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GodJul
Igjen går et år mot slutten. Igjen er det tid til å se bakover på et arbeidsår som har vært hektisk og spennende. Litt for hektisk, vil vel
mange si, og litt i overkant med spenning også. Vi har blant annet noen
viktige politiske avgjørelser bak oss som noen vil stille seg undrende til,
men som vi alle må respektere.
For mange ansatte i NVE har 1979 vært et år med krevende arbeidsoppgaver og stort arbeidspress. Vi kan peke på en rekke store og betydningsfulle arbeidsoppgaver som er utført i årets løp. Men livet ved en
stor etat som vår består ikke bare i å løse tekniske problemer, selv øm
dette er en av våre primære oppgaver. Vi må også ta vare på trivsel og
samhold mellom de ansatte. Har vi gode interne arbeidsforhold, tåler vi
så meget bedre at det stormer litt utenfor husveggene. La oss alle gjøre
vårt i året som kommer til at NVE kan bli en enda bedre arbeidsplass.
Ved årets slutt vil jeg gjerne få sende en hilsen til alle medarbeidere i
vår store etat, på anleggene, i driften, ved distriktskontorene, ved hovedkontoret, og takke for god innsats i 1979.
Jeg ønsker alle ansatte og deres familier en god og fredelig Jul og et
godt Nytt år.
Sigmund Larsen

NVE-året 1979:

Det politiskehandlingsmonster
skapteproblemer
Vi er på rask ferd mot et nytt NVE-år, et år ingen kjenner fullt ut —
prognoser og planer til tross. Vi står også på spranget inn i 80-årene,
men ferst og fremst — hva skjedde med oss i året som nå ebber ut?
Spørsmålene turde være mange —
Vi har gjort et
og påtrengende.
skjønnsomt utvalg og servert dem for
vår generaldirektør, Sigmund Larsen.

Visse sider av arbeidet vårt vil bli
ført videre omtrent som nå. Det gjelder f.eks. elektrisitetstilsynet, vass-

For det første, generaldirektør
Sigmund Larsen, hvordan vil du karakterisere året 1979 — hva var det
mest positive som hendte for NVE,
og hva lærte vi mest av — for å si det
slik?
For meg står 1979 som et urolig
og strevsomt år. Ikke på grunn av
hårdt arbeidspress, men fordi vi har
måttet tilpasse oss et politisk handlingsmønster som skapte store problemer for viktige deler av vår virksomhet.
Når det gjelder positive ting, er det
kanskje ikke noen enkeltsaker som
peker seg spesielt ut. En hyggelig hending var at vi for første gang i vår
etats snart 60-årige historie fikk valgt
inn en kvinne som fast medlem av
NVE's hovedstyre. Samtidig var det
vemodig å takke farvel til to hovedstyremedlemmer som har deltatt henholdsvis 24 og 16 år. Ellers er det å
glede seg over at de arbeider vi selv
har ansvaret for er løst slik det var
planlagt, og at vi har hatt relativt
rolige forhold på våre arbeidsplasser.
Det vi lærte mest av, var kanskje et
par viktige politiske vedtak i Regjering
og Storting som viser hvor nødvendig
det er å kunne tilpasse seg et samfunn
i forandring.

Intervju/ foto:
Sverre Skara

NVE driver med mye og har
mange folk i sitt brød. Nå, ved
spranget inn i 80-årene, faller det
naturlig å spørre hva det er vi skal
konsentrere oss om i tiden fremover?
Det spørsmålet kommer egentlig
noen uker for tidlig. Vår virksomhet i
80-årene vil for en del avhenge av den
politikk Regjeringen legger opp til i
den nye energimeldingen som er ventet omkring årsskiftet.

dragstilsynet og driften av kraftverk
Det samme
og overføringsanlegg.
gjelder også virksomheten ved vårt

hovedkontor og ved våre distriktskontorer. Arbeidet med senknings- og
forbyggingstiltak håper jeg det vil bli
mulig å trappe opp. Vi får ikke gjort
nok med den budsjettrammen vi har i
dag.
Et spørsmål som foreløpig står
åpent, er om vi i 80-årene skal bygge
vårt første større varmekraftverk. Det
vil i så fall gi oss en ny utfordring.
Ellers blir det trolig aktuelt å overta
ansvaret for generelle energispørsmål,
ikke bare elektrisitet. Det blir også
nødvendig å avklare en rekke interesser omkring våre vassdrag gjennom
en eller annen form for fullstendige
van nbru ksplaner.
Et spørsmål som foreløpig ikke er
avgjort, er om vi i 80-årene skal utvide utenlandsforbindelsene. Ting tyder
på at det kan bli aktuelt.
Hva med arbeidsplassene?
Da tenker du vel først og fremst
på sysselsettingen ved våre anlegg. Og
det er her jeg gjerne skulle kjent innholdet i energimeldingen før jeg ga
noe svar.
Statskraftverkene arbeider for tiden
med å revidere sin termin- og ressursplan. Å dømme etter et foreløpig
utkast, vil vi når det gjelder overføringsanlegg få en økning i bemanningen frem til ca. 1985, og deretter
en jevn nedtrapping resten av 80-åreav dagens samlede
ne til ca. 60
bemanning.
Ved kraftanleggene er det antatt en
omtrent tilsvarende utvikling. Men
disse planene kan bli forandret når
energimeldingen blir kjent.

Sigm. Larsen.

Vil NVE delta aktivt i en desentralisering av etaten, og ikke bare
vente på at «ordninger» blir trykket
ned over hodene på oss?
NVE har lenge arbeidet med
spørsmål som gjelder desentralisering.
Vi har flyttet ut aktiviteter så snart det
har meldt seg en anledning. Det kommer vi fortsatt til å gjøre. En mer
FOSSEKALLEN
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Kan norske flomskader reduseres?
omfattende drøfting av spørsmålet vil
vi vente med til vi ser hva energimeldingen inneholder om NVE's organisasjon. Men det å flytte virksomheter
ut fra Oslo er så alvorlig for dem det
angår at det bør gi klare fordeler hvis
vi skal kunne forsvare en utflytting.
Vi vet at mange er spent på
organisasjonsutviklingen i NVE. Kan
det sies noe i den forbindelse, og har
det skjedd noe nytt siden hovedstyrets
in nstilling?
Det har ikke skjedd noen avklaring etter at hovedstyret avga sin innstilling i 1975. Vi er lovet at NVE's
organisasjon skal bli ohitalt i den
energimelding Olje- og energidepartementet forutsettes å legge frem innen
årsskiftet. Hvis Regjeringen går inn
for at våre nåværende virksomheter
fortsatt skal være samlet i en etat, vil
vi snarest sette i gang arbeidet med å
se på vår interne organisasjon. Mer er
det dessverre ikke mulig å si om dette
spørsmålet i dag.

Jeg føler fredningen 4av Dagali
og Veig som et tap i den forstand at vi
har mistet kraftkilder som ville gitt
billig energi og som ligger sentralt i
Syd-Norge. Vi mistet dessuien muligheten for kontinuerlig anleggsdrift til
neste anlegg i Sør-Norge starter opp.
Men jeg føler ikke det som har skjedd
ved de tre vassdrag som et nederlag
for NVE, hvis det er det du har i
tankene. Vi har gjort vår jobb så godt
det lar seg gjøre, og må bare avfinne
oss med de beslutninger som blir tatt
av overordnet politisk myndighet. Det
er ikke for vår egen skyld vi bygger ut
ny kraft.

Til slutt, generaldirektør Sigmund Larsen, har vi vært flinke nok
til å informere både hverandre og
utad. Hvis ikke, hvilke følger kan det
ha hatt og hva bør eventuelt gjøres?
Nei, vi har nok ikke vært flinke
nok til å informere. Men vi er opptatt
av problemet og tar sikte på å løse det
bedre etter hvert. Et skritt på den
veien var f.eks. at vi ansatte redaktør i
Hovedstyret har avgitt flere ut- Fossekallen på heltid med sikte på at
vårt eget blad skulle bli et best mulig
talelser i forbindelse med energimeldingen. Er det noe i den forbindelse hjelpemiddel for å informere både
hverandre og utad. Fossekallen har
som bør frem heves?
'Den uttalelse hovedstyret avga i ganske stor spredning også utenfor
oktober i år er meget omfattende og etaten, og gir oss muligheten til å nå
mange med informasjon. Et annet
tar for seg et stort antall meget viktige
trekk i samme retning var at vi la
energipolitiske spørsmål. Det er vanskelig å trekke ut noen få av dem fordi • radikalt om formen på: «Vår virksomhet», slik at den skulle bli mer leseverdet kunne oppfattes som en prioritering fra min side. Meldingen skal ta dig for menigmann.
for seg perioden frem til år 2000. Et
Videre har vi besluttet å gå mer
punkt hovedstyret legger stor vekt på,
aktivt ut i massemedia for å korrigere
er hvilke energibærere for vår elektrimisvisende opplysninger og for å insitetsproduksjon vi bør satse på i denformere om sentrale spørsmål innen
ne perioden og det utbyggingsprovårt arbeidsområde.
gram vi bør legge til grunn for å
—

dekke det antatte forbruket. Ellers
kommer hovedstyret inn på spørsmålene om priser, tariffer, avgifter, flnansiering, fleksibel tilpassing mellom
tilgang og forbruk og meget mere.
Vi har opplevd at tommelen ble
vendt ned for Dagali og Veig, mens
Alta-utbyggingen er utsatt. Føler generaldirektøren dette som et tap?
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Etter nyttår vil vi ellers bli noe
styrket når det gjelder å koordinere
vår informasjonsvirksomhet
ved at
Erling Diesen som nå et år har vært
utlånt til Olje- og energidepartemenet,
vil bli engasjert i en stilling lagt direkte under generaldirektøren. Han vil få
som et av sine gjøremål å arbeide
med spørsmål som gjelder utadrettet
informasjon.

Til overingenior Erik Tondevolds artikkel med ovenstående tittel i Fossekallens nr. 9/79 vil jeg få knytte
følgende bemerkninger:
Tondevold skriver at «vi kan takke
dambruddet i Roppa 1976 for at vi
endelig får damforskrifter her i landet.»
Det forholder seg imidlertid ikke
riktig slik.
Spørsmålet om å få utarbeidet
forskrifter for dambygging har épptatt Vassdragstilsynet siden lang tid
tilbake. De første konkrete tanker ble
satt ned på papiret i en LTP-rapport
av 20. juni 1974. Forslag om nedsettelse av et utvalg for utarbeidelse av
forskrifter for dambygging ble videre
fremmet gjennom Hovedstyret i brev
i desember 1974 til Industridepartementet. Departementet erklærte seg
enig og ba om at saken ble bearbeidet videre. Det tok nå noen tid med å
få ordnet flnansieringen, foreslått
medlemmer av utvalget samt tilsatt
sekretær. Alt dette ble først klart
sommeren 1976, og utvalget ble oppnevnt i brev av 30. september 1976
fra Industridepartementet.
Opprettelsen av utvalget skjedde
altså etter dambruddet i Roppa 17.
mai 1976, men dambruddet kan ikke
dermed takkes for at vi nå får damforskrifter. Derimot har dambruddet
Roppa naturlig nok i likhet med
annen erfaring fra dammers bygging
og drift hatt betydning for utvalgets
arbeid.
Jeg kan nå samtidig meddele at
utvalget nylig har overlevert sitt ferdige forslag til damforskrifter til
Olje- og energidepartementet.
Åge Hjelm-Hansen
(formann i Damutvalget)

