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Fossekallen og
pensjonistene
Det har lenge vært arbeidet med å komme frem til en skikkelig
ordning med forsendelsen av Fossekallen til alle våre pensjonister. Det har stått fiere innlegg i bladet i den forbindelse.
I bladstyret og på andre hold, for den saks skyld, har det ikke
hersket tvil om «berettigelsen». Det skulle imidlertid vise seg etter
hvert at det ikke var så enkelt å finne noen fullgod løsning på det
praktiske opplegg, våre mange og veltrimmende kontorer til
tross. Ajour-førte adresselister representerte et større problem
enn man hadde regnet med på forhånd.
Når vi i det etterfølgende
bruker uttrykk som «iherdig innsats», er det veloverveiet fra vår side. Nettopp iherdig innsats fra
fiere hold — Personalavdelingen,
redaksjonsutvalget, EDB-avdelingen, Statens Pensjonskasse
m.fi. har bidratt til det gode
resultat. Men først og fremst takket være iherdig innsats fra vår
nåværende bladstyreformann Erik Tøndevolds side er den etablerte, tilsynelatende meget akseptabele ordning kommet i stand.
Vi ser ingen grunn til å komme nærmere inn på den her og nå,
som det heter, man bare konstatere at fra og med dette nummer
er fiokene løst, og Fossekallen blir heretter regelmessig å finne i
pensjonistenes postkasse påklistret adresselapp fra vårt EDBmaskineri!
En sak, som lenge har ligget oss på hjertet, skulle dermed være
løst, og en liten milepæl i NVE's historie er rundet.

S‘Lejilu-Se:im-e<

Breheimutbyggingen
Av Yngvar Mæhlum

Statskraftverkene har 30. september i år gitt sin
innstilling til Breheimutbyggingen og konklusjonen
sier at av de 4 framlagte alternativ vil vi foretrekke
alternativ B.
Det omfatter en utbygging av vassdragene
Stryn med en felles kraftstasjon i Hjelledalen og en
utbygging av Jostedøla i to trinn med kraftstasjoner i Fåbergstølen, og Gaupne.
Med de foreslåtte minstevassføringer og reglement for flomdempning vil vi i et middels år få
følgende kraftprodukter:
Strynevassdragene
Jostedøla
Totalt

990 mill. kWh
1940 mill. kWh
2930 mill. kWh

Med 7 % rente vil kostnadene bli:
Skora-kraftverk
Fåbergstøl og Gaupne
kraftverk
Totalt

Vår tidligere søknad av desember
1973 er trukket tilbake. Alternativ A
med kraftverk i Loen og Jostedøla
overført ligner mest på den søknad vi
subsidiært gikk inn for i 1973. Fra
tiden før oljekrisen i 1973 er verdigrunnlaget for kraft vesentlig endret.
Verdien har øket kraftig, og det fører
til at man ved en planlegging ønsker å
ta mer vann og dermed flere vassdrag
med i en utbygning. Alternativene A,
B og C har som utgangspunkt å gi
størst mulig kraftmengde og alle ligger i underkant av 3 milliarder kW h.
Alternativ B er dog det alternativ som
uten restriksjoner er det største.
Den vannføring vi har igjen i
vassdraget etter en utbygging er selvfølgelig av vesentlig interesse. Det paradoksale er at alternativ A med kraftverk i Loen har de største vannføringer i Jostedøla, men dette alternativ
fikk relativt dårlig mottakelse i Luster

1700 mill. kr.
2700 mill. kr.
4400 mill. kr.

p.g.a. at det ga mindre skatteinntekter
til kommunen. Alternativ A gir den
største kraftmengde om vi ved alternativ B og C må ha en vannslipping

Yngvar Mæhlum

som gir den samme vannføring i Jostedøla som ved alternativ A.
I innstillingen har vi gått inn for en
minstevannføring med den vannslipping som i noen grad bedrer vannforholdene i alternativ B. Dette medfører
at alle de 3 alternativene A, B og C gir
omtrent like stor kraftressurs. Vi ser
dermed ingen grunn lenger til å holde
på alternativ A da vi ved en delt utbygging også har fordeler med en
eventuelt smidigere behandling av søknaden, og det blir lettere å gjennomføre en trinnvis utbygging om man
ønsker dette. I forhold til alternativ A,
Loen-alternativet, vil det alternativ vi
innstiller på gi bedre vannføringsforhold i Strynselva og kraftstasjonen i
Skora gir en bedre mulighet for å tappe vann etter de krav som settes til
minstevannføring i Hjelledøla. Mange
vil se det som en vesentlig fordel at
selve Loen-området er uberørt med
sine naturverninteresser. Ferskvannsutslippet i Nordfjord vil ved det nye
alternativ gi betydelig mindre problemer.
I Jostedøla vil vi få noe redusert
vannføring i forhold til alternativ A
selv med våre forslag til vannslipping.
Separat utbygging etter alternativ C
har den fordel at om Nigardsbreen og
Fåbergstølen skulle gi problemer under behandlingen
vil utbyggingen
kunne endres fra alternativ C til D
som i tilfelle sparer Fåbergstølområdet.
Innstillingen går inn for et reglement som vil kunne redusere flommene vesentlig. De aller største flommene reduseres ca. 30 —40 % og mindre
flommer noe mer. Forbygningsavdelingen har utarbeidet en plan over
forbygningsarbeider og den utredning
som følger med vil sammen med
flomberegningene kunne gi et godt
grunnlag for Hovedstyret til å behandle vannkraftutbyggingen
i sammenheng med andre interesser langs
vassdraget.
Breheimen presenteres i 4 alternativ
som består av følgende:
1 Teknisk/økonomisk plan.
Ialt 5 bøker (farge grå).
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2 Hydrologi.
Vannføringsforholdene før og etter
utbygging. Stoffet er delt på to bøker, en for Stryn og en for Luster
(farge blå).
3 Virkninger.
Statskraftverkene presenterer her en
oversikt over antatte virkninger av
de foreslåtte utbygginger ordnet
geografisk i henholdsvis Stryn og
Luster og samlet i en bok (farge
rød).
4 Utredninger.
Kronologisk opplisting av alle utredninger som foreligger i forbindelse med Breheimutbyggingen.
Foran finnes et emneregister. Korte
utdrag fra innholdet er tatt med
(farge grønn).
5 Innstilling
(farge gul).

Det er et omfattende arbeide som ei
lagt fram og hvem står bak arbeidet ?
Generalplankontoret er hovedansvarlig for planarbeidet med innstillingen
som legges fram gjennom bygningssjef og kraftversdirektør. Hele Statskraftverkene og mange konsulenter
uten- og innenfor NVE er engasjert
og de er representert ved omlag 150
utredninger. Jeg vil i Fossekallen
ubeskjedent nevne våre egne folk. I
generalplankontoret har Asbjørn Molle vært prosjektets hovedmann, men
Agnar Marheim og Finn Reistad har
tatt seg av de rent tekniske og økonomiske vurderinger i Jostedalen og
Stryn. Marit Fossdal har hatt ansvaret for de hydrologiske beregninger og
de omfattende flomberegninger som
ligger til grunn for det reglement som
vi foreslår. Erik Tøndevold har som
vanlig bidratt overalt med råd og dåd.
Knut Rønniksen har holdt orden på
undersøkelsen og gitt oversikt over
alle utredninger. Våre tegnere med

Stein Sandvær i spissen har gjort det
hele presentabelt. Tilslutt har Britt
Raad og Bjarne Gullberg gjort det
som er mulig for å få det hele i trykk
under vanskelige arbeidsforhold. Alle
fortjener ros for sporty innsats. Mange andre burde vært nevnt, men
de er presentert gjennom sine arbeider. En vil jeg likevel nevne til slutt
og det er Edgar Forsberg. Det er alltid
avgjørende hvor mange penger som
medgår og anleggskontoret med Vinje
i spissen har hatt den oppgaven. Forsberg har vært vår viktigste medarbeider gjennom de fjorten år planleggingen har vart.
I 1983, etter 16 års arbeid i Statskraftverkene, kan vi vente en avgjørelse om vi skal begynne å bygge eller
ikke. Breheimen kan bli vår arbeidsplass til langt ut i 90 årene. Deretter
vil vi under driften møte utfordringer
i alle de spesielle problemer som Breheimen kan gi. Vi har fremdeles mye
foran oss.

Det var en gang en stor stygg
kraftledning som . . . .
Om estetikk og opplevelse, noen tanker omkring
Av Knut Stabell
Hva gunner motstanden mot kraftledning i Østmarka seg på? Hva fikk 20 000
mennesker til å gå i demonstrasjonstog mot kraftledninger gjennom Nordmarka?
Er det fordi de er uestetiske?
Eller er det bare føleri?
Det er begge dele og mye mere. Mest dekkende er uttrykket opplevelse.
Opplevelsen avhenger bl.a. av erfaringsbakgrunn og situasjon og varierer med
mennesketype.
Noen eksempler på hvordan men.
nesker reagerer ulikt:
Om plener
Vi har vel alle lagt merke til at ulike
mennesker stiller ulike krav til sine fysiske omgivelser,
Den ene hageeieren liker den såkalte
engelske plen og kan pådra seg mavesår fordi han ikke klarer å bli kvitt
løvetann og mose.
Den andre foretrekker en rufsete
blomstereng med både løvetan og
mose i rikt monn.
Den første personen er gjerne den
perfeksjonistiske, ja ofte pertentlige ty-
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pen, mens den andre ofte er mere impulsiv og fantasifull og kan kanskje
virke litt lat, særlig sett med den perfeksjonistiske øyne.
Om urskog
— Det fantasifulle barnet som nettopp
har fått fått lest høyt fortellingen om
«Trolla på Heddalskogen» vil oppleve
urskogen og de gamle stubbene som
trolske og spennende. Det samme vil
ofte friluftsmennesket.
— Den ansvarsfulle og faglig dyktige forstmann kan oppleve skogteigen
som et potensielt barkbillereir der
hugst, og nyplanting er det eneste som
duger om en skal «få skikk på det».

— «Naturverneren» kan ha kunnskap som gjør at skogteigen settes inn i
en større økologisk sammenheng, av
og til med et romantisk preg. For
naturverneren blir barkbillene mat for
fugler og de tørre trær de etterlater
seg gir hekkemuligheter for huleboende fugler.
Mens det tørre treet for forstmannen er verdiløst og et tegn på unyttedde ressurser, så er det samme treet for
naturverneren en kilde til naturens
mangfold og opplevelsesrikdom.
Om kraftledninger
Når den ansvarsfulle og faglig dyktige
ingeniøren treffer på ledningens kraftfulle spenn der naturens muligheter er
utnyttet etter teknikkens krav vil han
kunne oppleve skjønnheten i ledningen og samspillet mellom denne og
naturen.
Når naturverneren ser den samme
ledning vil han kunne oppleve det som

om ledningen forsøker å gjerde inn eller kneble naturen, ja, bokstavelig talt
legge den i tvangstrøye.
Samme synsinntrykk ulik opplevelse, — vesentlig på grunn av ulik erfaringsbakgrunn.
Nye erfaringer vil
endre opplevelsene, mennesket utvikler seg.
Om musikkopplevelse
— Et vakkert landskap er for øye hva
vakker musikk er for øret.
For mange er sikkert det jeg nå har
skrevet kjedelig, — ikke interesserer de
seg for plener, ikke for trær og stubber
og slett ikke for kraftledninger. Men
kanskje interesserer noen av dem seg
for musikk. Ja kanskje går de til og
med i opera (selv hører jeg til dem som
er glad for å slippe).
Landskapsopplevelse
og musikkopplevelse har mange likhetspunkter.
Se t.eks. fagmenneskets opplevelse.
Ingeniøren
kan sammenliknes
med
musikeren
på tilhørerbenken
i en
konsertsal.
Han kjenner musikkstykkene og har med seg notene på papiret
eller i hodet. Han opplever musikk.stykket på sin måte, — av og til treffende
beskrevet i musikkanmeldelser,
— sikkert interessant for spesielt musikkinteresserte, men «gresk» for oss gemene.

Selv om opplevelsene kan være
svært ulike er det likevel enkelte ting
som de fleste har felles og som medvirker til om opplevelsen blir positiv eller
negativ.

Om harmoni og orden
Vi eller noen av oss fryser på ryggen
bare ordet moderne musikk nevnes,
det låter fælt, det mangler orden, — vi
forskrekkes for hver ny tone som
kommer. Vi var i godt humør, men
blir irritable og opprørte.
Faktisk føler mange det på samme
måte når de opplever «moderne innretninger» som ikke harmonerer med
landskapet. De fleste slipper å høre
«moderne musikk» om de ikke ønsker
det, — den kan bare slås av. Så enkelt
er det ikke med landskapet, det kan
ikke slås av.

