70 % av husdyrbestanden og 20 —25 % av menneskene på Island.
Om kvelden kommer vi frem til
Kirkjubæjarklaustur,
en liten grend
med kirke, landhandel, posthus og internatskole. Skolen er hotell om sommeren. Det er her vi innlosjeres og
hvor årsmøtet skal avholdes. Møtet
skal vare i 5 dager, og ekskursjoner
har fått stor plass på programmet, og
værgudene følger opp med strålende
vær.
Vi reiser østover over sandurområ6ene på den nye veien rundt Islands
sydkyst som ble ferdig i 1974. Vi har

her en praktfull utsikt mot Vatnajøkull, og mange av dens utløpere kommer helt ned på sanduren. Skeidaråjøkull er den største utløperen, og det er
elven fra denne breen som har vært
det største problemet for veibyggerne.
Omtrent hvert 5. år tømmes Grimsvøtn, som ligger i et vulkansk innsynkningsområde under breen, og forårsaker et såkalt jøkullhlaup, hvor
utrolige mengder med vann, is og
grus strømmer ut over sanduren, og
da vil breelvene lett skifte leie på den
flate sanduren. Det er bygget store
forbygninger for å holde elvene i sine
løp, og broene er bygget for å tåle en
vannføring på 10 000 kubikkmeter i
sekundet. Broene besto sin første prø-

ve i 1976, men det var et relativt lite
jøkullhlaup. Det har imidlertid forekommet jøkullhlaup på 40 000 m3/s.
Slamtransporten kan bli opp til 70
tonn pr. sekund.
Skeidararsandur er en enorm sandflate på over 1000 kvadratkilometer
og uten vegetasjon. Hvor store mengder av sand og grus som kommer fra
breen, får man et begrep om når man
hører at den innerste delen av sanduren har bygget seg opp 20 m siden
landnåmstiden, og at et fjell som var
en øy for 1000 år siden nå ligger
2 —3 km innenfor kysten. Materialtransporten fra Vatnajøkull er beregnet til 50 millioner tonn pr. år.
Lenger øst passerer vi Breidamer-

Deltagerne på motet samlet foran Solheimajökull
askenedfall fra de mange vulkanutbrudd.

kurjøkull, en annen stor utløper fra
Vatnajøkull. Den kalver i et vann og
danner isfjell med de underligste former som lager en trolsk stemning.
Mellom disse isfjellene er det enkelte av møtedeltagerne foretar et forfriskende bad.
Lenger øst ligger øræfajøkull, som
er 2119 m høy og Islands høyeste fjell.
Herfra styrter fantastiske brefall ned.
Vi tar også noen breer i nærmere
øyesyn og ser på morener, brestruktur
og materialtransport. Det er imidlertid
vanskelig å sammenligne med norske
forhold. På Island har alt en større dimensjon.
Men årsmøtet er ikke bare ekskursjoner. Det ble også holdt en rekke fore-

— en utloper fra Myrdalsjökull. Breene på Island er mange steder helt sorte p.g.a.
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drag hvor det presenteres resultater fra
glaciologisk, hydrologisk og kvartærgeologisk forskning som drives i
Norden og på Grønland.
Av emner som ble behandlet kan
nevnes: helgi Bjørnsson fortalte om
radioekkomålinger
som er gjort på
Vatnajøkull og Myrdalsjøkull, på den
siste er det funnet istykkelse på 250
m. Det ble orientert om materialtransportundersøkelser på Island, spesielt
under jøkullhlaup kan sedimenttransporten være stor, opp til 100 gram pr.
liter. Resultatene fra glaciologiske undersøkelser på Island viser at breene
der har begynt å gå frem igjen.
Det ble gitt orientering om tefrakronologi. Det er askelag fra forskjellige
vulkanutbrudd som kan gjenfinnes og
brukes til datering av forskjellige begivenheter. Metoden er også brukt til
datering av iskjerner fra Vatnajøkull.
Det ble orientert om hvordan oksygenisotopen 018 og dens variasjoner i
løpet av de siste 10 000 år er blitt
brukt for å klargjøre grunnvannsbevegelser på Island. Videre la noen av
danskene frem en del forskningsresultater som var blitt gjort på borekjernene fra Grønlands innlandsis.
Wibjørn Karin prøvet å sette brevariasjoner i Nord-Sverige i sammenheng med klimavariasjoner etter å ha
analysert sedimentkjerner fra bresjøer.