Fortid,nåtidog framtidfor NVE
(Noen betraktningeri en ulvetid)
0. Gunnes
Hva er det som gjør en arbeidsplass attraktiv? Spørsmålet har mange svar og
det bør tas ytterst alvorlig av alle som
føler ansvar for en bedrift eller en institusjon.
For de fleste mennesker tror jeg det
betyr noe vesentlig å ha visse idealer
knyttet til sitt arbeid. Dette kan være så
mangt, feks. å arbeide med noe som
gir særlig stor faglig tilfredsstillelse, å
føle at en gjør en samfunnsnyttig jobb,
eller at institusjonen som en jobber for
nyter respekt og anerkjennelse utad.
Betydningen av dette vil en se ganske
klart hvis det motsatte er tilfelle, det vil
si at ens arbeid og arbeidsgiver ikke
blir respektert, men tvert imot blir mistenkeligglort, nedvurdert og sterkt kritisert.
For dem som var så heldige å arbeide for NVE i 1950-årene og utover i
1960 -årene, måtte det ha vært særlig
inspirerende. Landet skulle bygges opp
igjen etter krigen i raskest mulig
tempo, og vannkraften var selve krumtappen i denne oppbyggingen. Det var
dengang tidligere generaldirektør Fredrik Vogt skrev om «Vår vidunderlige
vannkraft» uten å få en eneste opponent imot seg. NVE's ingeniører og anleggsarbeidere ble mottatt som helter i
de bygdesamfunn de kom til, og de følte
virkelig at de var med og bygde landet.
En nåværende sjefingeniør sa det omtrent slik: «Vi følte at vi var samfunnsbyggere og det ga oss en voldsom entusiasme. Gikk du forbi Drammensveien 20 (det gamle hovedkontoret) i
sene kveldstimer, kunne du se det lyse
i kontorvinduene. Innenfor satt vi ved
tegnebrettene.»
Mange av de mest fremtredende personer fra denne tiden sitter i dag som
ledere i NVE. De hadde som ganske
unge fått enorme oppgaver å løse. Det
synes i dag nærmest utrolig at så få og
så unge mennesker kunne makte glennomføringen av bl.a. Røssåga, Aura og
Tokke. Det er klart at de som sto i sentrum for NVE's virksomhet i denne
tiden hadde kvalifikasjoner og mot.
Gjennom de store utfordringene ftkk de
utviklet seg videre, og som ledere for
NVE har de senere båret med seg mye

av idealismen, handlekraften og pågangsmotet som ble grunnlagt i disse
årene. Jeg tror dette har vært en sterk
og bærende faktor i NVE's virksomhet
helt til i dag.
Men som vi vet så har tidene forandret seg. Fra å være helten så blir NVE i
dag av mange nærmest sett på som
skurken. Denne omstillingen har nok
for mange vært smertefull, og kanskje
særlig for dem som opplevde glanstiden. Likevel tror jeg at det er «gamlegutta» som har hatt de beste forutsetningene til å holde motet oppe. De har
opplevd at de har betydd noe for samfunnet og de vet fremdeles at de har
gjort og gjør en god glerning for landet
på tross av 70 -årenes mistenkeliggjøring av NVE.
Men hva så med fremtiden og de som
ikke har opplevd stort annet enn nedsettende omtale av vår etat?

En ting synes klart. Vi kan ikke leve
evig på glanstiden fra 50- og 60-årene.
Det blir som når gamle AP-folk stadig
vender tilbake til 30 -årene. Samtidig
må vi være klar over at vi fremdeles
har ansvar og oppgaver på et av samfunnets viktigste felter, og at vår virksomhet er livsviktig for hele vårt moderne samfunn.
Det må satses aktivt på å bygge opp
igjen både respekt og tillit. Dette betyr
ikke at det må bli enighet i synet på
viktige samfunnsverdier, men tvert imot at man aksepterer og anerkjenner
hverandres ulike oppgaver i samfunnet. Det er vel en selvsagt ting i dag at
så vel naturvern som kraftutbygging
er viktige samfunnsoppgaver, og at
det må .finnes mennesker til å ivareta
begge.
oppnå dette vil kreve innsats. En
første .forutsetning vil være at så vel vi
som våre kritikere kryper opp av skyttergravene og lærer hverandre bedre å
kjenne. Den personlige kontakt har jeg
god tro på. Vi bør drive en langt mer
aktiv informasjonsvirksomhet gjennom
feks. skoler, ungdomsorganisasjoner,
massemedia og andre organer. Hensikten er tosidig. For det første å drive
saklig informasjon og bygge opp tillit,
dernest selv å lære andre standpunkter
bedre å kjenne, glennom aktiv vilje og
engasjement. Jfr. for øvrig Tendevolds
artikkel «Opinionsbestemmende faktorer» i nr. 4178.
Det synes også klart at vårt organisasjonsmønster ikke er godt nok egnet
for de krav omgivelsene stiller til oss.
Skal vi lykkes, må vi feks. i sterkere
grad enn hittil gå inn i samarbeid med
andre viktige brukergrupper for vassdrag.
Det vil bli en meget viktig oppgave
for NVE's ledelse å legge forholdene til
rette slik at etaten på bred front kan
engasjere seg i disse spørsmålene.

Fagsjef.

0. Gunnes.

Med all respekt for de mange andre
oppgaver NVE står overfor i kommende år, tror jeg mye av forutsetningen for at vi skal overleve på en tilfredsstillende måte ligger i de forhold
som her er berørt.
FOSSEKALLEN
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Fjernstyring måling
Nytte og kostnad
Av elektrosjef Ommund Hauge
I Fossekallen nr. 5/1979 har Halvor Midtveit fra Tokkeverkene et innlegg om lukestyring og vannstandsmåling i nedslagsfeltet for Kjela
Kraftverk i Tokke. Han stiller også spørsmålet generelt om fjernstyring/ måling er nødvendig og viser til driftsentralen i Kristiansand som
et eksempel.
For det første vil jeg uttrykke
min glede over at det vises kritisk
interesse for det arbeid vi gjør fra
de som skal ha driften av anleggene. For det annet må vi bare beklage at vi ikke er gode nok til å
informere om de teknisk-økonomiske grunner for de løsninger som
velges og det materiell som anskaffes. Det foreligger omfattende utredninger og beregninger, men av
praktiske grunner blir ikke disse
utredninger publisert. Men jeg kan
forsikre Midtveit om at de avgjørelser som tas verken er tilfeldige
eller ukritiske, men at de baserer
seg på grundige vurderinger
fra
saksbearbeidernes
side.
Som svar på Midtveit's spørsmål
vil jeg først komme med noen generelle vurderinger omkring fjernstyring
og automatisering.
Den
omfattende samkjøring som for alvor slo igjennom i 60- og 70-årene
både nasjonalt
og internasjonalt
har gitt meget store økonomiske
gevinster. Men samtidig ble også
kraftsystemene
mer komplekse og
vanskelighetene
med å drive systemene optimalt øket. Det ble i
60-årene foretatt omfattende
studier og utredninger
om det totaltkontrollerte kraftsystem og den organisatoriske
oppbygging og bruken av moderne hjelpemidler, som
f.eks. flernkontroll,
datamaskiner
m.m. Den rene manuelle styring
av kraftsystemet
slik som i gamle
dager strakk ikke lenger til, og det
var store gevinster å hente ved
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fjernkontroll
og datamaskinassistert nettkontroll.
En stor økonomisk gevinst kunne en oppnå ved
optimal kjøring av kraftsystemet
med henblikk
på vann-husholdning, virkningsgrad
for produksjonssystemet, tap i overføringssystem, aktiv og reaktiv lastfordeling
m.m. Et typsik eksempel er nettopp optimalisering
av produksjonssystemet i Tokke-området.
En
nøyaktig vannstandsmåling
og muligheter for lukestyring
spiller en
sentral rolle i denne oppgave. Ved
siden av en bedre utnyttelse av
energien, dvs. energisparing, vil en
også kunne oppnå en større driftsikkerhet
og leveringssikkerhet,
idet automatikken
kan arbeide

Ommund Hauge.

mange ganger hurtigere og sikrere
enn mennesket, og en kan hurtig
skaffe seg oversikter.som.gjør
gjenopprettelse av driften etter en feil
hurtigere. Dette at en sparer utgifter til mindre driftspersonell
anser
ikke jeg som noe hovedpunkt,
og
dessuten må en opprette en del nye
arbeidsplasser
innenfor service-yrket for å holde materiell og utstyr
vedlike. Det vesentlige her er at
driftspersonalet
får et bedre arbeidsmiljø og en mindre farefull
arbeidsplass.
Å sitte på vakt i en
kraftstasjon inne i fjell er ikke noen
ideell arbeidsplass,
og ved fjernkontroll kan en unngå å oppholde
seg i elektriske anlegg hvor det
alltid vil være en potensiell fare.
Fjernkontroll
vil også kunne minske behovet for utrykking til reguleringsanlegg
hvor det vinterstid
kan være problemer med snø og
uvær og andre miljømessige faremomenter. Alle disse miljømessige
sider er forhold som man i dag må
ta i betraktning og som ikke alltid
kan verdsettes til en bestemt pengesum. Det er da heller ikke nødvendig, idet den gevinst en får ved en
optimal drift av kraftsystemet er av
en helt annen størrelsesorden
enn
de investeringer
som gjøres i teknisk utstyr for å gjøre optimaliseringen mulig.
De driftsentraler som nå bygges
er et nødvendig ledd i det styringssystem som skal gjøre en tekniskøkonomisk optimal drift av kraftsystemet mulig.
Når det gjelder det spesielle eksemplet som Midtveit nevner fra
Tokke hvor han stiller spørsmål
om f.jernmåling av vannstand
og
fjernstyring
av tappeluka fra Ståvatn og Langesæ så vil overing.

Mens vi venter
på energimeldingen
Jonstad belyse dette i et eget innlegg i Fossekallen hvor han tar for
seg hele reguleringsområdet
i Tokkeverkene. Når det gjelder manøyreringsreglement,
tappestrategi
og
magasindisponering
så er dette en
sak som behandles
av Produksjonsavdelingen
i Statskraftverkene. Hva som skal fjernstyres og
fjernmåles
i reguleringsanleggene
utredes av Produksjonsavdelingen
og meddeles
Elektroavdelingen
som så utfører de tekniske anlegg.
De enkelte magasiner kan være av
større eller mindre viktighet, men
de inngår alle i den sentrale energiplanlegging som er av så stor viktighet for å sikre kraftforsyningen
og for å utnytte vannet på beste
måte. En må derfor se det hele i en
noen større sammenheng
og ta
hensyn til de fremtidsperspektiver
som en i dag klart ser vil komme.
Dette forhindrer
allikevel ikke at
de prosjekterende
avdelinger nøye
må vurdere investeringene sett i relasjon til nytte og behov for utstyret.
Utviklingen i automatisering
og
fjernstyring
er ikke spesiell for
Norge. En helt identisk utvikling
har vært i de fleste industrialiserte
land i verden. Den beregnede økonomiske gevinst har vist seg i praksis å bli innfridd.
Det er så mange faktorer som
spiller inn i en automatisert
nettkontroll at det ikke er mulig å angi
eksakte tall for gevinst sett i relasjon til investeringer.
Jeg tror
Midtveit må slå seg til ro med at de
syndebukker
som han tydeligvis
mener eksisterer også sitter inne
med en viss ekspertise, tilstrekkelig
til å kunne ta fornuftige avgjørelser.