Om forventninger
Forventninger er viktig for opplevelsen både av musikk og landskap. Det
«stemmer ikke» dersom musikeren
overraskende
spiller Skjebnesymfonien i et bryllup eller en «poplåt» i en
begravelse. De som er tilstede vil likevel antakelig reagere ulikt. Musikeren
blant tilhørerne vil kunne glemme omgivelsene og nyte musikken som ingeniøren kan nyte ledningens kraftfulle spenn. Den som har møtt opp av
pliktfølelse vil kanskje glemme både
tid, sted og musikk og tenke på hva de
skal ha til middag i dag. De som nok
vil reagere sterkest er de nærmeste, de
som hadde de største forventningene,
— så og si hadde dannet seg et bilde av
det hele på forhånd.
Når planer om å føre kraftledninger
gjennom naturlandskap møter mot-

stand tror jeg særlig det er dette at ledningen vil oppleves som et fremmedlegeme og at den derved vil bryte både
med de forventninger man har til området generelt og de forventninger den
enkelte har når han/hun bruker området som virker sterkest.
Motstand mot tekniske inngrep i naturområder
blir av enkelte raskt
stemplet som føleri og endog hysteri.
Mens det å evne å gi uttrykk for
følelser i forholdet til sine medmennesker av de fleste oppfattes som positivt, så vil uttalte følelser i forhold til
naturopplevelse i enkelte miljøer oppfattes som negativt.
Jeg tror vi som mennesker mister
noe vesentlig den dagen vil lar kunnskap og erfaringsbakgrunn skygge for
evnen til å oppleve landskapet med
forankring i følelser og kulturell bakgrunn.
Det samme gjelder om vi omformer landskapet på en slik måte at
sammenhengen
og linjene bakover
brytes.
Om vi selv skulle mene at vi ikke
taper noe på dette, så har vi som
planleggere og landskapsomformere
påtatt oss et betydelig ansvar for andres mulighet for natur- og kulturopplevelse.
Sluttord:
Jeg vil bli glad om denne artikkelen
har bidratt til å skape litt mere forståelse for andres (og egne) reaksjoner
ved inngrep i naturmiljøet.

Pressekurs på Ulla-Førre
Dette var pressekurs nr. 10 (det
første var i 1974). Kurset har vært
holdt forskjellige steder i landet,
og denne gangen på Sand Fjordhotell 23 —25.9. Formålet var å
«gi redaksjonelle medarbeidere
basiskunnskap om kraftutbyggings- og energispørsmål». Arrangører var Elforsyningens Informasjonstjeneste
(ELD
og
NVE's informasjonskontor.
Foredrag merket X er trykket. Innimellom foredragene var det spørsmål
og svar.
1. dag
Underdirektør Erling Diesen, NVE:
Elforsyningen i Norge i dag.
Adm. dir. Hermann Hanssen, Norske

Elektrisitetsverkers
Forening:
Elforsyningens oppgaver og ansvar.
Samkjøringsdirektør Rolf G. Wiedswang, Samkjøringen av kraftverkene i Norge: Samkjøringens oppgaver og ansvar.
Ekspedisjonssjef Hans-Ludvig Dehli,
Olje- og energidepartementet: Konsesjonsbehandling ved vassdragsreguleringer og ved bygging av kraftledninger og andre elektriske anlegg.
Fagsjef Bård Andersen,NVE: Forbyggings-, senknings- og flomskadetiltak.
Fagsjef Knut Ove Hillestad, NVE:
Kraftutbygging og naturvern.
Jeg tror man slår salen i svime med
så mye stoff på en dag. Foredragene
var bra, men jeg har to merknader:

I . Hanssen burde spart seg de stadige
slengbemerkningene om de politiske myndighetene. Mer konstruktivt
hadde det vært å fremheve tydeligere hva elforsyningen selv kan
gjøre.
2. Personlig likte jeg Hillestads foredrag godt, selv om jeg nar hørt. det
før. Men kanskje det burde vært
mer konkret og mindre filosofisk.
Ved senere pressekurs bør man
vurdere å slå sammen de tre første
foredragene, for de tilhører samme
emneområde. Det ble imidlertid presisert fra ELI at man ønsket å unngå
NVE-dominans.
Etter min mening
burde man ikke plage journalistene
med slike hensyn. Det er gode foreForts. side 23
FOSSEKALLEN
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Den 11. Verdensenergikonferanse
i München
Av Kjell Köber
Den 11. Verdensenergikonferanse ble avviklet i Miinchen i tiden 8. —12.
september. Vi var 6 fra NVE, ca. 115 fra Norge, i alt ca. 3400 deltakere pluss
1500 ledsagere. En så stor konferanse kan ikke holdes i Norge. Siden 1924 er
disse konferansene holdt i større byer, først hvert sjette år, i den senere tid
hvert tredje år. World Energy Conference er en upolitisk organisasjon bestående av nasjonale kömWer fra 78 land. Fra NVE deltok generaldirektør
Larsen, direktør Vinjar, underdirektør Diesen, hovedstyresekretær Dyrdahl,
overingeniør Mæhlum og undertegnede. Fire hadde sine fruer med.
På konferansen møtte også deltakere fra 10 land som ikke er medlemmer, og fra en lang rekke internasjonale organisasjoner både fra parlamenter, fra FN og fra andre, som
OPEC og IEA, UNIPEDE, CIGRE,
ICOLD osv.
Hva skjedde så av nyheter på konferansen? For en som har fulgt disse
konferansene en tid var det ikke
mange nye signaler. Eremdeles er
problemene svært forskjellige i uland
og iland. Fremdeles er det største
problemet den uvjevne fordelingen av
ressursene og av den politiske evnen
til å utnytte dem. Fremdeles trenges
en langt sterkere overføring av kunnskap og penger fra de rike til de fattige
land, uten at det ble tatt vesentlig
skritt for å få til dette.
Noen glimt skal jeg likevel gi. De
tyske vertene med Helmut Schmidt i
spissen sa i tydelige ordelag at de oljeproduserende land som nå ble svært
rike etter den store oljeprisøkningen i
1973 —74 og 1979 —80, burde yte mer
til de utviklingsland som ble rammet
sterkest. En stor del av den utviklingshjelp som iland idag gir, tar OPEClandene igjen som betaling for oljen.
Problemet med finansiering av energiprosjekter i uland ble tatt opp i en
egen rundebordskonferanse, et tegn på
at en legger økt vekt på dette.
Oversikten over energiressurser er
denne gang større og bedre enn noen
gang. Slike oversikter er laget tidligere
i 1962, 1968 og 1974 i samarbeid med
FN.
De store tall om de kommersielle
energiformer, vesentlig olje, kull, gass
og uran,, må ikke få oss til å glemme
at en stor del av jordens befolkning
må klare seg med ved, avfall og husdyrgjødsel. De bør antagelig i størst
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mulig grad øke effektiviteten av sine
egne lokale ressurser, ved å bygge
biogassanlegg, bedre ovnstyper og
solenergianlegg.

Tiden det tar å få frem nye energiproduksjonsanlegg var sett som et stadig større problem.
Blant de 164 rapporter på konferansen var det to norske:
A. Vinjar: Electrification
of Rural
Areas Based on Small Scale Hydroelectric Plants.
L. N. Overrein: Acid Precipitation
— Impact on the Natural Environment.

Begge synres å bli godt mottatt.
Vinjars bidrag var det eneste i sitt

Det nye døgn- og sesongpumpekraftverk Rottau i Østerrike, 4 aggregater, hvorav 2 med
pumpe i tillegg til turbin (pelton). Turbinytelse 730 MW, pumpeytelse 290 MW. Brutto
fallhøyde i 1106 m. Beregnet produksjon 700 GWh/ år, pumpekonsum 140 GWh/ år.

Framtidenskontor
Av konsulent Erik Wikene

Kontorautomasjon er blitt et av slagordene i tiden. Det later til å være
akseptert at kontorautomasjon må sees i bredest mulig sammenheng slik at det
omfatter den totale informasjonen på et kontor.
Undertegnede var den 15. september på en konferanse vedrørende kontorautomasjon. Konferansen ble avholdt på Høvikodden av Prime Computer Scandinavia. I det følgende vil
jeg prøve å referere en del av inntrykkene fra konferansen — hvor er vi
idag og hvor vil vi være i morgen.
Teknologier som er velkjent fra datamaskinens verden er på full fart inn i
kontorautomatisering og kommunikasj on .
I 1920-årene kom skrivemaskinen.
I 60-årene ble skrivemaskinen elektrisk. Dette var et framskritt — javel,
men det resulterte ikke»i noen nevneverdig effektivisering av kontoret.

slag, der erfaringer fra den norske
vannkraftutbyggingen blir forsøkt formidlet til uland. Det var også tydelig
økt forståelse for den skade langveistransport av forurensninger kan gjøre.
Og Overrein hadde et innlegg der han
i delvis dramatiske vendinger pekte på
de norske synspunkter
etter den
mangeårige undersøkelser av dette
problem.
Det er som vanlig en overveldende
mengde skriftlig materiale som danner
gode oppslagsverk ved det videre arbeid med energispørsmål i NVE. Stoff
fra den forrige WEC dannet også bakgrunnsmateriale i den energimelding
som Stortinget nå skal behandle.
Neste konferanse i 1983 blir i New
Delhi i India.
Etter konferansen ble det arrangert
12 studieturer. Selv studerte jeg vannkraftverk i Østerrike. Det mest slående
var den store turistinteresse for anleggene, og den dyktige måten kraftselskapene viste fram sine anlegg på. Her
har vi mye å lære. På turen var vi ca.
150 deltakere fra alle verdens kanter.
Verdien av konferansen er ikke minst
de mange kontakter som blir knyttet
på en slik tur.

Riktig «fart i sakene» blir det ikke før
man har et system som kan dekke det
totale informasjonsbehovet i kontoret.
Det vil si at vi ønsker å se sammenhengen mellom de tradisjonelle administrative systemer så som lønn,
regnskap, lagerhold, personal osv., såvel som systemer for tekstbehandling,
arkivering, kommunikasjon osv.
Utviklingen av «det elektroniske
kontor» blir spådd å gå gjennom følgende fire stadier:
I det første stadiet, hvor vi idag
befinner oss, vil tekstbehandlingsfunksjonene bli automatisert. Siktepunktet er å effektivisere bruken av
papir, ikke redusere den.
I det andre stadiet vil utviklingen
skje raskt. En vil snakke om «det
elektroniske kontor». Man vil være
opptatt med å erstatte papir med
«elektronisk informasjonsstrøm». En
vil mekanisere oppgavene, f.eks. maskinskriving og arkivering, men ikke
automatisere funksjonene, dvs. kontorrutinene. Det utstyr som skal til for
å realisere dette stadiet, eksisterer i
dag. Bl.a. har Prime kommet med et
system som blir betegnet som prototypen på et «Office Automation System» (OAS).

