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Storglaciaren
er den storste av
breer som drenerer ned i Tadaladalen like ost .fOr Sveriges
hoyste
Kebnekaise.
I breen er det nedhoret ca. 50 malestaker
som ,jevnlig
observeres
bl.a. .fOr a bestemme
breens avsmelting.
Se side 4.
(Foto: Nils Haakensen.)

Nå, — også i hotellbransjen!
NVE's utbyggingsvirksomhet
har gjennom tidene gitt seg utslag
både i ditt og datt, hadde vi nær sagt. Nå er vi også i ferd med å
kaste oss inn i hotellbransjen, og intet galt skal være sagt om det.
Kan det føre til lokal oppblomstring, trivsel og arbeidsplasser, slik
initiativtakerne selvsagt ikke nærer tvil om at det gjør, ser vi bare
positivt på saken. Dessuten er fordelene med hotelldrift for vårt
vedkommende, i dette spesielle tilfelle, meget åpenbare. Det er
Kobbelutbyggingen
som er i ferd med å skape slike ringvirkninger.
disse dager legges nemlig siste hånd på planene for den
finansielle løsning av et nytt samfunnshotell i Sørfjordbotn, ifølge
kontorsjef Inge Sund i Nordland Utbyggingsselskap.
Det nye
hotellet skal reises i det naturskjønne Leirfjordområdet ikke langt
fra Kobbelvutbyggingens
anleggsadministrasjon
i Elvkroken.
Kostnadsoverslaget viser 14,5 millioner kroner for 26 værelser.
Prosjektet skal løses med alle former for offentlig støtte, og det
er Sørfold kommune og NU som står bak hotellet. Men, også
NVE legger for dagen klare interesser i hotellbyggingen, og vil
støtte såvel med bistand til investeringer som med årlige driftstilskudd. Til gjengjeld betinger man seg sju års bruksrett til 15 av
de 26 værelsene hotellet vil få. Denne avtalen må sees i direkte
sammenheng med Kobbelvutbyggingen
og etatens behov for et
overnattingstilbud for gjester og ansatte i hektiske anleggsår.
Går det som man håper vil hotellet gi 12 nye arbeidsplasser i
Sørfold kommune, for lokalbefolkningen
vil det representere et
nytt tilbud og for turister et fint reisemål i naturskjønne omgivelser.
Med NVE som solid kunde i hvertfall de første sju driftsår,
burde start- og innkjøringsperioden være betryggende nok.
At man om sommeren kan sove under hver busk, har neppe
lenger gyldighet. At sommeren i nord er kort står derimot fortsatt
ved lag. Derfor ønsker vi lykke til både med planer og fremtidig
drift — til glede ogå for oss selv.
Det gjelder å smi mens jernet er varmt, også for Sørfold komm.
& Co.!
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Alta-dommen

I
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Fredag den 26. februar satte Høyesterett punktum
for Alta-saken. Klart og entydig slo førstevoterende
fast at vedtaket om utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget er gyldig. I tur og orden sluttet de 16
meddommere seg til førstevoterendes votum. På alle
punkter slo Høyesterett enstemmig fast at det ikke
forelå saksbehandlingsfeil som kan ha hatt innvirkning på Stortingets vedtak om utbygging.
Det var i april 1974 at Statskraftverkene la fram plan for utbygging
av Altavassdraget for å få fastlagt
Hovedreguleringsbestemmelser.
styret ga sin tilråding i desember
1976, og i mars 1978 fremmet
Olje- og energidepartementet stortingsproposisjon . I november 1978
vedtok Stortinget utbygging med
90 mot 36 stemmer, i juni 1979 ble
med 108 mot 34 stemmer vedtatt at
saken ikke skulle gjenopptas, og i
mai 1980 bekreftet Stortinget sitt
utbyggingsvedtak med 95 mot 32
stemmer.

Helt fra 1976, da hovedstyret la
fram sin enstemmige tilråding, har
det vært en omfattende offentlig
debatt om saksbehandlingen i Altasaken. Myndighetene har fått en
hård medfart, og i særlig grad rettet
kritikken seg mot NVE. Både etaten og enkeltpersoner fikk gjennomgå. Kritikken nådde klimaks
og antok en alvorligere form etter
at Alta herredsrett den 5. desember
1980 avsa dom i spørsmålet om
hvorvidt reguleringsskjønn kunne
fremmes.
Av skjønnsrettens syv medlemmer stemte fire for at vedtaket om
regulering og utbygging av Altavassdraget var gyldig, og at reguleringsskjønn derfor kunne fremmes.
Et mindretall på tre kom til at den
kongelige resolusjon av 15. juni
1979 om regulering og utbygging
var ugyldig, og at skjønnet derfor
ikke kunne fremmes. Mindretallet
begrunner sitt standpunkt ved å
vise til et stort antall påståtte grove
feil og mangler ved konsesjonssaksbehandling.
myndighetenes
Også flertallet mente det var alvor-

lige feil og mangler, men ikke av en
slik art at de hadde hatt avgjørende
betydning for Stortingets vedtak.
Likevel ga flertallet følgende skarpe
uttalelse: «Det er vanskelig for flertallet å godta en slik saksbehandling
hos offentlige myndigheter som i
denne saken.»
Vi som var ansvarlige for saksbehandlingen fram til Hovedstyret,
og for å ha gitt departement og
industrikomité faglige tilleggsopptil
sto uforstående
lysninger,
skjønnsrettens sterke kritikk av
saksbehandlingen. Vi mente også at
retten tok feil i flere rettslige spørsmål, bl.a. når det gjaldt kravet til
utredningsnivå i forhold til vassdragsreguleringsloven.
Dommen i Alta herredsrett ble
anket, og Regjeringsadvokaten fikk
kjæremålsutvalg
i Høyesteretts
medhold i at saken skulle bringes
direkte inn for Høyesterett. Justitiarius avgjorde der at den skulle behandles i plenum for rettens 18
dommere.
Jeg var selv aldri i tvil om at
Høyesterett ville gi Staten medhold
i at Stortingets vedtak var gyldig.
Men på bakgrunn av all den kritikk
vi har måttet tåle, imøteså jeg med
spesiell interesse hva premissene
ville inneholde om administrasjonens saksbehandling.
Heldigvis uttalte Høyesterett seg
klart og entydig. Vår øverste domstol har ikke på et eneste punkt
eller
saksbehandlingsfeil
funnet
uriktige opplysninger under konsesjonsbehandlingen som kan ha
influert på de vedtak om utbygging
som ble fattet av Regjering og Storting.