En guffen novemberlørdag blir det god
tid for lesning og stille tankevirksomhet. 3/11 intervjuet Dagbladet avtroppende statsråd Egeland:
Vi burde kommet dithen at vi
hele tida tar det som en indre utfordring: Hva gjør jeg med de midler jeg
får. Det viktigste budskapet jeg
synes jeg har hatt som kulturminister, er at man går ikke fri fra utfordringen om å gjøre en bedre jobb ved
å skylde på budsjettet.
I det siste har ledere i elforsyningen
gjentatt og gjentatt følgende:
I. Det blir snart kraftkrise fordi myndighetene er for sene med å vedta
nye prosjekter.
2. Energiøkonomiseringen
hindres
fordi elverkene ikke får øke strømprisene så mye som de selv ønsker.
Myndighetene er hverken dumme
eller døve og har nok for lengst mottatt
disse budskapene. Dermed burde nr. 9
og 10 i talerrekken heller konsentrere
seg om andre ting, for eksempel hva vi
gjør med det elproduksjonssystem
vi
allerede har.
Det holdes stadig kurs om optimal
drift av elsystemet, og ved besøk på
driftssentralene beundrer vi det tekniske utstyret, som betjeningen med rette
er stolte over. Men for å få bekreftet
den praktiske nytten stiller den halvstuderte turisten et kontrollspørsmål.
Operatørens fingre farer over tastene,
og svaret kommer lynraskt frem på
skjermen i mange •farger. Dessverre
oppdager man at enkelte driftsøkonomiske prinsipper ikke følges. Visse forbedringer kan en initiativrik operatør
selv gjøre, men man diskuterer ikke
lenge uten å komme inn på forhold
som overordnete har eneansvaret for.
Slike forhold er det tungt for betjeningen å føle seg angrepet for, og derfor spør man ikke mer, bare noterer og
nevner saken for rette vedkommende
når man er tilbake i Oslo.
Så vidt vites, finnes ingen nøyaktig
beregning av hva som kan innvinnes
ved å drive det norske elsystemet enda
bedre enn nå. Men etter en rask rundspørring kan man driste seg til å anty-

de en fastkraftgevinst på 1000 —2000
GWh/år.
I nr. 8 beskrev Kroken bemanningsproblemene i Husebybakken 28. Men
hvem har bestemt at landets optimaliseringsproblemer bare skal løses der?
Problemene er så interessante at mer
offentlighet ville øke «bemanningen»
uten å måtte ansette flere folk. Det er
forbausende
at Samkjøringen
og
NVE's produksjonsavdeling ennå ikke
har benyttet den hjelp man kan få av
aktiv informasjon omkring sine arbeidsoppgaver.
Vannverdier, tappefordeling og bestpunktdrift har ligget lenge og samlet
støv i arkiver og på skrivebord. Praktiske problemer som kanskje fortoner
seg som kjemper, vil trolig forvandles
til dverger etter en bred debatt.
Energimeldingen kommer visstnok
lille julaften. Vil den inneholde det
glade budskap når det gjelder optimaldrift? Det beste vi kan håpe på, er
en kort, men tilstrekkelig frist til at elforsyningen selv får lov til å beskikke
sitt hus. I løpet av 1980 og 1981 burde
vi klare det meste dersom arbeidet
prioriteres. Hvis ikke, må vi finne oss i
at optimaldriften påtvinges oss 'ved
hjelp av nye lover. Et slikt ris bak speilet bør stå i energimeldingen, for da
forstår alle at det er alvor.
Det er neppe noen i elforsyningen
som ønsker politiske energikommissærer til å overvåke vår virksomhet. Men
er vi for passive, kommer de enten vi
vil eller ikke.
Jeg har lagt vekt på å skrive et kort,
lesbart innlegg hvor hovedpoengene
kommer tydelig fram. Kanskje er enkelte formuleringer for kategoriske.
Selvsagt vet jeg at H 28 arbeider seriøst med saken. Men når man arbeider alene, blir ofte framgangen unødig
langsom.
Erik Tøridevold
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Hydrologi Papua
New Guinea
Av Bo Wmgård
Hvis du vil vite hvor på kloden New
Guinea er, så stol ikke på hukommelsen! Slå opp i atlaset. Ellers vil du trolig havne i Afrika. Noen som fikk vite
at dette er feil tippet deretter MellomAmerika — der det er tre land som
hadde Guiana i navnet. Men det med
Afrika vekket assosiasjoner hos en
portugiser som seilte rundt i Stillehavet på slutten av 1500-tallet. Han kom
til et sted der menneskene minner om
folk han hadde sett i Guinea i Afrika,
og kalte landet Nouevo Guinea. Ikke
særlig originalt. Senere kom andre
europere nedover, og oppdaget steder
der melanesierne hadde bodd og levet
i tusener av år. Noen kalte øyene
opp etter seg selv (Bougainville) og
D'Entrecasteaux), og noen etter moderlandet (New Britain og New Ireland). Lurer på hva de siste assosierte
med? For melanesierne er mørke og
har kruset hår. Skal vi her i jordens utkant sammenlikne med noe, er Guinea
mer nærliggende enn Storbritannia.

Og folk fra Bougainville er absolutt
kullsvarte, med en hud og en farge
som kan få hvite mennesker til bokstavelig talt å blekne.
Nei, folk flest i vår del av verden vet
lite om Papua Guinea, så lite at når en
mann, riktignok ansatt i et transportbyrå, fikk vite at vi hadde vært der, og
så spurte om hvordan det sto til i Port
Moresby!, ja da sperrer en øynene, og
lar seg imponere en smule. For så heter hovedstaden. Og hvis du liker tall
og faktiske opplysninger, så kan du få
noen her: Papua New Guinea er den
østlige delen av verdens nest største
øy, New Guinea. Landet grenser mot
den indonesiske provinsen Irian Jaya,
og grensen går stort sett langs den 141
breddegrad.
Flateinnhold
470 000
km2. Hovedstad Port Moresby (oppkalt etter faren til den europeeren som
ankret der først, John Moresby), andre
store byer er Lae, Goroka, Mt. Hagen
og Rabaul. Landet består av et «mainland», og en rekke byer hvorav de

største er nevnt overfor. Trolig 3 millioner mennesker, fordelt på hundrevis
at stammer.
720 registrerte språk (forskjellige
språk, ikke dialekter) snakkes det i landet. Det eneste de har felles er hår- og
hudfarge som gjør at vi som kommer
utenfra synes de ser like ut. Akkurat
som de synes italienere, polakker og
nordmenn må være det samme som
australiere.
Selvstendige ble de i 1975, etter at
landet hadde blitt styrt av både australiere, japanere og tyskere. Australia administrerte før krigen den sydlige delen Papua, og tyskerne tok hånd om
Neue Guinea, kyst-områdene
mot
nord og øyene. Japan ville bruke landet som brohode mot Australia under
krigen. Det greide de nesten, og krigshandlingene medførte at i havet omkring finnes trolig verdens største samling krigsskipsvrak. Etter krigen fikk
Australia FN's tillatelse til å administrere de to delene Papua og New Gui-

I Port Moresby finnes verdens fineste samling av orkideer. Bildet viser et av «veksthusene» i orkidehaven
National Botanical Garden.
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nea, som altså ble slått sammen til ett
rike i 1975. Landet er nå medlem av
det britiske Samveldet, med dronningens stedfortreder Sir Tore Lokoloko
som Governor-General, og statsministeren Michael Somare som leder av en
koalisjonsregjering.
Selv om det er 720 språk, kommer
man langt med 3. Det ene er det som
snakkes av papuanerne på sydkysten,
og som heter motu. De to andre er importerte språk. Det ene er engelsk, og
Pidgin
pidgin-engelsk.
det andre
oppsto for hundre år siden, da plantasjearbeiderne måtte ha et felles språk.
Fornuftig nok valgte de ikke et lokalt
språk, men konstruerte et nytt, bygget
på engelsk (80 % ), noe tysk, litt fransk
og ellers som det falt seg. Man skjønner litt om man kan engelsk, skriftspråket er helt fonetisk. Men rart er
det, og det ser pussig ut at fellow skrives pella, og beer blir bia. Og at hår
blir gras, og skjegg mausgras.
I Papua New Guinea er Norge omtrent så langt borte som det går an. Og
folk der nede spurte som de gjør her:
Hva får en nordmann til å reise så
langt med familie og nødvendig husgeråd? 1 vårt tilfelle er svaret UN‘DP,
FN's utviklingsprogram, som bl.a. har
et to-års prosjekt for å stable på bena et
system for innsamling, lagring og bruk
av hydrologiske data. Visst er veien
lang, men man kan komme ned på et
par døgn ved bare å bytte fly i København og Manila på Filippinene. Posten
tar 10 dager, og det er lettere å ringe
hjem til Norge via to satellitter enn å
komme frem på telefonen internt i
Oslo. Og skal man først flytte for et år,
er det like mye arbeide enten det er fra
Asker til Fredrikstad eller fra Asker til
Port Moresby. Ellers vet man der nede
like lite om Norge som vi vet om dem.
Men svenskene kan hjelpe oss. Vi er
nabolandet til det landet der Abba
kommer fra, og straks er vi plassert i
verdensbilledet.
Kontakt med omverdenen er upåklagelig, fly både mot nord og sør, lokale sendinger samt Australia på radioen, avisen Post Courier daglig, og
Ukens Nytt 3 ganger i uken. Og ikke å

forglemme Fossekallen — den kom
jevnt og trutt. Ikke kan man lure seg
ned til jordens utkant uten at systemet
reagerer som det skal! Jeg husker særlig Larsens leder i desembernummeret
— og tenkte på hvor enkelt vi har det i
Norge hvor planer og fremtidsutsikter
er noe man kan regne med, der samfunnsmaskineriet glir i velsmurte tannhjul.
Arbeidetsstedet var Bureau of Water Resources i hovedstaden Post Moresby. Her hadde man samlet alle
funksjonene til Vassdragsdirektoratet,
og spedd på med litt Forurensingstilsyn og Vannforskning. Det viktigste er
hydrologiske målinger og databearbei-

delse. Dette representerer 95 % av arbeidsmengden, og utføres av mesteparten av arbeidsstokken på vel 36 personer. Disse består av papuanske ingeniører og teknikere, samt 3 expatriates: direktøren, en sekretær og en hydrolog. UNDP's prosjekt bidro med en
prosjektkoordinator, to hydrologer og
flere korttidsengasjerte eksperter.
Egen bord-dator hadde man, med
tilstrekkelig utstyr til å kunne utføre de
Og
fleste databehandlingsoppgavene.
mye arbeide ble gjort i de periodene utstyret virket som det skulle. Servicen
blir noe treg når både utstyr og teknikere må hentes helt fra Melbourne i
Australia.

Papua New Gulnea er et uvanlig uveisomt land. Hydrologer bruker helikopter for å
forfiytte seg mellom målestasjonene. En helikoptertur på 20 min, i dag tilsvarer fiere
dagers reise med terrengkjoretoy, kano og jungelmarsj.
FOSSEKALLEN
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Og vann er viktig i Papua New Guinea. Det er enorme kraftpotensialer
man har, om det bare er mulig å utnytte dem. Inne i landet er det et massivt fjellområde med en gjennomsnittshøyde på 3000 m. De største toppene
er nesten 4500 m høye. Landet ligger
nær ekvator og regnet kan være voldsomt. Store områder har gjennomsnittsnedbør over 3000 mm i året, enkelte steder er det målt over 10 000
mm. Selv om fordampingen også er
høy, kanskje opp til 1500 mm i året, er
det svære vannmengder som renner ut
i havet. Sumpområdene mot Irian Jaya
er blant de største i verden, og de to elvene på nord- og sydsiden, Fly og Sepik, kan regnes blant verdens 10 15
største. Nedbøren faller som byger,
ofte kombinert med lyn og tordenskrall av overveldende dimensjoner.
Klimaet domineres av de østlige delene
av monsunen over Asia, som gjør at

.