Erik Wikene

I det tredje stadiet vil det oppstå behov for sammenknytting (integrering).
I dette stadiet vil en ikke lenger være
direkte avhengig av at kontorfunksjonæren tar i bruk de hjelpemidler som
er tilstede; når en rutine skal iverksettes vil EDB-systemet selv vite hva som
skal gjøres og hvilke hjelpemidler som
skal tas i bruk.
Det f:jerde stadiet vil bli kjennetegnet av utviklingen innenfor kommunikasjonsteknologien, og administrative og tekniske interaktive datasystemer vil bli sammenknyttet. Mer erfaring blir vunnet, fler og fier ustrukturerte oppgaver blir lagt over til EDB.
Dette stadiet stiller store krav til organisasjonens evne til å tilpasse seg og
nyttiggjøre seg den nye teknologien
på en effektiv måte.
Formålet med å innføre «det elektroniske kontor» må være å. forbedre
effektiviteten i informasjonsformidlingen.
En bedrifts totale informasjonsbehov vil omfatte alle de aktiviteter som
inngår i produksjonen og behandlingen av data, så som:
registrering
fordeling
lagring
søking
bearbeiding/ redigering
utarbeiding av beslutning
mangfoldiggjøring
arkivering
Vi står idag overfor en rekke interessante nyvinninger innenfor EDB, både når det gjelder registreringsutstyr,
lagring og gjenfinning av data, prosessering og formidling.
Som en følge av denne teknologi-utviklingen vil en i tiden framover
se ikke bare dramatiske senkninger i
prisen på EDB-teknologien, men også
at verktøyet som sådant blir mer effektivt. Særlig innenfor lagringsteknologien vil vi oppleve en utvikling i
retning av større lagringsgrad og raskere tilgang på data, som vil erstatte
den nåværende tape- og disk-teknologien. Og i så måte er videodisken,
utviklet av Philips, meget interessant.
FOSSEKALLEN

9

Her kan bilder, stemme og data lagres
med høy pakningsgrad (500 000 A4sider på én disk på størrelse med en
vanlig LP) og med rask gjenfinning
(300 000 b/s).
På disse videoplatene blir dataene
lagret ved at hver «bit» er et lite mikrohull som blir brent inn i platen. Det
kan derfor ikke viskes ut. Videodisken
er dermed meget arkivbestandig, men
ulempen er at ved ajourføring må den
nye record skrives på et nytt sted. Man
anser derfor ikke videodisken som en
konkurrent til magnetplater, men heller til papir, mikrofilm og muligens
magnetbånd (for arkivformål).
Et annet sentralt uviklingstrekk er
de store muligheter som idag finnes
for å «spre» databehandlingen enten i
form av spredningen i utstyr, data
eller i selve prosesseringen. Fremveksten av såkalte «intelligente terminamed
ler», dvs. databehandlingsutstyr
relativt gode lagrings-, gjenfinningsvil være
og prosesseringsmuligheter
bedre tilpasset de organisatoriske og
mønstrene
kommunikasjonsmessige
som faktisk eksisterer i organisasjonene idag.
Fremtidens terminalutstyr antas å
ville få følgende funksjoner:
Standard:
Tastbord med tekstredigerende, bilog fotosettende
ledfremkallende
funksjoner.
Numerisk kalkulator med tilhørende matematiske/administrative
funksjoner.
Liten skjerm (minst 24 linjer å 80
karakterer).
Lokal lagring (minst 100 sider med
tekst eller numeriske tabeller, og et
4000 -ord vokabular).
Initiering og mottaking av meldinger.
Digital klokke og kalender
Sending av satsvise forespørsler til
store EDB-maskiner, og evne til å
ta imot og vise frem resultater.
Fysisk avstengbar, passord og muligens kryptering.

Tilleggsutstyr:
Papirkopi og muligens faksimile.
Ett eller fiere lokale programmeringsspråk.
Stor skjerm (grafisk i farger
og/ eller 64 linjer å 132 karakterer).
Lokal lagring av utvalgte data,
programmer og tekst, med periodisk gjenfinnifig fra et sentralt arkiv.
Arkiverings- og gjenfinningsinformasjon.
Stemme input/output.
10
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Direkte kobling til interaktive applikasjoner (for verifisering av data-input og for periodiske spørringer).
personell-identifikasjon,
Positiv
sannsynligvis med signaturverifisering.
Dette vil muliggjøre at det på den
enkelte arbeidsplass vil kunne stilles til
disposisjon et effekivt verktøy for utførelse av de fieste kontorfunksjoner
som er nevnt tidligere. I tillegg vil
verktøyet ha kommunikasjonsmuligheter med annet utstyr/system med
langt større datakraft og muliggjøre et
effektivt samspill mellom ulike typer
maskiner/ utstyr.
I den fremtidige kontorarbeidsterminal vil det også være innebygget
flere mikroprosessor-baserte kommunikasjonssystemer hvor brukeren selv
kan velge forskjellige tjenester. F.eks.:
Kommunikasjon til en eller flere
datasentraler i huset eller utenfor.
Utførelse av funksjoner for elektronisk post. Dvs, at brukeren kan
se igjennom mottatte meldinger og
arkivere, distribuere eller stryke
disse. Han kan skrive og distribuere nye meldinger til mottakere i og
utenfor huset, kontrollere og ajourføre time- og dagsplaner og oppfølgingsaktiviteter som omfatter ham
selv, hans sekretær og medarbeidere.
Søke i sentrale og desentrale elektroniske arkiver og hente fram slik
informasjon som han behøver i sin
egen terminals arbeidslager.
Initiere korrespondanse og overføre
denne til sekretær for utskrift, arkivering og forsendelse som normal
post.
Initiere samband for tale (dvs. telefon) idet terminalen kan være knyttet til EDB-baserte sentralbordsystemer i huset.
Utføre datakonferanser hvor deltakerne i og utenfor huset enten kan
besvare meldinger og gi innlegg etter tur, eller hvor full dialog kreves
(avhengig av offentlige telekommunikasjons- politiske beslutninger).
Slike konferanser kan være koblet
sammen med videosystemer for
overføring av bilder av de enkelte
deltagere.
Utføre beregninger av teknisk, matematisk, statistisk eller finansiell
natur.
Initiere lokal utskrift av data og
tekst.
Kommunisere med offentlige og
private TV-tekstsystemer. eller lignende informasjons-nettverk.

Introdaksjonen av de nye offentlige
pakke- «switchede» datanettverk i tillegg til fremtidige teletekstsystemer vir
gi gode (om enn for tiden uøkonomifor de
ske) kommunikasjonstilbud
funksjoner som er skissert ovenfor.
Av disse tjenestene er datakonferanser et meget interessant område. Ved
innføringen av digitaliserende linjer
bestående av glassfiber og ved hjelp av
vil det være
satelittkommunikasjon,
mulig å holde datakonferanser hvor
deltagerne sitter på sine kontorer i
hver sine byer.
Man kan dermed si at datakonferanser — konferanser holdt ved hjelp
av video — er et potensielt substitutt
koster
til reiser. Reisevirksomheten
mye; undersøkelser har vist at ledere/ spesialister bruker 3 % av sin tid til
reiser. Det kan kanskje sies at dette
ikke er så mye, men man skal også
være oppmerksom på at denne arbeidsgruppen står for 60% av kostnadene i et kontor. Det er m.a.o. dyr tid
som blir «reist bort». Det er vel også
sannsynlig å anta at tiden man sitter i
et møte blir redusert. (59% av den
nevnte gruppens tid medgår til planlagte møter).
Det ligger sterke økonomiske motiver til grunn for at enkelte ønsker det
elektroniske kontor realisert snarest
mulig. Det er et faktum at produktiviteten på kontorsektoren har økt minimalt i forhold til industrisektoren.
Samtidig er kontorsektoren svært personalintensiv og følsom ovenfor endringer/økninger i personalkostnadene.
Det er imidlertid tvilsomt om det er
riktig å vurdere en innføring av det «elektroniske kontor» utelukkende som
investering.
en kostnadsreduserende
Det er påpekt at effekten heller vil
være av «merverdi»-karakter.
Med «merverdi» tenker en på den
effekt automatiseringen vil ha på evnen til å få rask tilgang til relevant og
sikker informasjon uavhengig av geografisk/ fysisk plassering og til å nå,
med
og samhandle
kommunisere
andre mennesker uten å ibreta geografiske forflytninger.
Teknologien tilbyr fantastiske muligheter i kommunisering, prossessering, lagring og gjenfinning. Begrensningene ligger i de organisasjonsmessige og arbeidsmessige mønstre en
bedrift fungerer etter, så som:
lovgivning, spesielt innenfor telekommunikasjon
sysselsettingsproblematikken
dårlig økonomiske grunnlag for
større investeringer innenfor dette
området.

NVE-ENGASJEMENT
I UTVIKLINGSLAND

Ansatte i NVE er som kjent fra tid til
annen engasjert i enkeltoppdrag av
kortere eller lengre varighet i utviklingsland. Denne virksomheten koordineres gjennom direktørmøtet i NVE
og foregår vanligvis etter avtaler direkte mellom de enkelte direktorater/
fagforeninger og NORAD eventuelt
større konsulentfirmaer som er engasjert ute.
Resyme av en del løpende saker:

Etter vedtak i NVE's direktørmøte i
februar d.å. er det nå opprettet en
sekretærtjeneste knyttet til hovedavtalen (pkt. 1) og kontrakten om
assistanse til EDM (pkt. 2), som
skal fungere som NVEs kontaktledd innad og utad samt samle opplysninger om det løpende arbeid.
Undertegnede er pålagt denne tjeneste som deltidsoppgave (tilsvarende ca. 5 arbeidstimer pr. uke foreløpig).
Eyolf Dahl

Hovedavtale mellom NVE og NORAD og rådgivningstjeneste
fra
NVE
for
1980
undertegnet
13 .3.1980. NORAD yter kompensasjon med 3 ingeniør-årsverk for
bruk av NVE-personale og dekker
ellers alle kostnader.
Kontrakt mellom NVE og NORAD av 13.6.1980 om NVE-assistanse til Electricitade de Mozambique (EDM) dvs. institusjonelt samarbeid NVE-EDM. I henhold til
denne avtalen skal sivilingeniørene
Steinar Grongstad og Oddvar Moe
arbeide ved EDM i Maputo.
Grongstad arbeider direkte under
EDMs generaldirektør og har til
oppgave å sørge for forbindelsen til
NVE. Moe skal drive med spesielle
prosjekter.

I NVE's brev av 23.9. til Olje- og
energidepartementet
fremheves den
sterke økningen i oljeprisen i forhold
til elprisen. Dersom kraftforbrukere
som baserer sin oppvarming på olje
forstår hvilken kostnadsmessig fordel
det ville være å gå over til elektrisitet
som oppvarmingskilde, må man regne
med betydelig økt etterspørsel etter
elektrisitet til oppvarming. Det nevnes
at et NVE-oppnevnt utvalg for fleksibel energibruk i et utkast til rapport
har kommet til at det finnes institusjonsbygg med et oppvarmingsbehov
på 15 TW h/år som i dag dekkes med
olje.

Energiforskning
for vel 30 mill.

Steinar Grongstad tiltrådte i august 1980. Oddvar Moe begynner
hos EDM primo 1981 etter kursdeltagelse i Norge. NORAD dekker
kostnadene til dette samt til annen
mer kortvarig konsulenttjeneste innenfor visse rammer.
I alt 10 personer ved NVE har deltatt i virksomhet for NORAD i henhold til hovedavtalen (pkt. 1) i
større eller mindre grad i første
halvår 1980.
Tjenestemenn i NVE har utenom
hovedavtalen (pkt 1) vært engasjert
i enkeltoppdrag for konsulenter
(f.eks. Hafslund A/S, NORCONSULT A/S, COWICONSULT A/S,
Berdal A/S).

Energimeldingen,
oppdatert
underlagsmateriale

Eyolf Dahl

Ved overføring av 7 —8 mill. kroner
fra årets budsjett vil det stå 31 —32
mill, kroner til rådighet for utvikling
av andre energikilder neste år.
Det er ventet at de tre pågående
bølgekraftprosjektene vil ha behov for
18 mill, kroner, men tallet er usikkert.
Det hevdes imidlertid at Norge er
blant de ledende land innen bølgekraftforskning, og hvis det blir grunnlag for det vil det neste år bli igangsatt
eksperimentelle
undersøkelser
med
linseelementer som samler og forsterker bølgene.
Den norske forskningsinnsatsen på
områdene sol, vind og biomasse er
mer beskjeden, men den skal styrkes
gradvis. Kjernekraftforskningen
vil
fortsette med omtrent samme styrke
som i dag, vesentlig knyttet til Halden-reaktoren.
I 1980 er det brukt 30,6 mill. kroner til forskning med alternative energikilder, omlag halvparten til bølgekraftforskn ingen .
FOSSEKALLEN

Den kongelige kanal-undersøkelseskommisjon av 1805
Av fagsjef Jakob Otnes
Ved kongelig resolusjon av 8. juni 1804 ble det bestemt at saker vedrørende kanalanlegg her i landet skulle høre inn under «Canaldirektionen». Dette var en ny
dansk institusjon som hadde sitt sete i Kobenhavn. I august 1804 sendte denne
nye direksjonen ut et PM til landets amtmenn, grever og baroner med forespørsel om det i deres distrikt forela forelobige planer eller forslag til kanalanlegg
som fortjente nærmere undersøkelse eller oppmerksomhet.
Dette resulterte blant annet i et
forslag om en kanal fra Bjørvika i
Christiania i Strømmen i Nitelva. Det
var den dynamiske og gjestfrie jordgodsbesitteren på Bogstad, generalveiintendant Peder Anker, som var
forslagsstiller. Han hadde en svensk
ingeniør, Samuel Bagge, i sin tjeneste,
og denne interessante personen hadde
utarbeidet planene for det tekniske anlegg.
Det ble opprettet en Canal Undersøgelses Commision som skulle se nærmere på om ideen lot seg gjennomføre.
En stor del av kommisjonens sakskompleks er tatt inn over flere numre
av «Budstikken» i året 1825, og her heter det innledningsvis at:
-