Høyesterett har punkt for punkt
gått gjennom herredsrettens og de
om
anførsler
parters
ankende
og
saksbehandling
ufullstendig
uriktige opplysninger. Retten tar
konkret standpunkt til hvert enkelt
punkt, og avviser den kraftige kritikk som ble rettet fra skjønnsretten
i Alta. Bare for ett forhold mener
Høyesterett det foreligger saksbehandlingsfeil. Det gjelder de naturfaglige interesser utenom fiskeinteressene. Men om disse undersøkelser er mangelfulle, så har dette etter
rettens mening ikke hatt noen innflytelse på Stortingets vedtak.
Saken er den mest omfattende og
langvarige sivile rettssak Høyesterett til nå har behandlet. Dommen
er befriende i sin klarhet, og har
spesiell tyngde fordi den er enstemmig. Etter en meget grundig saksgjennomgang slår retten fast at den
har
myndighetene
rettspraksis
fulgt, er riktig.
Det er første gang Høyesterett
uttaler seg om saksbehandlingen i
hele sin bredde i en vassdragsreguDet er derfor knyttet
leringssak.
sterk faglig interesse til dommen.

Den får betydning ikke bare for
NVE, men for alle som arbeider
med vassdragsspørsmål i vårt land.
Nå er det den praksis konsesjonsmyndighetene fulgte for 6 —8 år
siden dommen omtaler. Saksbehandlingen har utviklet seg siden
den gang under påvirkning av
mange forhold. Nå får vi studere
både Høyesteretts og Alta herredsretts dommer og trekke ut den lærdom vi kan av dem med tanke på
vår framtidige virksomhet.
Jeg er glad for Høyesteretts klare
tale i Alta-dommen, takknemlig for
at den hårde kritikk mot NVE er så
klart tilbakevist, og tilfreds med at
Høyesterett har bekreftet det som
burde være en selvfølge: At landets
vassdragsetat gjør en skikkelig jobb
som konsesjonsmyndighet.
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Kan bremålinger brukes til å forstå
klimavariasjoner?
Av Gunnar Østrem
breen og samtidig ved å grave seg ned i
vintersnøen for å bestemme dens tetthet («vannekvivalent»). Hele sommeren har man så observert avsmeltingen
på nedborede, vertikale staker utover
hele breen.
De .totale tall for akkumulasjon og
for avsmelting angis i millioner kubikkmeter vann. Tallene avsettes for
hvert år i et søylediagram, der også
forskjellen mellom disse to tallene
plottes. Denne forskjell — nettobalansen — kan enten være positiv eller
negativ. Hvis den er positiv, så har
breen øket sin masse, og vi sier at
breen har hatt positiv massebalanse.
Etter mange år med positiv massebalanse vil bretungen begynne å trenge
framover — vi får et breframstøt.
Hydrologisk betyr dette at en viss del
av årsnedbøren bindes i breen, og vi
får mindre vann i breelven enn om
breen hadde vært «i balanse». Tilsvarende kan store ekstra vannmengder
frigjøres når breene har negativ massebalanse. Lange perioder av breøkning eller bresmelting kan faktisk ha

Tidligere leder for Brekontoret gjennom 20 år, Dr. Gunnar
østrem, har som nyutnevnt professor ved Stockholms Universitet funnet fram til en lang glasiologisk måleserie for en
svensk bre. Denne serien — faktisk den lengste i verden i sitt
slag — antyder en merkelig regelmessighet
brevariasjonene. Disse beror nok på små variasjoner i klimaet, men
spørsmålet er om de er så regelmessige at de kan brukes som
grunnlag for langsiktige prognoser.

Går breene tilbake?
De fleste har vel lenge hørt at breene i
Norge «har gått tilbake» — altså blitt
mindre i størrelse — i løpet av de siste
20 —30 årene. Alle som har vandret i
Jotunheimen vet at det ikke lenger ligger is på alle de stedene der kartene
sier at det skal være en bre. Det er ugjendrivelig bevist at store områder er
blitt isfrie i løpet av vår levetid. Men
fortsetter denne utviklingen? I så fall
kan vi kanskje risikere at alle breene
våre blir borte?
Noen mennesker, særlig folk som
bor i nærheten av breer på Vestlandet
eller i Nordland, påstår på den annen
side at breene har begynt å legge på seg
igjen, og de mener at enkelte bretunger
faktisk har støtt fram et godt stykke i
løpet av bare noen få år.
Fra Sveits kommer liknende rapporter: fler og fler breer i Alpene har sluttet å «gå tilbake», mange står stille og
et økende antall begynner å gå framover igjen. I Alpene er det ofte kort avstand til bretungene, så det er kanskje
ikke så rart at man har målt avstander
fra kjente punkter og fram til iskanten
hvert eneste år i over 100 år. Derfor
har man en god og pålitelig statistikk
og den viser at det ofte har forekommet perioder med tilbakegang avløst
av perioder da breene atter øket i størrelse.
Ettersom breenes størrelse, eller rettere sagt volum, avhenger både av snøakkumulasjonen på vinieren og av
sommerens avsmelting, kan man jo
spekulere på om en generell bretilbakegang skyldes minkende snø på vinteren eller en øket sommertemperatur
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— eller begge deler. Å få svar på et
slikt spørsmål krever detaljerte bremålinger.
Svenske bremålinger
I Nord-Sverige, nærmere bestemt like
under toppen av Sveriges høyeste fjell
Kebnekaise, ligger Storglaciåren, en
middels stor dalbre som har vært målt
etter alle kunstens regler i 35 år. Her
har man hver vinter målt akkumulasjonen både ved å sondere snødypet i
hundrevis av punkter utover hele
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Ved Storglaciåren i Kebnekaiseområdet startet detaljerte bremålinger allerede vinteren
1945/46, og de har siden fortsatt hvert eneste år. Her ser vi hvordan breens massebalanse har variert gjennom 35 år. Snoakkumulasjonen måles hver vår over hele breen og
uttrykkes i mill. m3 vann (hvite søyler). Den totale avsmeltingen måles i løpet av sommeren og er her tegnet som skraverte, negative søyler i samme målestokk. De svarte søylene angir at breen har økt sin masse. Det er flest negative svarte søyler, men det er en
tendens til at vi får periodevis gjentatte år med positiv massebalanse. Kurvene viser utjevnet 5-års løpende middeltall for henholdsvis vinterakkumulasjon (øverst), nettobalanse og avsmelting (nederst). Det er en tydelig rytmikk i disse parametrene. (Etter V.
Schytt.)