Når basaltlava størkner langsomt, dannes det sekskantede søyler — såkalt søylebasalt.
Her ser vi Svartfoss i Skaftafell nasjonalpark som kaster seg utfor et overheng som er
dannet av søylebasalt. Det er endene på disse sekskantede, loddrettstående søylene forsidebildet viser.

Det ble også tid til diskusjoner, og
for oss som driver med glaciologi er
det nyttig å få nye impulser.
Årsmøtet ble avsluttet med at Valter Schytt fra Stockholm Universitet
inviterte til neste møte i Tarfala i Sverige i august 1979.
Den 24. juni er vi igjen i bussen på
vei tilbake til Reykjavik. På veien opplever vi en virkelig sandstorm over
sanduren. Fallvindene ned fra breen

hvirvIer opp sand og støv så sikten reduseres til noen få meter.
Tilbaketuren legges om Thingvellir,
Islands nasjonal-helligdom. Her holdt
Alltinget — Islands nasjonalforsamling til —fra 930 til ca. 1800, da det
flyttet til Reykjavik.
Om kvelden er det avslutningsfest i
restaurant Naust i Reykjavik før møtedeltakerne skilles. Mange ble igjen på
Island noen dager for å se mer av det
fantastiske og egenartede landet.

Ved BreidamerkurjOkull er det bare en kilometer mellom Vatnajdkull og havet, og på denne smale stripen går den nye veien rundt
Syd-Island. Bildet viser broen over breelven Jökulså, som kommer fra Breidamerkurjökull.
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Modell av Hovdefossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen utprøves
ved Vassdrags- og Havnelaboratoriet (VHL) i Trondheim

Hovdefossen kraftverk bygges for å utnytte fallet i Lågen mellom Losna og Hunderfossen kraftverk. Elveløpet er ved
damstedet delt i to av en holme. Kraftverkets to rørturbiner, som samlet vil kunne yte 22 megawatt, skal bygges på
dene ene siden, og dam og luker skal ligge på den andre siden av holmen.
I modellen ved VHL skal undersøkelsene omfatte utforming og dimensjonering av dam, pilarer og luker. Plassering
og forming av innløp og avløp ved kraftverket blir nøye utprøvd for å få mest mulig effekt ut av vannmassene. En
fisketrapp og et arrangement for tommerfiøfing står også på prøveprogrammet.
Under arbeidene med slike modeller blir gjerne forholdene i elva og drift av kraftverket demonstrert for
oppdragsgiver, berørte interesser i grunneierlag og fiskeforeninger. Av erfaring er dette den letteste måten å diskutere
seg fram til ønskede løsninger.
Forsøkene ved VHL beregnes å være sluttkjørt i februar 1979.
Oppdragsgiver er Oppland Fylkes Elektrisitetsverk.
Kontakter ved VHL er: Kåre TVINNEREIM og Reidar DAHL.
FOSSEKALLEN
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«Kraftkarer»sykler mellom
himmel og jord
Reportasje:
Salve Haugaas og Erik Holand (foto)

Tre mann side om side på sykkel
høyt over tretoppene i Froland. Dette
synet har fått mange til å risikere
kink i nakken av bare forbauselse.
Det er ikke utsendte medarbeidere
fra Cirkus Arnardo det her er snakk
om. Nei, de luftsyklende karene er
fra Froland og Holt, og ansatt i
Statskraftverkene.
Det er arbeidsgjengen «på strekket» som har holdt på å legge siste

hånd på en del av kraftlinjen mellom
Solhom ved Knaben og Boylestad
som er på ferde.
Jobben de i øyeblikket gjorde var å
feste «kjøttbein», eller rettere sagt avstandsholdere mellom de parvise kablene. Disse skal kort og godt sørge for
at ikke de strømførende kjempekablene skal gnisse i hverandre.
Er det ikke en noe uhyggelig
jobb å sitte slik og arbeide i høyder på
ofte langt mer enn 100 meter? roper vi
opp til kabel-fantomene som for øyeblikket skal plassere en mast på toppen av en hei, og derfor befinner seg
forholdsvis nær den frolandkse jord.
Det er et veldig greit arbeide,
sier Helge Grandalen som før han
begynte for Statskraftverket seilte i
10 —12 år på de syv hav. Nå er han i
hvert fall på landjorda det meste av
døg net.
Mannen på nabo-kabelen, Magne
Oland, er også godt fornøyd der han
sykler. Han er fra Holt og drev tidligere som røkter på Holt Landbruksskole. Dette er et mye friere liv enn å
stelle griser, da hadde jeg omtrent
aldri fri, sier Oland mens han heiser
opp en pose med «kubein» fra fjerdemann på laget, Per Yngvar Nordmann, som følger langs bakken —
over hei og dal og myr — et beltekjøretøy.
Ble hengende fast
Men blir det ikke litt kjedelig å
ikke engang kunne stige av sykkelen
når man vil?
Nei, vi synes ikke det. Det holder
med to halvtimes spisepauser daglig på
bakken, sier Helge Grandalen, som
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Helge Grandalen fra Froland
og Magne Oland fra Holt tilbringer dagen lang med
«luftsykling» over tretoppene på Statskraftverkenes nye linje mellom Knaben og Froland.