—

Gammelt og nytt motes i Mt. Hagen.
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man får en viss sesongvariasjon. For
øvrig er klimaet svært variabelt, med
områder som til sine tider kan være
ganske tørre mens det bare noen mil
unna kan være mere nedbør enn ønskelig. Et slik tørt område er Port Moresby. Men for oss nordboere er det
svært varmt og fuktig uansett hva de
tørre tallene sier. (Så da vi kom hjem, i
juni, nøt vi sommeren 1979 i fulle
drag, uten å behøve hverken sol- eller
sjøbad.)
Men meget er relativt. Når morgentemperaturen var under 23 °C pga.
overskyet vær etter nattens regn,
ikledde man seg ullgenser eller boblejakke, ofte også lue trukket godt nedover ørene. Og bade gjorde man ikke i
den tørre årstiden, vannet var for
kaldt, under 25 °C. Varmtvannsbeholderen gikk på solceller på taket. Mere
enn tre dagers overskyet vær klarte
ikke systemet, da ble det nødvendig å

varme opp vaskevann på komfyren.
Og kanskje bre over seg et laken om
kvelden fordi dusjen var kald.
Vannkraftpotensialet er stort, særlig
på Papua-siden. Her er veien fra fjellene til havet kort. En ulempe er vanskelig geologi flere steder. Kalksten har
den egenskap at vannet graver seg
underjordiske veier. Derfor kan det
forsvinne eller komme fram på uventede steder. En uheldig plassert dam
kan medføre at det vannet man sparer
fra den våte til tørre årstiden bare i
noen grad kommer kraftstasjonen til
del. En annen ulempe er jordskjelv. På
Papuasiden er det ganske stabilt, men
mot nord har man både kraftige rystelser og vulkanutbrudd. Vi opplever en
rystelse i Port Moresby, en rekord som
ble målt til 6,3 på Richters skala. Ingen
store skader, men du verden hvor
vemmelig slikt er. En tredje ulempe er
at landet er til de grader uveisomt og

kan virke svært ugjestmildt på dem
som utfører anleggsarbeide.
I dag finnes vannkraftproduksjon
som forsyner Port Moresby og tre
store byer med elektrisitet. Videre er
det en rekke småkraftverk utover landet, vesentlig til lokal industri og
misjonsstasjoner.
Ellers produseres
energi av dieselaggregater. Men prisen
på petroleumsprodukter
øker også i
den delen av verden vannkraftprosjektering er i skuddet, og nordmenn
har bidratt med sitt. Norconsult prosjekterer et anlegg på østlige del av
New Britain, et anlegg der NVE's egen
Eyolf Dahl gjennom Norad er blitt
trukket inn. Videre prosjekterer Norconsult et nytt byggetrinn for anlegget
nær Port Moresby. Samlet produksjon
herfra er under 50 MW, og planer
eksisterer allerede for å produsere
mere i nærliggende vassdrag. Så det
kan bli mer å gjøre.
Australierne fikk øynene opp for de
mulighetene
Papua New Guinea
hadde som ressursbank. De første utredningene på vannkraftområdet kom
i begynnelsen av 50-årene, og de tidligste hydrologiske måleseriene er fra
denne tiden. Mer enn 200 målestasjoner har vært i drift, i dag produserer
vel 50 av dem data. Dekningen er alt
for liten, men det er kostbart å vedlikeholde observasjonsnettet.
Helikopter
er eneste fremkomstmiddel til de fleste
av dem. Man tenkte derfor å samle inn
data via satellitt, men foreløpig blir det
med tanken. Kanskje er det en fordel.
Å vedlikeholde et slikt system i et land
der en skarve EDB-kurveleser står i 6
uker pga. feil med lesehodet kan by på
problemer.
Papua New Guinea er kontrastenes
land. Nyeste teknikk skapt i atomalderen blant mennesker som lever slik
deres forfedre har gjort i tusener av år.
Ønsker de en utvikling mot vårt levesett? Kanskje ikke, de fleste synes de
har det bra nok, og liker nok bare noen
få ting av alle til tilbudene vi lokker
med. Den nødvendigste helsepleie er et
av dem. Og øl. Masse øl, som kan løse
litt på hemningene. Men vi spør nok
egentlig ikke hva den menige mann

vil. Her er det ressurser til stede, dessuten er nesten alle analfabeter, og
man er ikke blitt omvendt til «den
rette tro». Og utnytter ikke vi ressursene og lærer folk, står andre med avvikende systemer og politisk grunnsyn
ferdig til innsats. Stakkars mennesker,
sier vi, og rister på velstandshodene
våre når vi ser feiWnæring og stråhytter. Når sago og søtpoteter er hoveddietter, og en kjøttbit slenges oppi gryten ved festlige anledninger, blir ikke
kalori-, protein- og vitaminbehovet i
henhold til anerkjent standard. At man
tilbyr dem coca-cola og hamburger i
stedet er beklagelig, men demokratiets
spilleregler må jo følges.
Men de har fått råderett over jorden
sin igjen, plantasjeområder som australierne la under seg for å produsere
gummi, kaffe, te og kveg. Nå er det tilbake på de opprinnelige grunneierne,
og de kan gjøre med jorden sin hva de
vil. For i Papua New Guinea er jorden
det viktigste en stamme og ens medlemmer har. Har du jord, har du gri-

ser. Har du griser, kan du kjøpe koner.
Har du koner, kan de dyrke jorden, og
produsere flere griser, slik at du kan
kjøpe flere koner. Jorden og en stammes samhold er det som betyr noe.
Dette har medført langvarige stammekriger, kriger de ønsker å avholde
uten innblanding, og som de ikke ønsker målt med lover og regler utarbeidet
under andre samfunnsforhold.
En norsk fremtidsforsker skrev nylig at det samfunn vi her i Norge er i
ferd med å tre inn i, er slik at en liten
del vil produsere det alle trenger, og
resten vil bruke mye av tiden til å leve
for hverandre. Men da er det håp for
fremtiden for papuanerne. For slik har
man levet der i tusener av år, utviklet
et livsmønster — med god hjelp av naturen — vi ser som mulig i fremtiden.
I dag lærer vi dem, men går det som
forskerne mener, kan informasjonsstrømmen snu seg om en generasjon
eller to.
Bo Wingård

Hydrologer i ferd med å bygge provlsorisk flåte. En elv måtte krysses, og fiåten ble
brukt for å unngå vannskader på utstyr, feltboker og fotografiapparater. Men elven
var strid og bred, fiere var ikke særlig svommedyktige og tviholdt på flåten, så forsoket
falt ikke særlig heldig ut.
FOSSEKALLEN
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Flommeni Jostedal
en gang

ennå

Av statshydrolog Bjørn Wold

Katastrofeflommen i Jostedalen natten mellom 14. og 15. august ga
rom for mange oppfatninger om årsaksforholdet. Det ble skrevet om de
store snomengdene fra siste vinter, om 20 cm nysne i fjellet, tropetemperaturer og kraftig nedbør. Hovedinntrykket mange satt igjen med var
at stor smelting av sno og is skapte flommen.
I samarbeid med Geofysisk Insitutt
ved Universitetet i Bergen har Hydrologisk avdelings brekontor samlet inn
data og foretatt en del enkle beregninger for å klarlegge årsaksforholdene. Jeg skal her kort redegjøre for de
resultater vi er kommet fram til.
Både Meteorologisk Institutt og
Hydrologisk avdelings brekontor hadde meteorologiske stasjoner i drift i
den aktuelle periode, slik at meterologiske data finnes både nede fra dalen
og oppe fra breen. Flomforløpet er
bl.a. registrert med limnigrafer ved
Nigardsvatn og i Haukåsgjelet nedenfor Myklemyr.
Snømengdene
på Jostedalsbreen
var sist vinter ikke spesielt store, men
omtrent hva man kan kalle normalt.
Snømengdene på selve breen er i seg
selv uinteressante i flom-sammenheng. Mye snø her virker snarere
som flomdemper enn motsatt. Interessant er derfor påstandene om mye snø
bare når det gjelder terrenget utenom
breene, fordi et slikt snødekke ville ha
samme funksjon som et økt breareal,
altså et større totalareal tilgjengelig for
smelting. Snøgrensen på Nigardsbreen
lå før flommen på vel 1500 m o.h.,
og det er lite brefritt fjellterreng i
Jostedalen som er høyere. Den såkalte
nysnøen som skulle finnes i fjellet før
flommen, måtte hatt kummerlige forhold. I 1630 meters høyde på Nirgardsbreen hadde det ikke vært frost
de siste 11 døgn før flommen, og
døgnmiddeltemperaturene
hadde variert fra 2,4 °C til 6,9 °C. Vår påstand
om at det må ha vært bare svært lite
vintersnø igjen i fiellet utenom breene,
og at det ikke kan ha vært nysnø,
bekreftes av lokalfolk som var i f.jellet
bare få dager før flommen. Smeltevannet må altså ha kommet fra breen e.
Temperaturforholdene
var også
ganske normale i forhold til årstiden,
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Bjørn Wold.

med 10 —15 °C nede i dalen og 5 —8
°C oppe på breen. Forholdene var
imidlertid gunstige for smelting, med
stor luftfuktighet og relativt kraftig
vind oppe på breen. Vi har beregnet
at smeltingen på Nigardsbreen tilsvarte i overkant av 50 mm pr. døgn i
flomperioden. Dette er det samme
som en god sommerdag, men på
ingen måte noe ekstremt. Hver sommer har 5 —6 døgn med like mye
eller mer smelting.
Tropetemperaturene det var snakk
om, var en temperaturøkning på vel 7
°C som fant sted sent på kvelden den
14. august. Dette inntraff imidlertid
etter at flomtoppen hadde passert
brefronten. Den noe økede smelting
som fant sted p.g.a. denne temperaturøkningen ble registrert ved fronten
av Nigardsbreen på morgenen den 15.
august, men den bidro bare til en
forsinkelse av flommens tilbakegang,
og hadde ingen innvirkning på selve
toppen.
Det viktigste var den kraftige nedbøren. På Fåberg øverst i dalen ble
det målt hele 77,8 mm fra kl. 07 den
14. august til kl. 07 neste morgen.
Dette er ny nedbørrekord for denne
stasjonen som har vært i drift siden
1895. Ved den forrige storflommen i
Jostedalen den 15. august 1898 ble