en betydelig innvirkning på vassføringsstatistikken i berørte vassdrag.
Hvis vi ser på diagrammet over
Storglaciårens massebalanse for tiden
fra sommeren 1946 t.o.m. sommeren
1980 (fig. 1), ser vi at det i denne 35årsperioden har framkommet tydelige
variasjoner både i årlig snøakkumulasjon og avsmelting. Flere år med mye
snø (og med lite snø) har ofte fulgt
etter hverandre, og det ser ut som det
forekommer en viss periodisitet. For å
jevne ut tilfeldige avvikelser, har man
tegnet inn kurver for et såkalt løpende
5-års middeltall, både for akkumulasjon, avsmelting og for den viktige
nettobalansen. Ser vi på den sistnevnte
kurven (tegnet midt gjennom diagrammet), viser det seg at det har forekommet to perioder da denne kurven gikk
over x-aksen, altså perioder med brefråmgang, nemlig omkring 1963 —
1964 og omkring 1974 —1975. Disse
«toppene» i kurven fulgte etter et par
svakere topper i slutten av 40-tallet og
i den siste del av 50-tallet, men uten at
dette førte til at kurven krysset xaksen. Ser man på alle disse «toppene»
virker det som tendensen er periodisk
og at den peker mot en sterkere breframgang neste gang. Skulle vi våge å
spå på grunnlag av denne kurven, så
ser det ut som vi kan vente en kraftigere breframgang i siste halvdel av
1980-årene, og med et minsket avløp i
breelven som en naturlig følge.
Vintersnø og sommeravsmeltning
Ser vi på de to ytterste kurvene i fig. 1,

altså kurvene for akkumulasjon, respektiv avsmelting, virker det som en
rik snøvinter følges av en sommer med
mindre smelting enn om vinteren
hadde vært snøfattig. Dette er ikke
uvanlig, og kan forklares ved at et tykt
snølag reflekterer sollyset en større del
av sommeren enn et tynt snølag som
hurtig forsvinner og avdekker den
mørkere bre-isen. Bre-is absorberer
mere sollys og smelter derfor raskere.
Som eksempel på dette kan vi ta sesongen 1974/75 da et nesten rekordtykt snølag synes å ha nedsatt smeltingen slik at resultatet ble den høyeste
positive massebalansen som har forekommet siden målingene startet. Men
regelen er nok ikke så enkel, fordi vi
har ikke sett på sommertemperaturen,
bare på selve avsmeltingen. Om vi tar
sesongen 1952/53 ser vi at en nesten
rekordstor vinterakkumulasjon
helt
forsvant — og mere til — i den påfølgende sommeren som pga. høy temperatur fikk den nest største avsmeltingen som noen gang er målt.

NIGARDSBREEN 1962- 80
Massebalanse
5
4
Total
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1962-80

3
2
1
0
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-1
-2

Middel
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Diagrammet viser vinterakkumulasjon, avsmelting og nettobalanse (skraverte søyler)
for Nigardsbreen i Jostedalen. I løpet av de 20 årene Brekontoret har målt denne breen
har den lagt på seg så mye snø og is som tilsvarer et 5,3 m tykt vannlag. Merk at vi for
Nigardsbreen angir tallene i vannekvivalent jevnt fordelt på hele breens overflate. Dette
gjøres for at vi lettere skal kunne sammenlikne breer med forskjellige størrelser.
Kurven antyder også her en periode (1971 —1976) med breøkning, men måleserien er
for kort til å vise rytmiske variasjoner. Uregelmessigheten i 1969 kommer av at middeltallet her styres av de to sterkt positive årene 1967 og 1971. Breene i Nordskandinavia
(fig. 1) varierer ikke i takt med våre breer i Sør-Norge.

Bortsett fra slike enkeltfenomener
viser diagrammet tydelig visse rytmiske variasjoner, og kanskje en tendens
fra sterk tilbakegang mot perioder av
mer markert framgang, altså kanskje
en klimafluktuasjon.
Brekontorets målinger i Norge
Kan vi merke en slik utvikling for
norske breer? Brekontoret har jo foretatt like nøyaktige og detaljerte bremålinger på mange breer i Norge, men de
fleste måleseriene er ennå for korte til
at vi kan trekke noen konklusjoner.
Sikkert er det imidlertid at noen av
våre breer, spesielt på Vestlandet og i
Nordland, har hatt flere år med kraftig
masseoverskudd siden målingene startet for 20 år siden, jfr. diagrammet fra
Nigardsbreen, fig. 3. Hvis vi kan fortsette målingene på Nigardsbreen i
årene som kommer, vil vi kanskje etterhvert kunne bruke resultatene til en
forsiktig prognose også for utviklingen
ved Vestlandets breer?
Brevariasjoner og tilsig
Til slutt kan nevnes at hvert av de to
negative årene 1969 og 1970 resulterte
i at Nigardsbreen ga fra seg 62, respektive 26 mill. m3 ekstra vann pga. tilbakegangen. Dette vann kom i tillegg til
de ca. 220 mill. m3 som normalt renner ut fra breen. Tilsvarende ble hele
88 mill. m3 holdt tilbake av breen i det
bre-positive året 1967. Alle breelvene
på Vestlandet ga lite vann den somme-

ren. For kraftverk med stort bretilsig
er selvsagt variasjonene i massebalansen av vital interesse. Hvis massebalansen viser seg å variere rytmisk, noe
som fig. 1 antyder, kan man jo spørre
seg om vi i framtiden kan forutsi perioder med f.eks. breøkning og minsket
tilsig til brekraftverkene. Bare fortsatte
bremålinger
og
bre-hydrologiske
undersøkelser kan gi svaret.