Helge Grandalenklar til å stige på sykkelen igjen etter å ha loftet den forbi et isolatorfeste, mens Øystein Oland tar seg en liten pause
med bena trygt plantet på kabelen.

legger til at det er litt verre om sykkelen setter seg fast.

løpig har ingen av dem blitt hengende i
løse lufta. Utrolig nok, synes vi, for
særlig
når man skal flytte sykkelen
— Det hender en gang i blant. I fjor
forbi
de
store mastene opptrer man
ble jeg en gang sittende helt fast i 11/2
som
rene
apekatter.
time. Sykkelen ville ikke rikke seg, og
Karene går også apekattene en høy
man måtte langt av sted for å hente
tau. De fikk omsider heist meg ned ved gang når de skal ned for å spise eller
for å ta kvelden. Da slipper de seg ned i
å stelle til en båtmannsstol.
full fart på bardunene som holder masKarene arbeider naturligvis med sik- tene — selv om det sliter godt i støvkerhetsbelte festet om livet, men fore- lene.

Tungt i motbakkene

Det er ofte en ganske slitsom oppgave å sykle på kablene. Er det strekk
på opptil 7 —800 meter, så blir det
nokså sidt på midten og hard motbakke opp til neste mastefeste. Da er
det tungt å trø, og sykkelen spinner så
man må ta armene til hjelp.
Hva med et slikt arbeide
og uvær?

i storm

Det er ikke mulig å gjøre denne
FOSSEKALLEN
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jobben når det blåser for mye. Da blir
det for mye husking, og heller ikke kan
vi sykle når det er glatt og isete på kablene.
Og det er ikke snakk om å svimle
der oppe i hoyden?
Nei, det er ikke noe problem når
vi sitter slik. Man mister liksom helt
kontakten med bakken.
Men Magne Oland glemmer ikke så
lett første dagen han begyntd jobben
og skulle klatre i mastene. Det var ekstra stor skyfart den dagen, og når han
tittet ut i luften, så virket det som om
hele masta holdt på å deise i bakken.
Men man venner seg fort til slike problemer.
Nå hører det også med mange andre
oppgaver for karene på «strekket» enn
bare å sykle på firehjulingen i tynne
luften. Man har med å få de 6 store
kablene trukket ut og på plass, og de
skal f.eks. skjøtes. Her kommer Grandalens sjømannsferdigheter til sin rett,
han spleiser og står i — det blir mye
bedre enn maskinspleiser, forteller kameratene.
Så sykler de tre videre — side om
side — på hver sine to tråder. De har
nemlig en form for akkord, og de må
raskt videre skal det bli penger av det.
Fortjenesta er de ganske godt fornøyd med, men mastemontørene
tjener bedre. Det mente syklistene de
også fortjente, for å montere stålmaster er et voldsomt slit.

Stor arbeidsplass
Statskraftverkene har en stor virksomhet i Sør-Norge for tiden, og det
praktiske arbeidet dirigeres fra kontorene som er opprettet i Lillesand. Lillesand-avdelingen virker i et område
fra Porsgrunnstraktene til Tyssedal på
Vestlandet. Overingeniør Gausland er
driftsleder og har ansvaret for ca. 170
ansatte, iberegnet kokker og andre
hjelpemannskaper.
På Solhom — Arendal-linja, som
altså stanser på Bøylestad, er det for tiden ca. 120 mann i arbeide, og nye linjeprosjekter skal løses etter hvert. Det
er fullt opp å gjøre for hele arbeids-
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Her monteres avstandsholdermellom kablene. Arbeidet går raskt unna på akkord.

