OSSEKALL
MEDDELELSESBLAD

FOR

NVE

Gammelt vannhjulfor irrigasjonved Trebi§njica — side 3

NR. 9 - 1979 - 26. ARGANG

FOSSEKALLEN
Utgitt av:
Hovedstyret for Norges vassdrags-

REDAKTOR:
SLAOSTN'RE:
FOR AKA
Ov
anler E. T
Ovefingenier
F. W Gusdal (
FOR STATSTJENESTEMA
Konaulent J.

FOR STATS

Synspunkter

I

og innlegg står for

eg n regn ng og representerer

FOR NVE:

eller blad-

okt. 1979

REDAKT4
Telefon 4

INNHOLD

Side
Fossekallen og Altautbyggingen
2
Et besøk i Jugoslavia
3
Anleggskokker — eller
kvinnelige våghalser i et
massivt mannssamfunn
7
Helikoptermontering —
nytt begrep i kraftledningsbygging
8
Statskraftverkenes distriktskontor i Mo i Rana
10
NEVF's styre
10
Kan norske flomskader
reduseres
11
Planene for Breheimen 1980 13
Thor Lund — nytt hovedstyremedlem: En fornuftig
utbygging basert på
fornybare energikilder
14
Ulla-Førre-anlegga interessert
frivillig Tydding av skog
15
Post 42 — Små vannkraftkilder
15
IFLA kongress i England
6. —10. september 1979.
«Landskapet i år 2000,
bevart eller ødelagt?»
16
El-forbruket stiger
17
Strømregningene blir
enklere
17
Cigre komite besøker Skagerrakoverføringen
18
Marit Flood og Dan Lundquist
best i o-løp
19
Vestlandstur med hovedstyret
og ELSAM's bestyrelse
20
Hovedstyret på gyngende
grunn
"-)1
Kalle i eventurenes verden
22
Mye slam, grus og stein
Hovedstyret i Sauda
Kalles refleksjoner: Kjære Gro
og kjære (?) Flintstone!
Er du sjuk i hu'e. Kalle?
23
Kjære kollega
23
Noe å tenke på?
24

Fossekallen
og Alta-utbyggingen
Vi har ingenting hørt, men
kan godt forstå at det blant
våre lesere finnes folk som
har savnet Fossekallens deltakelse i Alta-striden.
Når vi har valgt å holde
oss utenfor, beror ikke det
på tilfeldigheter. Vi har tre
gode grunner for det, minst.
For det første av rent
praktiske årsaker. Produksjonstiden for vårt blad er
tre uker — og mer enn det,
og risikoen for å bringe, om
ikke direkte misvisende, så
hvertfall gammelt, uaktuelt
stoff ville være overhengende. Som vi vet, har situasjonene skiftet raskt.
For det andre har begivenhetene blitt grundig dekket av samtlige nyhetsmedia
landet — og utlandet.
For det tredje tør vi tro at
NVE's standpunkt til Alta—

Kautokeino-utbyggingen er
kjent for samtlige av Fossekallens lesere.
Vi holder imidlertid øynene åpne og blander oss
koret så snart vi finner
grunn til det. Vi medgir
imidlertid at vårt standpunkt er en eneveldig avgjørelse, og derfor forbundet med svakheter. Signaliser motforestillinger, for nå
som alltid ellers er vi vare i
den forbindelse. Spaltene og
vår telefon er som alltid
åpen for meninger.
Den 15. oktober besluttet
Regjeringen å utsette anleggsarbeidet i Alta, og det
hersker p.t. rimelig stillhet
— i hvertfall på overflaten.
Det er del siste, og så får
vi se!
Red.

Et besøk i Jugoslavia
Av RagnarHartmann,SBM

En delegasjon fra den jugoslaviske kraftforsyningen besøkte Norge høsten 1978. NVE, som ved denne anledning var jugoslavenes vertskap, ble siden invitert til gjenvisitt i Jugoslavia. En norsk gruppe som foruten direktør
Sigurd Aalefjær besto av Arne Brugaard SEG, Ivar
Glende EE, Ragnar Hartmann SBM, Jørgen Sørensen
SO og Thor Vinje SBA, gjestet i henhold til dette landet i
tiden 11. —16. juni.
To artikler vil gjengi noen av gruppens inntrykk fra
reisen. Den første artikkelen som presenteres nedenfor,
tar for seg generelle forhold ved elektrisitetsforsyningen
Jugoslavia. Artikkel nr. 2 skal derimot omhandle reisen
gjennom landet og de kraftverk som ble besøkt.
Elektrisitetsforsyningens
organisasjon
På samme måte som Jugoslavia er
en desentralisert
forbundsrepublikk, er også elektrisitetsforsyningen desentralisert. På det føderale plan danner organisasjonen
JUGEL i en viss grad en samordnende overbygning. Derimot er det
selvstendige kraftselskaper, lokalisert til den enkelte delstat og det
enkelte vassdrag, som står ansvarlig for så vel prosjektering som
bygging og drift av kraftverkene.
Skal man jevnføre med hjemlige
forhold, blir JUGEL nærmest å
sammenligne med Samkjøringen.
Det kan i denne sammenheng nevnes at JUGEL i nærheten av Beograd driver en samkjøringssentral
som sørger for styringen av landets
elektrisitetsnett. Men JUGEL er
dessuten noe mere enn en ren samkjøringsorganisasjon. Den består
også av forskjellige ekspertgrupper
som faglig kan bistå det enkelte
kraftselskap. For å holde et høyt
kompetansenivå arbeider gruppene
dessuten både med litteraturstudier
og forskning.

Elektrisitetsforbruket
Elektrisitetsforbruket i Jugoslavia
er lavt i europeisk målestokk. I
1976 var forbruket pr. innbygger
1718 kWh, eller ca. 1/10 av det tilsvarende forbruk i Norge. Det kan
imidlertid observeres betydelige

forskjeller mellom de enkelte delstatene
i forbundsrepublikken.
Størst er således forbruket i Slovenia i nord med 3732 kWh/innb.
Til sammenligning er dette mere
enn det tilsvarende forbruket i
Frankrike. I denne sammenheng
må det imidlertid også nevnes at
Slovenia tradisjonelt har vært en
av de mest teknifiserte deler av landet. Mye tyder imidlertid på at
forbruket nå er i meget rask vekst
også i de øvrige republikkene.
Når det gjelder fordelingen av
elektrisitetsforbruket, er forholdet
det at industrien legger beslag på
ca. 60 % . Privatforbruket utgjør
30 % , mens resten, 10 % , går til
landbruk, vannforskyning,
samferdsel, servicenæringer etc.
På samme måte som i Norge
varierer elektrisitetsforbruket betydelig såvel over døgnet som gjennom året. Som vi skal komme tilbake til er imidlertid disse svingningene mindre ønskelige i Jugoslavia. For å jevne ut forbrukstoppene har man derfor et prissystem
som er slik at strømprisen til småforbrukerne varierer både fra dag
til natt og fra sommer til vinter.

Elektrisitetsforsyningen

Overing. Ragnar Hartmann.

Av Jugoslavias elektrisitetsproduksjon dekkes ca. halvparten, 24
TWh, av vannkraft. Resten produseres i termiske kraftverk. Et problem for driften av vannkraftverkene er den beskjedne magasineringskapasiteten.
Denne
utgjør
bare 4,5 TWh eller ca. 20 % av
vannkraftverkenes årsproduksjon.
På den annen side er også de
hydrologiske forutsetninger forskjellige fra våre hjemlige. Mens vi
i stor grad får vår vinternedbør i
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form av snø som blir liggende, er
de jugoslaviske elvene meget vannrike på denne årstiden. Det er da
ikke uvanlig med overløp i de små
magasinene. Tilsvarende kan det
også være vanskelig å unngå
tomme magasiner mot slutten av
den tørre sommeren, før høstregnet setter inn.
For å kunne møte de ovenfornevnte problemer, har landet en
Vannkraftverk
Kraftverk

Installert Gj.snittlig
effekt
arsprod.
MW
GWh
S248
1040
S342
826
S160
730
S144
790
78
410
S162
2190
S216
S216
1500
40
140
68
70
23
130
S237
600
S216
1050
23
100
84
150
36
120
48
210
86
476
S150
370
18
50
12
55
69
370
42
200
46
210
12
40

Type

PeruCica
Piva
Rama
Jablanica
Jajce I and II
Trebinje
Dubrovnik
ZakUCac
PeruCa
Kraljevac
Manojlovac
Orlovac
Senj
Sklope
Nikola Tesla
Rijeka
Gojak
Varaidin
Vrutok
Raven
Vrben
Spilje
GloboCcica
Tikve
Kalimanci
H. P. P. on
the Drava
I-1. P. P. on
the Sava
H. P. P. on
the SoCa
Derdap
Zvornik
Bajina Ba.ta
PotpeC
Bistrica-Kokin
Brod
Vlasina
H. P. P. on
the Morava
Total
P - Kraftverk uten
S - Kraftverk med

P429

2117
42

172

53

328
5000
470
1630
230

P1032
88
P368
54
S123
S128

400
150

13
65
5106
21563
reguleringsmagasin
reguleringsmagasin

ikke ubetydelig energiutveksling
med nabostatene. Viktigst er i
denne sammenheng Italia, Østerrike og Romania. Samkjøringen
med disse landene medfører bl.a. at
en del av den energien som eksporteres i overskuddsperioder, indirekte blir lagret i utlandet for senere å kunne tas tilbake i henhold
til bestemte fordelingsnøkler.
Når det gjelder den fremtidige
utbygging av nye kraftverk, kan
det nevnes at Jugoslavia har ca.
20 TWh i økonomisk utbyggbar
vannkraft.
Det regnes derfor
med at vannkraften fortsatt vil
bli en av grunnstenene i landets
energiforsyning.
For de kommende utbygninger skal det også
legges spesiell vekt på mulighetene
for å fremskaffe større magasineringskapasitet. Dette må imidlertid
medføre drastiske neddemninger.
Et av de større prosjektene ligger i
denne sammenheng i elven Drina.
En annen betydelig energikilde
som skal benyttes i fremtiden, er
store forekomster av lignitt, brunkull med vedaktig struktur.
Jugoslavia har også en viss produksjon av olje fra egne brønner.
Denne dekker ca. 30 % av landets
forbruk. Selv om det råder stor optimisme når det gjelder funn av
nye oljekilder, regner man likevel
med at den tid er forbi da man
kunne satse på oljefyrte kraftverk.
Derimot er landets første kommersielle atomkraftverk under oppførelse i Slovenia. Reaktoren som er
på 1200 MW, blir levert av Westinghouse.
Overføringsnettet
Overføringsnettet har tidligere bestått av et 110 kV og et 220 kV nett.