-

Gehard Greve af Moltke Ridder af
Dannebroge, Kammerherre, StiftsBefalingsmann over Agershus Stift
og Amtmand over Agershus Amt,
Peder Anker Kammerherre og General-Vei-Intendant
Søndenfields,
Enevold Falsen Etats-Raad, Assessor i Høieste-Ret og Justitiarius i
Agershus Stifts Over-Ret, E.
Hoff Oberste ved Ingenieur-Corpset,
Johan Lousen Bull Justis-Raad og
Præsident i Christiania, Paul Thrane Stadshauptmann i Christiania,
Ener Holm Kjøbmand, gjøre vitterlig: at Aar 1805 den 22de Martii
blev en Kongelig Canal-Un
dersøgelses-Commission
nedsat i Greve Gebhard
Moltkes Gaard i Christiania, for
saavel at undersøge og overveie en
den Kongelige Canal-Direction i
Kjøbenhavn forelagt Plan til en Canals Anlæg i Agershus Stift fra
Strømmen ved Nit-Elven til Bjørvigen ved Christiania, som de flere
Commissionens Undersøgning anbefalede Gjenstande, i Følge det til os
ergangne Kongelige Commissorium
af 15de Februari i 1805.
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En rekke interessenter ble forespurt
om behov for en transportvei av denne
art, og de ulike svar er også gjengitt i
«Budstikken». I en av de første utredningene heter det at kanalstrekningen
er på 2 mil, og at den tildels går i
meget vanskelig fjellterreng. Det vil bli
nødvendig å anlegge 43 sluser, og det
vil ta omtrent 10 minutter å fylle hver
av disse. Man gjorde regning med at
det var mulig å få 30 båter til å
passere strekningen hver dag, og at
man trengte
mekanismen

50 båter for at transport-

skulle fungere optimalt.
Det var da tatt hensyn til at det tok tid
å få båtene lesset og losset.
En sikker vanntilførsel til kanalen
var et av de spørsmålene som måtte
undersøkes, og i en betenkning av
April 1805 sier Hoff at
Til samme Tid kunde da den viktige
Omstændighed tillige vorde undersøgt: Om Vand-Massen
i

Langkjern er stor nok til at fournere alt det fornødne Vand til den ny
Canal saavel til Nit-Elven som til
Bjørvigen, samt til de forhenværende Mølle- og Saugbrug. Vel findes
paa de opptagne militaire Carter, at
der neden eller østen for den lille
Ferskvands-Sø,
som her kaldes
Kjerns-Kjern
og paa hosfølgende Situations-Cart
LangKind,
at være et Tilløb af en Elv
Kirre-Elven
kaldet; men da
denne Elv ikke løber i bemeldte
Kjern, saa den samme kun bidrage
til Canalens Vands-Forraad ned til
Nit-Elven; ligeledes sees at det militaire Cart, at der sydvestlig, omtrent 1000 Skridt fra oftmeldte
Kjern, haves Tilløb af en Elv, der
har sitt Udløb fra ElvaagVan dene,
og som synes at kunne fournere en Hoben Vand, men
som nøiere maa undersøges paa selve Aastederne, saa og især Situationen imellem den 12 te og 13de Sluse.
I Kommisjonens neste møte i september var vannspørsmålet viet stor
oppmerksomhet, og her ble det protokollert at det var nærmest en umulig
oppgave å beregne vannhastigheten i
en kanal som ville få et slikt vekslende
fall og tverrsnitt.
Da nu heri ingen ganske nøie mathematisk Bestemmelse er at bekomme
Det ble laget en profiltegning av kanaltrasen og av denne fremgår det at
kanalens høyeste punkt Kjennvann
(Kjerns-Kjern)

Jakob Otnes

på Lørenskog
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fot over Nitelva og at denne igjen ligger 334 fot over Bjørvika. Man forsøkte faktisk å vurdere tilsiget til kanalen og å gjøre beregninger over
vannbehovet. Dette er den første publiserte vannberegning vi har kommet
over i norsk litteratur, og det er derfor
av interesse å ta med hovedtrekkene i
kommisjonens vurdering.
Hovedsagen vil fornemmelig bestaae i at beregne, hvor mange Cubic-Fod Vand der hver Time beheves at fylde i Canalen i en vis Distance.

Canalen er paa det smaleste beregnet at være 15 Fod bred og 6
Fod dyb, altsaa fordres efter denne
Dimension 18 000 Cubic-Fod Vand,
paa en Distance af 100 Alen eller
200 Fod, disse 18 000 Cubic-Fod
Vand forlade sit Sted i en Tid af
omtrent 15 Minutter, altsaa maa
denne Vandmasse igjen erstattes
med en lige Mængde Vand; heraf
følger, at dersom Kjerns-Kjern med
Side-Elve i samme Tid ei kan fournere enn lige Quantitet, maa Canalan blive af liden eller ingen Nytte.
Canalen maa altsaa i samme tid
i det mindste have ligestor Tilflydelse, saafremt den stedse skal være
tjenelig, for Exempel naar det tilflydende Vand fra Side-Elve, Bække,
samt Kjerns-Kjern kan kaste 90
Cubic-Fod eller 22112 Tønde Vand
hvert Minut i Canalens første Reservoir, som bestandig kan vedvare,
da er ingen Tvivl om, at jo Artiklen
om Vandet er fyldestgjørende; men
denne Quantitet af Vand fordres i
Begge Canaler, baade i den til
Nit-Elven, saavelsom den til Bjørvigen, og altsaa 180 Cubic-Fod eller
45 Tønder Vand hvert Minut.

ved oppdemning ville gi mer en tilstrekkelig med vann gjennom hele
året. Kanalen ville bli 59 200 alen lang,
og det ville bli nødvendig med 60 sluser. Kostnad med båter var antatt å bli
1 850 000 Rd., som var mer enn det
første alternativ var beregnet til.
På møte i oktober diskuterte kommisjonen alternativet over Maridalen.
Oberst Hoff hadde som medlem av
kommisjonen foretatt en befaring sammen med direktør Bagge. Han kommer inn på en mulig vannmangel i
tørre år i det første alternativet over
Kjennvann og sier at

På kommisjonens septembermøte
ble det levert en plan for en ny kanaltrasé fra Slattum i Nitelva, langs Mobekken og over Movann til Maridalsvannet. Videre skulle kanalen følge
langs Akerselva til utløpet i Bjørvika.
Movannet som skulle være kanalens høyeste punkt, skulle senkes 60
fot. Her på toppen ville man få tilsig
fra en lang rekke navngitte vann, som

En ganske anden Beskaffenhed har
det med en Canal, der ligeledes kan
føres fra bemeldte Nit-Elv, over en
Bjerg-Strækning, til Maridals-Vandet, og derfra ved Siden af
Agers-Elv til Udløbet af denne Elv i
Bjørvigen; thi herved kan haves
følgende store Fordele:
lmo. Selve Egnens Situs, hvori Canalen kan føres, frembyder ligesom
af sig selv næsten att hvad der
udfordres til en saa viktig Entreprise, og den første Undersøgelse udi
denne ellers saa besværlige Egn
gjør Herr Directeur Bagge megen
Ære;
2do. Det her fornødne Vand haves
endog i de tørreste Sommere ikke
alene nok, men endog til flere Canaler, om fornødent;
3tio. Ved at føre Canalen i denne
Strækning, vil vindens mange flere
Fordele end ved den første bestemte,
og dog kun koste noget mere; og
endelig:

4to. Skulde det være muligt, som
jeg formoder, at enten Vormen ved
en Canal kunde forenes med Øieren, uden Glommens Medvirkning,
eller Mjøsens søndre Deel directe
med Nit-Elven gjennom HurdalsVandet, saa vilde derved for det
sydlige Norge vindes store og uberegnelige Fordele, og man fik da at
see det sjeldne, og hidentil utrolige,
men for hele Riget ærefulde Synd,
at Pramme og Baade kunde føres i
seilbart Vand, ligefra Christiania til
Guldbrandsdalen.
Bagge foretok noe senere en reise
fra Nitelva til Eidsvoll for å se om det
lot seg gjøre å anbefale en slik storstilt
kanalplan. På denne reisen hadde han
følge med konferanseråd Carsten Anker som hadde bosatt seg på Eidsvoll
etter at han i 1794 hadde kjøpt jernverket med tilhørende skoger og andre herligheter. På samme måte som
sin fetter Peder på Bogstad var også
Carsten en glødende forkjemper for
kanalideen. Bagge ble vist et kart over
Stor-Elven og Vormen som Anker på
egen bekostning hadde latt major
Ingier, løytnant Borhcrevink og løytnant Hjort utføre. Det var også tatt
opp nivellement over fossene på strekningen. Reisen foregikk langs elven,
og denne turen sammen med de kartene, som nylig var tegnet, gjorde at
Bagge straks forlot den flyktige ideen
med en kanalforbindelse andre steder
enn langs Vorma.
Carsten Anker leverte selv en betenkning til kommisjonen, hvor han i
detalj gikk gjennom de forskjellige
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I et notat av 23/8 1805 har oberst Hoff tegnet en skisse av den påtenkte kanaltraseen via «Kierns-Kiern» i Lørenskog. Her er det
påført målene for lengde og høyde, samt beregnet midlere stigningsforhold for kanalen på begge sider, 1:113 på Nitelv-siden og
1:102 på siden mot Bjørvika. (Notat i Riksarkivet, Oslo).
-
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Energilovutvalget
slusers plassering og størrelse. Han
ender opp med en forsvarstale for
kanalideen, og disse ordene ble også
tatt med uavkortet i kommisjonens
sluttrapport:
Jeg vil ikke indlade mig i Canalers
Theorie, men vover kun at nedlægge den Sætning, at deres Gavn er
saa væsentlig, saa uimodsigelig og
erkjendt, især i et Land hvor Folkemengden er tynd, Strækningerne
saa vide, Leiligheder til nye Næringer saa mange, eget Fødeproduct
saa lidet, Trang til Fremmedes saa
raabende (en udvidet Jorddyrkning
vilde især i Agershus Stift skaffe
Raad herimod), og den
br u gelige
Førseismaade
saa
fordevelig
f or
Sæder,
Agerdyrkning
o g
huslig
F 1i d ,
a t,
svarede
Canaler
end
ikke
Regning
i en
arithmetisk
Forstand,
burde
de
d og
anbringes,
saavidt
offentlige
og
private
Fonds
f ormaad e; den
Nytte,
man
ikke
kjender,
torde
i
Tiden
meget
overgaae
den,
man
kan
beregne.
Kommisjonen delte seg noe i synet
på hvorledes kanalen skulle bygges.
Anker, Thrane og Holm anbefalte
faktisk at begge kanaler burde bygges.
Bull stemte mot kanal fra Øiern til
Bjørvika, men mente at en kanal videre oppover til Mjøsa var verd mer
oppmerksomhet. Alle kommisjonens
papirer med tegninger, karter og beregninger av de forskjellige alternativ
ble oversendt til den Kongelige Canal-Direction i København til endelig
avgjørelse. Som vi alle kjenner til, så
førte ikke dette forslaget til noen kanal
hverken den ene eller andre veien.
Saken ble henlagt på grunn av krigen
i 1807, men ble tatt opp igjen under
riksforsamlingen på Eidsvoll.
Direktør Samuel Bagges navn er
knyttet til svært mange av kommisjo-
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nens feltarbeider og utredninger. Man
får inntrykk av at det var han som
hadde utarbeidet alle pIanene i detalj,
og han fikk da også en meget hederlig
omtale i den endelige rapport som
kommisjonen sendte til København.
Det sies her at han er en av de få
utlendinger som det var en fordel for
landet å ha boende her. Han var i
Peder Ankers tjeneste, og hadde arbeidet med planlegging av kanaler og
kjerrater på hans eiendommer. Det
nevnes spesielt hans innsats for å lette
tømmertransporten
fra Valdres og
frem til Ankers sagbruk. Kommisjonen berømmer også Peder Anker som
har stilt en slik dyktig mann til disposisjon for dens arbeid, og det nevnes
også at alle utgifter i denne forbindelse ble betalt av kammerherre Anker
pesonlig.
Bagge var sønn til skaperen av sluseverkene i Trollhåtta og utdannet som
vei- og vannbygningsingeniør. Han var
«kapten mekanikus vid artnns flotta»
og en svært interessant person. Han ble
ansatt i Ankers tjeneste i 1804 og var arkitekt og byggmester til den sagnomsuste Kjerraten i Åsa som ble ferdig i
1807. I 1810 vendte Bagge tilbake til
Sverige. Han ble major og «øvermekanikus vid Gøta kanal». I 1814 ble han
adlet, med omkom og forsvant samme
år under en orkan på Vattern.