Elverkenes
forening med
årsmøtei Oslo
Regjeringens energipolitikk, NVE i 80årene og forholdet mellom kraftutbygging og miljø vil være sentrale tema
for årsmøtet i Norske Elektrisitetsverkers Forening som i år avvikles i Oslo i
tiden 16. —17. juni. Blant foredragsholderne er statssekretær Hans Henrik
Ramm — Olje- og energidepartementet og generaldirektør Sigmund Larsen
— NVE. Dessuten vil direktør Sverre
Walter Rostoff jr.
Kreditkassen
snakke om elforsyningens finansieringsmuligheter.
Rundt 600 representanter fra norsk
elforsyning vil delta.
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Hallingdal 20 år
etterutbyggingen

•

— Mange vil vel oppfatte det slik at en turistsjef og
en kraftutbygger nødvendigvis befinner seg på hver
sin side av elven: Den ene i ferd med å legge øde den
natur som den andre markedsfører som jomfruelig
og uberørt av menneskelige innerep. Og at man av
denne grunn befinner seg I en permanent, nærmest
uløselig konfliktsituasjon. Jeg håper jeg ikke skuffer altfor mange når jeg sier at bildet nok er mer
nyansert enn som så.

Man har selvsagt rett i at naturen er
norsk reiselivs viktigste våpen i kampen om turistene. Naturen er langt på
vei det eneste vi har som ikke andre
har. Men i det øyeblikk reiselivet går
over fra å være spennende og eksotiske destinasjoner. til forretning og næringsliv, blir det også kompliserte
spørsmål om kommunikasjoner
og
klima, botilbud og aktiviteter, priser
og miljø. I internasjonal sammenheng
er Norge litt spesielt, vi er fortsatt
individualistenes reisemål, preget av
den moderne tids sigøynere — den
individuelle bilturist. Jeg vil tro at om
lag 80 % av våre turister legger opp
sine ruter og sine reiser etter egen nese
og ønske.
Med den vekt vi legger på uberørt
natur, samt det faktum at fire av fem
turister står fritt i å velge hvor de vil
reise, ja, så skulle det vel egentlig vært
flere turister i Børgefjell Nasjonalpark
enn i Aurlandsdalen. Men slik er det
nå engang ikke.
Få, om noen dalfører er sterkere
preget av kraftutbyggingen enn Hallingdal, likevel er antallet turister her
minst det tredobbelte av f.eks. i Østerdalen, som har sluppet langt mer uberørt fra jakten på energi og fossekraft.
Dette må ikke oppfattes som om
naturen, uberørt natur, er av underordnet betydning. Men etter 25 år i
bransjen, ser jeg heller ingen grunn til
å overvurdere publikums sans for det
uberørte. I det relativt næringsfattige
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Hallingdal er næringslivets forskjellige
sektorer så integrert i hverandre at det
hele må sees i sammenheng.
50- og 60-årene
Oljealderen er i grunnen intet nytt for
Hallingdal, som gjennomgikk 50- og
60-årenes kraftutbygging. Den hadde
minst like stor innvirkning på lokalsamfunnet den gang, som oljevirksomheten for Rogalandsområdene
i
dag. Bare med den forskjell, om jeg
kan være så uærbødig, at her var
skadevirkningene
få og fordelene
mange.
De mange millioner som rullet inn i
et distrikt fattig på skikkelig betalte
arbeidsplasser bidro til å fylle de
mange hull som lenge hadde ventet på
å bli fylt: Pengene gikk ikke med til
feriereiser, stereoanlegg og nye biler,
men ble i stor grad anvendt til å
modernisere jordbruket og bygge opp
en maskinpark; ble reinvestert i fremtidig produktiv virksomhet. Jeg kom
til Hallingdal i 1962, og husker fra den
gang spesielt i Hemsedal store moderne og nye traktorer, mens man fortsatt
bodde i gamle hallingstuer og relativt
sett primitive husvære. Det var helt
påtakelig tydelig i hvilken ende man
hadde begynt.
Også innen de offentlige og kommunale sektorer fikk distriktet på
mange måter en tjuvstart inn mot 60og 70-årenes landsomfattende
ekspansjon.

Turistsjef Sten Markussen (bildet), Hol kommune i Hallingdal, kom i sitt innlegg på seminaret «vasskraftutbyggingens
virkninger på jord- og skogbruk» inn på turismens og reiselivsnæringens interesser i forhold til vasskraftutbygging. Vi
gjengir et sammendrag av
Markussens innlegg.

Etterhvert som inntektsnivået steg,
skjøt også hyttebyggingen fart. Det ble
etterhvert slett ikke uvanlig med både
to og tre utleiehytter på gardene rundt
om, og med det et kontant-tilskudd på
både 20 og 30 000 kroner.
Nå skal ingen selvsagt påstå at det
var anleggstidens penger som alene
satte denne utvikling i gang.
Men det er et faktum at i hyttesektoren er det ingen sorn-til dags dato
kan sammenlikne seg med Hallingdal.
Nå vil nok forskerne sette større
krav til dokumentasjon enn hva jeg
kan prestere, men jeg er overbevist om
at anleggsmillionene har vært utløsende faktor for den aktivitet som etterhvert utfoldet seg. Og en sak er hevet
over tvil: Det er mange småbruk i
Hallingdal som i dag gir levelige vilkår, takket være bi-inntektene fra hytteutleie og reiseliv, — hytter finansiert
gjennom gode anleggslønner i femtiog sekstiårene. Hyttene representerte