I de senere år er disse supplert med
et omfattende 420 kV nett, noe
som har medført en vesentlig opprustning av overføringsevnen. 420
kV nettet er dessuten en viktig forutsetning for energiutvekslingen
med nabostatene.
På samme måte som kraftverkene var underlagt regionale kraftselskaper, var det også vårt inntrykk at dette gjaldt overføringsnettet. Det er imidlertid et ufravikelig
krav at nettet skal kjøres som en
enhet, styrt fra JUGEL's samkjøringssentral ved Beograd. De spesielle problemer som da oppstår ved
samkjøring både med Vest- og ØstEuropa, løses sannsynligvis ved at
enkelte aggregater avgis til det ene
nettet.
Reguleringsstyrken i det jugoslaviske nettet som isolert sett er 200
MW /Hz, blir beskjeden sammenlignet med norske forhold. Det kan
på den annen side antas at samkjøringen med Italia og Østerrike hvor
reguleringsstyrken
er mere i
overenstemmelse med vårt hjemlige nivå, i praksis bidrar til et vesentlig stivere nett enn det som
skulle fremgå av det foregående.
Ved våre iakttagelser på reisen
gjennom Jugoslavia var det også et
inntrykk at ledningstverrsnittene i
420 kV nettet er noe mindre enn
det man ville valgt i Norge når
man tar hensyn til maskininstallasjonene i de kraftverk som linjene
var tilknyttet. Dette kan muligens
skyldes at våre linjer i større utstrekning blir kjørt med høyeste
belastning.
Når det gjelder behovet for reaktivt effekttilskudd i nettet, kan det
synes som om dette er beskjedent.
Fasekompensatorer ble brukt i meFOSS£KALLEN
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Varmekraftverk
get liten utstrekning. På den annen
side ble det opplyst at det flere steder i forbindelse med utbygningen
av 420 kV nettet, var blitt installert
kondensatorbatterier.
Som tidligere nevnt samkjøres
nettet fra en sentral ved Beograd.
Det er et inntrykk at utpreget bruk
av EDB for styringen av nettet,
ikke var tatt i bruk. På den annen
side hadde man fra samkjøringssentralen direkte forbindelse til
hvert enkelt aggregat ved kraftstasjonene. Gjennom dette er det
bygd opp et system for produksjonsregulering etter innstillingsfeil. Med andre ord automatisk
etterstilling av turbinregulatorenes
statikk (sett-punkt).
De fremtidige oppgaver i forbindelse med fordelingsnettet etter at
utbygningen av 420 kV nettet er
fullført, vil omfatte en modernisering av de lokale driftsentraler.
Nettet synes for øvrig i sin strukturelle oppbygning å ha mange likheter med vårt eget.

Granarevo-dammen
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Tallene gjelder 1977.
Kraftverk
Kakanj
Tuzla
Plomin
Sisak
Jertovec
PTE Jertovec
TO Zagreb
EL-TO Zagreu
PTE Osijek
Brestanica
Sokanj
Trbovlje
PTE Trbovlje
TO Ljubljana
Kolubara
Kosovo
TO Beograd
Kostolac
Morava
Nikola Tesla
Total

i nærheten av Dubrovnik.

Installert
effekt
MW

Netto
produksjon
GWh

Driftstid
pr. år

348
564
125
420
39
63
64
11
47
745
181
63
64
89
161
800
96
100
125
725
4830

1405
3053
551
2099
4
18
248
32
54
2196
626
31
296
166
809
3287
5
556
379
3914
19729

5413
6143
5925
5582
114
290
4276
3200
1174
5488
5217
450
5103
1976
5579
4584
60
6178
3354
5997
4966

Anleggskokker
eller kvinneligevåghalseri et
massivtmannssamfunn
Borghild Henden er sjefskokke på
Bjørknes brakkeleir, messe 2, UllaFørre-anleggene. På Bjørknes er det 2
messer, og til hver messe er det to
brakker. Bjørkenes brakkeleir ligger
vakkert til ved Suldalslågen, rett før
broen som fører over til Kvilldal
kraftstasjon. Jeg sitter og prater med
Borghild inne på kokkenes oppholdsrom, jeg vil gjerne lage et intervju
med henne for Fossekallen.
Her jobbes det nesten hele døgnet, forteller Borghild, vi starter opp
klokken fire på morgenen og holder
på til klokken ett om natten. Vi er
seks kokker og to vaskehjelper på disse to brakkene, og i hver brakke bor
det 32 mann, så det blir til sammen
64 karer å koke og vaske for.
Borghild er sjef på kjøkkenet i messe 2, og som sin nærmeste overordnede har hun leirsjefen, Bjarne Østerslått. Han er ikke kokkutdannet, men
er en anleggsmann som har gått gradene fra riggmontør til oppsynsmann.
Hvorfor er det en mann som er
leder for kokkene? På meg virker det
ikke riktig, men gammeldags
og patriarkalsk, jeg spør inkvisitorisk.

Hun ler godt. Bjarne er en kjekk
kar, sier hun, det er aldri noe tull med
ham. Han blander seg aldri inn i det
rent faglige her på kjøkkenet. Han
administrerer leiren, og skal få den til
å fungere. Han ansetter folk, og holder orden på lønningene.
Hvordan
som sjef?

liker du å ha en mann

Jeg synes det er bra at leirsjefen
er en mann, sier Borghild. — Det står
mer respekt av en mann.
Kjøkkenet på messe 2 er stort og
meget godt utstyrt, og , Borghild er
fornøyd med det. Men det er mange
detaljer, sier hun, som kunne vært
bedre planlagt. Det burde vært en
erfaren kokke som skulle vært med
for å planlegge slike kjøkkener. Om
jeg skal ha noe nytt utstyr, så må jeg
ringe ned til lageret å bestille der. Og
der er det bare menn, og selv om det
er mye godt å si om mannfolk så vet
de ikke hva som trengs på et kjøkken.
Borghild setter selv opp menyen for

ss5s

14 dager av gangen, og kjøper inn
henhold til denne listen. Hun har et
godt fryserom og et ekstra kjølerom.
Har
spør jeg.

du

gått

på

kokkeskolen?

Borghild ler igjen. Nei, sier hun, det
har jeg aldri gjort. Jeg har kokkesert
siden jeg var 16 —17 år gammel. Jeg
har fire barn og har stelt hus i mange
år. Her på Ulla-Førre-anlegget begynte jeg i 1975.
Steller
leiren?

du godt for

gutta

her i

Hun tenner seg en røyk. — De får
fisk en gang i uka, forteller hun, og vi
baker både brød og kaker. De får
kaker hver hveld, og jeg tror karene
stort sett er fornøyd. Det hender vi får
presanger, både smykker og parfyme.
De kan komme inn her og spørre: —
Hva har du i dag da, mor? Jeg tror de
savner en kvinne å prate med, å utveksle meninger med.
Kanskje
vinduet?

de

savner

blomster

i

Ja, jeg vet ikke, kanskje mannfolka ikke bryr seg så mye om blomster. Utenfor min brakke har jeg plantet slyngroser.
Du har et stort ansvar, du er
gruppeleder. Hva får du i betaling for
det?

Jeg er litt bitter, vi kokker er
avlønnet fra lønnsklasse 5 til topplønn

i klasse 13. Jeg selv er i 13, og fordi
jeg er 1. kokke og ikke går skift får
jeg ikke noe tillegg. Jeg tjener kr.
65 000, — pr. år, og det er topplønn. I
tillegg til dette får jeg kompensasjon
for kostpenger.
Gjennomsnittslønnen på Ulla-Førreanlegget ligger på ca. kr. 120 —
130 000, — pr. år. En hjelpemontør
tjener fra 83 —86 % av gjennomsnittslønnen på anlegget, og det samme
gjelder for lagerarbeiderne. Verkstedsarbeiderne får opptil 93% av gjennomsnittslønnen. Dvs, at en ungdom
på 18 år har rundt 100 000, — pr. år
som begynnerlønn.
— Hvorfor

streiker

dere ikke? spør

jeg.

Borghild ler igjen. — Skal du ha
mer kaffe, spør hun.
Og jeg spør, — er dette rettferdig?
Jeg mener ikke om jeg skal få mer
kaffe, men at kokkene tilhører en slik
desidert lavtlønnsgruppe innenfor en
gruppe av høytlønns-arbeidere. Kan
det ha noe med en tradisjon fra «Svarta Bjørn» og kvinner som annenrangs
arbeidskraft å gjøre? i tilsvarende stillinger innen sjømannsyrket — som
bekles av menn — er lønnsnivået på
høyde med de øvrige yrkesutøvere.
Hvilket vel er naturlig?
Reimer Berg
FOSSEKALLEN
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Helikoptermontering nytt
begrepi kraftledningsbygging
Av Toralf Bahr og Rolf Geir Knutsen

I begynnelsen av august dette år skjedde det noe i Sirdalsheiene som kan komme til å bety starten på en ny
æra i utviklingen av arbeidsmetoder for mastemontering
ved Kraftledningsavdelingens anlegg.
Da ble nemlig de to første mastene av «vår» type montert seksjonsvis direkte fra helikopter, helt til topps.
Selv om finpussing av arbeidsmetoder foregår mer eller mindre kontinuerlig har vi også tidligere hatt slike
sprang i utviklingen. Vi tenker her
bl.a. på innføring av teleskopiske monteringsspirer i slutten på 50-tallet, og
hydraulisk drevne spill først på 70-tallet. Det første var verkstedformann
Torleif Hansen mester for, det sistnevnte ble utviklet av avd.ing. Jørgensen, vår daværende maskiningeniør,
og firma Øyhaugen A/S i fellesskap.
Men kravene øker på så mange måter og utviklingen tvinges til å følge etter.
Natur- og miljøvernhensyn gjør at
ledningene blir lagt til steder hvor de er
til minst mulig skade og sjenanse for
allmennheten og andre naturbrukere,
ofte uten hensyn til anleggstekniske og
atkomsttekniske problemer, samtidig
som det kreves at naturen i og utenfor
ledningsgaten skal være mest mulig
uberørt og tariffavtaler for våre arbeidstakere stadig blir strammere, fører til at den effektive arbeidstid på
masteplassen hele tiden minker.
Kravet om nye og mer effektive arbeidsmetoder for å kompensere noen
av disse forhold presser stadig sterkere på.
Kraftledningsavdelingen
har gjennom mange år vært bruker av helikopter som transportmaskin for materiell
og personell når vanskelig atkomst
har gjort det nødvendig. Som arbeidsmaskin derimot, har helikopteret vært
lite benyttet. Vi har imidlertid lenge
hatt kjennskap til at andre nasjoner,
spesielt amerikanerne, har brukt helikopter direkte under maste — og linemonteringen.
Men amerikanerne disponerer helikoptere med nesten 4 ganger så stor
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løfteevne som de største her til lands,
foruten at copiloten er slik plassert at
han ser seksjonens koplingspunkt direkte.
Dessuten er helikopterbruken over
der vesentlig rimeligere, relativt sett,
enn hos oss.

Wirene til 1. toppseksjon er koplet. Helikopteret stiger og går i posisjon over
masten.