Intervjuserie
om Breheimen
På lederplass i siste nummer
kom avtroppende bladstyreformann R. Johnsen med et tankevekkende testament, bl.a. om
intervjuer.
Breheimen omtales i dette
nummeret, og vi vil følge opp
med en intervjuserie som tar for
seg enkelte interessante nyskapninger i norsk vassdragsplanlegging. I neste nummer vil temaet
antagelig være flomreduksjonen
i Jostedalen, som vi sist omtale i
nr. 8 og nr. 9 i 1979.

I energimeldingen ble det varslet at
regjeringen ville utnevne et bredt sammensatt utvalg som skal vurdere om
lovverket er tilstrekkelig, og eventuelt
fremme forslag til forbedringer.
Departementet har nå sendt ut et
utkast til utvalgets mandat og arbeidsform. Vi har særlig merket oss følgende to punkter:
«Utvalget skal utrede og vurdere
om det bør utformes regler som gir
Staten hjemmel til å pålegge et kraftselskap å utrede et prosjekt nærmere,
søke om konsesjon og eventuelt forestå en utbygging. Videre bør vurderes
om og på hvilke vilkår Staten eller
andre offentlige myndigheter eventuelt skal gå inn i prosjekter som fra
en samfunnsmessig vurdering burde
realiseres, men som det lokale selskap
ikke ønkser å ta opp.»
«Det bør også vurderes om og
hvordan offentlige myndigheter skal
gis lovhjemmel til å gi pålegg om en
bestemt drift av det enkelte kraftverk
med tilhørende tilførselssystemer».
Det foreslås at utvalget skal ha åtte
medlemmer og med høyesterettsdommer Gunnar Aasland som formann.
De andre er ennå ikke foreslått, og vi
håper at man klarer å danne «et bredt
sammensatt utvalg». Videre håper vi
at utvalget vil velge en mest mulig
åpen arbeidsform slik at det blir fruktbar debatt omkring disse viktige spørsmålene.

Almannamøte
Colosseum
Årets almannamøte for sentraladministrasjonen i NVE vil bli arrangert i Colosseum den 20.11 etter samme opplegg som i fjor, se omtale i nr. 2. Det er
å håpe at flest mulig forbereder seg
godt, slik at debatten kan preges av
konstruktive innlegg fra salen og konstruktive svar fra ledelsen.

Kurs og studiereise
til USA
I tiden 28. —31. mai i år var Oddvar Fossheim, VVK og Sigmund Baastad, VU
deltagere på et symposium om «Water and Related Land Resource Systems» i
Cleveland, Ohio, USA. Temaet ligger nær opp til flerbruksplanlegging i vassdrag, og da NVE (ffig. energimeldingen) for fremdtiden vil blir sterkere engasert
i flerbruksprosjekter og vannressursforvaltning, var det med største interesse at
de to deltagerne møtte frem.
Til det samme symposiet sendte
Miljøverndepartementet to av sine egne folk og tre mann fra NIVA.
Umiddelbart etter symposiet reiste
NVE-representantene,
nå forsterket
med Marit Flood, VU, sammen med
MD's delegasjon på en ukes studiereise til Washington og Ottawa, for å
knytte kontakter med beslektede institusjoner og for å utveksle meninger
(erfaringer) om vannressursforvaltning. Hele turen var avslutten 8. juni.
Sumposiet i Cleveland var ikke
godt organisert — vi fikk ingenting
tilsendt på forhånd slik at vi møtte
svært dårlig forberedt, dessuten møtte
ikke alle foredragsholdere opp, derfor
ble utbyttet av turen ikke som forventet.
Hele symposiet var sterkt dominert
av teoretikere, somviste stor entusiasme for bruk av modeller. (Hvorvidt
disse er anvendbare i praksis syntes å
være et annet spørsmål).
Allikevel var mange av foredragene
svært interessante bl.a. i et innlegg

som orientert om utvikling av modell
for å kontrollere minstevannføringer,
flommer og vannstandnivåer i drikkevannsmagasinene i Wuppertal i VestTyskland.
Det deltok forøvrig utsetninger fra
22 nasjoner, og vi fikk det bestemte
inntrykk av at de mellomeuropeiske
landene og Nord-Amerika er kommet
lengst når det gjelder flerbruksplanlegging i vassdrag. Undertegnede holder
en knapp på Nederland og Vest-Tyskland, og mener vi bør søke lærdom
derfra heller enn å ta turen «over
dammen».
Studiereisen sammen med MD/NIVA var også interessant. Det kom
klart frem at problemene i USA og
Canada på mange måter er lik de vi
har i Norge. Heller ikke der er det til
nå lykkes myndighetene å finne den
rette balansegang mellom verneinteresser og utbyggingsinteresser.
Håkon Thaulow, NIVA skal ha all
honnør for godt planlagt reiserute.
Sigmund Baastad

Nytt om nitrogenovermetning

forsøk ved fiskeforskningsstasjonen på
Sunndalsøra
der man undersøker
hvor mye de forskjellige flskeslag og
størrelsesgrupper
av flsk tåler av
N2-overmetning.
Arbeidet koordineres av en styringsgruppe som består av representanter fra Reguleringsforeningenes
Landssammenslutning
(RL), Direktoratet for vilt- og ferksvannsfisk, Fiskeforskningsstasjonen for laksefisk og
Vassdragsdirektoratet. Det er søkt om
midler fra NTNF for videre arbeid
med problemet.
28 —30/5 hadde FAO (Food and
Agriculture Organization of the United Nations) et seminar i Stavanger.
Sigurd Pettersen, RL, fremla da et
«paper» om nitrogenovermetning.
Temaet er sist omtalt i Fossekallen
nr. 4 for i år.

Som Fossekallens lesere vil huske
hadde man i 1979 et tilfelle av fiskedød i Tafjord, som med stor sannsynlighet kunne føres tilbake til det spesielle driftsforhold ved en kraftstasjon.
Selv om det tilsynelatende har vært
stille om denne saken siden, har det
vært arbeidet intenst i kulissene.
Vassdrags- og Havnelaboratoriet har
sett på hva som kan gjøres av bygningstekniske endringer for å redusere
problemet. De foreslåtte løsninger
vurderes nå av kraftselskapet. Det har
også blitt foretatt målinger i selve
f:jordbassenget, og disse målingene avverget nye dødsfall i fiskeanlegget i
våres. Parallelt med dette kjøres det

Konferanseom
elektrisitetsforsyningens
økonomi
I dagene 11. — 12. november 1980
arrangerer Norsk Elektroteknisk Forening i samarbeid med NVE — Elektrisitetsdirektoratet
en konferanse i
Ingeniørenes Hus, Oslo, hvor elektrisitetsforsyningens økonomi skal drøftes.
Utgangspunktet er at mange elektrisitetsverker arbeider under meget anstrengte økonomiske forhold. Dette
fører bl.a. til at vannkraftprosjektene
ikke blir bygget ut i den rekkefølge
som er gunstigst for samfunnet sett
under ett. Videre fører det til at spesielt de lokale fordelingsnett ikke blir
bygget ut og forsterket i det tempo og
omfang som er optimalt samfunnsøkonomisk sett.
Innledningsvis i konferansen drøftes problemstillingen. Videre analyseres kostnadsbegrepet
og kostnadsstrukturen i norsk elektrisitetsforsyning. Med utgangspunkt i elektrisitetsverkenes bedriftsøkonomiske situasjon
drøftes forholdet mellom kredittvilkår
og de realøkonomiske mål for elektrisitetsforsyningen. Elektrisitetsdirektoratets regnskapsanalyser blir presentert. Dessuten presenteres de foreløpige resultater av et NTNF-prosjekt
hvor formålet har vært å utvikle en
modell for elektrisitetsforsyningens
langtidsbudsjettering.
I konferansens nest siste sekvens
drøftes prisene på elektrisk energi. Til
slutt vil administrerende direktør Hermann Hanssen i Norske Elektrisitetsverkers Forening og elektrisitetsdirektør Asbjørn Vinjar i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen gi en oppsummering og spesielt trekke frem
som kan tenkes å bli bearbeidet
videre for å få løst problemene.
Konferansen
henvender
seg til
elektrisitetsverkenes ledelse og styremedlemmer samt politikere og andre
med interesse for energispørsmål.
Faglig kontakt: Fagsjef Jon Tveit
og overingenior A.O. Fagerberg,
NVE — Elektrisitetsdirektoratet, tlf.
(02) 46 98 00. Administrativ kontakt:
Norsk Elektroteknisk Forening, sekretariatet, tlf. (02) 60 66 97.
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På brekursi Canada
Av Nils Haakensen

Igjen har Gunnar Østrem, kontorleder på Brekontoret, blitt engasjert for å lede et brekurs i Canada, og
år var Nils Haakensen med som assistent. Kurset
ble avholdt på Place Glacier i British Columbia i tiden 21. juli — 1. august i år, og selve kurset ble arrangert av Geographical Department ved Simon
Fraser University i Vancouver, B. C.
Place Glacier er en liten dalbre som
ligger i kystfjellene i British Columbia
ca. 150 km nord for Vancouver.
Breen er 4.5 km stor og ligger mellom
1800 og 2500 m. o.h. Fjellene omkring når opp i 2600 m.o.h. Breen er
ikke ulik en dalbre i Jotunheimen,
men barskogen når høyere opp enn
brefronten — helt opp til ca. 2000 m,
og det er litt uvant for en nordmann.
Da Canada ble med i den Internasjonale Hydrologiske Dekaden i 1965,
ble det valgt ut 7 breer i landet hvor
det ble satt igang glasiologiske målinger, og Place Glacier var en av
disse. Siden er det utført massebalansemålinger på breen på samme måte
som Brekontoret gjør på norske breer,
og målingene pågår fremdeles. De administreres og drives av Canadas Naturverndepartement.
British Columbia er et område som
kan minne litt om Norge. Her finner
man sjøer og daler, store barskoger,
høye fjelI og rikelig med nedbør og
derfor også rikelig med breer, men alt
er bare så mye større og tallrikere enn
her hjemme. Således er det nesten
40 000 km2 breer i de Canadiske
kystfjellene, mens det bare er 3000
km2 i hele Skandinavien. Det er derfor naturligvis store vannkraftressurser i British Columbia, og staten har
sitt «vassdragsvesen», British Columbia Hydro-Electric Power Organization (kalt B. C. Hydro), som planlegger kraftverk i fjellene nord for Vancouver. Til utarbeidelse av planene
trenger B. C. Hydro også data fra
massebalansemålingene på Place Glacier.
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Installasjonene på Place Glacier er
svært like de vi har på våre breer. Det
er ,to trekanthytter av den tradisjonelle
typen, den ene er bolighytte mens den
andre er garasje. Videre er det bygget
en avløpsstasjon med limnigraf. Avløpsstasjonen ligger straks foran brefronten. Her er det støpt en demning
og i den en utløpskanal med et rektangulært tverrprofil, slik at det er lett
å utføre vannføringsmålinger.
Så til selve brekurset som ble arrangert av Simon Fraser University i
Vancouver. De fleste tenker seg vel et
brekurs slik som det arrangeres i Norge av Turistforeningen, der man lærer
å ferdes på bre. Men et brekurs i
Canada er noe helt annet. Her undervises det i glasiologi, brehydrologi og
utføring av glasiologiske og hydrologiske målinger, altså det som vi driver
med på Brekontoret.
Det var 8 deltagere på kurset, noen
fra USA og noen fra Canada. De
fleste hadde arbeid med tilknytning til
breer og brehydrologi, mens noen var
studenter som fulgte kurset for å få
poeng til sin hovedfageksamen.
Kurset startet i Vancouver den 21.
juli med innledende forelesninger og
øvelser.
Dagen etter dro vi med biler nordover gjennom nesten folketomme områder med bare skog frem til et lite
sted som heter Birken. Herfra og opp
til breen er det ca. 1300 m forholdsvis
bratt oppover, og det er jo omtrent det
samme som vi er vant til å gå fra
Jostedalen og opp på Nigardsbreen.
Men det var mye proviant og annet
utstyr som måtte fraktes opp med