det målt 41,9 mm nedbør i løpet av
ett døgn. Dette var inntil i år rekord
for denne årstid. Observasjoner fra
flere steder tyder på at det var de
indre og vestligste delene av Jostedalen som fikk den kraftigste nedbøren.
Nedbøren startet på formiddagen den
14. august og var på sitt mest intense
utover ettermiddagen og kvelden, inntil den fikk mer karakter av spredte
byger utover natten.
Våre beregninger viser at for Nigardsvatn's
nedslagsfelt, som har
74 % bredekning, bidro smeltingen
med noe over 50% av de totale vannmengder den 14. og 15. august. De
snaue 50% av vannet som kom fra
nedbør tilsvarer en midlere nedbørmengde på ca. 75 mm over hele nedslagsfeltet.
For hele Jostedøla's nedslagsfelt
ovenfor Haukåsgjelet er avløpstallene
foreløpig svært usikre. Om vi antar at
de angir riktig størrelsesorden, blir
maksimalt avløp ca. 800 m3/s kl. 03
den 15. august. Totalavløpet den 14.
og 15. august blir i størrelsesorden 55
106m3. Av dette bidro bresmeltingen med 35% og nedbøren med
65% . Dette gir en midlere nedbørhøyde i hele feltet på ca. 65 mm.
Ved vurderingen av flommen er
det viktig å ha klart for seg at bresmeltingens bidrag var jevnt fordelt
på hele perioden, mens nedbøren var
konsentrert til ca. 1 / 4 av perioden.
Om vi regner at hele Jostedøla's nedslagsfelt hadde vært uten breer, ville
maksimal vassføring i Haukåsgjelet
vært i størrelsesorden 650 m3/s. Det
vil si at vannstanden hadde vært på
ca. 7,5 m, mens den nå var på ca.
8,20 m. Normal vannstand i gjelet er
ca. 3 m.
Selv om smeltingen på breene altså
var forholdsvis stor, hadde dette ikke
så stor betydning for de totale. skader i
dalen. Noen av de største skade-elver
som f.eks. Sagarøy-elvi og Sperle-elvi
har dessuten lite breareal i sine nedslagsfelt, og dette støtter jo også konklusjonen om at det var den konsentrerte nedbør den 14. august som
skapte flommen og skadene.
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Krise (Overload»)
Fossekallen
bokanmelder
vanligvis
kun faglitteratur. Men når vårt arbeidsfelt en sjelden gang er emne for
en roman, bør det kommenteres, særlig på denne årstid («Bøker er den
beste julegave»).
Arthur Hailey er en av 60- og
70-årenes mest suksessfulle bestsellerforfattere. Han velger noe fra det moderne samfunn og gjør grundige studier før han setter seg til skrivemaskinen og lager en lettlest bok med full
fart fra første til siste side. Tidligere
bøker har tatt for seg flyplassen, sykehuset, hotellet, bilindustrien og banken. Det er i beskrivelsen av visse
forhold bak kulissene at Hailey har sin
styrke, og trolig er dette årsaken til de
store opplagene. Derimot er menneskeskildringene svake.
Enkelte har irritert seg over utidige
nakenscener i flersynsteatrets «Grenseland». Hailey er ti ganger verre.
Helten hans er vanligvis i førtiårsalderen, har en stilling like under toppledelsen, er uredd og har en fremtidsrettet samfunnsorientert holdning. Et
aktivt seksualliv hører kanskje med
hos en slik person, og de tidlig'ere
bøkene var i hvert fall uten overdrivelser. Derimot denne gangen er et par
av samleiescenene groteske. James
Herriots dyrlegebøker (kfr. TV-serien)
har vist at leserne også kjøper andre
slags bøker, og man skulle ønske Hailey fulgte Herriots eksempel.
Den nye boka er fra elforsyningen i
California. En norsk leser bør være
klar over visse forskjeller mellom USA
og Norge. Kanskje Dreyers Forlag
burde gitt boka et forord?
Et varmekraftdominert elsystem er
effekt-dimensjonert. Inntreffer en stor
feil når forbruket er på topp, risikeres
utkobling og panikkstemning. Vårt
system, derimot, er dimensjonert, og
kriser varsles derfor i god tid på forhånd ved at det er for lite vann i
magasinene. De fieste elverk i USA er
private selskaper, og i energidebatten
er det beskyldninger om at profitt går
foran samfunnsinteresser.

Konsesjonsbehandlingen
er åpen.
Høringene foregår på samme måte
som i en rettssal, med vitner og kryssforhør. Presse og TV er til stede. Hailey viser oss høringssystemet på sitt
verste. Men i debatten om den mer
lukkede norske prosedyre burde vi
vurdere om det er noe å lære av de
beste sidene ved det amerikanske systemet.
En av heltinnene (Haileys heltinner er alltid intelligente og vakre) er
journalist av den oppsøkende typen,
som vi dessverre mangler i norsk
presse. I begynnelsen driver hun bare
med uthenging, men etter hvert forstår hun hva som er vesentlig og uvesentlig her i verden. Hailey er ingen
samfunnstormer, bare kritisk overfor
knehøner og ekstremister. Gjennom
helten, planleggeren Nim Goldman,
slår han til to sider.
Handlingslammete ledere og politikere får den verste medfarten, kanskje
fordi de burde vite bedre. Hver gang
det oppstår en ubehagelig situasjon,
skyver toppsjefen Goldman foran seg.
Guvernøren tør ikke si eller gjøre noe
upopulært, for det kan svekke hans
sjanser til å bli president i USA.
Naturvernforeningens
ledere fremstilles mer nyansert. Men i sin iver
etter å bekjempe de nye kraftverkprosjektene roter de seg bort i en
terroristgruppe. Oversettelsen er bra,
og det gjelder til og med faguttrykkene.
Hailey har nok en gang vist at han
forbereder seg grundig, og jeg anbefaler boka for lesere både i og utenfor
elforsyningen. I tillegg til underholdningsverdien får vi mange interessante
opplysninger, bl.a. om hvor avhengige
vi etter hvert er blitt av elektrisiteten.
Jeg har med hensikt ikke røpet noe
av handlingen. Utålmodige lesere må
betale 112 kroner. Men når den første
salgsbølgen har lagt seg, pleier billigboka å komme nokså snart, og da
slipper man med ca. 20 kroner. Med
noenlunde
engelskkunnskaper
har
man fullt utbytte av å lese Hailey på
originalspråket.
Erik Tøndevold

NVE's fotballag
en støvelspiss fra
opprykktil 1. div.
Sesongen 1979 må betegnes som en
bra sesong for NVE's fotballag. Vi har
i år bare hatt et lag i serien, mot to lag i
tidligere år. Dette laget spilte i år i 2. divisjon (vi rykket som kjent ned fra 1.
divisjon i fjor).
Vi ble til slutt nummer 5 i årets serie, etter at vi lå på andre plass ved
halvspilt serie. Tabellen er gjengitt nedenfor. Her er også angitt kampresultatene. Det morsomme er at vi har
vunnet over de tre beste lagene, mens
vi har tapt ettertrykkelig for bunnlaget!
Vi har dessuten vært i Sverige en tur
i forbindelse med Vattenfallsutvekslingen. Her tapte imidlertid et sterkt reservespekket lag hele 9 —0 for Vattenfall. Men vi slår dem nok neste gang!
Det blir i år ingen innendørsserie.
Men vi har derimot sammen med
NVE's håndballag, fått låne «plasthallen» ved Njårdhallen en time i uken.
Dette skulle gi oss en mulighet til å
holde treningen ved like fram til neste
sesong. Så møt opp i «plasthallen»
hver torsdag kl. 15 —16!
Vi synes det er rart at det i en slik
stor bedrift som NVE, ikke skal finnes
fiere fotballspillere enn hva som har
vært tilfelle denne sesongen. Vi anmoder sterkt alle som synes fotball er gøy,
om å bli med oss til neste sesong.
Fotballgruppa
trengerdeg!Vel
møtt.

Lag
Bilpost
HIL/NSI3
Fabritius
Langård

AntallMålkamper forskjellPoeng
10
10
10
10

27 —8
28 —11
23 —10
25 —15

16
13
12
12

NVE
10
Radil
10
Tollerne
10
Alfson & Gunders. 10
Empil
10
GPI I
10
FFSB
10

11 —12
24 —17
13 —17
18 —26
18 —26
8 —29
12 —35

12
11
9
9
8
5
3

Helge Topp
Stein Kotheim
Helge Jensen
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Et besøki Jugoslavia
Av Ragnar Hartmann, 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.
I forrige utgave av Fossekallen ble del 1 av en rapport
fra reisen offentliggjort. Det ble samtidig bebudet en del
2. Første avsnitt av denne som omhandler besøket i Beograd og ved kraftverket Bajina Ba§ta følger nedenfor.
Ankomsten til Jugoslavia
Luften lå dirrende av varme over
rullebanen da vi i midten av juni
steg ut av SAS-maskinen. Stedet
var Beograd.
Noen minutter senere, inne i ankomsthallen, ble vi mottatt av representanter for JUGEL, Elektrisitetsforskyningen i Jugoslavia. Det
var tolken Lela Louar og dipl.ing.
Dorde Srna. Hr. Srna skulle for øvrig bli vår faste reiseleder. En stor
del av æren for en ualminnelig vellykket reise må derfor tilskrives
ham.
Neste dag ble det offisielle besøksprogrammet innledet med visitt ved JUGEL's hovedkontor i
Beograd. Her fikk vi hilse på bl.a.
direktørene Lazar Ljubi§a. og Milo§
Sistnevnte ga ved
Prodanovi.
denne anledningen en meget detaljert beskrivelse av landets elektrisitetsforskyning. Denne er i hovedtrekk gjengitt i vår første artikkel.
JUGEL's samkjøringssentral
Etter besøket ved hovedkontoret
reiste vi ut til samkjøringssentralen
som lå i utkanten av Beograd.
Som nevnt i vår forrige artikkel
var det et inntrykk at EDB ikke ble
14
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brukt i like stor utstrekning som
hjemme hos oss i forbindelse med
samkjøringen av nettet. At det
under hovedsentret var lagt en
rekke regionale sentraler, er derimot noe som minner om hjemlige
forhold. En liten forskjell ligger
imidlertid i at man i Jugoslavia
overvåker utvekslingen mellom regionene fra hovedsentret. Dessuten
har man også som før nevnt muligheten til herfra å etterstille automatisk «sett-punktet» for de enkelte
turbintegulatorers statikklinje.

Bajina Bakta kraftstasjon.

blir etter
Produksjonsplanene
det vi forsto satt opp ved at kraftverkene meddeler hovedsentret en
for nærproduksjonsprognose
meste 14-dagersperiode. Prognoser
for lengre tidsrom hadde liten
verdi på grunn av usikkerheten i
elvenes vannføring og vannkraftverkenes ringe magasineringskapasitet.
Dette sammen med varmekraftverkenes ønske om jevn belastning
samt inntrykket av at samkjøringssentralen ikke direkte kunne pålegge det enkelte kraftverk en annen produksjon enn den oppgitte,
kunne ofte få utarbeidelsen av et
produksjonsprogram for hele landet til å bli en vanskelig oppgave.
Energiutvekslingen med Italia og
Østerike samt via disse Sveits var
imidlertid i denne sammenheng av
meget stor betydning.
Reisen til Bajina Ba§ta
Etter å ha inntatt en på alle måter
utsøkt lunsj ved hotell Moskva
som JUGEL's gjester, skulle ferden
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Bajina Ba§ta. Snitt gjennom dam med tappelop.

gå videre til Bajina Bata ved den
berømte elven Drina.
Det vil imidlertid her være på
sin plass å gi en spesiell honnør til
vår ekselente tolk Lela. Fra tidlig
om morgenen til langt ut på ettermiddagen hadde hun nesten kontinuerlig og nærmest simultant oversatt jugoslavisk og engelsk. Men
ikke nok med det. Under lunsjen
var snakkesaligheten fortsatt stor
til tross •for at vi også forsøkte å
holde litt igjen, slik at det i alle fall
kunne bli noe mat på den som tolk
var.
Med nye krefter fra blant annet
en herlig «sarmica» som er forskjellige kjøttretter servert med kål,
gikk ferden sent på ettermiddagen
vestover fra Beograd. I begynnelsen kjørte vi over det flate slettelan-

det som strekker seg sydover på
Balkan som en utløper fra den ungarske steppen. Snart begynte
imidlertid landet å heve seg i runde trebevokste åser som etter hvert
gikk over i majestetisk fjell. Oppover i høyden ble det vesentlig
mindre bebyggelse slik at vi til slutt
nærmest var alene med en fantastisk grønn og frodig fjellnatur som
vi neppe kan finne maken til her
hjemme.
Så kom skumringen og omsluttet oss med sitt bløte slør av dunkelhet. At skumringstimen alltid
har vært tiden for ettertanke, drøm
og fantasi ble nå bare understreket
av det storslåtte sceneriet som var i
ferd med å svinne hen rundt oss.
Det var mørkt da vi kom frem til
byen Bajina Ba§ta. Ved hotellet ble

vi mottatt av blant andre nestkommanderende ved kraftverket som
vi dagen etter skulle besøke,
dipl.ing. R. Jemcov. At klokken
var nærmere 22.00 syntes ikke å
influere på livet i byen. Tvert imot
virket det som om samtlige innbyggere hadde stilt hverandre møte i
hovedgaten hvor det var en stadig
strøm av mennesker i begge retninger. På denne bakgrunn var det
nærmest umulig å takke nei til hr.
Jemcov's antydning om at en liten
bit mat muligens ville være på sin
plass etter den lange bilturen nonstop fra Beograd. Aftenen ble derfor avsluttet i en ualminnelig trivelig atmosfære. At det som av utvendig form og farge ble bedømt til
å være en ertebelg, og som viste
seg å være rødt innvendig etter at
det hadde vært innom munnen
som snarest — ja, at det var noe
annet enn en belg med sukkererter,
er i denne sammenheng en helt annen historie.
Kraftverket Bajina Ba§ta