Vårt største helikopter, Bell 214, løfter 2,5 til 2,8 tonn under vanlige operative forhold, og flyveren sitter slik til
at han ikke ser hverken lasten eller
masten under seg direkte, og jo høyere
han kommer dess vanskeligere blir det
å finne referansepunkter.
Utviklingen av utstyr til å dirigere
helikopteret i posisjon og å «ta i mot»seksjonene, eventuelt å gjøre vår mastetype mere helikoptervennlig, begynte
så smått for etpar år siden.
Det har vært gjort endel forsøk med
diverse utstyr, og montering av fotseksjonen direkte på fundamentene
var kommet godt igjenge flere steder
allerede forrige høst.
Plassering av seksjoner lengre oppe
i masten er derimot vanskeligere, og
det ble fra flere hold nevnt at man kanskje kunne dra lasten (og helikopteret)
på plass med wire og vinsj.
Med dette som utgangspunkt startet
SKA, sammen med Øyhaugen A/S,
utvikling av utstyr som skulle gjøre
dette mulig. SKA konstruerte «støpsel
og stikkontakt», eller han — hun kupling, dimensjonert for de krefter som
forventes, spesielt vindkrefter. Øyhaugen A/S laget 4 modifiserte vinsjer.
Det vil si at det ble montert luftdrevne
slureclutcher på våre ordinære monteringsvinsjer, istedenfor frikoplingen.
Disse luftclutcher gjør det mulig å bestemme trekk-kraften i wiren trinnløst
slik at vinsjen kan «ruse» som en fiskesnelle om helikopteret får ekstra
oppløft pga. turbulens eller lignende.
Under utviklingen har SKA og Øyhaugen A/S hele tiden stått i nær kontakt med SKL, Helikopterservice A/S,
anleggledelsen for det anlegg som ble
utpekt som prøvested, nemlig DugeRoskrepp-ledningen, og verkstedet ved

•

Hankuplingen trekkes ned i hunkuplingen ved hjelp av wiren.

anleggssenter Hokksund, som har laget utstyret.
For å få en mest mulig realistisk
prøve, ble det bestemt å montere to
master, nr. 5 og nr. 10 på nevnte ledning.

Etter dokkingen. Laskene monteres og
kuplingene fjernes.

Mastene var 400 kV bæremaster.
henholdsvis 23/25 m høye, vekt 14,0
tonn og 27 /29 m, vekt 17,0 tonn.
Begge hadde tyngste traverstype.
Masteseksjonene ble sammenskrudd
på en såkalt «premonteringsplass» og
lagret slik at helikoperet kunne huke i
øvre ende, reise dem opp i loddrett stilling og fly dem direkte ut til masteplassen med monteringsdetaljer og vinsjene påskrudd.
Sammenskrudde riegler (bruer) og
strevere ble lagt i en pakke. Traversen
ble montert i to flak, delt på langs.
Utflyvnings- og monteringsprosedyren var i hovedsak som følger:
1 hiv: verktøy, skruer, barduner
etc., 2 hiv: aggregatpulk kompl., 3 hiv:
rieglene, som ble plassert på bakken
mellom stabbene.
4 og 5 hiv: fotseksjoner på henholdsvis 11 og 13 m. Deretter ble rieglene
heist på plass på vanlig måte og nederste bardunfelt montert. 6 og 7 hiv:
toppseksjoner, hver på 16 m lengde.
Disse ble satt rett på fotseksjonene ved
hjelp av det nevnte utstyr. Det samme
gjaldt 8 og 9 hiv, de to traversflak. I tillegg var det på mast nr. 10 en mellom-

seksjon på hver side som også ble satt
direkte på plass.
På de to master ble det montert 4
fotseksjoner, 2 mellomseksjoner, 4
toppseksjoner og 4 traversseksjoner,
til sammen 14 dokkinger uten uhell
av noen art.
Selvsagt var det tilløp til dramatikk
og nerver, noe som skyldtes usikkerhet
og manglende drill i alle ledd, samt at
værgudene periodevis sto oss ganske
hardt imot med regn og opptil 20
knops vind i kastene under dokkingen.
Men, «hvem teller vel de tapte slag
på seierens dag?»
For uansett hvilke holdninger den
enkelte har til bruk av helikopter i
monteringsarbeidet, og uansett hvilke
krav man stiller til prikkfri funksjonering med minimalt bruk av utstyr, så
må konklusjonen bli at prøven var vellykket. For oss som fulgte arbeidet hele
tiden og som nå fortsetter utviklingen
av utstyret var disse regn og vindfulle
dagene i Sirdalsheiene meget lærerike,
samtidig som de ga oss tro på at vi skal
være istand til å oppnå en betydelig rasjonaliseringsgevinst ved slik bruk av
helikopter.

I. traversside er på plass.
FOSSEKALLEN
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Statskraftverkenes
distriktskontori Mo i Rana

Denne gevinst går dels på at det totale timeforbruk går ned, og dels på at
en større del av timeforbruket flyttes
ned fra fjellet til vennligere egne hvor
atkomsten er lett og bruk av bedre
hjelpemidler, slik som kran, kunstig
lys etc., er mulig.
I første omgang gjelder dette strekninger hvor det allikevel vil bli brukt
helikopter for utflyvning av mannskaper og materiell.
Om framtiden er det, iflg. Storm P.,
særlig vanskelig å spå, men vi kan
i hvert fall fortelle at SKA, Øyhaugen
A/S og Helikopterservice A/S, hver
på sitt felt nå finpusser og forbedrer sitt
utstyr med tanke på neste prøve. Neste
prøve vil sannsynligvis finne sted april —mai neste år. Sted er ennå ikke bestemt.
Prøveserien vil sannsynligvis bli
10 —12 master, med 4 arbeidslag ute,
slik at vi kan få studert flyten i arbeidet
på
montering
under kontinuerlig
denne måten.
De økonomiske aspekter ved saken
har vi hittil bare løselig undersøkt.
Dette vil først kunne skje når nødvendig underlag er framskaffet med bakgrunn i neste prøve. Først da kan vi si
om bruk av helikopter direkte som arbeidsmaskin er vellykket, økonomisk
sett. Det er vel det som til syvende og
siste er avgjørende.

2. traverssidesettes på plass.
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Artikkelen i nr. 7 ble nesten fullstendig
sitert i Rana Blad 7/9, og 8/9 og 11/9
fortsatte avisen med en leder og et intervju med ordfører Bjørg Simonsen.
Ikke uventet var man interessert i et
slikt distriktskontor. Vi kan vente oss
politiske utspill, kanskje med det første
og i hvert fall i forbitidelse med konsesjonsbehandlingen av Saltfjell/Svartisutbyggingen.
Takk for innlegget i nr. 8, Kroken!
Det er hyggelig at noen fulgte invitten
til debatt i Fossekallen. Du foreslår reformer i din avdeling, Sp, og jeg har
konsentrert meg om min, SB. En slik
fremgangsmåte tror jeg er konstruktiv.
Alt for ofte ser man at viktige forbedringer går i stå fordi alle konsentrerer
seg om splinten i sin brors øye.
SD-Ranaverkene blir en viktig del
av miljøet. Riktignok er driftsadministrasjonen plassert i Korgen, som ligger 39 km fra Mo. Man bør neppe
forkludre saken ved å foreslå driften
flyttet til Mo, og etter min mening
kommer det overhodet ikke på tale å
plassere distriktskontoret i Korgen.
Altså må man leve med denne avstanden. Likevel burde forbindelsen
der nord kunne bli bedre enn den er i
dag her sør mellom Husebybakken 28
og Middelthunsgate 29.
Det interne «desentraliseringsutvalget avga sin innstilling i 1975
og forutså ikke at Statskraftverkene
skulle få så mange hydrologer. I dag er
det hydrologer både i SP, SBS og SBG,
og det er nødvendig å oppdatere rapporten.
Klarte man å overvinne tradisjonelle
administrative grenser, kunne vi få et
slagkraftig miljø selv om bare Nordland skulle betjenes og ikke hele Statskraftverkene, slik som Kroken antyder.
«Tenkeboksen» ville bestå av hydrologer og «driftssimulanter» å ha som
oppgaver:
Optimal drift av Statskraftverkenes
system i Ranaverkenes og Glomfjord kraftverks driftsområder.
for nye
Produksjonsberegninger
prosjekter.
Hydrologisk underlag for konsekvensanalyser og skjønn.
Overta den daglige drift av Hydrologisk avdelings vannmerker m.m.
i området.
for eksempel
Konsulentoppdrag,
for andre kraftselskap i området.

Jeg er enig med Kroken i at Statskraftverkene kunne gjøre en enda bedre innsats enn i dag dersom man
klarte å avlaste hovedkontoret. Det er
dette som er vår interesse. At man
samtidig skaffer arbeidsplasser i Rana,
er bare et hyggelig biprodukt.
ved Hydrologisk
Overflatekontoret
avdeling (VHO) har i dag delt landet i
fem distrikter, men hele staben sitter i
Oslo. Grensen mellom distriktene IV
og V er ved Mo i Rana.
Det er nå planer om å flytte distrikt
V til Narvik, og deretter følger antakelig distrikt IV til Trondheim. De vil
trolig få oppgaver i tillegg til dem
som tradisjonelt utføres av VHO.
Likevel tror jeg at Statskraftverkenes distriktskontor burde ha alle de
oppgavene som er antydet ovenfor.
Med tiden vil man kanskje finne ut at
distriktene IV og V er for store, og da
kan de avlastes ved å avgi områder og
overlate det fulle ansvaret til et nytt
distrikt som får Mo i Rana som standplass.
Erik Tøndevold

NEVF's styre
Forenings
Elektrisitetsverkers
Norske
(NEVF) årsmøte ble avholdt i Oslo 19. og
20. september. Etter valgene ble det nye
styret i NEVF bestående av:
Elverksjef Torvald Ballestad, formann
(Støren), ikke på valg.
Økonomisjef Elnar Bårdsen, nestformann (Stokmarknes), ikke på valg
Driftsbestyrer Ola Haarseth, styremedlem (Engerdal), ikke på valg
Adm. direktør Frithjof de Lange, styremedlem (Stavanger), ikke på valg
Elverksjef Odd Legernes, styremedlem
(Alversund), ikke på valg
Styreformann Einar Mortensen, styremedlem (Drammen, ikke på valg
Overing. Olav R. Odden, styremedlem
(Notodden), ny
Adm. dir. Fredrik Røsstad, styremedlem (Kristiansand S), ikke på valg
Adm. dir. Nils Selseth, styremedlem
(Harstad), ikke på valg
Gårdbruker Hans Fr. Strøm, styremedlem (Barmannfjord), ikke på valg
Siviling. Erik Tandberg, styremedlem
(Oslo), ikke på valg
Driftssjef Thor Voldhaug, styremedlem
(Oslo), ikke på valg
Arne Østensen, styreDriftsbestyrer
medlem (Honningsvåg), ikke på valg

Kan norske flomskader
reduseres?
Av ovenng Enk Tondevold
Ulykken er reformens far
Å redusere flommer ved hjelp av
elforsyningens magasiner er et aktuelt tema i disse dager. Det er nå
engang slik at ulykker får fart på
reformer som egentlig kunne vært
gjennomført tidligere. Men folk
flest, heri medregnet politiske og
faglige ledere, forstår sjelden alvoret før de ser det i virkeligheten.
Utredninger alene er ikke nok.
Forresten kommer mange utredninger heller ikke i gang før ulykken har skjedd.
Innen NVE's arbeidsområde
kan vi for eksempel takke dambruddet i Roppa 1976 for at vi
endelig får damforskrifter her i
landet.

Hva skjedde etter
Høyangerflommen?
Derimot flommen i Høyanger
1971 ble ikke utnyttet. Hele prosessen stoppet ved at NVE og departementet var skjønt enige om at
kraftselskapet ikke kunne pålegges
plikter utover å sikre at reguleringen ikke øker naturlig flom. Se
St.prp. nr. 179 (1976 —77).

Det er to prinsipielle innvendinger mot en slik løsning:

Skal elforsyningen betale
flomreduksjonen?
Kraftselskapene dekker kostnadene
til kraftverket og til å avhjelpe skader og ulemper. Dessuten pålegges
de ytterligere kostnader for at distriktet skal få andel av utbyttet, og
tilsynelatende kunne flomreduksjon medtas her.