helikopter, og derfor ble også deltagerne tatt opp på samme måte.
Kursdeltagerne bodde i et stort telt
som var satt opp på en plattform av
tre. De to kvinnelige deltagerne var
litt priviligert og bodde i garasjen,
mens vi to nordmenn var enda mer
priviligert og bodde i brehytten. Til
kombinert spise-, undervisnings- og
öppholdsrom hadde vi et 6 x 4 m telt
med tregulv. Her var spisebord, to
kokeapparater og tavle til undervisningen. Vi hadde også en bensindrevet generator så vi kunne få lys og
bruke slides i undervisningen.
Kurset var lagt opp med både praktiske og teoretiske øvelser. Vi gravde
snesjakter og tok tetthetsprøver. Deltagerne utførte sonderinger i et begrenset område på breen, og ut fra
resultatene tegnet de isolinjekart og
beregnet sneens vannekvivalent i dette
området. Vi boret også ned to staker
der vi leste av den daglige ablasjonen,
og ved hjelp av teodolitt målte vi
bevegelsen i løpet av de 12 dagene vi
var på breen. Vi så på iskrystaller i
polarisert lys for å demonstrere forskjellen på iskrystallenes størrelse i
gammel og ny is. I breelven gjorde vi
vannføringsmålinger, både med flygel
og med saltmetoden, og vi demonstrerte slamprøvetaking og filtrering
og utførte beregning av slamtransporten.
Av innearbeide var det beregninger
av de innsamlede data. Videre hadde
Østrem med en rekke øvingsoppgaver
hvor deltagerne bl.a. skulle konstruere
isohydatkart, konstruere vannføringskurve, utføre massebalansemålinger,
og -beregninger planlegge kraftverk
og gjøre slamtransportberegninger.
Hver kveld holdt han et eller to lysbildeforedrag om emner tilknyttet glasiologi og hydrologi.
Forpleiningen var utmerket. Det
var variert og god mat, både ferskmat
og hermetikk. Matlaging og oppvask
skjedde på omgang. Det ble etterhvert
konkurranse i å variere maten mest
mulig. Til frokost hadde vi valget mellom ting som pannekaker med lønnesirup, fransk toast, havregrøt, egge-

Praktisk arbeid stod sentralt på kurset.
Erik Weiss (t. h.) fra Canada blir her
instruert i bruken av kjernebor av Gunnar Østrem.

røre, varm fruktcoctail osv, og til
middag var det både hovedrett og
dessert. Etter middag var det kaffe og
kaker.
Været var utrolig samarbeidsvillig
under hele kurset. Bortsett fra en liten
skur den første dagen så vi ikke en
eneste sky på himmelen under hele
oppholdet, og det var temmelig varmt
— opp til 16 —17°C om dagen. Dette
førte til at myggplagen ble ganske
stor, noe som jeg aldri har opplevet
ved noen bre her i landet: Om kvelden hadde vi praktfullt måneskinn. V i
var jo så langt syd som på 50°N, og
derfor hadde vi ikke lange, lyse kvelder som vi er vant til om sommeren.
Pga. det fine været kunne en stor del
av undervisningen foregå ute, og det
ble litt mindre innearbeide enn vi hadde tenkt oss på forhånd.
Det varme været førte naturligvis
også til stor avsmelting på breen. Da
vi kom, var det meste av breen dekket
med sne, men i løpet av oppholdet
krøp snegrensen ganske langt oppover. På dagligstakene målte vi en
avsmelting på 60 —70 cm i løpet av
12 dager.
Selve leiren vår lå på morenen like
foran breen. Den har trukket seg mye
tilbake i løpet av de 15 årene målinge-

ne har pågått, og i 1965 var det
10 —15 m tykk is der som leiren lå.
Det var lite folk i fjellene i British
Columbia, men til gjengjeld er det
bjørn — både svart bjørn og grizzly.
Vi så ingen bjørn, men under en søndagstur som noen av oss gjorde til en
topp i nærheten, så vi både ekskrementer og fotefar etter dem flere steder. På forhånd ble vi advart, og vi
ble anbefalt å brenne matavfall hver
dag ellers kunne vi godt risikere å få
besøk av bamsen om den luktet mat.
Når man er 10 mennesker som bor
sammen og er engasjert med det samme, blir man etter hvert ganske godt
kjent, og vi hadde et meget trivelig
miljø. Alle sammen viste seg som
svært hyggelige mennesker, hvilket
naturligvis også bidro til å gjøre kurset vellykket. Tiden gikk bare så altfor
fort, og etter 12 dager kom helikopteret tilbake og fløy oss ned sammen
med at utstyret, og vi kjørte tilbake til
Vancouver. Her ble kurset avsluttet
med et selskap hjemme hos professor
Brian Sagar — det var han som hadde
administrert kurset og stått for den
praktiske planleggingen. Det viste seg

under oppholdet på breen at det hele
var meget godt planlagt, og det er
selvfølgelig meget viktig når man er
til fjells og ikke bare kan telefonere
etter det man måtte mangle.
Deretter ble deltagerne spredt for
alle vinde etter å ha utvekslet adresser.
Jeg selv dro til Rocky Mountains for å
se litt av dem.

Vi retter
Vårt forhold til prentesvarten synes vi
selv har vært rimelig godt i den senere
tid, men så har det altså sprukket — i
forigge nummer. På side 7 i innlegget
om ferskvannsfiskene hadde Ove Johansens synspunkt blitt fullstendig
forvrengt. Det står: Statskraftverkene
har heldigvis fått vann i sine reguleringsområder der hvitfisken har kommet inn. Det skulle ha stått: Statskraftverkene har heldigvis få vann i sine
reguleringsområder osv.
Vi beklager bommerten!

På grunn av det fine været ble mye av undervisningen holdt utendors. Her underviser
Gunnar Østrem (med rod ryggsekk) gruppen ute på breen.
FOSSEKALLEN

Frahåndloddtil laserstråle!
Kartlegging under vann —
scerligav innsjøerog elver
Hydrografi er blant de fag som i
det siste 10-år har gjennomgått en
enorm utvikling. Man kan nesten få
lyst til å kreere et nytt uttrykk i fagterminologien, nemlig «Hydrokartografl», fordi følgende ekspertise allerede
er med — geodesi, fotogrammetri, topografi, hydrografi, EDB, kartografi
osv, og ved instrumentutviklingen
selvsagt elektronikk. Kartlegging under vann er et gammelt yrke, og nødvendig for skipsfarten. Olje- og marineaktiviteten til havs har tvunget fram
dagens avanserte teknikk
— og
tvinger den fortsatt fremover, forteller
statshydrolog
Jozsef Santha
ved
Vassdragsdirektoratets
hydrologiske
avdeling i en samtale med Fossekallen.
Denne utvikling har også kommet innlandsvannene til gode — f.eks.
ekkoloddet, men problemene er fortsatt mange innen dette området, fortsetter Jozsef Santha. Den største hindring er at et avansert utstyr montert i
en cabinkrysser ikke bare er kostbar,
men at den ikke lar seg frakte og
brukes i et lite fjellvann. Hvor ofte
måtte jeg ikke trekke på smilebåndet
under kurs ombord i en slik cabinkrysser, hvor det ble demonstrert automatisert, datastyrt sjømåling og uttegning av kart. Jeg fant det nemlig en
smule vanskelig å trekke sammenligninger mellom hypermoderne utstyr
og den halvråtne prammen leiet av en
fjellbonde som meget ofte utgjør det
eneste disponible i forbindelse med
våre oppgaver, smiler Santha. Har en
livet kjært, må ikke hermetikkboksen
hvile for lenge, men øse i et kjør, eller
rive opp og ofre strimler av sin egen
skjorte å dytte i sprekkene ved hjelp
av tollekniven. Ja, dette er også i satelittalderen!
Mange fremgangsmåter
Hva består så denne utviklingen
av som er i ferd med å løpe fra oss,
eller som vi ikke er villige til å løpe
etter? Hvordan lager man et dybdekart?
Ja, bare for et tiår eller så
tilbake slapp man ned blylodd bundet
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til et tjæret tau, og etter noen loddskudd posisjonert ved hjelp av øyemål
ble det så utarbeidet et «kart». Vi
kjenner til nesten 4000 år gamle elvekart. (Menas gravkammer i Egypt).
Senere, gjennom århundrer, har store
floder og innsjøer vært viktige vannveger, og deres leie ble målt.
Fra de mest primitive metoder —
tilfeldig lodding — var ikke vegen
lang til en mer posisjoneringsbevisst

I ntervjuer:
Sverre Skara
staking eller håndlodding. Dette var
en kombinasjon med landmålerviten.
Det evige problem var, og er også i
dag, at en mest mulig nøyaktig målt
dybde bare har verdi når dens posisjon kan stedfestes. Opp gjennom tidene har det vært forskjellige fremgangsmåter å gjøre dette på, f.eks.
ved at flere enheter opererte sammen
— til lands og til vanns. Målet var
imidlertid å forene båt og landgruppe
i en enhet, altså både dybdemåling og
posisjonsbestemmelse ombord i båten, og dette eksistere i dag.
Opploddingfasene
Opploddingsfasene kan deles i tre:
Måling og registrering av dybder.
Posisjonering.
(Måling av avstand, vinkler eller begge deler.)
Tettheten av målte data.
I tilknytning til den første gruppen
kan kort nevnes at ekkolodd viser
dybden og denne må noteres. Ekkograf, eller skrivende ekkolodd, tegner
opp dybden på papirbånd i varierende dybdemålestokk alt etter hastighet,
instrumenttype m.v. Vannets temperatur, trykk og forurensning — eller
saltgehalt, spiller også en viss rolle og
må tas hensyn til.
— Det finnes tabeller for slike korreksjoner, forteller Santha, men det
sikreste er å ta prøvemålinger med en

landkontrollert,
oppmerket stålwire
fra winsj i diverse dybder. Kildene til
feilmarginer ved ekkoloddmålinger
kan være flere. Salsvannet ved Namsos utgjør et typisk eksempel på det.
Ved kontrollmåling der viste det seg
at ekkoloddets resultat var 20 m for
dypt. Ved vannprøver ble det klart at
sjøen har ferskt vann i overflaten,
mens det nedover blir mer og mer
saltholdig for så å bestå av bare saltbrakkvann nær bunnen. Høy sjøgang
eller brå terrengovergang i bunnene
kan også være kilder til feilmålinger
med ekkolodd. Det finnes også åndre
måter å måle dybder på, f.eks. akkustisk (sonar).
Når det gjelder å bestemme posisjoner finnes det også flere metoder
— fra radiobølger til laser avstandsmålere og automatisk registrerende
elektroniske instrumenter
som har
kontakt med landets trigonometriske
system osv.
— Vi har ikke nådd opp i slike
tekniske høyder ennå i vårt arbeid i
Vassdragsdirektoratet.
Våre metoder
er nokså foreldet sammenliknet med
tidens moderne utstyr, men fullt brukbare til magasinkart, mener Jozsef
Santha.
Tettheten av måledata er avgjørende for resultatet ved kartlegging under
vann. — Tettheten av oppkjørte ruter
bestemmes ofte ved bestillingen av arbeidet, f.eks. av økonomiske grunner.
Det bør i tilfelle anføres på kartet at
målingene er begrenset, da kartbrukeren ikke alltid er den samme som
bestilleren. Som eksempel på tetthetn
av måledata vises til figurene 1 og 2.
Dybdekartleggingen har riktignok
gjort raske fremskritt, men den fremtidige linje er likevel uklar, og forskning drives på mange felt. Det er to
krav som er særlig vanskelig å forene,
nemlig rekkevidde og nøyaktighet.
Når oppmålingsfirmaer viser en viss
tilbakeholdenhet ved investering i moderne utstyr, er dette meget forståelig,
da nyheter stadig dukker opp «rundt
hjørnet», mener statshydrolog Santha.
Det finnes likevel eldre og meget anvendbare systemer som f.eks. ekko-
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Figur 1. Våre målinger i Tyrifjorden. Målestokk 1:25 000

graf med radiokontakt til landsatte,
bærbare antenner, et utstyr, som ville
egne seg godt for oss.
Til slutt, Santha, står samfunnet
godt rustet når det gjelder kartlegging
av vannressursene?
Man skulle tro at vannressursmyndighetene sammen med ordene
miljøvern og forurensning også hadde
støtt på uttrykk som dybdekart, bunnkart, avløpskart, ledningskart, elveleiekart osv., men det tror jeg bare er
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Figur 2. Sjokartverkets målinger (utsnitt). Målestokk
000. (Hentet fra NSKV's langtidsplan 1978).

såvidt. I landet finnes ikke ett institutt
som ivaretar denne virksomheten fagmessig. Mindre firmaer i bransjen tilfredsstiller kommunenes og entreprenørenes tilfeldige behov. For vårt vedkommende holder vi på med dette for
eget bruk og for enkelte bestillere som
kraftselskaper o.l., men vi ligger teknisk sett langt tilbake sammenliknet
med tidens krav. På kurser hører vi
om ressurskartlegging av grus og sand
— og jordtyper, men ikke et ord om

1:20

vann. Jeg synes det er på tide å fremstille et nasjonalt vannressursatlas.
Både i NGO's og NSKV's langtidsplan
står det at de selv skal utarbeide standard til kartlegging av innsjøer og
elver. Skulle det bli vårt ansvar, vil vi
stå overfor helt andre og nøyaktigere
krav. Hvis ikke kan vi fortsette for oss
selv og lage vårt eget atlas med kartblader fremstilt ved hjelp av «prammetoden», slutter statshydrolog Jozsef
Santha.