med andre ord den tids inflasjonskonto.
Nå kan man ikke snakke om reiselivsvirksomhet uten kommunikasjoner, og heller ikke arealutnyttelse uten
adkomst.
Utbyggingen fikk store konsekvenser for veinettet, fra bru over Hallingdalselva til nytte og glede for tømmerdriften, til utbedring av gamle
støls- og kjerreveier og helt nye veianlegg. Spesielt i fjellet åpnet disse veiene
for helt nye områder som bedre kunne
utnyttes, ikke bare for jordbruket,
men også for ferie og rekreasjon. I
mange områder kunne seterdriften
rasjonaliseres (selv om vel romantikken forsvant da tankbilene gjorde sitt
inntog), i andre kunne uproduktive
arealer utnyttes til hyttebygging så
snart adkomsten ble ordnet.
Fisket som kom tilbake
Fisket er som binæring til jordbruket
av relativt beskjeden betydning i Hallingdal. Den indirekte betydning av
sportsfisket er imidlertid vesentlig,
godt sportsfiske gir bedre hyttepriser,
lengre sesong og større etterspørsel.
Mange hyttegjester, ikke minst fra utlandet, velger hytter og campingopphold i Hemsedal og Hallingdal, i stor
grad på grunn av gode fiskemuligheter.
Hvilke innvirkninger har så utbyggingen hatt på våre vassdrag? Jeg uttaler meg som observatør og sportsfisker
på amatørplanet.
Alle vet selvsagt at i gamle dager,
da var fiskene både større og flere enn
i dag — både de man fikk og de man
ikke fikk. Både Hallingdalselva og
Heimsila har vært gode ørrettelver.
Det var vel de flestes erfaring at elvene
umiddelbart etter utbyggingen ble
merkbart dårligere.
Det må nok ha hatt noe med vannstanden og endringer i den naturlige
rytme å gjøre.
Men i dag er fisket like godt igjen
som noen gang før. Det kan ha noe
med kultiveringsarbeid å gjøre, eller
rett og slett at fisken er som folk flest
— den tilpasser seg forholdene bare
den får litt tid på seg. Jeg har selv talt
over 100 fiskere i sving på en gang
langs Hallingdalselva gjennom Gol, en
strekning på knapt 15 km.
De samme vurderinger kan gjøres
om Heimsila, der spesielt Eikredammen har blitt et yndet sted for sluk- og
fluefiskere. Derimot er strekningen fra
dammen og ned til Gol intet verd
lenger for fiskerne. Her varierer
vannstanden fra flomnivå til tørt elve-

leie i løpet av få timer, avhengig av
bruken av sluseportene i Eikredammen. Om denne strekningen kan man
nok snakke om nærmest total ødeleggelse, både m.h.t. landskap og fiske.
Terskelbygging
La meg også få nevne terskelbyggingen i Hallingdalselva. Den har gitt
meget gunstige resultater rent landskapsmessig, har gitt bedre bademuligheter, og skapt ideelle forhold for fluefiskere.
Innsjøer og f_jellvann har reguleringen fart verre med. Flyvannet ved
Nøsen og Tisleiafjorden på Golsfiellet,
begge et ledd i Åbjørautbyggingen,
var i sin tid noen av våre mest fiskerike fiellvann. Selv med en fiskekortpris på tre kroner pr. uke i Tisleiafjorden (ifølge Aftenpostens reisehåndbok
for 1950), lot fiskerne seg ikke skremme. Idag våger man i turistbrosjyrene
ikke å gå lenger enn å antyde at her er
anledning til sportsfiske. Det skulle
karakterisere situasjonen godt nok.
Vannene som er sterkt regulert, fylles opp til normalt igjen fra juni måned når trafikken begynner i fjellet,
men dette synes ikke å ha hjulpet
fisken.
Ettersom disse traktene fra gammelt
av også er blant våre største seter- og
hytteområder, er det nok riktig å snakke om reelle skadevirkninger. Noe av
det samme må gjelde for større vann
som Djup, Stolsvatn, Ustevatn, skulle
jeg tro.
Jakt som binæring til jordbruket er i
økonomisk betydning relativt beskjeden, og omfatter rype- og skogsfugl,
hare, rådyr og elg. Gode jaktmuligheter er en attraksjon man gjerne reklamerer med på tider av året da andre
ferieattraksjoner er tvilsomme.
Jeg for min del kjenner ikke noe til
interessekonflikter mellom jegere og
kraftutbyggere. Jeg kan heller ikke se
hvordan en regulering i særlig grad
kan ha innflytelse på småviltjakten.
Ingen har uteblitt
Det er helt klart at utbyggingen i
Hallingdal har ikke skjedd uten at det
synes. Men jeg har ennå tilgode å
møte turister som har beklaget seg
over kraftlinjer og tunnellutslag, heller
ikke har jeg hørt om turister som har
uteblitt fra Hallingdal av den grunn.
Nå vil det vel være en altfor drøy
påstand å hevde at kraftgatene har
blitt en del av vårt kulturlandskap,
men jeg tror folk flest aksepterer at
menneskelig aktivitet må sette spor
etter seg, og at disse spor så langt det

gjelder samfunnsnyttige aktiviteter ikke nødvendigvis bør oppfattes som
ødeleggende og skjemmende.
Når dalen kom såpass godt fra sin
jobbetid i femti- og sekstiårene, kan
det ha hatt noe med sindige hallingdølers innstilling å gjøre, i en tid da
sparsomhet og nøkternhet fortsatt var
en dyd. Jeg tror det er få hallinger som
ville vært utbyggingen foruten. Og
helt sikkert ingen blant dem som måtte ha eller føle ansvar for distriktets
økonomi og utvikling.