For å få et konsekvent system
som fanger inn alle flomtruede
områder i regulerte vassdrag bør
man heller satse på å skaffe «Flomvernet» for eksempel Forbygningsavdelingen (VF), en rettighet i
magasinet. Denne rettigheten oppnås ved at man betaler en del av
kraftselskapets
kostnader.
For

Man risikerer å få flomreduksjon som er samfunnsmessig ulønnsom. («Det koster ikke noe å pålegge kraftselskapet magasinrestriksjoner.»)
Gamle reguleringer fortsetter
som hittil.

Flommens herjinger i Jostedal der bl.a. biler ble kastet på taket og Sagrøygårdens vedskjul slått overende og flyttet av stein- og
vannmassene. (Foto: Erik Roland)
FOSSEKALLEN
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gamle reguleringer brukes innløsning.
For ordens skyld gjøres oppmerksom på at VF i enkelte saker
har vurdert å gå inn som medeier i
magasin, men hver gang har det
vist seg ulønnsomt. Disse beregningene bygger imidlertid på at
magasinandelen utelukkende brukes til flomdempning. Ved hjelp av
tilsigsprognoser kan man få en
både-og-bruk, og dermed reduseres flomvernets andel av kostnaden!
Hva gjøres i dag?
Nye manøvreringsreglement kommer stadig, men konsesjonsmyndighetene fortsetter med det gamle
standardvilkåret «Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragenes naturlige flomvassføringer
ikke forøkes».
Vannressursutvalget
(13 medlemmer + sekretariat) ble oppnevnt
30/6-78. I statusrapport av 1/3-79
beskrives lovhjemler, og en slik
oversikt er et viktig utgangspunkt
for det videre arbeidet. Det er å
håpe at utvalgets neste rapport vil
inneholde en liste over hvilke
hjemler som mangler og at kapitlet
om flommer vil nevne magasiner.
Glem ikke den som skaden går ut
over.
For den som lider skade, er det
harmelig å vite at myndighetene
hadde utstyret, men rørte det ei.
Det er en mager trøst å høre at
flommen ikke var større enn den
ville vært uten regulering.
Hva er sivilisasjon? Et av de
mange svar er at menneskene i tusenvis av år har samarbeidet om
beskyttelse mot naturkreftene. I
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Norge er det kurant å bygge molo
mot bølger og overbygg mot snøras. Derimot bevisst å bruke magasiner til å redusere flommer har
det hittil bare vært utlendinger
som har klart.
Det er et tankekors at vi har
brukt mye mer tid på rekonstruksjonsberegninger (økte kraftselskapet den naturlige flommen?) enn
på å finne praktiske tiltak for å redusere flommer. For den skadelidende er det nokså uinteressant om
det er naturskadefondet, forsikringsselskapet eller kraftselskapet
som kommer med pengene. I stedet for å kjempe mot hverandre
burde vi alle være allierte i kampen
mot værgudene.
Eksempel fra utlandet
Sammenlignet med mange andre
land er våre flomskader små, men
det må ikke avholde oss fra å redusere dem der dette kan gjøres med
akseptable kostnader. Tennessee
Valley Authority (TVA) i USA er
et nasjonalt selskap som sørger for
flombeskyttelse, sluser og kraftproduksjon. Når det gjelder reduksjon
av flomskader, satses det på en optimal kombinasjon av:
Flomreduksjon ved hjelp av
magasiner.
Fordypning av elveleiet.
Voller langs elva.
Påvirkning av kommunene
til å innføre restriksjoner på
bruken av lavtliggende arealer.
Forbygningsavdelingen hindres i å
lage optimale planer
Etter 1971 har Forbygningsavdelingen bygget voller i Høyanger.
Av organisasjonsmessige årsaker

måtte man se bort fra magasinene i
planleggingen.
Vollene er bygd for en dimensjonerende flom. Ved en enda større
flom, risikerer man å stå maktesløs
mens vannstanden stiger og stiger
over HRV i magasinene, og overløpene øker og øker til vollene
overtoppes. La oss håpe at reformene kommer tidsnok eller at man
er like heldige som i Gaupne der
Tunsbergdalsvatnet
tilfeldigvis
hadde ledig plass til å dempe flommen 14. —15. august.
Moderne magasinmanøvrering
Ved hjelp av tilsigsprognoser reserverer TVA ledig plass i magasinene for flomreduksjon. Man beregner flomtoppen og prøver å
flate den ut ved hjelp av forhåndstapping dersom det ser ut til at magasinet fylles. TVA har ansvaret
for både flomreduksjon og kraftproduksjon.
Norge henger etter i utviklingen
I Norge derimot er ikke bare ansvaret oppdelt, men det er i det hele
tatt ingen som sørger for flomreduksjon. Hydrologisk avdeling kan
bare gi råd til kraftselskapet.
Det kan vanskelig tenkes at et
norsk kraftselskap tar sjansen på
forhåndstapping, for skulle tilløpet
bli mindre enn prognosert, risikerte man å måtte erstatte skader
fordi flomtoppen ble større enn
den naturlige.
Frykten for søksmål kan avholde folk fra å gjøre en best mulig
innsats i en krisesituasjon.
Forslag til reform
Erstatning fra kraftselskapet burde
bare komme på tale i tilfelle av passivitet eller grov uforstand.

Planene for
Breheimen 1980
Av Yngvar Mæhlum
Spesielt for norske forhold, der
mange kraftverk utnytter to eller
flere vassdrag, ville det være grunn
til samlet ansvar for flomreduksjon
og kraftproduksjon.
Da kunne
man redusere flommen der den
gjør stor skade og i stedet overføre
vann til et sted der en flomøkning
gjør mindre skade. På den måten
blir samlede skader minst. En slik
organisasjon ville være enklest å
introdusere der staten utnytter
vassdraget. Etter min mening bør
vi derfor i Jostedalen (Leirdøla og
Breheimen) ta sikte på et TVAprinsipp tilpasset norske forhold.
Når det gjelder overføring av
flom, er det først og fremst konsesjonsmyndighetene som har vært
passive. Derimot har enkelte kraftselskap tatt initiativ. Hos Statskraftverkene kan nevnes Blåsjø hvor alt
overløp går til Førreåna slik at
flommen reduseres i Otra og Ulladalsåna.
Desentralisering er nødvendig
I alle ekstreme situajsoner er det
viktig å kunne handle raskt. Både
heimevern og brannvern er desentralisert, og det betraktes som en
selvfølge.
Men også i flomvernet er det vesentlig med lokalkjennskap, innsikt
og tilstrekkelig bemanning. TVA
har det, og vi bør skaffe oss noe lignende ved å styrke vår distriktsadministrasjon.
I Sogn og Fjordane har vi et godt
grunnlag i VF's nåværende distriktskontor.
Samarbeidet med
Statskraftverkenes lokale distriktsadministrasjon kan utvides, og
staben må økes, fremfor alt med
en hydrolog.
Tilsynelatende kan opplegget

ligge klart, for eksempel i en datamaskin. Men katastrofer lar seg
ikke forutsi i minste detalj, så man
vil alltid trenge folk på stedet med
tilstrekkelig myndighet og ansvar
slik at kriseplanene kan suppleres.
Plan — vedtak — gjennomføring
Det er gode muligheter for et vellykket resultat dersom man hele tiden har alle tre faser for øye:
Planen
Vedtaket
Gjennomføringen
I litteraturen påpekes en generell
tendens, til å undervurdere fase 3
og å se på den isolert. Eksempler
på dette har vi også i NVE.
Organisasjonssaker
tar alltid
lang tid, og vi bør derfor snarest
begynne å tenke på hvordan vi vil
organisere vår fremtidige kombidrift (flomreduksjon og kraftproduksjon).
Konklusjon
Jostedalen ser ut til å egne seg for
et prøveprosjekt. Erfaringene derfra kunne deretter utnyttes i et generelt opplegg som ble innarbeidet
i lovverket. Etter hvert som man
får flerbruksplaner, ville man gå
over til multidrift. Men akkurat i
Jostedalen er flomvern og energi
de viktigste punktene.
Interesserte henvises, for øvrig
til LTP-rapport av 22 /5-74: «Vassdragsdirektoratets beredskaps- og
katastrofetjeneste — prosjektgruppe 1/V. Fem år er gått, og foreløpig har lite skjedd.
Denne artikkelen skulle egentlig ha stått
nr. 8. Men på grunn av gledelig stor
tilgang på stoff måtte noe utsettes til
neste nummer. Vi fant det da naturlig å
dele flomstoffet på to nummer.
Red.

Tondevold har antydet et proveprosjekt for Jostedøla vedrorende kraftutbygging og mulighetene for reduksjon av flomskader. Allerede ved planer og vedtak kan forholdene legges
til rette for et bedre resultat.
Nye planer for Breheimen kommer
til behandling i 1980, og det kan
være av interesse å vite litt om opplegget på dette felt. Ved behandling
av de forste planer fra desember -73
kom det fram sterke ønsker om et
flomdempingsmagasin som kunne redusere skadeflommer som folk i Jostedalen så mange ganger er blitt plaget av. Det ble vist stor interesse for
de flomvurderinger vi hadde lagt ved
planene. Ved det planarbeide som nå
er i gang har vi øket aktiviteten på
dette felt betydelig. Det er viktig å
bedre resultatene ved å ta hensyn til
det som har hendt i år. For å skaffe
bedre data for dette er det foretatt
målinger av elvestrekningene ved målestedene av Vassdrags- og havnelaboratoriet i Trondheim. Det er nødvendig å måle vannforinger i modeller, da de vannstander vi opplevde
år gikk langt over det som tidligere
er målt.
Med Hydrologisk avdeling har vi
et samarbeid ved målinger og vurdering av flommer for utbygging. Ved
det arbeide som Marit Fossdal ved
SBG utforer vil vi i vår utbyggingssoknad vise hvorledes flommene reduseres ved en rekke alternative storrelser for dempingsmagasin. Virkningene vil vi sette opp mot omkostningene.
Det materiale som vi legger fram
med storrelser for magasin og med
forslag til manovrering, vil vi gjøre
det mulig under behandlingen av
prosjektet å oppnå losninger som ikke ensidig tar hensyn til kraftproduksjonen. Med det som har hendt i
Josteda1en august 1979 i erindringen,
må vi anta at det er politisk vilje for
å følge opp her.
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Thor Lund — nytt hovedstyremedlem:

En fornuftigutbygging
basertpå fornybareenergikilder
Tekst/foto:

Sverre Skara

I forrige nummer av Fossekallen
brakte vi et intervju med Elsa Eriksen, som den 1. juli i år tok sete i
NVE's hovedstyre. Samtidig fant
nok et nytt medlem sin plass i det
samme forum — stortingsrepresentant Thor Lund fra Aust-Agder.
Etter hovedstyrets omfattende
befaring av forbyningsarbeider og
natur- og landskapstiltak i østlands-området i slutten av august i
år, fikk Fossekallen anledning til
en liten prat med stortingsrepresentant Thor Lund.
Med det kjennskap og den
interesse du nærer for elektrisitetsforsyning — og alt som hertil hører — har du naturligvis gjort deg
mange refleksjoner i årenes løp
over sider ved NVE's virksomhet
— positive og negative.
Det ville være betenkelig om
jeg ikke hadde gjort det. Ved denne
anledning, med ferske inntrykk fra
en befaring som til fulle har vist
NVE's samfunnsgavnlige virksomhet både i ord og praktiske resultater, må jeg tenke på hvor ofte det
har slått meg at nettopp disse sider
ved «Vesenets» gjøren og laden
ikke i tilstrekkelig grad blir trukket
fram i dagens lys, om jeg kan uttrykke meg slik, sier Thor Lund.
Det er slik at jeg mange ganger selv
gripes av tvang til å ta til gjenmæle
når mangelen på saklighet fullstendig går over støvleskaftene i den
kritikk som ofte blir reist mot
NVE's virksomhet.
I det hele tatt har han gjort seg
mange betraktninger omkring nettopp dette — at de positive og samfunnsgavnlige sider ved NVE's
virksomhet ikke blir lagt merke til i
tilstrekkelig grad utad. Årsaken til
det kan naturligvis søkes på flere
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hold, bl.a. at etaten selv ikke vier
tilstrekkelig oppmerksomhet til
den iden av saken.
Vi er kanskje ikke flinke nok
til å markedsføre oss selv, fortsetter
Thor Lund, og jeg vil nok mene at
mer kunne gjøres for i hvert fall å
rette på en del av disse forhold på
en saklig og skikkelig måte — noe
vi alle burde bidra til.
Denne befaringen har presentert mange forbygningsprosjek-

Thor Lund.

ter — i videste forstand, som enten
er fullført eller er i ferd med å bli
det. Hvordan har du, som nytt hovedstyremedlem, reagert på dette?
— Det står ikke til å nekte for at
jeg, i likhet med hva jeg har inntrykk av også gjelder de øvrige deltakere, er meget imponert. De store
jordarealer som er gjenvunnet og
kommet til nyttig bruk, reising av
ny industri, nye boligområder m.v.
som alt sammen har vært mulig
takket være forbygningsarbeider
utført av dyktige folk i NVE's regi.
Jeg har også merket meg som særlig interessant og gledelig de senere
prosjekter der flere etater — Vegvesenet,
jordbruksmyndigheter,
kommuner, NVE og andre har
samarbeidet om gunstige løsninger. Akkurat dette står for meg
som en samfunnsutvikling i meget
riktig retning, og som tanker det
bør satses mer på i fremtiden —
også i andre sammenheng, sier
stortingsrepresentant Thor Lund,
som ser fram til interessante, men
også krevende oppgaver som medlem av NVE's hovedstyre.
Thor Lund er opprinnelig Oslogutt, og mekaniker av yrke. I
mange år, før han flyttet til Eydehavn, var han ansatt i Oslo kommune som brannmann.
I tidlige ungdomsår ble interessen fanget for organisasjons- og
fagforeningsarbeid. Så fulgte årrekker med aktiv innsats i kommunepolitikk og kommunestyrer. Fra
1960 —71 bekledte Thor Lund
ordførerjobben i storkommunen
Moland og var samtidig medlem
av fylkesting og fylkesutvalg. Derfra var ikke vegen lang til Stortinget — og til NVE.

Ulla-Forre anlegga
interessert i frivillig
rydding av skog
Og, Thor Lund går heller ikke
uforberedt til de oppgaver som
venter ham i egenskap av stortingsoppnevnt
hovedstyremedlem
i
NVE. Han har bl.a. en årrekke bak
seg som styremedlem i Aust-Agder
kraftverk og som ordfører i kraftlaget. I 1969 ble han som nevnt innvalgt til Stortinget på Det norske
Arbeiderpartis liste som representant for Aust-Agder. Her har han
bl.a. vært med i sosialkomit&n, og
har til nå sittet åtte år i Nordisk
Råd.
Hva med dagens situasjon
sett gjennom et nybakt hovedstyremedlems briller?
Det er ikke nødvendig for
meg å fortelle her at energispørsmål i det store og hele er vanskelige å håndtere og forbundet med
mange hensyn. Jeg kan ikke presentere patentløsninger, men for
egen del er jeg, enkelt sagt, opptatt
av en fornuftig utbygging av vår
elektrisitetsforsyning uten at det
skal gå ut over energikilder som
ikke er fornybare.
Det var kanskje ingen tilfeldighet at du havnet i NVE's hovedstyre?
Håper ikke det. Jeg har alltid
vært opptatt av denne siden ved
våre samfunnsoppgaver.
Det blir, kan hende, liten tid
til privatliv?
Min dårlige samvittighet
overfor familie og venner plager
meg støtt og stadig. Samvittigheten
og jeg ser ut til å befinne oss på
evig kollisjonskurs, som det heter.
Jeg tar den for meg, holder den
opp og veier den mot den interesse
jeg alltid har næret for aktiv innsats i løsning av våre påtrengende
samfunnsoppgaver.
Den smule

Ulla-Førre anlegga gjer kjent at dei er
interessert i å koma i kontakt med frivillige lag som vil ta på seg rydding av
skog rundt Lauvasstøl-vatnet. Vi har
spurt anleggsleiar Jacob Kielland korleis ein har tenkt å organisere dette.
Området vil bli delt opp i teigar
etter kor mye dei enkelte laga meiner
dei kan ta på seg. Ved synfaring på staden, og etter forhandlingar med kvart
enkelt lag, vil ein vonleg bli samde om
ein fast pris for rydding av den enkelte
teigen.
Kva er det som skal ryddast?
Alle tre og buskar som er over
1,5 meter høge skal vekk. Likeeins tre
som har ein stammediameter på meir
enn 8 cm målt 25 cm over bakken. Alt
trevirke, både stamme, greiner og kvist
skal samlast i haugar og brennast på
staden.
Men det vil vel vera ein del brukbar ved i området?
Viss noen av hoggarane er interesserte i å behalde det som er brukbart
til ved, må dei gjerne det. Men det er i
så fall ein føresetnad at denne veden
må vera f:jerna innan oppdeminga tek
til hausten 1980. Alternativet vil vera å
frakta han til over det som blir høgaste
flomvasstand, og lagre han der til eit
høveleg tidspunkt. I slike tilfelle må
hoggaren sjølv sørge for lovnad på
dette frå grunneigar.
Kielland seier at ein føreset å koma i
gang med ryddinga alt i haust, men ein
kan ikkje ta til før det ligg føre rettskraftig skjønn, skriver Suldalsposten.

trøst jeg har kunnet oppdrive ligger
i de ledige øyeblikk som tross alt
forekommer, og som uavkortet avsettes til hus og hjem — og turer til
hytta i Sørlands-idyllen.
Det ser ut til å hjelpe. Stortingsrepresentant Lund bærer på ingen
måte tegn til stress eller andre plager. Vi håper han vil finne seg vel
til rette også i sin hovedstyrestol i
NVE.
Velkommen hit!

Post 42 — Små
vannkraftkilder
Nyhet i statsbudsjettet
Forslaget til statsbudsjettet for 1980 er
forlengst kjent gjennom utførlig omtale i dagsavisene. Vi finner likevel
grunn til å presentere en post som er
ny, og siterer:
«Ny post 42. Små vannkraftkilder.
Det pågår kartlegging av mulighetene for å øke kraftproduksjonen
ved utvidelser, moderniseringer, økning av nedbørfelt, redusere falltap,
forbedre virkningsgrad, økning av
magasin, økning av installasjon,
bygging av småkraftverk m.v. Et
første småkraftverk, Norddalen i
Skjomen, kostnadsoverslag 50 mill.
kroner forutsettes påbegynt i 1980.
Foreløpig data er 10 MW i installasjon og 25 GWh/år.
Kraftproduksjonen
er planlagt
overført på nåværende anelggsled-

ning, som blir ombygget og forsterket. Dette er medtatt i forannevnte
overslag.
Ved små kraftstasjoner er forenklinger vesentlig for økonomien og
departementet anser det i likhet med
NVE riktig å komme i gang med et
prøveprosjekt av typen Norddalen
kraftverk for å høste erfaringer.
15. mill, kroner forutsettes nyttet
til Norddalen kraftverk.
5. mill, kroner forutsettes nyttet
til mindre arbeider vedr. moderniseringer av eksisterende kraftverk,
øking av nedbørfelt, øking av magasin, øking av installasjon m.v.
Arbeidsopplegget for små vannkraftkiIder forutsetter at Statskraftverkenes lokale driftsadministrasjoner skal utføre størstedelen av arbeidet, slik at Statskraftverkenes
sentraladministrasjon
b1ir minst
mulig belastet.
For 1980 foreslås bevilget totalt
20 mill. kroner under denne post.»
I dette tilfelle kan man tale om «flying start». Allerde 8 —9/10 var prosjektgruppen på Skjomen med koordinator Dag Riise i spissen, og 12/10 inviterte A/S National Industri til møte

og bedriftsbesøk i Drammen.
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IFLA kongress i England 6. —10. septemer 1979

«Landskapeti år 2000, bevart
eller ødelagt?»
Av landskapsarkitekt Per Halle.
Dette var tittelen på diskusjonstemaet for det Internasjonale landskapsarkitektforbundets verdenskongress, som denne høsten ble holdt i de
tradisjonsrike og vakre omgivelsene ved Cambridge universitet i England. Det var på dette stedet det internasjonale forbundet med initialene
IFLA (International Federation of Landscape Architects) ble stiftet i
1948. For øvrig er Cambridge med de gamle universitetene vel kjent
av de fleste.
Noen vil sikkert undre seg over
det dramatiske diskusjonstemaet,
og stille spørsmålet: Er det virkelig
så galt fatt? Mange vil vel hevde at
naturødeleggelse er den pris vi må
betale for å oppnå høgere levestandard. Jeg har ikke tenkt å forsøke
meg i Fossekallen som «profet» eller «misjonær», men ønsker bare å
formidle noen av de inntrykk jeg
sitter igjen med etter 5 dagers-kongressen i England:
Det er så sin sak å komme rett
fra Middelthunsgate, hvor riktignok en og annen uvant dialekt gjør
at jeg av og til må spisse ørene, og
så dumpe inn i en kryssild av
spansk, fransk, engelsk og tysk ved
frokosten en tidlig onsdag morgen
på en tid av døgnet da jeg har problemer nok med å oppfatte mitt
eget morsmål. Noe særlig lettere
var det ikke å følge med i en del av
de vel forberedte foredragene som
ble lest opp i de merkeligste former
av engelsk. Jeg tror likevel at jeg
etter hvert fikk med hovedessensen
i foredragene. Etter hvert var vi tilsammen 9 nordmenn på kongressen, slik at mulighetene for å avreagere med norsk var stadig til
stede.
Det var stor geografisk spredning på foredragsholderne og de
fleste verdensdeler var representert, enda større spredning var det
på de emnene en tok for seg.
Egypts representant viste en hel del
bilder av blomsterrabatter i Kairo,
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Per Halle.