Buskerudkjøper
Geithusfoss

Nytt om navn

En rekke ganger, sist i nr. 2/79, har
vi minnet om at vannkraftfylket Buskerud risikerer å komme i bakleksa
når man arbeider med å utjevne
kraftprisene i Norge på lang sikt. Selv
om det er sørgelig med Union A/S's
problemer, er det et lyspunkt at man
under gjeldsaneringen kommer til å
selge Geithusfoss kraftstasjon til Buskerud Kraftverker. (Derimot passet
man ikke på å gjøre noe tilsvarende
med kraftstasjonene i Jørpelandsåna
dengang Stavanger Staal A/S gikk
konkurs.)

Leif Erdal er ansatt som ny administrerende direktør i Oppland fylkes
elektrisitetsverk etter John Langland,
som skal gå av med pensjon. Målt i
ikke utbygde vannkraftkilder ligger
Oppland på 3. plass (etter Nordland og
Sogn og Fjordane).

Kontordøren står åpen og en ivrig
herre kommer inn.
Unnskyld, men kan jeg få være
med? spør han.
Være med på hva?
Leke gjemsel, vel.
Leke gjemsel? Her er det da
ingen som leker gjemsel.
Ikke det? Det står jo Finn Pedersen på døren.

FOSSEKALLEN
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La elvaleve
Av Ivar M. Sæveraas

Filmen «La elva leve» hadde nylig premiere på Ås kino. Ingen stor premiere
med langt under halvfull sal. De fleste
hadde satt av kvelden til den påfølgende film med Steve Mcqueen i hovedrollen.
Regissøren Bredo Greve var møtt
fram for anledningen, og i følge ham
skal filmen være «en satirisk spillefilm
med virkeligheten farlig nær». Selve
filmen er da bygget som dels dokufra Detsika-leiren og
mentaropptak
aksjonene i Stilla og i Oslo.
i seg selv er
Dokumentaropptakene
interessante, men historien som er
konstruert rundt hendelsene i Alta i
fjor må betegnes som elendig. Hverken spill eller handling når opp på
nivå med Olsen Bandens mange meritter. Historien omhandler en korrupt
og fordrukken NRK reporter som reiser rundt i Alta for å «kjøre opp» ekte
Reporteren er blitt
reindriftssamer.
bestukket av en Arbeiderpartipamp
for å lage et program om nord-norsk
næringsliv og kraftkrisen, der bare de
positive sidene ved Altautbyggingen
skal komme fram. Edruelige kollegaer
fra fjernsynet som både er motstandere av utbyggingen og medlem av fol-

Under en befaring av Altaelva i år tok forfatteren dette bilde som viser nordenen av
Virdnejavri.

keaksjonen undergraver og motarbeider NRK-rseporterens onde hensikter.
Ifølge Bredo Greve skal NRK-personen vise det synet mange søringer
har på samene og Finnmarksvidda.'
Vidda er «ubrukt» og derfor kan det

--49
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En kafferast under befaring av 22 KV kraftledning Alta Kr.v. — Masi. Det ble servert
reinsdyrkjott «attåt». Fra v.: Jostein Jensen, VN, Per Eira, reineier og medvirkende i
filmen — og helt til heyre Solheim fra N. Troms Elverk.
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etableres et kraftverk der skal være
vår enkle konklusjon. NRK-personen
skal også vise «hvor lite nordmenn
egentlig vet om samene og deres kultur».
Det er interessant å merke seg at

statskraftverkene deltar.med to statister i de autentiske opptakene. Begge viser behersket opptreden da de stille og
rolig deltar på en av folkeaksjonenes
møter som skal avgjøre videre aksjoner i Stilla. Godt det ikke var kontroll
av den avstemmingen!
Ifølge Bredo Greve er filmen et forsøk på å belyse samenes situasjon i da-.
gens Norge, og den skal også først og
fremst forsøke å få frem samenes rett
til vidda. Etter å ha arbeidet med visse
sider av Altautbyggingen og deltatt i
møter og på befaringer med samiske
representanter så kan jeg ikke se at filmen fremmer «samenes sak». Reindriftsamenes forhold må kunne beskrives på en atskillig mer konstruktiv
måte.
Under et innlegg i Dagbladet 16.9
med tittelen «Samenes rett og kritikkens makt» kan Bredo Greve berette
at både Altaposten og Sameradioen
har gitt filmen meget god kritikk. Et-

NVE som hybelutleier
for gjesterfra syden

Det er tydeligvis ikke alle som synes at NVE's stålmaster er stygge og unyttige. I
dette tilfelle har tre familier av våre bevingede venner fra syden bygd reir og
stiftet bo mellom galvaniserte
stålkonstruksjoner,
og lever sammen
i beste
naboskap. Det ene paret ca. 7 m over bakken i rigelen (høydeskrekk?),
mens de
to andre har flyttet inn i toppetasjen ca. 35 m over bakken. I de siste tilfellene må
en gå ut fra at ungene har tørrtrenet ekstra mye med de korte vingestumpene
sine før de kastet seg ut fra redet. Hvis trykketeknikken
er vennlig stemt, kan vi
på bildet se det ene redet med to små egg i som for lengst — håper vi — har blitt
til et par sprekinger, som har sagt takk for seg til NVE og kvitrer glade under
sydens sol. Heldiggriser!
(Foto. S. E. Hagen, SKL.)

ter min mening har filmen kun verdi i
den dokumentariske delen, og personlig tror jeg man ville være tjent på en
balansert heldokumentarisk film. Det
bør være stoff nok!
Noen detaljer er interessante å
merke seg for dem som har kjennskap
til utbyggingsplanene. Bildet fokuseres
flyktig mot «uhyret» av en gravemaskin som grafser i Altaskifer. Siden får
man også se skiferbruddet nær nullpunktet i perspektiv, og jeg registrerte
sterke reaksjoner blant enkelte av publikum på dette naturinngrepet. Skiferbruddets betydning for Alta og dets negative virkning på landskapet ved
Stilla hører man dog intet om.
Reineier Per Eira uttaler i et doku-

mentarisk intervju at det er kun erstatning i nye reinbeiter som er av interesse. Pengeerstatning er ikke akseptabelt!
Lakonisk berettes det om demonsstrantene som kjøpte ny herdet kjetting
i Hammerfest og om politiet som måtte
rekvirere nye tenger fra Oslo.
Filmen er derimot rent teknisk og
forograferingsmessig av god kvalitet
med mange fine naturbilder. Har man
en ledig kveld kan man tilbringe 1 time
50 minutter sammen med Nils Utsi,
Mikkel Eira, Per Eira, rein, demonstrasjoner, mye alkoholkonsumering
og ikke minst hovedpersonen selv- Altaelva.
God fornøyelse.

Kalles refleksjoner:

Statsrådenog
gjøkungen
Han
Bjartmar
holdt ut i nesten
fem år i en stri
jobb.
Dessverre
fikk han lita tid til
å tenke på oss, så
vi følte oss meir og
meir som stebarn.
I 1978 blei departementet
delt,
og vi venta da å få
meir oppmerksomhet, men oljegjøkungen fulgte med i vår halvdel. Den
vokste, så Bjartmar fikk like dårlig
tid som før. Tenk på det, statsråd
Arvid Johanson, og velkommen skal
du være!
Vi kjenner deg fra tida di som formann i Stortingets industrikomité og
føler oss trygge på at du ikke vil
sjokkere oss med forslag om revolusjonære endringer. Trygghet er viktig
på en arbeidsplass.
De mest eventyrlystne av oss ønska
seg Gro, men den sjansen tok ikke
statsministeren. Men også du, i samråd med din kollega Rolf Hansen, kan
medvirke til at enkelte funksjonærer i
de to departementene lærer å samarbeide i stedet for å slåss. Dermed ville
det bli lettere for oss i NVE å gjøre en
god jobb.
Kalle

Vi kommer sent —
men vi kommer godt
Til Marit L. Fossdal (og andre interesserte):
I siste nummer spurte du om når
Statskraftverkene vil satse på tilsigprognosemodeller.
Det er hyggelig å kunne melde at
det er vedtatt en viss desentralisering
av produksjonsplanleggingen.
I brev
av 14.8 til Vestlandsverkene bestemte
Produksjonsavdelingen og Driftsavdelingen at Kvilidal kraftverks lokale
nedbørfelt (nedstrøms Blåsjø) skal være et prøveprosjekt for tilsigprognoser.
En egen driftsingeniør i Sauda skal
arbeide med prosjektet. Han er forhåpentlig allerede ansatt når du leser
dette.
Tø.
FOSSEKALLEN
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Styrearbeid
Siviløkonom Knut Isachsen har skrevet boka «Styrearbeid» som et resultat
av et prosjekt i regi av Norsk Produktivitetsinstitutt. Det er først og fremst
forholdene i aksjeselskaper som kommenteres, og boka fikk en bred omtale
i Økonomisk Rapport nr. 15. For min
del vil jeg konsentrere meg om det
som er mest aktuelt for elforsyningen
og lar Isachsen tale til oss med utvalgte sitater fra tre av kapitlene:
Kapittel 4, krav til gruppearbeid
De største mulighetene i en gruppe
ligger antakelig i at gruppen er sammensatt av mennesker som er ulike
hverandre. Det betyr at det i gruppen
finnes personer som har ferdigheter
og innsikt på ulike områder, områder
som alle er nødvendige for å realisere
bedriftens mål.
Den bedriftsorganisasjon som rår
over kreative, uredde mennesker
kommer til å få et forsprang i 80-årene, ikke den som satser ensidig på
bedret administrasjon og utnyttelse av
de tekniske muligheter. Styret og
toppledelsen kan ved å gå foran her,
bli et eksempel for andre. Den gruppe
som krever meget av seg selv, kan så
uendelig mye lettere kreve mer av
andre.
Styret burde ha en rimelig spredning på ulike aldersgrupper, fra de i
30-årene og oppover til dem som er i
sin yrkesaktive livsaften. Det kan bidra til den spenst og perspektivvariasjon som ulike generasjoner ofte kan
gi hverandre i et åpent samspill.
Kapittel 6, nye krav til styret
Det bekvemmelige styrearbeids tid er
definitivt forbi.
Et styremedlem bør ikke lenger kunne
føle seg tryggere i sin posisjon enn
andre i sine. Styrearbeidet er ikke varig, men temporært, og skal kun fortsette så lenge styremedlemmet har
evnemessig kapasitet nyttig for selskapet.
Problemet for bedriftene har i altfor
mange år vært at styret er betraktet
som en gruppe æresmedlemmer, mer
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grepet av seremonielle enn av reelle
handlinger.
Styret er en gruppe, ikke en repre
sentativ forsamling med avgjørelsesmyndighet basert på løpende innhenting av standpunkter bakover. (Kronglete skrevet? Se senere merknad.)