Kraftindustrien
Sverige øker
investeringene
Kraftindustriens
investeringer
under perioden 1981 —85 går
opp til ca. 25 milliarder svenske
kroner, dvs. 5 milliarder pr. år.
Det er en økning fra nærmest
foregående femårsperiode på 36
prosent. Økningen beror i første
hand på introduksjonen av kull
for såvel el- som fjernvarmeproduksjon. Disse anlegg settes i
drift under den senere del av 80tallet.
En annen kategori som øker
sin andel er energislag. Investeringene i disse alternative energislag går opp i mot 1,2 milliarder sv. kroner. Av disse svarer
varmepumper for en tredjedel.
Utbyggingen av kraftanlegg
kjennetegnes av lange planerings- og utbyggingsperioder
med høye investeringskostnader. I løpet av perioden behøver
kraftindustrien låne ca. 7 milliarder kroner for å klare utbyggingen. Gjenstående 18 millioner kroner selvfinansieres.
(CDL og Svenska Kraftverksföreningen)

Per Spærenny
formanni SIE
Overingeniør Per Spæren, NVE, ble
valgt til ny formann i SIE på årsmøte
på Klækken 9. februar 1982. Spæren
overtok formannsvervet etter overingeniør Arne Bjørntvedt, som frasa seg
gjenvalg.
FOSSEKALLEN
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Krafiverkenei Orklatenker
ogsågrønt
lo000 drivhusbjørk klar for utplanting i vår

Etter forslag fra Natur- og landskapsavdelingen har Kraftverkene i Orkla
bestilt ca. 10 000 bjørkeplanter fra
Skjerdingstad planteskole på Melhus.
Planteskolen samlet inn frø på Nerskogen høsten 1980. Frøene ble sådd i
brett i begynnelsen av juni i år og nå i
oktober var plantene 30 —40 cm høge.

Kraftverkene i Orkla har ved bruk
av landskapsarkitekt utarbeidet plan
for etablering av vegetasjon bl.a. Nerskogdammen. Denne bjørka vil da bli
en del av den trevegetasjon som skal
plantes på berørte arealer ved dammen.
I alt er det planlagt utsatt over

14 000 planter, derav bjørk ca. 3000
og furu ca. 6000.
I tillegg blir det aktuelt å bruke bl.a.
drivhusbjørk andre steder ved Grana
kraftverk, i Innerdalen og ved andre
anleggsstederpå Kvikne.
Tore Olav Sandnæs

Gassfyrt kraftverk på Kårstø
Forslagfra Naturvernforbundet
Norges Naturvernforbund
foreslår et
gassfYrt el-kraftverk i Kårstø der Statfjord-gassen skal ilandføres.
— Det er et halmstrå for om mulig
å berge gjenværende vassdrag, sier
formannen i Naturvernforbundet, Per
Olav Tveita, til Vårt Land. Han understreker at Naturvernforbundets utgangspunkt hele tiden har vært at det
er unødvendig å bygge ut nye kraftverk for å dekke kraftbehovet de kommende år. Et slikt kraftverk vil være et
alternativ til vassdrag Regjeringen går
inn for å bygge ut.
I den tekniske prosessen blir det
utskilt mye tørrgass i separasjonsanlegget i Kårstø. Erfaringer fra andre
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prosjekter tilsier, ifølge Tveita, at det
neppe blir bygd petrokjemisk industri i
Kårstø-området.
— Naturvernforbundet
vil si seg
villig til at det blir bygd et gassfyrt
kraftverk nær Kårstø. Dette er nytt fra
vår side. Nordsjø-gassen er svovelfattig og gir lite forurensning. Denne
inneholder derimot litt nitrogen, men
den er nokså lett å fjerne fra avløpsgassen, sier Tveita på spørsmålet om
ja til gassfyrt kraftverk er god naturvernpolitikk, og han legger til at dette
er et virkemiddel for å nå et annet
naturvernformål, å berge gjenværende
vassdrag. Et slikt kraftverk kan i første
omgang gi en energimengde på linje

Fossekallen har bedt sjefingeniør
Arne Otto Fagerberg, EEP om en
kommentar til de- utsagn som her er
gjort. Han poengterer at man i dette
tilfelle står overfor en sammenligning
mellom
økonomi
og naturvern.
— Det dreier seg om en debatt som
NVE som fagetat ikke bør delta i.
Derimot er det etatens oppgave å legge
frem grunnlag for en slik diskusjon,
f.eks. i dette tilfelle informasjon om
hva det ville koste det norske samfunn
å bygge og drive et slikt gasskraftverk
sammenlignet med kostnaden av en
utbygging av vannkraft som ikke skal
vernes. Tall i den forbindelse er det
imidlertid ikke mulig for meg å fram-

med kraften i Alta, sier han.

legge nå, sier Fagerberg.

Norsk Kranindustrii Eidijord:

Oppstartingvil skje i august
Oppstartinga av den nye verksemda i Eidfjord, Norsk Kranindustri A/S, vil
venteleg skje i august. Og då vil verksemda få einerett på sal av bygningskranar
i alle dei nordiske landa. Det skal og produserast taubanar i NVE -lokala.
— Dette er ei sak som vi har arbeidd
mykje med, og det er særs gledeleg at
vi har funne ei løysing, seier ordførar
Jakob Sæbø. — I byrjinga vil verksemda gje Eidfjord 8 —10 nye arbeidsplassar. Men det er von om fleire.
— Det vart teke kontakt med eit
finsk industrikonsern,
som mellom
anna dreiv med produksjon av bygningskranar, fortel Sæbø. — I sektiåra
selte ein nordmann rettigheitane sine
til dette finske firmaet. Dei har dreve
med produksjon av bygningskranar
sidan den tid.
Avtalen, som vi har fått i stand,
gjev oss einerett på produksjon og sal

av bygningskranar i alle dei nordiske
landa. Tidlegare har Noreg fått kranene sine frå Mellom-Europa. Men frå
hausten av vert kranene heilnorske.
Og alle hovudkomponentane som skal
nyttast i produksjonen, er norske.
Grunnen til at vi tok kontakt med
firmaet, var at dei i lengre tid hadde
vore på leiting etter eigna lokale i
Noreg. Det hadde Eidfjord, og i NVE
sine lokale får Norsk Kranindustri til
rådvelde 1250 rutemeter.
I tillegg til kranproduksjon skal det
og lagast taubaner. Allereie no er det
kome inn fem tingingar på skitrekk.