Noen kilometer oppover Drina fra
byen Bajina BaMa ligger et kraftverkt med samme navn.
Elven Drina som er en av de
mest betydningsfulle elvene i Jugoslavia, hører til i republikken
Serbia. Med et nedslagsfelt på nesten 20 000 km2 har den et samlet
årspotensial på 14 000 GWh. Av
dette har Bajina Bata et nedslagsfelt på nærmere 15 000 km2 som
med den aktuelle fallhøyde og 4
aggregater å 80 MW gir en gjennomsnittlig årsproduksjon på 1600
GWh. Reguleringsmagasinet
tilsvarer rundt regnet 28 GWh.
I nedslagsfeltet er det de sør-vestre delene som får den største nedFOSSEKALLEN
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Bajina Bakta. Snitt gjennom dam med tillopsror og kraftstasjon.

børmengde. Her er det nærmest et
kystklima med 2000 —2500 mm
nedbør i året. Ved Bajina Bta er
det derimot innlandsklima med en
årsnedbør på ca. 800 mm.
Da kraftverket skulle bygges, forelå det vannføringsmålinger for
tilsammen 25 år. Dette ga en gjennomsnittlig vannføring på nærmere 350 m3/s. For dimensjoneringen av dammen ble en eksepsjonelt stor flom fra 1896 lagt til
grunn. Ut fra daværende flomNannstand ble vannføringen beregnet til 11 850 m3/s. Dette er mere
enn det som ble beregnet som
1000-årsflom ut fra statistisk behandling av vannføringsmålingene. Her kom man maksimalt til
9300 m3/s. I overensstemmelse
med dette ble tappekapasiteten i
dammen lagt ut for 12 000 m3/ s.
Geologien i kraftverksområdet
er sammensatt. Hovedstrukturen
er 300 —500 mill. år gammel
sandstein og skifer. Innskutt mellom disse formasjoner ligger lag av
kvarts og kalkstein. Berget er videre sterkt foldet og tykkelsen av
de enkelte lag varierer mye. Ved
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damstedet danner formasjonene en
antiklinal som i toppen er isprengt

vulkanske bergarter. Dette gjør seg
særlig gjeldende i damfundamentets ene side hvor fjellets permeabilitet, gjennomtrengelighet, er meget høy. For resten av området er
den derimot lav.
På toppen av dette har vann gravet ut ganger i den løse sandsteinen, karst. Her viser det seg imidlertid at gangene bare ser ut til å gå
i en retning normalt på elveløpet.
Etter at flere forskjellige damalternativer hadde blitt vurdert, ble
det valgt å bygge en hul gravitasjonsdam i betong.
Kraftstasjonen ligger i dagen ved
dammens nedstrøms side. Som tidligere nevnt er den utstyrt med 4
aggregater å 80 MW. Turbinene er
konstruert av NOHAB og delvis
produsert av firmaet Litostroj i
Ljubljana, Jugoslavia. De er lagt ut
for He = 65,1 m og n = 136
o/min. Toppvirkningsgraden hevdes å være 94,5% .
Generatorene og trafoene er
levert av Rade Kon'Car i Zagreb.
Hver generator gir ved cos cp =

0,95 100 000 kVA. Spenningen
er 15 650 V.
I forbindelse med tapping forbi
dammen er det installert 4 segmentluker
med
Bx H
lik
14,75 x 16,5 m i damkronen. Samlet tappekapasitet er 12 000 m3/s i
det vannstanden står i nivå med
damtoppen. Men dammen er også
utstyrt med bunntappeløp. Disse er
montert i de samme damseksjoner
som segmentlukene. De 4 bunntappeløpene har hver 2 glideluker
montert etter hverandre. Opptrekkstengene er utstyrt med pakkbokser. Tappekapasiteten oppgis å
være totalt 600 m3/s.
I siste halvdel av 60-årene sto
kraftverket ferdig som angitt ovenfor. Da vi ankom i sommer, var
imidlertid stedet preget av en voldsom anleggsvirksomhet. Oppgaven
var nå å bygge en ny stasjon med
pumpeturbiner ved siden av den
gamle.
Vann skal nå pumpes fra den
gamle stasjonens overvann til et
magasin som blir anlagt inne på
fjellplatået på toppen av dalsiden.
Etableringen av det nye magasinet
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nødvendiggjør bl.a. oppføring av
en stor fyllingsdam. På grunn av et
stramt tidsskjema ved besøket, ble
det dessverre ikke anledning til å
besiktige denne.
Produksjonen fra den nye stasjonen er beregnet til nærmere 1 100
GWh pr. år. Totalvirkningsgraden
i det man tar hensyn til både tapene ved pumping og turbindrift,
er ca. 70 % . Med He lik 621 m blir
turbineffekten for hvert aggregat
nærmere 300 MW. Tilsvarende
løftehøyde gir ved pumpedrift 36,7
m3/ s og en pumpeeffekt på 260
MW. Pumpeturbinene blir levert
av Toshiba i Japan. Etter det vi vet
har disse maskinene verdensrekord
når det gjelder trykk for 1-trinns
pumpeturbiner av denne størrelse.
Problemene ved drift av slike aggregater kan være store, og undertegnede ser derfor frem til å høre
mere om disse pumpeturbinene i
tiden som kommer.

**.c1;1aBta..jina
Ba'4ta
.k •

-....

I0>

;-."

- --<
P__
&.,•,‹
i,

t,,

.
: l

Bulgaria

Dubrovnik _
_ _

)
.

Reiseruten

Når det gjelder dynamikken i
forbindelse med driften av pumpeturbinene, ble det opplyst at tiden
fra stillstand til full pumpedrift
skulle være 630 sekunder, mens
det tilsvarende var 660 sekunder
fra full pumpedrift til full turbindrift. Ved fullastavslag under turbindrift med He lik 621 m, vil
trykkstøtet gi et resulterende trykk
på 900 m.
Bygningsmessig har man i forbindelse med det nye kraftverket
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tatt hull i den gamle dammen for
pumpeturbinenes
felles sugeledning. Rørene blir ellers fremstilt på
stedet av kraftutbyggeren. Det var i
denne forbindelse laget et større
verksted for valsing, sammenstilling, sveising sandblåsing og maling. Dette så ut til å være organisert forholdsvis rasjonelt.
Total rørlengde ble oppgitt til
1350 m med diametre fra .4200
mm til .4800 mm. Platematerialet
var levert fra et japansk stålverk og
hadde en flytespenning på 700
N/ mm2. Bukserørene ble imidlertid produsert av Escher Wyss og
trykkprøvet til 140 bar.
Malingssystemet for rørledningene besto av:
2 strøk sinkprimer å 25 pm tørrfilm påført med kost.
4 strøk tjære epoxy å 80 um
tørrfilm påført med høytrykks
sprøyte
-

Disse deltok i Jugoslavia-turen. I bakerste rekke fra v.: Dipl. ing. Srna, dir. Sig.
Aalefjær, sjefing. T. Vinje, en jugoslavisk sjåfor, overing. I. Glenne og overing.
A. Brugaard. Foran fra v.: En jugoslavisk sjåfor og sjefing. J. Serensen.
Bak kamerat: R. Hartmann.

Med vannføring 126 m3/ s er
hastigheten i trykkrøret ca. 8 m/s
og i tunnelene 5 m/s. Tunnelene
blir utstøpt. Der hvor det er spesielt vanskelig fjell, kunne det også
komme på tale å pansre tunnelen. I
og med at man selv står for rørproduksjonen, kan dette nærmest tas
«på sparket».
FOSSEKALLEN

Vannkraftverkog fiskedød
Herr redaktor
Som formann i styret i Tafjord kraftselskap og som nysgjerrig tilskuer, har
jeg med interesse lest overingeniør Pål
Mellquist's artikkel «Vannkraftverk
kan forårsake fiskedød».
Artikkelen frister meg til en beklagelse og fire spørsmål.
Beklagelsen går ut på at det i en seriøs orientering om emnet på et løst
grunnlag tas inn oppgaver over angivelige økonomiske tap. Angivelsen har
neppe noe med virkeligheten å gjøre.
Så spørsmålene:
Artikkelen etablerer en direkte årsakssammenheng
mellom overmetning av nitrogen på grunn av raske
trykkfall i vannveien og fiskedøden.
Forfatteren angir ikke nitrogenovermettingen på andre siden av fjorden,
ved oppdrettsanlegget. Det høyeste tallet jeg kjenner er 129 % nitrogenmetning i avløpskanalen. Ved oppdrettsanlegget er høyeste måling 121 % N2
(en enkelt måling).
Det jeg savner er en tilsvarende behandling av den andre variable som
kommer inn i billedet, nemlig temperaturendringene i vannet. Dersom vi tenker oss at vannet idet det forlater turbinen holder 1 °C (smeltevann), og fjorden holder 8 °C (begge ved 760 mm
og bare har normal metning med
N2, får vi en overmetning i turbinvannet på 118,6 % i forhold til sjøvannet.
Bare på grunn av oppvarmingen.
Det første spørsmål blir da: Bør ikke
også det partielle gasstrykk i relasjon
til temperaturendringene
i systemet
drøftes?
Få meter fra fiskeanlegget styrter
fossen «Slufsa» seg i sjøen fra stor
høyde. Forfatteren angir overløp over
høye dammer som den andre årsak til
overmetning av gasser.
Det andre spørsmål blir derfor: Bør
ikke «Slufsa»'s eventuelle medvirkning
i miséren av denne grunn drøftes, og i
tillegg eventuelle andre vanntilførsler i
fjorden med bakgrunn i det jeg nevnte
om temperaturvariasjoner?
Forfatteren skriver om «boblesyke»,
«en parallell til dykkersyken». — Etter
forfatterens angivelser vil stabiliseringen av metningsverdien av opplø t
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gass (\12) gå tregt når verdiene er kommet under 120 % , «bobledannelsen
opphører» som forfatteren sier.
Ved fiskeanlegget er N2-metningen
som nevnt målt til maksimum 121 % .
Den genuine dykkersyke har sin årsak i at vedkommende organisme
over en viss tid har vært utsatt for et
forøket trykk, med tilhørende økende
løselighet av gasser i kroppsvæskene.
Det fatale skjer så når det oppstår et
raskt trykkfall i organismen. «Vår
fisk» har imidlertid aldri vært utsatt
for et forøket hydrostatisk trykk, og
heller ikke for raske endringer i det hydrostatiske trykk.
Fisken har vært utsatt for vann med
forøket 02- og N2-spenning, men endringene har ifølge forfatteren ved de
aktuelle overmetninger skjedd «tregt»,
— og som nevnt uten endringer i det
hydrostatiske trykk.
Mitt tredje spørsmål blir derfor: Hva
skulle den fysikalske eller fysiologiske
forklaring være på en påstått spontan
avgivelse av molekylært N2 i fiskens
kroppsvæsker under disse forhold?
Et fjerde forhold: Et hydrostatisk
overtrykk på bare tre meter vannsøyle
gir grunnlag for en N2-overmetning i
vann på heile 129 % (det samme som
maksimum N2-målingen i avløpsvannet).