mens deres nå etter hvert gode
nabo i nord/ øst viste en del utmerkede eksempler på hvordan en på
disse kanter tar vare på vannet ved
hjelp av nærmest hakke og spade.
De skaper på denne enkle måten
frodig og fruktbart landskap der
det før var ørken. Som ventet ble
det vist en hel del gode eksempler
på naturødeleggelser og dessverre
få og ofte dårlige eksempler på tiltak for å rette opp skadene.
Wissdragsingeniøren fra gamlelan'det med stål, betong og energiekvivalenter i både bakhodet og
fingerspissene (må tas opp i beste
mening) ville nok likevel likt seg
godt på denne kongressen, da
vannkraftutbygging bare sporadisk
ble nevnt og til og med enkelte
ganger i positive vendinger. Ja,
kanskje ville han fått identitetsproblemer og følt seg som en naturverner etter å ha sett de mange

groteske eksemplene på ensidig og
kortsiktig utnyttelse av naturressursene som langt overgår det vi er
vant med her hjemme. Det var
særlig monokulturer i tilknytning
til jord og skogbruk, planløs utvikling av byene, store sammenhengende industriområder,
oljeutvinning, gruvedrift og uhemmet fritids- og boligbygging i strandområdene som gikk igjen i foredragene.
Professor D. Kuenen fra Nederland (prof. of Environmental Biology) mente at mennesket ikke har
lært seg opp til å tenke i tid og rom.
Vi har ikke klart for oss hva vi allerede har ødelagt, og vi klarer heller ikke å se hva vi er i ferd med å
ødelegge. Professor Konrad Buchwald, Vest-Tyskland hevdet at et
estetisk vakkert landskap med variert fauna og flora var like viktig for
menneskets velvære og helse som
mat, klær og bolig.
Det gikk klart fram av åpningsforedragene at de landskapsmessige forholdene nå blir viet stor
oppmerksomhet i verden. Mr. G.
Adinolfi fra Europarådet og Mr.
W. Tochtermann fra UNESCO la
her fram den strategien disse organisasjonene nå legger opp til på
området. Det faktum at det på kongressen var mange deltagere fra
den 3. verden og at stadig flere av
disse landene satser på utdanning
av landskapsarkitekter er også et
klart uttrykk for dette.
Vel, vel det er vanlig med banketter i forbindelse med kongresser, så også denne gangen. Som
ventet var dette arrangementet
minst like gjennomarbeidet som
den faglige delen. Banketten ble
sannsynligvis (har ikke vært i England tidligere) holdt på tradisjonell

El-forbruket stiger
engelsk marir i King's College.
Tjenere svinset rundt i klesdrakter
«from the old days». Stemningen
var munter (mildt sagt) etter en 7
retters middag med dertil hørende
viner som jeg dessverre ikke kan
huske navnene på. En del ubehersket latter ble det også da det engelske vertskapet ved et «arbeidsuhell» presenterte IFLA's president,
vesttyskeren Dr. Hans Werkmeister, som Øst-Tysklands president.
Som kjent består livet også av
antiklimaks. For meg oppstod dette
da jeg dagen etterpå (ikke derpå)
svettet rundt på innkjøp i eksosfyllte Oxford Street i London med
en blytung koffert jeg ikke fikk
plassert noe sted, da den kunne inneholde en bombe. Det var derfor
en befrielse endelig å sitte på SAS'
DC 9 på vei til Oslo og tilbake til en
lysegrå hverdag i NVE med minner og impulser som jeg forhåpentligvis vil dra nytte av.

Ifølge en oversikt fra Samkjøringen av
kraftverkene i Norge har elektrisitetsforbruket til alminnelig forsyning steget med 8,7 prosent i årets tre første
kvartal. For tilsvarende periode har
elektrisitetsforbruket til den kraftintensive industri steget med 11,9 prosent.
For året 1979 hadde Samkjøringen
prognosert med en økning i det alminnelige forbruk på 5,1 prosent. I denne
prognosen har man ikke regnet med
leveringsvansker for olje eller vesentlige endringer i prisforholdet mellom
olje og elektrisitet. Det er grunn til å
tro at de viktigste årsaker til den sterke
forbruksøkningen for alminnelig forsyning er kuldeperioden som innledet
1979, overgang fra olje til elektrisitet
og bedrede konjunkturer for den industri som er medregnet i alminnelig forsyning.
Økningen i elektrisitetsforbruket i
den kraftintensive industri må sees i
sammenheng med relativt gode konjunkturer for aluminium og ferrosilisium. Industriens kraftforbruk er for
øvrig overensstemmende med de anslag næringen tidligere har kommet
med.
Magasinfyllingen
pr. 1. oktober

1979 er tilfredsstillende, og er for landet som helhet på 93,6 prosent. Best er
magasinfyllingen i region 2 (Vestlandet) med 97,4 prosent, mens region 4
(Nord-Norge) ligger lavest med 85,6
prosent.
Kraftbalansen for perioden 1. oktober 1979 til 30. april 1980 betegnes av
Samkjøringen som tilfredsstillende.
(EL

Stromregningene
blir enklere
Strømregningene blir lettere å forstå
og abonnentene skal kunne spare mere
penger ved å redusere strømforbruket.
Dette er intensjonene bak strømtariffen årsmøtet i Norske Elektrisitetsverkers Forening (NEVF) vedtok å anbefale sine medlemmer. Ifølge normen
vil NEVF hvert år anbefale en veiledende pris på kWh-forbruket (strømforbruket), mens det enkelte elverk
selv fastsetter årsavgiften.
I enkelte aviser er vedtaket blitt sitert slik at NEVF på sikt går inn for å
fjerne årsavgiften. Dette medfører ikke
riktighet.

Kings College var hovedsenteret for kongressen. De fredelige og harmoniske omgivelsene minner lite om emnet som ble behandlet.
FOSSEKALLEN
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Cigr&omW besøker
Skagerrakoverføringen
I dagene 14. —17. august i år var det
samlet i Kristiansand mesteparten av
verdens eksperter på høyspent likeStustrømsoverføring. Det var
diekomité nr. 14 som holdt møte i
Kristiansand og som avla et besøk på
NVE's anlegg i Kristiansand Transformatorstasjon. Cigré har tidligere vært
omtalt i Fossekallen og forkortelsen
står for «International Conference on
Large High Voltage Electric Systems».
Cigré holder sitt hovedmøte i Paris
hvert annet år. Organisasjonen holder
sine møter etter innbydelse fra de respektive nasjonale komiter. Elektrosjef 0. Hauge er norsk medlem i Studiekomit nr. 14 «Høyspent i likestrømsoverføring». Det var de nasjonale Cigr&omit&r i Danmark, Norge og Sverige som sto som innbydere til møtet,
men det var de nasjonale medlemmer i
komit&n som fikk ansvaret for arrangementet. Delegatene møttes i Ålborg
hvor det var en møtedag arrangert av

Elsam og en dag med ekskursjon til
strømretteranleggene i Tjele og til kaankom
Delegatene
belterminalen.
Kristiansand den 14. august om aftenen og studiemøtet den påfølgende dag
ble holdt på Hotell Caledonien. Det
deltok medlemmer fra 19 forskjellige
land assistert av ca. 45 eksperter. Medlemmene i komiten rekrutteres fra de
land som enten har bygget eller har
under bygging høyspente likestrømsprosjekter.
De tekniske emner som ble behandlet på møtene var dimensjoneringskriterier for bygging av høyspente likestrømsoverføringer og alle tekniske
problemer i denne sammenheng. En
viktig del av arbeidet er utvikling og
prøving av tyristorer for strømretting,
behandling av resonansfenomener og
overharnominsk støy ved hjelp av filtere, overspenningsbeskyttelse og isolasjonskoordinasjon. Dessuten arbeider komiten med innsamling av

driftserfaringer av samtlige høyspente
likestrømsoverføringsanlegg i verden
og registrerer nye planlagte prosjekter. Det er fiere arbeidsgrupper som
er nedsatt for å utrede de forskjellige
fagfelter.
Det er i CigiVs studiekomit&r det
grunnleggende arbeid for det elektroniske område finner sted og som International Electrotechnical Comission (IEC) bygger på når det gjelder koordinering og utarbeiding av nasjonale
elektrotekniske normer og standarder.
mellom
Skagerrakoverføringen
Norge og Danmark er blant de prosjekter som behandles av komitx%en.
Jeg skal ikke her komme inn på de tekniske begrunnelser for å anvende høyspent likestrømsoverføring, men det er
stor interesse for denne form for overføring i verden i dag og diverse nye
prosjekter er på trappene. Det kan kort
nevnes at likestrømsoverføring er teknisk nødvendig ved lange sjøkabler

•

De fieste av verdens eksperter på høyspent likestromsoverføring, Cigre's Studiekomite nr. 14, har vært samlet til møte I Norge. De
avla bl.a. et besøk på NYE's anlegg i Kristiansand transformatorstasjon.
FOSSEKALLEN

Marit Flood og
Dan Lundquist
best i o-løp
(lenger enn 30 - 40 km) og ved meget
friluftslinjeoverfølange høyspente
ringer. Dessuten er det aktuelt ved
sammenbinding av store kraftsystemer
hvor det ved vekselstrømsoverføring
kan oppstå stabilitetsproblemer og for
å forbinde kraftsystemer med forskjellig frekvens, f.eks. kraftsystemer
med 50 henholdsvis 60 perioder. Det
kan nevnes at slike omformeranlegg er
under bygging mellom Finnland og
Sovjet (1000 MW) mellom Østerrike
og Østblokken (1000 MW) og flere er i
drift. Verdens største høyspentlikestrømsoverføring er nettopp bestilt for
overføring fra Itaipü til Såo Paulo i
800 km,
Brasil. Overføringsavstand
± 600 kV og
overføringsspenning
overført effekt 6300 MW.
Tilbake til Cigr&møtet i Kristiansand. Den 16. august avla StudiekomitPen et besøk i Kristiansand transformatorstasjon og ilandføringsstedet for
kabelen Statskraftverkenes driftsavdeling tok seg av arrangementet og etter
et innledende foredrag med lysbilder
av o.ing. Haugli Nielsen ble det gruppevis omvisning i strømretteranleggene ledet av driftspersonalet i Kristiansand transformatorstasjon. Skagerrakoverføringen er et moderne anlegg
som vakte stor interesse blant delegatene. Spesiell interesse ble viet kontrollanlegget og den elektroniske utrustning samt den nye driftssentralen hvor
fjernstyring og overvåking foregår ved
hjelp av datamaskin og farve fjernsynskjermer.
Etter en kopp kaffe gikk turen til
ilandføringsstedet for kabelen og i tilknytning til dette ble det om ettermiddagen vist en film om produksjon og
utlegging av Skagerrakkabplen. Filmen
var tatt opp av Standard Telefon og
Kabelfabrikk som også arrangerte
fremvisningen.
Etter at de offisielle møtedagene val
avsluttet ble det arrangert en ekskursjon til Sima kraftverk i Eidfjord hvor
representanter fra Eidfjordanleggene
orienterte om anlegget og viste rundt i
kraftverket. Deretter gikk turen til Kjeåsen, Vøringsfossen og Sysendammen.
Det var 43 deltakere på bussturen

Onsdag 19. september møttes 23
NVE'ere ved Lathusåsen i Bærumsmarka for å gjøre opp om klubbmesterskapet i orientering. Det var solskinn og fint vær å løpe i, og Fossum
IF sto som arrangør for et flott løp, til
og med på helt nytt kart i skala
1:10 000. Lathusåsen er et relativt lettløpt område, men det kan være nokså
vanskelig å finne frem blant alle de
stier som krysser området. Spredningen i resultatlisten tyder på det.
I dameløypa hadde Marit Flood ikke
noen vanskeligheter med å løpe hjem
mesterskapet, alene som hun er om å
delta mer regelmessig i 0-løp blant
NVE's damer. Men i lang-løypa ble
det mer jevnt. Dan Lundquist løp seg
helt til topps med kun 6 sekunder til
gode på Einar Lien, mens forrige års
vinner Arne Lium klippet på feil post
et sted og falt ut av konkurransen av
den grunn.
Resultatlisten ble som følger:
Herrer - 4,2 km
VH 38.24
Dan Lundquist
SDR 38.30
Einar Lien
Lars-Evan Pettersson VHB 39.12
VU 43.35
Erik Kielland
SPK 45.08
Svein Kroken
VHB 45.55
Ola Kjeldsen

som gikk over Haukeli, Røndal, Låtefossen, Eidfjord, Måbødalen, Hardangervidda og tilbake til Oslo. Ved siden av det tekniske utbytte delegatene
fikk ved besøket ved Sima kraftverk
må en vel kunne si at deltakerne fikk et
inntrykk av den mest storslagne av
norsk natur.
Det hører også med til arrangementet at det var innlagt en teknisk ekskursjon til ASEA, Ludvika for å studere produksjon av strømretteranlegg.
Møter, ekskursjoner og sosiale arrangement ble i alle deler vellykket og
formannen i komitPen, Mr. L. A. Bateman fra Canada, ønsket å rette en spesiell takk til NVE's funksjonærer både
i Kristiansand og Eidfjord for medvirkning til at delegatene fikk så stort
0. H.
utbytte av besøket.