ENERGIA -79
og NVE's fravær
Energia -79 ble arrangert i Sjølystsenteret i tiden 23. —28. januar -79.
Fra programmet sakses:
Formål:
gi en helhetlig og objektiv presentasjon av dagens og fremtidens energisituasjon og å vise energiens plass i den
totale samfunnssammenheng.
Omfang:
Arrangementet omfatter en utstilling og et tredelt seminaropplegg.
Utstillere:
Som utstillere deltar Olje- og energidepartementet, bransje- og næringsliv-

stokken i hvert fall fram til 1983, sier
Gausland.
Og så vidt vi forstår kan det innen
den tid dukke opp atter nye prosjekter,
f.eks. i forbindelse med eventuell utvidelse av Danmarks-forbindelsene, som
vil kreve ytterligere utbygging av linjenettet. Om slike ting foreligger det
imidlertid ikke konkrete vedtak ennå.

700 000 pr. kilometer
Hva koster det å bygge slike
kjempelinjer, som Solholm —A rendallinjen er et eksempel på?
Det er et vanskelig spørsmål, for
prisene stiger jo stadig. Men jeg skulle
tro at kilometerprisen vil ligge på omkring 700 000 kroner. Denne linja er
ca. 105 kilometer lang.
Når skal den store transformatoren på Bøylestad bygges, hvor det blir
tilkobling for Aust-Agders kraftlinjenett?
Det er ennå ikke avgjort. Dette
kommer en del an på interessen fra
f.eks. Aust-Agder Kraftverk og Arendals Fossekompani.
Er det ikke slik at denne transformatoren er så stor, at det må skje en
veiutbedring til Bøylestad for å få den
på plass?
Ja, det har vært forhandlinger
med bl.a. Froland kommune om et
samarbeide her, men for tiden har jeg

sorganisasjoner, forskningsinstitutter,
interesseorganisasjoner/ -grupper, politiske partier og enkeltbedrifter. 73
stands dekker 6000 m2 gulvareal.
Besøkende:
Lokale og sentrale politikere.
Lokale og sentrale myndigheter.
Skoleelever/ studenter (fra 9-årig
skole og oppover).
— Fagfolk (ikke spesialister), dvs.
personer som p.g.a. sitt yrke er
interessert i en totaloversikt.
Publikum.

inntrykk av at dette står litt i stampe.
Men vi er interessert i å komme fram
til en løsning.
Litt av en transportåre
Hvor mye kraft kan det transporteres gjennom en slik linje som den
som nå bygges mellom Solhom og Froland?
Den vil kunne greie mellom
650 000 og 700 000 kilowatt. (Vi regner i hodet ut at det skulle rekke til
200 000 husstander som bruker 3,5 kilowatt i gjennomsnitt.)
Er skjønnet for grunnerstatningene holdt?
Skjønn har vært holdt fram til
grensen mellom Evje og Vegusdal, og
skal fortsette neste år fram til Bøylestad.
Til slutt i disse innskrenkningstider, ingen oppsigelser i vente hos dere?
Nei, oppsigelser er det ikke snakk
om. Det har heller ikke vært aktuelt så
lenge vi har drevet her nede. Tvert i
mot har vi stadig måttet ta inn folk. En
annen ting er at det på den verste tiden
om vinteren kan være litt vanskelig å
holde alle i arbeide, særlig når vi holder på med linjer over høyfjellstrekninger.
Det er altså bare å slå fast at Statskraftverkene er en god arbeidsplass på
Sørlandet, og man gjør seg i stor grad
nytt av lokal arbeidskraft.

Seminaropplegg:
Består av skoleprogram, fagseminarer og publikumsdebatt.
Hvorfor var ikke NVE representert
på utstillingen?
Knut Stabell

I innbydelsen til å delta i utstillingen
«Energia 79» het det bl.a.: «Kjernen
utstillingen vil bli en presentasjon i
Olje- og energidepartementets regi som
vil bestå av følgende hovedtemaer:
1 . Vekst i forbruk, økonomisering —
hva kan den enkelte borger gjøre?
Vannkraft-, varmekraftutbygging.
Offisiell norsk oljepolitikk.
Alternative energikilder.»
På dette grunnlag regnet NVE med
at departementet ivaretok etatens interesser og at NVE's spesielle fagområde ble innpasset i presentasjonen.
Avgjørelsen om at NVE ikke skulle ha
egen stand på utstillingen ble tatt av
Generaldirektøren.
Øystein Skarheim
Informasjonssjef