La oss nå tenke oss, reint og purt
teoretisk, at fisken går i et lag på tre
meters sjødyp.
Mitt fjerde spørsmål: Hvordan vil
fisken på tre meters dyp forholde seg i
det vannet som i overflaten viste
129 % N2-metning? Og hvordan vil
forholdet være om turbinvannet slippes på 3 meters sjødybde og kunne
tenkes å danne et lag på denne dybde?
Det er mulig at «vannkraftverk kan
forårsake fiskedød». Nå kan et bestemt
tilfelle av «fiskedød» ha sin årsak i et
stort antall forhold: Bl.a. ffiring, mangelsjukdommer, intoksikasjoner, infeksjoner, variasjoner i partielle gasstrykk, pH-verdier o.a.
Drøftes et konkret tilfelle av fiskedød, må det være en grunnregel at
en ikke stiller noen definitiv diagnose
før en har samlet et tilstrekkelig materiale. Og før dette er drøftet og en i tillegg har vurdert differensial — diagnostiske muligheter bør en være varsom med å fastslå årsakssammenhengen.
I et tilfelle som det som er behandlet
i artikkelen, bør det være i alle vannkraftbyggeres interesse å få full visshet før en trekker bastante konklusjoner.
Gustav M. Flisnes

Informasjonsmøte:

Organisasjonsdominans
Då vi fekk samarbiedsutvala, fekk dei
tilsette ein rett som dei ikkje må gje
slepp på.
I « Avtale om samarbeidsutvalg ved
statens virksomheter» står i § 12 m.a.:
«Lokale utvalg og enkeltstående utvalg skal holde informasjonsmøter
for de ansatte. Slike møter holdes
minst en gang i året.»
Det er no på tale å legge ned samarbeidsutvala, i staden skal det verte slik
at organisasjonane skal takast med på
råd i slike saker som utvala har hatt for

seg. Kva som her er beste ordninga er
vanskeleg å vete, det er føremonar og
ulemper ved begge. Men menigmann
må ikkje misse retten dei ho har til å
møte
sine
tillitsmenn
og sine
overordna. Det må ikkje bli slutt på informasjonsmøta. La det ikkje verte so
at organisasjonane overtek alt hopehav med dei overordna, over hovudet
på menigmann. De som er unge i dag,
lat ikkje frå dykk rettar de har slik vi
gjorde for 15 år sidan. (Sjå Fossekallen
nr. 8 side 19.)

Sigurd Nesdal

Rekordårfor
nye kraftledninger1979
Det er og vil bli satt i drift et stort antall nye kraftledninger i 1979. Det er
Sverige-preg over året idet
420 kV-Iedningen Halden-Sverige
ble satt i drift i mai og
420 kV-Iedningen Ofoten-Sverige
forventes satt i drift i desember.
Vi har videre:
132 kV-Iedningen GoulasjokkaSkibotn kom i drift i oktober, i rett
tid til å føre ut kraft fra det nybygde
Skibotn kraftverk.
300 kV-Iedningen Kolsvik-Tunnsjødal (1. seksjon) forventes satt
drift i desember. Det nybygde Kolsvik kraftverk ble satt i drift i september, og kraften blir midlertidig
ført ut over en 132 kV-ledning og
nordover.
300 kV-Iedningen Duge-Roskrepp
forventes satt i drift i desember, tilpasset oppstarting av det nybygde
Roskrepp kraftverk.
Like over nyttår har vi dessuten:
300 kV-Iedningen Oksla-Tysso,
som skal føre ut kraft fra det nye
Oksla kraftverk.

420 kV - Iedningen Sima - Dagali. Eidf,jord i bakgrunnen.

420 kV-Iedningen Sima-Dagali
som skal overføre kraften fra det
nybygde Sima kraftverk til Østlandet.
Til sist skal nevnes at 420 kV-ledningen Bardufoss-Balsfjord (foreløpig
132 kV-drift) og 132 kV-dobbeltledningen
Balsfjord-Mestervik
med
planlagt idriftsettelse i desember, først
kommer i drift mot slutten av 1. kvartal 1980.

Vannkraftog fiskedød
I nr. 8 av Fossekallen dristet jeg meg
til å skrive en lettfattelig fremstilling
av et vanskelig problem, nemlig om
gassovermetning i avløpsvann fra
kraftverk. Jeg har tydeligvis lykkes
over all forventning, — for reaksjonene minner om de man får når man
skaller i et vepsebol, — mange og tildels hissige. For ordens skyld må det
imidlertid også sies at jeg har fått
mange hyggelige reaksjoner og verdifulle kommentarer tiI selve saken som
sådan.
Men, fra spok til alvor.
Jeg er kjent med at styreformannen i
Tafjord Kraftselskap har et innlegg i
dette nummer av Fossekallen, men siden det i skrivende stund bare er noen
få dager til dead-line for dette nummeret er det ikke mulig å svare umiddelbart. Når dette leses har forhåpentlig-

vis Tafjord Kraftselskap forlengst fått
mitt svar direkte. I Fossekallen kan
dette tidligst komme i første nummer
over nyttår om redaktøren fortsatt er
interessert.
Rent generelt virker det som om det
er nødvendig å presisere enda tydeligere enn det jeg har gjort i artikkelen,
at dette fenomenet sannsynligvis bare
forekommer ved et fåtall kraftverk og
da bare ved helt bestemte driftsforhold. Det er altså ikke på noen måte
slik at alle kraftverk er dødsfeller for
fisk. Det er heller ikke slik at vannet
fra kraftverk som ligger i faresonen
alltid er skadelig. De mange observasjonene av laks som står i avløpskanalene fra kraftverkene skulle være gode
bevis på dette. Men siden fisk som
kjent bare dør en gang, er det viktig å
få fastslått omfanget av problemet og
om mulig hvorledes det skal takles.

Dette blir totalt ca. 300 km kraftledning, og det er noe nær det meste vi
har hatt på ett år.
Jeg vil på denne måten få takke alle
i Kraftledningavdelingen, så vel på
anleggene som Oslo-kontoret, for den
gode innsatsen i 1979. Jeg vil også
minne om at vi har hatt god hjelp av
entreprenorer i samme tidsrom.
R. Johnsen
Det synes også på sin plass å presisere at dette fenomenet kan inntreffe i
naturlige fossefall som ved overløp
over dammer. Man kan imidlertid ikke
uten videre si at alle fossefall/avløp
automatisk
produserer
overmettet
vann.
Til slutt vil jeg nevne at mine filosoferinger om tilbakegang av fiskebestand i reguleringsmagasiner også kan
skyldes gassovermetning, kun er spekulasjoner og de har heller aldri blitt
utgitt for annet. Det sier seg selv at
dette fenomenet like gjerne kan skje i
et reguleringsmagasin som i en fjord
dersom forholdene ligger til rette for
det. Omfanget av denne siden av problemet er like ukjent som hovedproblemet, men man har vel egentlig ikke lov
til å lukke øynene for denne side av saken heller før den er avklart. Det er videre selvsagt også en hel del andre ting
som jeg ikke har berørt, bl.a. temperaturen i f.jorden, men det var jo også
andre som skulle ha spalteplass i Fossekallen.
P. Mellquist
FOSSEKALLEN

KjelaKraftverk
vannstandsmålingog lukestyring
Av overing. OddbjørnJonstad
30. juni 1979 gikk Kjela (Kjela
Kraftverk) ubemerket over i kommersiell drift. Samtidig tok en i
bruk deler av det moderne vannstandsmåling- og lukestyringsanlegget knyttet til kraftverket. Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av dette anlegget.
Fig. 1, Generalplan for Tokkeverkene, viser et kart over det aktuelle reguleringsområdet. De vann
som ligger i nedslagsfeltet for Kjela
Kraftverk er Ståvatn, Kjelavatn,
Vesle Kjelavatn (Kjelaåi), Langesæ,
Bordalvatn og Førsvatn.
Hyljelihyl er undervann for
Kjela, men vannstandsmålingen
for dette vannet er tatt med i dette
anlegget fordi vannstanden i Hyljelihyl direkte skal styre effektpådraget i kraftstasjonen. Hensikten er til
enhver tid å holde vannstanden i
Hyljelihyl på høyeste tillatte nivå.
Overføringstunnelen mellom Hyljelihyl og Venemo er en flaskehals
i vannsystemet, så desto høyere
vannstand i Hyljelihyl desto mer
vann pr. tidsenhet vil en pga.
trykkøkningen få overført til Venemo.
Fig. 2 gir en skjematisk fremstilling av anlegget. En har lagt opp til
et system med en hovedstasjon
(Kjela Kraftverk) og en rekke
understasjoner som f.eks. kan være
de enkelte luker magasiner etc. Fra
hovedstasjonen går det ut kommandoer, mens det sendes meldinger og målinger fra understasjonene til hovedstasjonen.
Fra Kjela Kraftverk går så alle
meldinger og målinger via fjerni
til driftsentralen
kontrollen
Tokke, som igjen via Kjela kan
sende kommandoer tilbake til de
enkelte understasjoner. Fra sentra-
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len kan en også ejernstyre Kjela,
som normalt vil være ubemannet.
Alle magasinene i nedslagsfeltet
er utrustet med luker og vannstandsmåleutstyr. I tillegg måler en
lekkasjen i Førsvatn dam og vannføringen i Kjelaåi ved Eiklihylen
og eventuelt Løyningvann. Måling
av vannføringen i Kjelaåi inngår i
konsesjonen.
Fjernstyring
Lukestyringsanlegget er utført slik
at en fra Kjela og fra driftsentralen
i Tokke kan flernstyre alle tappelukene i nedslagsfeltet. Unntak er
tappeluka i Langesæ. Isproblemer i
lukesjakta har medført at denne må
styres fra lukehuset inntil videre.
Av sikkerhetshensyn kan heller
ikke inntaksluka i Førsvatn åpnes
fjernstyrt, dette må også gjøres fra

OddbjørnJonstad

kan den
Derimot
lukehuset.
stenges fjernt fra kraftverket og
driftsentralen i en nødsituasjon. Av
andre sikkerhetstiltak kan nevnes
at det er en administrativ forutsetning at åpning av lukene etter at de
har vært helt stengt, skal foregå
manuelt fra lukehusene. Dette for å
sikre at en plutselig vannstrøm
ikke skal føre til skade på liv og
omgivelser.
Selve fjernstyringen av lukene er
basert på børverdiprinsippet. Dvs.
personalet bare stiller inn den ønskede lukeposisjon i Kjela eller driftsentralen og trykker på en knapp.
Luken stiller seg deretter automatisk i riktig stilling, mens driftspersonalet kan gjøre andre ting.
Fjernmåling
Når det gjelder fjernmåling er systemet bygget opp slik at en i kraftverket og driftsentralen digitalt kan
avlese:
alle lukestillinger (unntatt Langesæ)
alle vannstander
lekasjevann i Førsvatn dam
vannføringen i Kjelaåi
I alle luke/målehus kan en direkte avlese alle lukeposisjoner og
tilhørende vannstand. Husene er
forsynt med batterier slik at måleverdien når frem til kraftverket og
driftsentralen selv om den ordinære 230 V vekselspenningen
skulle falle bort. I tillegg får kraftverket og sentralen beskjed om alle
feil som oppstår på anlegget, det
være seg sikringsbrudd eller f.eks.
lang gangtid på kompressor.
Signalføring
Alle signaler overføres på BCD-kodet form (Binar Coded Desimal).
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Dette er en meget pålitelig form for
signaloverføring,
og signalene kan
dessuten mates direkte inn på en
datamaskin
uten fordyrende
mellomledd.