Svein Kroken, SPK, i full fart mot mål.
Det ble en respektabel 5. plass i klubboppgjøret.

AP 46.13
Oddvar Andreassen
SEK 46.27
Kåre Lindseth
SBG 50.22
Agnar Marheim
SPKK 51.17
Svein Eriksen
SPS 55.55
Helge Jensen
SEU 56.10
Per Spæren
VHI 56.50
Arve M. Tvede
EEE 60.00
Jan K. Johnsen
Tormod Holt Nilsen VHB 60.07
EKS 83.30
Helge Topp
SKG 85.50
Johan Andersen
SBV 102.30
Roald Njå
SKL Disk.
Arne Lium
VHO Brutt
Leiv G. Ruud
Damer - 2,7 km
1. Marit Flood
2 .Eli Melhus
Randi Flæte

VU 39.20
V 98.35
AAØ Brutt
L. E. P.
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Vestlandsturmed hovedstyret
og Elsams bestyrelse
Av overingenior Ole Gjerde
I dagene 27. —30. juni var NVE's hovedstyre og direktører vertskap for Elsams bestyrelse på en reise gjennom de
sørvestlige deler av Norge. Hensikten
med turen var å gi Elsams bestyrelse.
orientering om Skagerakforbinved
strømretteranlegg
delsens
transformatorstaKristiansand
sjon.
innsyn i de .forhold som er forbundet med bygging av vannkraftanlegg, spesielt Eidflordanleggene.
orientering om det kraftpotensial
som .finnes i denne delen av vårt
land.
anledning til å oppleve særegen
norsk natur.
Reisen startet med en prolog om ettermiddagen den 26. funi,for de av deltakerne som kom fra Oslo-området.
Neste morgen støtte de norske deltakerne opp på Kjevik .flyplass .for å ta
imot de danske gjester. Småflyene kom

inn på rekke og rad, men ved opptelling
viste det seg at .flyet .fra Odense manglet. Det ble fort klarlagt at de hadde
og
med nesehjulet
hatt problemer
hadde måttet gjøre vendereis, men var
klar til et nytt .forsøk på å krysse Skagerak.
Den ankomne del av selskapet startet etter en kort velkomsthilsen fra gemed
Larsen,
Sigmund
neraldirektør
transkurs for Stølen og Kristiansand
Der ventet stasjonsleformatorstasjon.
stab
med velorganisert
der Jangaard
Jangaard orienog lette.forfriskninger.
terte om stasjonen, utstyret og driftserhittil, med en etterfølgende
faringene
gruppevis omvisning i anlegget.
Kort før avreisen fra Stølen ankom
Styrbro i spissen
bestyrelsessekretær
etter en vellykket
for Odense-gruppen,
Delikk et kort glimt
Skagerakkryssing.
av stasjonen før et samlet selskap
kunne starte på turen opp Setesdal.
Her sto direktør Vinjar for den faglige

Han ga en kort
del av programmet.
og
om norsk elforsyning,
orientering
mer detalfert om de utbygginger som
har funnet sted og fortsatt finner sted i
og omkring Setesdal.
Haugeland
Hovedstyrerepresentant
sto for den turistmessige del av oriente-på disse
ringen. Han er lommekjent
kanter av landet og kunne briljere med
fakta krydret med historier om setesdølenes liv og lagnad gjennom årtier.
Overnattingen fant sted på Hovden
Høyfjellshotell. Gjennom taler ved midSigmund
dagen kunne generaldirektør
ThorLarsen og bestyrelsesformann
vald Jensen, formelt markere idriftsettelsen av de to kablene som knytter
Denne
og Norge sammen.
Danmark
markeringen skjedde nå to år forsinket
p.g.a. kabelfeil forårsaket av store tråhadde
lere. Men denne forsinkelsen
samtidig gitt oss mulighet til å erfare
den gjensidige nytten begge parter har
av forbindelsen.

Generaldirektør Sigmund Larsen, kraftverksdirektør Sig. Aalefjær, Elsams direktør E. L. Jacobsen og Elsams bestyrelsesformann
Thorvald Jensen blir orientert av skiftingenior A. Mathisen på Kristiansand transformatorstasjon.
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Hovedstyret på gyngende grunn

NVE's hovedstyre består av folk med beina godt plantet i bakken, men her ser det ut som et par av dem befinner seg på
virkelig gyngende grunn. Bildet er fra utløpet av Storsjøen i Østerdalen, og ble tatt under befaringen av forbygningsarbeider i høst. Det er Elsa Eriksen som har tatt teten. Deretter følger Arne Næss hakk i hæl, og så vassdragsdirektøren Hans Sperstad, litt forsiktig. For en gangs skyld gjaldt det for hovedstyret å være i utakt! (Sverre Skara)

Torsdag 28. juni .fortsatte turen
dere gjennom deler av nedslagsfeltet
Tokke. Direktør Aalefjær orienterte
utbyggingen,
og Tokkeverkene
slik
.framstår i dag.

vitil
om
de

Etter hvert som vi nærmet oss Vestlandet overtok hovedstyrerepresentant
Næss den turistmessige del av orienteringen. Han kunne opprømt .fortelle om
Vestlandets .fortreffelighet
som turistmål, noe værgudene dessverre aldri tillot ham å overbevise danskene om. Etter korte stopp i RøIdal stavkirke og
ved Låtefossen gikk turen til Lafthus og
Hotell Ullensvang, der det ble avholdt
bestyrelsesmøte .for Elsam og Hovedstyremøte .for NVE.
Neste morgen gikk turen til Eidflord
der bygningssjef
P. T. Smith og anleggsleder 0. Nummedal sto klar til å
lede omvisningen. Etter en kort orientering om hva anlegget omfatter og hva
kraftstasjonen
vil bli, .fortsatte turen
inn i fjellet. Stasjonens imponerende dimensjoner minner en om at Sima vil
være Norges største kraftstasjon
•ra

1981 og .fram til den blir .forbigått av
Kvilldal i 1986.
Fra kraftstasjonen
gikk turen innom
.fiskeoppdrettanlegget
og videre mot
Kjeasen og Rembesdalsvann.
Værgudene ga ikke Kjeåsen .full rettferdighet,
men ved Rembedalsvann
lettet skydekket såpass at vi .fikk en .føling av hva
norsk høyfjell har å by på. De dristigste
av danskene slo til på tilbudet om tilbaketur mot dalbunnen
i et luftig svev
med taubafien. Alle kom ned og ingen
sto over lunsjen. Om ettermiddagen
sto
Måbødalen,
Vøringsfossen
og Sysendammen på programmet,
tre imponerende skuer.
Ved.en enkel og stilfull tilstelning på
messa i Eidfjord tok hovedstyret
om
kvelden en verdig avskjed med sirie to
nestorer, NilsJacobsen og Trygve Haugeland. Nils Jacobsen har sittet i 24 år
som fast medlem av hovedstyret
og
med 8 år som varamann før det har
han vært med siden 1947. Han representerte således hele etterkrigsepokens
kraftutbygging
i Norge. Trygve Haugeland har sittet som fast hovedstyrerep-

resentant i 16 år. Med sitt brede og allsidige samfunnsengasjement
representerer begge to en stor erfaringsbakgrunn som har vært viktig å ha i .forbindelse med de avveininger hovedstyret har måttet .foreta i kraftutbyggingssaker.
Generaldirektør
Sigmund
Larsen takket dem hjertelig for den
store innsats de har ytt etaten, og.
overrakte en krystallbolle til hver som
synlig bevis.
Turen
ble avsluttet
lørdag med
hjemreisen. De danske gjester ledsaget
av generaldirektør
Sigmund Larsen og
hovedstyrerepresentantene
Fossen,
Haugeland og Næss dro mot Bergen,
mens resten av selskapet dro mot Oslo.
Vår sjåfør under hele turen var K.
Smeby, og han høstet velfortjent applaus .for den rolige og overbevisende
måten han .førte bussen på i alle situasioner.
For personalrepresentantene
i hovedstyret var dette en fin måte å bli bedre kjent med hovedstyret på enn det
den .formelle .formen i de ordinære ho-

vedstyremøtene gir anledning til.
FOSSEKALLEN
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Kalle i
eventyrenesverden
Hovedstyret
Sauda
Jeg er visst bitt av «Blåmann-basillen».
Hvor er det blitt av Blåmann?
Blåmann var stadig på vandring
han, og jeg håper han vandrer videre
og lar høre fra seg, for her er Nils!
Når Blåmann fant noe positivt, pellet han det øyeblikkelig opp, og er dermed en Askeladden blant de mer og
mindre berørte 700 individer som
under ett heter NVE-ansatte.
At Blåmann fremdeles er en god
venn av deg KALLE, vil jeg tro.