Tilfeldig kraft
en verdifull ressurs
Det er med tilfredshet vi har lest generaldirektør Sigmund Larsens appell i
pressen og i Fossekallen nr. 8 —81,
om i større grad å benytte tilfeldig
kraft til ugaranterte leveringer til elektrokjeler med brenselfyrt reserve.
Om landets elektrisitetsverk mannjevnt går inn for en aktiv salgspolitikk
med denne målsetting, vil det kunne
bidra til å redusere garanterte forsyningsforpliktelser, og dermed vil kraftbalansen forbedres i den forestående
kritiske periode.
I Skiensfjordens kommunale kraftselskap (SKK) har vi i mer enn 15 år
gått inn for å opparbeide eget marked
for ugarantert kraft til elektrokjeler
med brenselsfyrt reserve. I alt har
selskapet nu ca. 125 slike avtakere,
med årsforbruk tilsammen ca. 100
mill. kWh. (Dette representerer henimot 10 % av SKK's kraftsalg til alminnelig forbruk.)
Etter oljekrisen i 1973 var det ikke

— Vi vonar sjølvsagt at verksemda
utviklar seg bra, og då er det von om
at Eidfjord får fleire nye arbeidsplassar
i tilleg til dei 8 —10, som trengs i
oppstartinga, seier Jakob Sæbø til Hardanger Folkeblad.
Anleggsleder Olav Nummedal opplyser til Fossekallen at lokalene som
Norsk Kranindustri skal inn i utgjør en
del av en verksted- og lagerbygning på
3000 kvm som vertskommunen nå
overtar etter at anleggsvirksomheten
er slutt. Det har vært visse problemer
med å skaffe egnet industri til Eidfjord
som kan gjøre nytte av de ledige lokaler kommunen overtar etter anleggsdriften. Så vidt vi skjønner går også
kommunen inn som aksjonær i det nyetablerte selskapet.

Slutt
Eidfjord

lenger mulig å basere salget av ugarantert kraft på ekvivalent oljepris.
Slik leveranse er av dårligere kvalitet
enn vanlig garantert levering, og den
medfører for kjøperen tilleggsinvesteringer til oppvarmingsanlegget.
Det er etter vår mening vanskelig å
basere leveransene på en markedspris
som stadig varierer, da dette avregningsmessig vil være meget komplisert.
For at kjøperen skal ha et sikkert
økonomisk grunnlag for valg av ugarantert kraftlevering, praktiserer SKK
fastpris for slik levering som er noe
redusert i forhold til den vanlige tariff
for garantert kraft.
For at ugarantert kraft skal få innpass, er det også nødvendig i størst
mulig utstrekning å unngå avbrudd i
slik leveranse.
Skiensfjordenskommunale kraftselskap

Anleggsvirksomheten i Eidfjord
synger nå på siste verset.
I løpet av 1982 vil alle som har vært
knyttet til anlegget være fraflyttet, opplyser anleggsleder Olav
Nummedal til Fossekallen. Det
er bare opprydding, og en del
planting og tilsåing som stort
sett gjenstår.
Det føles vemodig?
Etter en anleggstid på hele
ni år forlater man ikke stedet
uten å føle vemod. Vi har hatt et
godt forhold til befolkningen i
de kommunale
myndigheter.
Det har i det hele tatt vært en
god arbeidsplass,
poengterer
Nummedal, som legger til at
man gjerne skulle hatt Breheimen å gå til nå — det eneste
større anlegg som er igjen i SydNorge.

Th. Holst Eggen
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Parallell utvildingi Norge og Sverige?:

Ola Nordmannog Medelsvensson
satserpå elektriskoppvarming
Av Tor Inge Akselsen

Spørsmålene omkring produksjon og forbruk av energi
er vanskelige. Utnyttelse av vannkraften, som må betraktes som den viktigste energikilde her til lands, medfører for eksempel ulemper for natur og miljø. Problemet blir å påvise hvordan vi skal kunne dekke den
økende etterspørselen etter elektrisk kraft uten å bygge
ut flere vassdrag. Hvor finner vi en energikilde som er
like fordelaktig økonomisk som vannkraften, og som
ikke ville medføre ennå større problemer for vårt miljø?
Man skulle kanskje tro at lavkonjunkturene i både norsk og internasjonal økonomi ville «løse» problemet, at
utviklingen ville resultere i stagnasjon
eller begrenset vekst i forbruket av
elektrisk kraft. Utviklingen har imidlertid vist at selv om det totale energiforbruket er blitt påvirket, kan man
ikke se klare tegn på en slik utvikling i
el-forbruket. Først og fremst har dette
sin årsak i at stigende oljepriser ikke
bare har ført til redusert økonomisk
vekst, men også til en betydelig overgang fra oljebasert til elektrisk oppvarming.

Også i Sverige
I denne forbindelse er det interessant å
notere at svenskene ikke bare venter,
men bevisst vil framskynde, en slik
overgang. Blant annet innføres det nå
en differensiert tariff som innebærer at
det blir billigere å bruke elektrisitet om
natta og om sommeren, altså i perioder hvor belastningen på nettet ikke er
så høy. Av helt ferske prognoser Centrala Driftledningen (samarbeidsorgan
for de svenske kraftprodusentene) har
lagt fram, kan vi se at man i vårt
naboland regner med en vekst på omlag 3 prosent pr. år i det samlede elforbruket i perioden fram til 1990.
Dette er da ikke sensasjonelt, vil
mange bemerke. Annerledes blir det
imidlertid om vi ser på det forbruket
man venter innen oppvarmingssektoren. Her venter man en formidabel
økning — på omlag 17,5 milliarder
kilowattimer (TWh) fram til 1990, eller rundt 7 —10 prosent årlig.
Denne oppsiktsvekkende
veksten
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skyldes i all hovedsak at man venter at
svært mange vil gå over fra olje til
elektrisk oppvarming. Bakgrunnen for
dette igjen er at det også i Sverige etter
hvert er blitt et betydelig gap mellom
oljepriser og kostnader for elektrisitet.
Dessuten er det er klart ønske å minske Sveriges avhengighet av importert
olje. Senest ble dette understreket av
Riksdagen for snart et år siden.
Ved den utvikling som her er skissert, regner svenskene faktisk med å
erstatte i underkant av 2 millioner
tonn lett fyringsolje med elektrisk
kraft i 1990. Da vil bl.a. tre av fire
småhus være helt eller delvis basert på
el-oppvarming, mot hvert tredje småhus i dag. Dette betyr at 880 000 flere
småhus vil få elektrisk oppvarming.
Den relativt sterke kraftbalansen i Sverige gir rom for å erstatte olje med
elektrisitet både i industrien og i oppvarmingssektoren.
Den utvikling svenskene nå spår,
bygger selvsagt på flere viktige forutsetninger. Man har blant annet tatt
utgangspunkt i at både brutto nasjonalprodukt og det offentlige forbruk
vil øke med 2 prosent årlig. Den samme veksttakt har man regnet med i
industriproduksjonen.
Realkostnaden
på elektrisitet ventes å ligge fast, mens
man har tatt utgangspunkt i en økning
i oljeprisen på en prosent i årlig gjennomsnitt.