Resultat fra høstens
lysbildekonkurranse
Det ble levert inn 24 bilder til konkurransen fra ialt 6 medlemmer av
NVE, hovedkontorets fotoklubb. Bildene ble bedømt av Huse og Raaberg
fra STK-kameraklubb
på fotomøte
den 3.10.1978. De fem beste bildene
var (i alfabetisk rekkefølge):
Bjørn Askildsen: Båt i motlys.
Bjørn Askildsen: Furu og vatn i
motlys.
Svein Larsen: Smuget.
Dan Lundquist: Nøtteskrike.
Tor Syvert Aass: Bjørkekvist.
FOSSEKALLEN

Personalfest
på Velferdshuseti Glomfjord
For andre gang dette år kunne Velferdsstyret be inn kraftverkets ansatte
med ektefelle til festlig samvær i Velferdshuset. Personalfesten skulle vært
holdt på nyåret 1979, men ble forskjøvet som følge av pensjonsavgang for
montasjeleder Wilhelm Flink, samt tildeling av gullnåler til 3 av NEKF's
medlemmer for 25 års medlemskap i
foreningen. Videre fant vi å kunne avvikle det årlige kontakt- og informasjonsmøte i samme tilstelningen. og vi
duket for 43 personer, inklusive 4 innbudte gjester.
Kveldens æresgjester med fruer
var:

Kl. 20.00 førte herrene sine damer
til bords. Det ble tatt godt for seg av
bordets gleder, en utsøkt middag, tilberedt av stuert Viggo Bottolfsen, og
prikkfritt servert av fire unge damer.
Mellom forrett og hovedrett ble det
foretatt tildeling av gullnåler til æresgjestene. J. Bottolfsen og G. Grimnes
talte for jubilantene, og G. Grimnes
festet gullet på jakkeslagene til Flink og
Stavnes.

Etter hovedretten ble ordet gitt til
bestyrer Jenssen som talte for Wilhelm
Flink og overrakte ham Statskraftverkenes kronebestemte gave, en stor tinn
blomstervase med inskripsjon, samt en
blomsteroppsats,
og deretter talte
driftssjef Voldhaug til æresgjesten og
overrakte Statskraftverkenes takkeadresse for lang og tro tjeneste, 4272 år
i Glomfjord kraftverks tjeneste. Flink
ble ved begge høve omtalt som hedersmann.

Montasjeleder Wilhelm Flink som
avsluttet sin tjeneste den 31.12.1978
etter 421/2 virkeår på samme sted, arbeidspIass. W. Flink var også kandidat
til gullnålen.
Videre var spesialarbeider Harald
Stavnes og pensjonist Alex Stamnes
gullmerkekandidater,
men sistnevnte
hadde sykdomsforfall, og derfor avskåret fra å delta i festlighetene.
Innbudte gjester var T. Voldhaug
med frue fra Oslo-administrasjonen og
G. Grimnes med frue fra NEKF's forbundskontor i Oslo.
Kveldens program ble ledet og knyttet sammen av Velferdsstyrets formann, som åpnet festlighetene kl.
19.00 med framføring av velkomstprolog. Formannen ga deretter en kort
orientering om Velferdsstyrets virksomhet i 1978, samt oversikt over
forbruk og disponible midler pr.
1.12.78 i Velferdskassen. Det ble videre foretatt hurtigvalg på femte representant til Velferdsstyret, og Esther Ellingsen ble foreslått og enstemmig
gjenvalgt. NEKF og Glotnfjord kraftverk hadde allrede oppnevnt 2 representanter hver, med ett og to års funksjonstid.
Ordet ble så overlatt bestyrer Jenssen som orienterte om driftsåret 1978
og hva som var forventet av 1979.
Deretter fikk driftssjef Voldhaug ordet
og ga en kort innføring om Osloadministrasjonen,
dennes funksjon
og
Glomfjord kraftverks plass i denne.
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—
æresgjesten, montasjeleder Wilhelm Flink, med NVE-gaven, en tinnvase med inskripsjon. Driftsjef T. Voldhaug var blant de mange som uttrykte stor anerkjennelse og takk
til Wilhelm Flink.

Fru Johanne Flink ble overrakt blomster av velferdsstyrets formann.