Kapittel 8, praktisk styrearbeid —
retningslinjer og kommentarer
Opplevelsen av at enkelte styremedlemmer spretter konvolutten
med
dagsorden og sakspapirer under åpningen av møtet, er en belastning,
ikke minst for administrerende direktør, som ofte er den som gjør det
praktiske forarbeidet.
Der informasjonen slutter, starter
ryktene. Og rykter skaper sjelden noe
annet enn problemer for alle parter.
«Kombinasjonshonorarer»
der det
offisielle styrehonorar er lavt, mens
avtalt beløpsdifferanse kan tas ut som
såkalte studieturer til varme land eller
som naturalia bedrifter selv produserer eller kan skaffe, representerer begynnelsen til en umulig situasjon for
alle og frarådes på det sterkeste.
Hva savnes?
Jeg savner et kort kapittel som presiserer de forskjellige typer av styrer.
Boka er midt i blinken for faglige
styrer i en virksomhet med administrasjon. Som eksempel på styrer med
liten eller ingen administrasjon kan
nevnes lokale fagforeninger og idrettslag. I elforsyningen har vi mange politiske styrer, og dette reiser andre interessante spørsmål.
Videre savner jeg en diskusjon
omkring hvem som skal utpeke styrer.
Teoretisk skulle man lettest få et godt
og variert sammensatt styre ved at en
instans oppnevner hele styret. Men da
kan mange, med rette eller urette, få
mistanke om skjevhet.
Derfor forekommer også tilfeller
hvor forskjellige instanser oppnevner
hver sine styremedlemmer. Men skal
dette ble vellykket, bør instansene rådføre seg med hverandre for å sikre
både variasjon og samarbeide i styret.

Kronglete skrevet?
Isachsen betrakter bestemmelsen om
ansattes representasjon i styret som en
verdifull nyhet. Men slike styremedlemmer (og forresten mange andre også) er ikke alltid så boklærde, og boka
hadde nok vunnet på å ha et enklere
språk.
Jeg har avmerket et av sitatene
foran. Forstår alle leserne meningen?
Når en fagforening utpeker et styremedlem, er det for at styret skal ha et
medlem med «ferdighet og innsikt» i
bedriftens indre miljø. Dette styremedlemmet skal imidlertid ikke tale
fagforeningens sak, men som frittstående enkeltperson tenke på hva
som er best for bedriften. Forekommer «conflict of interest», bør man si
nei takk til et styreverv. (Dette gjelder
alle styremedlemmene, ikke bare dem
som kommer fra de ansatte.)
Anbefaling
I annonser er oppgitt en pris på 168
kr. Det burde gis en betydelig rabatt
når boka kjøpes til samtlige styremedlemmer. Dette er en form for naturaliahonorar som også Isachsen burde
kunne godkjenne.
Gode styremedlemmer er interesserte i å bli enda bedre. En del av
stoffet er tanker de allerede har tenkt,
men boka vil nok likevel vise seg
nyttig.
Dessverre er dårlige styremedlemmer mindre lærevillige.
En annen målgruppe er de som
oppnevner styrene. Hvis de leser boka, vil vi kanskje etter hvert få fiere
gode og færre dårlige styrer.
Erik Tøndevold

Forts. fra side 7

dragsholdere som teller, ikke hvor de
kommer fra. Forresten er det ikke
nødvendig å velge en NVE-ansatt til å
holde dette kombiforedraget.
dag, befaring av
Ulla-Forre-anleggene
Nestkommanderende,
overingeniør
Hallvard Holen, NVE: Orientering.
Omvisning i Kvilldal kraftstasjon.
Kraftverksdirektør
Sigurd Aalefjær,
NVE: Statskraftverkenes rolle og
fremtidige oppgaver.
Ordfører Hallvard Bakka, Suldal og
ordfører Ola J. Hagalid, Hjelmeland: Kraftutbygging og lokalsamfunn.
Omvisning Oddatjørndammen
Dette er en verdifull del av standardopplegget for pressekursene. Man
kunne ønske andre kursarrangører
gjorde noe tilsvarende istedefor å holde på hele tiden i en foredragsal. På
neste pressekurs (Gol 29. —31.10) skal
man befare kraftverk i drift i Hallingdal.
dag (fram til lunsj)
Generaldirektør
Sigmund
Larsen,
NVE: Norges
kraftforsyning
i
fremtiden.
Redaksjonssjef Egil Johan Ree, NRK
og redaksjonssekretær Kaare Haukaas, Stavanger Aftenblad: Hva ønsker mediene av informasjon om
elektrisitet og andre energispørsmål?
I nformasjonssjefene
Øystein Skarheim, NVE og Børre Rognlien, ELI:
Hva gjør elforsyningen for å informere.
Smak og behag kan diskuteres,
men etter min mening var fordragene
til Haukaas og Rognlien kursets høydepunkt. Haukaas fremhevet overfor
sine kolleger i salen at kanskje kunne
man ønske elforsyningens informasjon enda bedre, med den er i hver
fall rene himmelrik sammenlignet
med oljeselskapene. For øvrig fortalte
han så mye interessant om norsk
presse at jeg anbefaller redaktøren å
bestille en artikkel i et senere nummer
av Fossekallen.
Hva savnes?
Selv om jeg risikerer å bli beskyldt for
sjøldigging, vil jeg foreslå at man på
senere kurs har et foredrag om planlegging og at det anlegget som befares
brukes som eksempel. Kanskje er det
plass I. dag når man forandrer slik

som antydet ovenfor. Man kan også
ha noe etter lunsj 3. dag, for den
arbeidsdagen medgår i alle tilfelle.
Journalister har ofte problem med å
finne fram til rette vedkommende.
Det bør lages en «Hvem vet hva i
elforsyningen».
Det hadde vært plass til flere deltagere, og man burde drevet mer aktiv
reklame. Herværende middagsaviser
glimret med sitt fravær. Kanskje de
virkelig lever etter det som noe spøkefullt sto i nr. 6/78: «Skulle du ha
samvittighet, er det bedre for din sjelefred at du skriver av uvitenhet enn
mot bedre vitende.»
Mer variert representasjon fra NVE
Personlig deltok jeg som formann i
bladstyret. Det var min første gang i
et journalistmiljø, og det var meget
interessant. Disse kursene kan derfor
ha en dobbelt oppgave, ikke bare opplæring av journalister, men også av
NVE-folk.
Jeg har med hensikt angitt foredragsholdernes
titler. Toppfolk er
nødt til å uttrykke seg forsiktig mens
folk lenger ned i rekkene kan snakke
friere. Kurset ville trolig vinne på å
variere foredragsholderne,
og «fotfolk» har dessuten bedre tid. Jeg anbefaler at man lar det å holde foredrag
bli en del av personalutviklingen i
NVE.
Når det gjelder variasjon er det også interessant å se at den yngste av
NVE's sju foredragsholdere er født
3.11.32.
KurskomWen
Komiteen besto av Rognlien og Skarheim. Riktignok er begge tidligere
journalister, men i dag er de informasjonsjefer. Jeg tror kurset kunne bli
enda bedre dersom man sørget for
brukermedvirkning ved å få med en
aktiv journalist i kurskomiteen.
Det er å håpe at man har mottatt
nyttige tips på de vurderingskjemaene
som deltagerne fikk til utfylling.
Erik Tøndevold

Svar til Erik Tøndevold:

Nødvendig at toppledere medvirker
ved pressekursene
Som representant for den ene av kursarrangørene vil jeg gjerne komme
med noen bemerkninger til Tøndevolds innlegg.

Det var ikke bare ELI, men også
fra undertegnede det ble presisert at
det på pressekursene er overmåte viktig å få med som foredragsholdere så
mange som mulig av topplederne innen elforsyningen. Vi kunne ha ønsket enda flere enn de som vanligvis
deltar, men tidsrammen og temavalget
setter en naturlig begrensning.
Gjennom foredrag og etterfølgende
spørsmål og svar får topplederne presentert seg selv, og hva de står for, og
deltakerne vil ha anledning til uformelle samtaler med dem i pauser og
ved måltidene. Det vi må beklage, er
at vi ikke har fått satt av mer tid som
kan nyttes til direktekontakt, for denne ser vi på som en viktig del av
kurset. Det ble ikke bedre i så måte på
kurset på Gol, men i neste omgang
må vi nok lage et litt mindre stramt
opplegg.
Når det er så viktig å satse på
topplederne, er det fordi det er disse
— og i hvert fall for NVE's vedkommende bare disse — som skal uttale
seg til aviser, radio og fjernsyn om
saker av prinsipiell eller politisk karakter (Kfr. «Retningslinjer for NVE's
kontakt med massemediene», vedtatt
av Generaldirektøren
22. februar
1977), og det er gjerne slike spørsmål
som blir tatt opp i spørrerunder og i
intervjuer som blir laget under kurset.
«Toppfolk er nødt til å uttrykke seg
forsiktig mens folk lenger ned i rekkene kan snakke friere», skriver Tøndevold. Men Tøndevold burde vite at
tjenestemenn utenom etatens toppledere bare skal «gi faktiske opplysninger fra sitt eget ansvarsområde».
Dette åpner adgang til en meget vidtgående informasjon, og i retningslinjene blir det oppfordret til å sørge for at
massemediene får rede på det som er
verd å vite fra vår etat ut fra et
nyhetssynspunkt. Men når det gjelder
prinsipielle og politiske saker har selv
ikke Tøndevold adgang til å uttale seg
på etatens vegne.
«Det hadde vært plass til flere deltakere, og man burde ha drevet mer
aktiv reklame», skriver Tøndevold. Vi
skulle ønske at det hadde vært plass til
fiere. Sand Fjordhotel har ikke mer
enn 25 rom, og vi leide alle og i
tillegg fikk vi noen rom på NVE's
messe. Likevel måtte vi la enkelte av
kursdeltakerne dele rom, selv om vi
vet det er en lite populær løsning.
Det ble innrykket en stor annonse
om kurset i fagbladet «Journalisten»
som utgis av Norsk Journalistlag og
Norsk Redaktørforening og som en
må forutsette leses av den kurstilbudet
FOSSEKALLEN
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henvender seg til. I tillegg er det sendt
innbydelse direkte til samtlige landets
aviser og NRK. Og det burde være
tilstrekkelig kunngjøring.
Jeg er enig i at det er nyttig med
brukermedvirkning når kursene planlegges, og det har vi da i aller høyeste
grad. Deltakerne får utdelt et vurderingsskjema hvor de kan uttale seg
om de enkelte foredrag og gi generell
vurdering av opplegget. Og som Tøndevold vil huske, hadde vi ved avslutningen av kurset en post med frie
meningsytringer om kursets innhold
og avvikling. I tillegg får kursledelsen
stadig bemerkninger og kommentarer
som vi noterer oss og tar med ved
planleggingen av nye kurs. Det skulle
ikke være nødvendig med noen utenfra i kurskomiteen.
Øystein Skarheim

Vi minner om at fristen for innlevering av stoff til årets siste nummer av Fossekallen utløper fredag
7. november. Det betyr at alle som
har noe på hjertet må «raska» på,
som det heter. Det er tidligere sagt
opptil flere ganger at bladets spalter er åpne for alle. Den som ønsker å skrive under fullt navn kan
gjøre det, og den som vil være
anonym og skrive under såkalt
psevdonym annet navn eller merke) kan gjøre det. Det er ene og
alene bladets redaktør som må vite
egentopphavsmannens/kvinnens
lige navn. Innsendere skal vite at
anonymiteten blir nøye overholdt,
så klem trøstig i veg med skrivingen — og gi uttrykk for hva du
mener.
Red.

Trykk: Haakon Arnesen AIS, Oslo

Herr Myhruldbraathen
fortsattpå reisefot
Til tross for gjentatte telegrafiske henvendelser om snarest mulig å vende
nesen hjemover, befinner vår medherr oppdagelsesreisende
arbeider,
Myhruldbraathen, seg fortsatt på rei' sefot i det store utland.
Etter reiser til Thailand og Island,
som vi tidligere har hatt den glede å
CoUlutts ICEFIELD. . Atha
t,(43yus
1.3rgesr
fcgm
irm.gs.gr,
Meb<atrs
em,adkan
s<duffittom,

presentere hans uovertreffelige beretninger fra, befinner herr Myhruldbraathen seg nå i Canada. Som vanlig
finner vi det vanskelig å korte noe inn
på hans skildringer uten at det vil gå
utover innholdet, hvorfor den også nå
bringes i sin helhet:

with sevm;

de L'aut,P,u
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Ærede Hr. Redacteur!
Paa Ny er jeg paa min Rejse indtruffet i et Land der er velsignet med mange
Bræe. De indfødte hær i Kanada er i løbet af de sidste to Uger blevet oplæret af
to Nordmænd i hvorledes Bræmaalinger skal udføres paa et Kursus der er blevet
afholdt paa een liden Bræ i Kystfjældene. Jeg haver nu forflyttet mig til Rocky
Mts.. Videre haver jeg med megen Fornøielse prøvet de Kanadiske Jærnbanetog.
Høiagtelsesfuldt
Herr Myhruldbraathen