Mye slam,
grus og stein
I BRENYTT — meddelelser til
breobservatørene — nr. 3, 13.
årgang skriver Gunnar Østrem i
sin innledningsartikkel bl.a følgende, som vi mener det kan
være vel verdt å legge merke til:
BRENYTT, som jo alltid har
tatt mål av seg til å være en
aktuell avis, kan i dag bringe
noen ferske resultater fra sommerens slamundersøkelser. Som
en kuriositet kan nevnes at elven
fra Nigardsbreen fraktet 520
tonn slam den 25. juni, mens
Engabreen samme dag ga fra
seg 780 tonn finmateriale. Dertil
kommer i begge tilfeller omtrent
like mye grov grus og stein, så en
5 tonns lastebil måtte ha gått i
skytteltrafikk hvert 7. minutt
dag og natt foran Nigardsbreen
og omtrent hvert 5. minutt foran
disse
for å frakte
Engabreen
massene bort fra bree,n!
Disse tallene gjelder selvsagt
bare for døgnet den 25.6., andre
dager finner vi andre tall, alt etter variasjoner i vassføring og
slamkonsentrasjon.
Med disse betraktninger vil
jeg sende en takk til alle sommerassistenter.
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Men KALLE venter ikke på utfordringer, han er nemlig utfordringen
selv. Han er ikke snau med å gi
kjenne de mangler og svikt han får
gjennom sine observatører, som er
nødvenidge for ham med sine «stive
bein».
Han er en årvåken mann også
KALLE. Finnes det noe som går hans
skarpe blikk forbi?
Som den mann du er KALLE, tillater jeg meg likevel å spørre deg, er du
helt på bølgelengde med dine observatører? Eller kjører du med litt for
slakke tøyler likevel?
Blåmann hjalp deg med sokkel. Det
var bra, selv om de «høye herrer» allerede hadde omtanke for deg.
Du ser med en viss avsky på nakne
korridorvegger etter 15 år. Det er bra!
Men her kommer jeg deg likevel i møte
med følgende konklusjon: Her svikter
alle 700! Først og fremst de som er «fotografer»! Det kunne bli rene konkurransen! Jeg tror virkelig ledelsen ville
sette pris på et visst initiativ her da det
må innrømmes de selv har liten tid.
Videre tror jeg de gikk med på opphenging av naturbilder fra etatens steder og virksomhet, forutsatt bildet er
godt!
Du sperrer ditt blikk opp på nytt:
«Gløm ikke nyhetene, herr redaktør».
Jeg griper det tredje avsnittet, fint
anført, en blir jo rent hensatt til «1001
natt», Asbjørnsen om du vil. Men er
du ikke i nattens mulm og mørke blitt
presentert «Skrinet med det rara i»?
Det å være redaktør, er sikkert ikke lett
selv i et lite blad som vårt Fossekallen.
M.h.t. Kjela har en mann «svikta». Ja
vel, også vår skyld. Eller mener du at
redaktøren skal rykke ut med nyheter
på gyngende grunn? Er det ikke bedre
med en spalte mindre enn to spalter
tvilsomt nytt? Og er du ikke enig i, at
et nytt kraftverk satt i drift, at dettes ledelse i god tid burde sendt både to og
fire sider godt stoff om nye ting til bladet? Send derfor dine observatører i
god tid til Øksla og Sima, gi de en ekstra dytt, slik at du innskrenker deg til å
gi rektøren bare det ene gule kort.
Som den hedersmann du er, har du

NVE's hovedstyre var tirsdag 9. oktober på besøk i Sauda i forbindelse
med de lokale krav som er reist i tilknytning til at A/S Saudefaldenes
konsesjon går ut.
Det ble en hektisk dag for hovedstyret. Den ble innledet med et besøk
i Vestlandsverkene, hvor driftsbestyrer Vidar Bern orienterte. Samtidig
fikk hovedstyret anledning til å besiktige den datamaskinstyrte driftssentralen, hvorfra samtlige stasjoner
som er underlagt Vestlands-verkene
skal fjernstyres.
Det var et imponert hovedstyre
som dro fra Vestlands-verkene til et
møte og en befaring sammen med
formannskapet i Sauda kommune og
representanter for Saudefaldene og
A/S Sauda Smelteverk. Befaringen
foregikk i områdene i tilknytning til
de vassdragene som berøres av konsesjonssaken. Både formannskapet og
A/S Saudefaldene fikk anledning til
å gi til kjenne sine synspunkter på de
aktuelle konsesjonskrav.

også fått en hedersplass. Jeg håper du
ikke lar deg forlede av disse dine observatører som kringsetter deg i nattens
mulm og mørke. Det kan gå slik at redaktøren som ansvarlig må frata deg
det tussesnakk som lett formes, mens
de danser rundt deg på plenen.
«I mange eventyr skjer forunderlige
ting når midnatts-timen slår», sier du.
Så pent sagt. Nå mangler visst bare
tryllestaven! Jeg håper du anskaffer
deg den og svinger den flott i de kommende månelyse netter over dine observatører og alver der ute på plenen,
slik at det blir et veld av stjernedryss
og gode i&er over alle 700, formet av
den rotfestede og gode grunn du selv
bygget livet på.
Nils

Kalles refleksjoner:

KjæreGro og
kjære(?) Flintstone!
Er du sjuk i
hu'e, Kalle?
Sia fredag 5/10
har jeg vært så
sjokkskada at jeg
så vidt rakk å skrive før fristen.
Han Gerhardsen
blei statsminister
i 1945 uten å ha
vært innom Stortinget, og han var
ingen dårlig regjeringssjef,
snarere
tvert imot. Vel, vi
får tru det de sier
om at du trenger
læretid på tinget.
Men jagu er det vanskelig å få bort
mistanken om at du måtte vekk av
andre årsaker, kjære Gro!
Det blir mer og mer trangbodd
under hatten. Den siste gaven var en
radio, og nå gler jeg meg til å høre
prinsessa som ikke engang Willoch
kunne målbinde.
Humøret mitt bedres mens jeg skriver, men 12/10 kom det trofaste budet ut med nr. 8. Det går både opp og
ned her i verda, kjære Flintstone, og
det smitter over på mine «oppstøt».
Dette er 17. gang redaktøren gir meg
spalteplass, og jeg har vel ikke vært
like «sur» hver gang? Ønsker legen å
helbrede pasienter, bruker han ikke
kjeft. Kan du ikke kritisere direkte
noe av det jeg har skrivi, slik som
Pelle gjør? Når det gjelder å være
positiv, ber jeg deg lese nr. 7/78 (inspisere er trykkfeil for inspirere).
Men la oss ikke bare skrive brev til
hverandre! Du er vel ikke så forbanna
på meg at du ikke vil stikke bortom på
neste bytur. Da kunne vi begge stemme i en glad rallarsang.
KALLE

I forrige nummer av Fossekallen ga jeg
deg en pekelinger under nesa, Kalle,
for surgulpene dine her i bla'e. Jeg vil
du skal veta at det var alvorlig ment,
og at de gamle kompisene står bak.
Enig og tro til Dovre.faller, som han Johansen brukte å si bestandig. Ja, du
hu'ser'n Johansen og arbe'slaget hans.
Greie karer!
Men nå err'u utpå igjen med tullgreiene dine. Vi har ikke noe imot at du
strekker denne redaktør'n litt, for han
hører vel med ta samma ulla harf som
de andre gjakene der inne i hovedbølet,
men du får da skrive så vi skjønner hva
du meiner for no'. Du preiker om eventyr og midnatt-timen som slår. Da skal
du stige ned av din sokkel, skriver du,
og vandre omkring å løse menneskenes
problemer. I nattens mulm og mørke.
Tåkeprat!
Har du vørti aldeles på stell,
a'Kalle? Du preiker som ei gammal
jornfru, jo. Hvis du har noe på hjertet,
får du spøtte det tur deg så alminnelig
folk forstår hå du meiner, eller har det
stokka seg helt i den tjukke steinskallen
din. For å si som det er, begynner jeg å
bli litt engstelig for deg, Kalle. Du kan
da full aldri ha vørtin sjuk — alvorlig
sjuk i hu'e, meiner jeg. Om du har hovednøkkel under hatten i virkelighetens
verden, som du skriver, får du jamen
se til å bruk'n litt på de løse skruene i
hu'e ditt. Så får du heller la den mystiske redaktør'n tilføye og blande ihop
spalter og korrektur så mye han vil
både for deg og oss.
Vi skjønner ikke hå du vil hen med
surgulpskriveriene
dine, så derfor
synes vi gutta du skulle ta imot vårt
velmente og vennlige råd til ditt eget —
og vårt — beste, hold kjeft, Kalle!
Go' bedring, og tusen velmente hilsner fra dine gamle venner i.fjell og dal.

Det bærer med raske skritt mot jul
igjen — og siste nummer av Fossekallen for 1979. Fristen for innlevering av bidrag til dette nummer
utløper 9. november, så her er
ingen tid å miste for den som har
noe på hjertet. På nyåret kommer
første Fossekallen ut i februar, og
frist for stoffinnlevering er satt til
mandag 7. januar 1980.

Med mosegrodd hilsen
FLINTSTONE
PS. Når du, som du skriver, stiger ned
fra din sokkel om natta, kunne du vel
ta med deg snippesken og stikke opp i
fjellet til oss et sabbatår eller to, så
kanskje tankebanene dine kom ned på
jorda att.

Kjære
kollega
Er du rasehater?
Jeg får håpe at du ikke er det,
for det er så mange som er det.
Eller — rettere sagt, de er
ikke rasehatere, men de kan ikke
fordra utlendinger. Jeg har sett
så mange eksempler på rasediskriminering at jeg rett og
slett er flau over nordmennene.
Prøv å sette deg inn i innvandrernes situasjon. De drar ikke
fra landet sitt fordi de vil, men
fordi de synes de er nødt til det,
enten av politiske eller andre
grunner.
Det er jo nesten det samme
som skjedde her i landet når de
dro til USA. Den eneste forskjellen er at det er noen hundre
år siden.
Det sies jo at utlendingene tar
jobbene våre. Men jeg mener at
det ikke er riktig, de tar de jobbene vi ikke vil ha. Det sies også
at utlendingene gjør mye galt.
Men de er vel som andre. Vi
har nordmenn som er forbrytere, narkomane eller ett og
slett late.
Det er ikke til å komme fra at
uansett rase så finnes det mange
typer mennesker. Og sist, men
ikke minst, vil jeg nevne at også
utlendingene er mennesker av
kjøtt og blod akkurat slik som
deg og meg. Så ta da imot dem
med åpne armer den tiden de er
her, så — når situasjonen i deres
land har bedret seg og hvis de
har flyttet tilbake, kan tenke på
den tiden de hadde her i Norge
med glede!
Birgitte
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NOE Å TENKE PÅ?
Revolusjonerendeløsning på energikrise, isbjørnog turistproblemer

tiLy

Arv

kiøvsre
KABE

Unødvendig å bruke 100 mill.
kroner på ny kraftstasjon?
Det er Svalbardposten - verdens nordligste a 's - som
stiller spørsmålet. Si mtidig lanserer avisen nok en ide til alternative energikilder som, etter
vår mening, bør ha noe .for seg.
Isbjørnens livretter er sel og
turister. På grunnlag av dette
faktum og på bakgrunn av
kraftstasjonens tvilsomme tilstand, har vi.funnet.fram til konstruksjonen.
Altså: Istedenfor at turister
vaser rundt overalt .for å se etter
isbjørner (som jo også vaser
rundt overalt), er det bedre å
samle dem på ett sted. Man
.fanger isbjørnen, lager en konstruksjon som tegningen viser til

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo

hver bjørn. Når dette er gjort,
kan man begynne turistsesongen. Det som da skjer er følgende:
I. Isbjørnen ser turisten, og
begynner da å løpe inne i tredemøllen (gulrot og eselprinsippet).
Tredemøllen driver dynamoen, som gir strøm. (Strømstyrken er avhengig av størrelsen på
dynamoen og turisten.)
Strømmen blir regulert og
lader opp store batterier (ikke illustrert).
Når turistsesongen er slutt,
vil masse store batterier være
såpass oppladet at Longyearbyen og omkringliggende gruver
o.l. vil ha strøm nok til neste
turistsesong.

Isbjørnene blir sluppet løs
pga. .foringskostnader.
SNSK vil kunne dekke en
del av sitt driftsunderskudd ved
billettpenger som turistene betaler for å se isbjørnene.
Hvis en av tredemøllene
lages litt større, kan SNSK også
lansere et spesialtilbud for turister som ønsker ekstra spenning
og/ eller slanking. Man setter da
turisten inn til isbjørnen. Fordelen med dette er da at man kan
bruke større dynamo (generator)
som gir mer strøm, pluss at
SNSK også kan ta billettpenger
av de som bor her, og som vil ha
en artig opplevelse. SAS og hurtigrutene kan også tjene på dette
(ubrukte returreiser).
Norsk Polarråd
.for uråd