Velferdsstyrets formann var versifisert for kvelden. Han fremsa samarbeidstakken fra ansatte på vers og overlesuppetertinn
stor
en
verte
rin/ punsjebolle med øse. Bollen hadde
gravyr med hilsen fra arbeidskamerater ved Glomfjord kraftverk. Det står
kvinner bakom alt, og formannen
hadde heller ikke glemt damene. Fru
Johanne Flink fikk sin blomsterbukett
fra Velferdsstyret som takk for at hun
hadde stelt pent med sin mann, og sørget for å jage ham på arbeid i rett tid,
samt skolert harn til samarbeidsvilje.
Fru Sally Stavnes ble også husket for
godt stell av sin mann, og av samme
grunner som ovenfor fikk også hun sin
fortjente blomsterhilsen fra Velferdsstyret. Så var det æresgjesten som
hadde fått sine gaver, om noe mangelfullt, for det var et stort gapende hull i

NVE-vasen, og dette måtte tettes. Men
dette var ikke hovedsak i denne sammenheng, fordi Flink har tidligere
vært medlem av Velferdsstyret og
gjort sin innsats der til glede for alle
ansatte, og for dette tettet Velferdstyrets formann hullet i blomstervasen
med en liten blomsterkvast som hilsen
og takk fra Velferdsstyret.
Det var flere gaver underveis til hedersmannen Flink. NEKF's formann
J. Bottolfsen fikk så ordet, ga Flink en
rosende omtale og overrakte ham et
flott tinnkrus med inskripsjon fra foreningen. Videre delte han ut blomster
til æresgjestenes fruer. Fruene til innbudte gjester ble heller ikke glemt og
disse fikk også sin blomsterhilsen fra J.
Bottolfsen. Fra stensilert kuvertsanghefte ble det sunget titt og ofte, og
sangene var tilpasset de forskjellige se-

remonielle handlinger før, under og
etter middagen.
Etter desserten var ordet fritt og bestyrer Jenssen benyttet anledningen til å
overrekke driftssjef Voldhaug et forstørret og innrammet bilde fra Glomfjord til sitt kontor, som minne fra
denne hyggekvelden. G. Grimnes fikk
overrakt en bok fra bestyrer Jenssen
med tittel «Trekk fra Glonfflords historie» som et minne fra hyggekvelden i
Glomfjord.
Nå kunne en tydelig merke kribling
i beina etter lang tid rundt bordet. Det
ble fortgang i sakene, salen ble ryddet i
rock-, travolta- og valsetakt. Importert
musiker, J. Fagermo fra Bodø, begynte
å traktere sitt elektroniske orgel, og det
tok ikke lang tid før par etter par lirket
seg ut på dansegulvet for å få satt bevegelse i middagsmåltidet. Det ble danset
både vilt og rolig og alle var i bevegelse
på gjestevisitter rundt bordene til en
hyggelig prat og overhøring av muntre
historier og vitser. Stemningen steg og
steg utover kvelden som barometer for
godvær, og det ble langt utpå
«MORRAN» før de siste gjestene
tenkte på «HEIMFARTEN».
Velferdsstyret stiller ikke sitt lys
under en skjeppe, men vil konstatere
faktum: En feststemt, hyggelig og minnerik aften er listet opp og lagt til øvrige arrangementer, og vi retter en
hjertelig takk til alle deltakere som har
bidratt med festglede og godt humør.
Hans Hansen
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NVE

Hovedkontoretspensjonistforening

Stiftelsesmotet i hovedkontorets pensjonistforening gikk av stabelen 18. januar i år. Stemningen var positiv og
entusiastisk og det er ingen tvil om at vi har å gjøre med pensjonister som er istand til å skape et aktivt og trivelig
miljo.
Det ble foreløpig enighet om å avholde et «treff» i måneden og at det mellom treffene blir lagt opp til tilbud om felles
teaterbesøk m.m.
«Treffene» blir vekselvis på formiddags- og kveldstid, i Middelthunsgt., og foredrag, filmkvelder m.m. vil inngå i
programmet ved enkelte anledninger.
Det er også meningen å arrangere to dagsturer i løpet av året. Det er å håpe at de ansatte ved hovedkontoret kjenner
sin besøkelsesfid og stikker innom og slår av en prat når det ryktes at våre pensjonister har inntatt speilsalen.
Det bor nevnes at det ble valgt en forelopig formann, som skal være kontaktleddet mellom NVE og pensjonistene, og
han heter Olav Skjørten.
Her ser vi et utsnitt av deltakerne i stiftelsesmøtet i Hovedkontorets pensjonistforening. Fra venstre: Helge Stange, Personalavd., Leif
Ulsund, Alf 13. Kleven, Edel Garmann, Edvigs Kanavin, Bjørn Askildsen og Gunnar Martinsen. De to sistnevnte tilhører Personalavdelingen.
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Kalles's refleksjoner:

Gatelys
og trafikklys

Jeg mottar stadig
invitasjoner til foredrag, kongresser,
kurs, paneldebatter, seminarer og
symposier
om
energi. Etter nyttår
kom først kursdagene på NTH 3 —
5/1 med «Tilgang
på energi og fremtidig
forbruksmønster» og seinere var det seminarer på Norges Varemesse 23 —25/1
under utstillingen
Energia 79.
Dessverre måtte jeg være heime og
passe telefonen mens de andre dro
avgårde. Håper å få lese i Fossekallen
om de praktiske resultatene. Framleis
venter jeg på at man klarer å slokke
alle gatelysa midt på dagen.
Det spørs om Johan Sverdrups parti er i live til å feire 100-årsdagen i
1984. Partilederne har trukket seg
mens leiken var god og skaffet seg
sivile jobber. Nylig blei Eva Kolstad
likestillingsombud, og hun har allerede vært på befaring i nabolaget til
krysset Kirkeveien/Middelthuns
gate
hvor det vrimler av røde og grønne
menn, men ingen kvinner. Det blei
straks nedsatt et interdepartementalt
utvalg, som har kjørt seg fast i et
uløselig problem. Velges en kvinnefigur med skjørt, er det framleis diskriminering, og velger man bukse,
kan ingen se at det omsider er blitt lik
fordeling av de to kjønn.
KALLE

Alta-politikere på
«erfaringstur»til Suldal

Representanter fra Alta kommune har nylig avlagt et besøk i Suldal i den hensikt
å bli satt inn i de erfaringer administrasjonen og politikerne har høstet under
Ulla/Førre-utbyggingen.
Kraftutbyggingen i Alta står for døren og selv om den
ikke får det samme omfang som Ulla-Førre uttaler ordfører Harald Mjøen at besøket har gitt mange verdifulle impulser. Det gjelder f.eks. varige arbeidsplasser,
bosteder, industribygg m.v. etter anleggsperioden.
Alta kommune har 13 000 innbyggere som er tre ganger så mange som i Suldal, og er en av de få kommunene i Finnmark som har hatt vekst i folketallet de
senere år. Kraftutbyggingen i Suldal er, som nevnt, langt større enn den forestående i Alta. Kostnaden av ett års drift ved Ulla-Førre vil tilsvare hele kostnaden
av Alta-anlegget. Suldal kommune ønsket kraftutbyggingen velkommen til kommunen, mens det i Alta var stort flertall i kommunestyret mot utbyggingen.
Det er fremdeles motstand mot utbyggingen blant folk i Alta, men ordfører
Mjøen, som selv gikk inn for utbygging, sier til Stavanger Aftenblad at de fleste
politikerne nå aksepterer at utbyggingen kommer og vil gjøre det beste ut av det
som nå er et faktum.
Alta-delegasjonen har også avlagt besøk i Eidfjord og hatt et tilsvarende møte
der i samband med anleggsdriften og de erfaringer som er høstet. Det ser med
andre ord ut til at Altas politiske og kommunale myndigheter ønsker å sette seg
grundig inn i materien før utbyggingen braker løs for alvor.

Larsen
i Kina
Generaldirektør Sigmund Larsen reiste i siste halvdel av februar til Kina som leder for en
vannkraftdelegasjon.
Samtidig
reiste også en oljedelegasjon
under ledelse av ekspedisjonssjef
Karl E. Manshaus.
Bakgrunnen for de to delegasjoners besøk er de kontakter
og avtaler statsråd Bjartmar
Gjerde knyttet da han besøkte
Kina i november i fjor.
Når det gjelder utbyggingen
av vannkraft, er det enighet om
at man skal kartlegge konkrete
prosjekter, og at et handlingsprogram skal utarbeides før det
skal vurderes om en avtale skal
inngås.
Vannkraftdelegasjonen består
foruten generaldirektør Larsen
av to andre NVE-ansatte, nemlig fagsjef Ommund A. Hauge
og avd.ing. Bjørn Braaten. Sistnevnte er delegasjonens sekretær.