Kommentar
For totalt 2,5 - 3 mill, kroner får
Tokke-verkene
et moderne, vedlikeholdsvennlig
og ikke minst driftsikkert og nøyaktig vannstandsmåling- og lukestyringsanlegg.
Dette
er vel anvendte penger. Det er ikke
få ergrelser og merkostnader
dårlige (billige?) vannstandsmålingog lukestyringsanlegg
har påført
verkene rundt om i landet.
Når det konkret gjelder Ståvatn
og Langesæ er det nettopp disse
vannene én har vært mest i tvil
om. Begge ligger i værharde områder og spesielt Langsæ er det vanskelig å komme til om vinteren.
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Prinsippskisse

Det var ikke minst av hensyn til
driftspersonalet
at en til slutt gikk
inn for fjernstyring og f.jernmåling
for disse vannene, selv om kostnadene isolert sett kunne virke noe
hæye. Arbeidsmiljølovens
krav til
arbeidstid og-arbeidsmiljø
vil ganske sikkert ikke avta med årene.
Dessuten,
hva ville det kostet
hvis en noen år etter at Kjela var
ferdig kom frem til at Langesæ og
Ståvatn måtte inn på samme systemet som de omkringliggende
vann? Det ville ganske sikkert
medføre store merkostnader.
En samlet vurdering tilsa derfor
at
det
ikke
bare
var
teknisk/økonomisk
forsvarlig,
men
teknisk/økonomisk
nødvendig
å
behandle Langesæ og Ståvatn på
samme måten som de andre vannene. Jeg tror fremtiden vil vise at
vi vurderte riktig.

Tegneinteresserte
Jeg er selv interessert i frihåndstegning, men savner et miljø her
i NVE hvor denne form for
hobbyvirksomhet
kan drives,
hvor inspirasjon kan hentes,
hvor det ville være mulig å perfeksjonere seg videre.
Om det skulle være fler som
har samme interesse, burde det
være mulig å starte en tegneklubb - på sikt. I første runde
tør jeg derfor, hvis det finnes
likesinnede i huset, be om at
disse gir seg til kjenne, og at
det berammes et orienteringsmøte der stemningen loddes
nærmere. Henvendelse kan i tilfelle skje til Aasmund Andersen,
vaktmesterkontoret, tlf. 108 eller 109.

Kalles refleksjoner:

Fotoklubbeni fremgang

Fest og farvel

Han Martinius har
aldri skrivi i utide,
så han lar jeg slippe
til straks:
Kjære Kalle!
Han Pelle skrev om
fuglemøkk i nr. 3,
men ennå har ikke
kammerherrene
vaska deg. Men
kanskje de kommer før jul? Da må
du be dem ta øra i
samme
slengen.
Hjelper ikke det,
får du be bedriftslegen sende bud på
en ørespesialist.
Direktørene har fleire ganger fortalt
deg om nittenårsregelen, men likevel
gnålte du om Leirdøla i nr. 1 og Kjela i
nr. 8. Siste fest var på Tokke i 1961, og
neste er på Eidfjord i 1980. Så enkelt
er det,
gamle
venn!
(1980 —1961 = 19).
Festkomit&n har nettopp vært her
borte. Vil du vite meir, kan du be redaktøren snakke med hovedstyresekretær Dyrdahl, som er et av medlemmene. De to andre er anleggsleder
Nummedal og prosjektleder Hage.
Sjøl har jeg så lang tjenestetid at
jeg ikke behøver slutte på lenge ennå.
Men for mange unge, flinke karer blir
nok festen en avskjedsfest. Er det
ingen som har kommentert det jeg
skreiv i nr. 5 om mye småanlegg?
MARTINIUS

Det er to år siden NVE og Samkjøringens fotoklubb ble startet. Medlemstallet har steget fra 67 i 1978 til 101 pr.
1.11.79.
Virksomheten i klubben har vært
preget av kurs. Foruten fargekurset
høsten 78 som samlet 25 deltakere, arrangerte vi 2. og 5. mai kurs i kamera
og kamerabruk, blitz- og portrettfotografering, motivvalg m.v. med 30 deltakere. Forelesere var her Terje Thorsrud og Per Bøe. 14. og 15. mai underviste vi med egne krefter i praktisk
sort-hvitt mørkeromsarbeid for begynnere. Her hadde vi 14 deltakere.
Den 31.10. og 5. og 17.11 gjentok vi
sort-hvitt-kurset med 16 deltakere, og
til slutt viste den kjente fotografen Jan
Baashuus-Jessen noen av sine beste
bilder den 21.1 1.
Videre abonnerer vi på et fotoblad
og gir ut en egen «fotobulletin» med
meldinger til medlemmene.

Mørkerommene våre i H 28 er bra
utstyrt. Her kan man framkalle film,
lage forstørrelser i sort-hvitt og farge
samt foreta avfotografering av f.eks.
gamle bilder (reproduksjon).
Klubben har oppnådd visse rabattforbindelser «på byen».
Gjennom
vårt
medlemskap
i
OBEKA (Oslobedriftenes kameraklubber) har vi adgang til et skikkelig fotoatelier for dem som vil drive med protrett- og modellfotografering.
Medlemskontingenten er kr. 20, —
pr. år.
Er du fotointeressert, ta kontakt
med et av sytremedlemmene som er:
Formann Jan Kristiansen M 29/tlf.
474
Sekretær Tore Granlund, M 29/tlf.
655
Kasserer Kjell Eidet, H 28/tlf. 262
Mørkeromssjef
Thoralf
Olsen
Samkj./tlf. 324.
J. K.

Red.anm.: Lesere utenom anleggsbransjen lurer kanskje på hvorfor Maritinius' lange tjenestetid redder ham
fra oppsigelse. Dette skyldes ansiennitetsreglene.

Oppmerksomme kursdeltakere under teoriundervisningen 31.10.Fra v.Arve Strandem
Anne Halvorsen, Arnt Bugten, Per Askildsrud, Einar Torsvik.
FOSSEKALLEN
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 —Maj.
Oslo 3.

NVE's personale
Endringer i september og oktober 1979
Nytilsatte:
Akselsen, Tor Inge
Bjordal, Leif
Djupvik, Inger
Gotaas, Tore
Hauglid, May Britt
Heddeslid, Oddvar. C.
Heed, Frank
Henriksen, Harald N.
Jonsgård, Jan Ole
Kleivane, Sigmund
Knutli, Leif A.
Kråkenes, Ståle
Listog, Olav Magne
Mathiesen, Grethe
Meling, Lars L.
Nes, Tormod
Olafsen, Bjørn-Even
Olsen, Kåre
Pettersen, Tor
Ribe, Ellen
Røken, Lars Jakob
Røsset, Trygve
Sjørbotten, Tor
Solli, Svend
Storvik, Arnt
Storvik, Asbjørn
Sørli, Lennart
Tellesbø, Jorunn
Wold, Odd Ragnar
Wollan, Knut
Ågedal, Oddleif
Avansement og
rykk:
Askilsrud, Per
Bakke, Jørund
Braanen, Eva
Eidissen, Eivin
Ellingsen, Edvin
Føyn, Tor
Karamovic, Frank
Larsen, Anders
Maurseth, Idar
Nordheim, Aslak

Konsulent
Maskinm.ass.
Ktr.ass.
Førstesekretær
Ktr.ass.
Maskinist
Driftsarbeider
Driftsarbeider

AI
Gjøvik trafostasjon
AAA
ESF
SK-Bjerkvik
Tokke-verkene
Hasle trafostasjon
Kristiansand
Kristiansand trafostasjon
Ktr.ass.
SAA
Montasjeleder
Vestlands-verkene
Driftsarbeider
Rana-verkene
Ingeniør
SEA
Maskinist
Tokke-verkene
Ktr.fullm.
EA
Maskinm.ass.
Vestlands-verkene
Avd.ing.
Sk-Bjerkvik
AAØ,
A dm. sekretær
Driftsarbeider
Rana-verkene
Oppsynsmannass. Ulla-Førre-anleggene
Adm.sekretær
AP
Ingeniør
SKL
Spesialarbeider
Vang trafostasjon
Ingeniør
SEA
Driftsarbeider
Rana-verkene
Driftsarbeider
Smestad trafostasjon
Driftsarbeider
Rana-verkene
Driftsarbeider
Rana-verkene
Messebestyrerinne
Aura-verkene
Maskinm.ass.
Vestlands-verkene
Maskin.ass.
Nore-verkene
Avd.ing.
Kristiansand
trafostasjon

oppOvering.
Overing.
Adm.sekretær
Fagarbeider
Avd.ing.
Overing.
Maskinm.ass.
Avd.ing.
Avd.ing.
Spesialarbeider

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo

EKK
SVS
EKT
Innset-verkene
VFT
SV
Minne trafostasjon
SDS
SEL
Tokke-verkene

Så har Fossekallen kommet til
veis ende også for i år. Ti nummer
foreligger, og vår målsetting er
nådd.
Vi finner det på sin plass å rette
en hjertelig takk til alle som har
vært med og trukket lasset, bidragsytere, trykkeri, distributører,
alle som har bistått oss med råd
og vink, rettledet og forklart,
bladstyre og redaksjonsutvalg —
og alle andre soln med stor velvilje
har sluttet opp om bladet. Vi seller
1 medvind nå — og takk for det!
Første nummer av Fossekallen
det nye år vil foreligge tidlig 1
februar. Skulle noen gå rundt å
klemme på meninger og synspunkter eller bidrag i annen form,
Leks. fotos, er spaltene i Fossekallen åpne — som alltid. Derfor tør
vi minne om fristen for innlevering: 4. januar. «Bruk tiden —
skriv i Fossekallen», som det
heter.
Til slutt sender vi våre lesere —
og alle andre — de beste ønsker
for julen og det nye år!
Red.

Ommundsen,
Ole-Jørgen
Avd.ing.
Reite, Harald
Overing.
Sletta, Halvor
Montasjeleder
Tyse, Elin
Avd. ing.
Aalborg, Tor
Avd.ing.
Aamold, Bjarne
Overing.
Fratredelse med pensjon:
Alm, Sverre
Overing.
Masteholtet, Johannes
Fagarbeider
Stormo, Olav
Spesialarbeider
Fratredelse, annen:
Askeland, Helge 0.
Djørsnøs, Karin
Brekke, Oddvar
Eriksen, Ben
Hansen, Leila Grete
Haugland, Gunnar
Kallum, Odd
Larsen, Geir B.
Sandvik, Olaug
Ørjasæter, Johanne
Østensen, Gunvor
Aabel, Jens
Åkre, Olav

Oppsynsmannsass.
Tegner
Ingeniør
Montasjeleder
• Ktr.ass.
Maskinm.ass.
Konsulent
Adm.sekretær
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Ktr.ass.
Avd.ing.
Kontorsjef

SEL
SBP
Mår kraftverk
EEM
SDT
Tokke-verkene

SK-Hokksund
Område 1
Glomfjord

kraftverk

Eidfjord-anleggene
SDF
Eidfjord-anleggene
Innset-verkene
Leirdøla kraftanlegg
Innset-verkene
AA
AAØ
Ulla-Førre-anleggene
AAA
Eidfjord-anleggene
SBP
AP