Varamann
til bladstyret
Som varamann
til Fossekallens
styre for Edv. Moen har Norsk Aroppnevnt
beidsmandsforbund
Sjur
Stakseng, Vøringsfoss.

RETTELSE
Vi beklager meget at Lucia, som opptrådte i forrige nummer av Fossekallen, slett ikke befant seg i E-direktoratet. Det var på Elektroavdelingen hun
opptrådte med smil og julebakst, da vi
hastet forbi og knipset vårt bilde. Hvilket herved understrekes og, som sagt,
beklages!
FOSSEKALLEN
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Returadresse:Fossekallen,
postboks 5091 M aj.
Oslo 3.

Hovedstyret sa «nei» til Øvre Tinnå

Fossekallen har ved fiere anledninger gjort merksam på muligheten for bladets lesere —
også utenfor NVE — til å
komme med innlegg om hva de
måtte ha på hjertet, eller om
tips som kan føre til stoff i bladet.

Prosjektet ble beskrevet i nr. 1, og
vi varslet en artikkel i neste nummer hvor man ville antyde hvilken
vassdragspolitisk lærdom som kan
høstes av denne saken til nytte for
planlegging i andre vassdrag. Forfatteren ønsker imidlertid å forelegge sin artikkel for saksbehandlerne i SKK, DVF og Vassdragsdirektoratet, og vi bringer den i stedet i nr. 3. Hovedpunktene er:
1. Burde og kunne innstillingen
fra Direktoratet for vilt og fersk-

vannsfisk (DVF) ha kommet
tidligere?
Vern eller flerbruksplan?
Er prosjektet helt spesielt eller
finnes det så mange lignende
proSjekter at man bør redusere
Norges praktiske vannkraftpotensial?
Hvorfor ble det ikke presisert at
utbygging av Øvre Tinnå ville
ha gitt høyere vannstander i
Tinnsjøen enn i dag?

Tilsettingsrutinene
Synspunktene på tilsettingsrutinene i NVE ser ut til å være blant de faste
postene i Fossekallen. Jeg skal forsøke å unngå bidrag til forlengelse av
diskusjonen, men vil gjerne få komme med følgende faktiske opplysninger:
.Vi har et instruksverk som fastlegger blant annet tilsettingsrutinene i
NVE. Instruksen slår fast at hovedstyret supplert med tjenestemannsrepresentanten er tilsettingsmyndighet. I de tilfelle en ordinær hovedstyrebehandling vil innebære en uheldig forsinkelse vil saken kunne
avgjøres av generaldirektøren med etterfølgende orientering til hovedstyret. Hovedstyret har vist stor forståelse for bruk av denne adgang. Når det er tale om kurante tilsettingssaker og det er enighet mellom administrasjonen og tjenestemannsrepresentant om standpunktet,
vil saken således kunne avgjøres uten forsinkelser.
Med sikte på å korte ned på behandlingstiden er det gjennomført en
nyordning hvoretter mye av søknadsbehandlingen er lagt til den lokale
administrasjon. På den måten vil gjennomgangen av søknadene kunne
starte på et vesentlig tidligere tidspunkt. Erfaringene hittil av denne
omlegging har vært gode.
I møte 7. desember 1978 i Hovedsamarbeidsutvalget for statskraftverkenes drift ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere
gjeldende tilsettingsrutine og eventuelt å komme med forslag til endringer. I denne gruppen vil det også bli representanter for
tjenestemannsorganisasjonene. Det er regnet med at arbeidet vil kunne
avsluttes umiddelbart etter sommerferien.
Vi er alle interessert i at arbeidsoppgavene løses på beste måte. Dette
gjelder også behandlingsmåten av tilsettingssaker. Jeg tror at vi gjennom
en saksbehandlingsrutine med i alle fall to trinn, kan eliminere visse tanker om for sterk subjektivitet i avgjørelsene.
I Administrasjonsdirektoratet 8.2.79
Erik Nybø
Det har etter hvert blitt mange og interessante innlegg i Fossekallen om personalbehandlingen i tilsettingssaker. I og med administrasjonsdirektørens ovenstående redegjørelse finner derfor redaktøren det naturlig å sette strek for en videre meningsutveksling om denne sak i spaltene, med mindre helt spesielle og
nye synspunkter kan trekkes frani.
Red.
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