Pris-gap
Ser vi så på Norge igjen, kan vi registrere at vi allerede har et stort gap
mellom oljeprisene og prisene på
elektrisk kraft. Det er blitt noe mindre

i den senere tid, men det er fortsatt på
omkring 10 —15 øre pr. kilowattime.
Vi kan i alle fall konstatere at en
vanlig
norsk
familie
(forbruk
15 —20 000 kilowattimer pr. år) kan
spare 2000 —2500 kroner pr. år ved å
satse på elektrisitet framfor oljefyring.
Det bør da ikke forundre noen at vi
nå kan merke en klar overgang fra
olje til el-kraft. Trolig er det dette som
er den viktigste årsaken til at el-forbruket innen alminnelig forsyning i
1981 lå over 2 TWh høyere enn forutsatt i energimeldingen, og det til tross
for at den økonomiske vekst har vært
lavere enn forutsatt.
Vi må gå ut fra at den utviklingen
som her allerede er i gang, mest sannsynlig vil fortsette i 80-åra. Det er
nemlig grunn til å vente at prisforskjellen mellom olje og elektrisitet vil
bli betydelig også i de nærmeste år.
(En viss nedgang i oljeprisen kan man
ikke se bort fra, men i så fall vil det
trolig bare være midlertidig). Potensialet for en slik overgang er stort. Årlig
brukes det omkring 2 millioner tonn
olje til romoppvarming her i landet.
Hvis vi tenkte oss at dette skulle erstattes med elektrisitet, ville det bety at
forbruket økte med rundt 20 TWh. En
så storstilet overgang vil nok ikke
komme, men norsk elforsyning er
selvsagt urolig med hensyn til framtida. Vi har nemlig ingen muligheter til
å øke takten i kraftutbyggingen så
mye at vi tilnærmelsesvis kan møte
den etterspørselen vi måtte vente om
folk virkelig fikk øynene opp for fordelen av å skifte ut oljekaminen med
panelovnen.

Kjernekraft og vannkraft
Over Kjølen er det andre utsikter. Der
er kraftbalansen god etter at folkeavstemingen i mars 1980 ga klarsignal til
å sette flere nye kjernekraftverk i drift.
I 1990 vil man i svenske vannkraftverk og kjernekraftverk ha en produksjonskapasitet på omlag 120 TWh
i normal årsproduksjon. Vannkraften
vil svare for noe over halvparten av
dette. Med tillegg av bidrag fra varmekraftverk fyrt med olje og kull,

Ledelsesutviklingi NVE

Fossekallen har tidligere omtalt et
program for intern ledelsesutvikling 1
NVE.
Målsettinger er:
1 . Utvikle ledere på ulike nivå.
Utvikle sentrale medarbeidere.
Underholde en prosess som
fremmer utvikling av medarbeidere, organisasjon og miljø.
De to første ukene av et treukers seminar er i denne sammenheng nå gjennomført for en pilotgruppe rekruttert
fra alle NVE's direktorater. Gruppen
består av tjenestemenn fra saksbehandler til fagsjef-nivå.
Mange av oss som ble bedt om å
delta i opplegget, så imidlertid på dette
med skepsis. Når stadig større oppgaver blir pålagt vår etat samtidig som
de politiske myndigheter viser liten
vilje til å gi oss tilstrekkelig frihet i
forbindelse med avlønning og stillings-

etablering, slik at institusjonene ikke
får den arbeidskraft den trenger, kan
treukers seminarer fortone seg som en
utilbørlig ekstrabelastning for den som
sitter nede i organisasjonen og føler
problemene på kroppen.
ble
Den skeptiske innstillingen
imidlertid snudd til et positivt engasjement allerede i første seminaruke.
Med tanke på de endringer vi må
vente etaten skal gjennomleve i de
kommende år når det gjelder organisasj6n, arbeidsoppgaver og ledelse, ble
det etter hvert vår overbevisning at
Administrasjonsdirektoratets initiativ i
forbindelse med ledelsesutviklingen er
nødvendig.
Innenfor en bevilget ramme på
noen få hundre ord kan det være
vanskelig å gi en utfyllende omtale av
seminaret. Dette må derfor utstå til
senere. Vi vil derimot understreke det
verdifulle i at søkelyset gjennom fo-

redrag, diskusjoner, gruppearbeider og
rollespill er satt på relevante problemstillinger som personutvikling, samarbeid, ledelse og organisasjonsteori.
Det kan videre nevnes at man i en
viss grad har benyttet ledere i etaten
som foredragsholdere, noe vi tror har
bidratt til å gi seminaret den nødvendiForhåpentligvis
ge etatsorientering.
har vi som deltagere fra mellomskiktet
dessuten ved dette vært i stand til å
formidle visse impulser oppover.
Til slutt to tankevekkende utsagn,
referert fra seminaret.
Frydendal, Innsetverkene: «NVE er
mer enn Middelthunsgt. 29».
Sørensen, SO: «I en tid da vår organisasjon går en uviss fremtid i møte og
man registrerer indre svakhetstegn,
må en være klar over at vi fortsatt har
en rekke styrkefaktorer og at disse er
dominerende.»
Hartmann/ Stabell/ Thorsen

Deltakere i NVE's program for
ledelsesutvikling våren 1982:
gassturbiner o.1., kommer totalproduksjonen av elektrisitet opp i omkring 133 TWh. Forbruket antar man
vil stige fra 95 TWh i dag til omlag
130 i 1990. Altså vil man få et eloverskudd. Men da har man regnet
med den produksjon man kan få fra
oljefyrte varmekraftverk, som normalt
vil være ute av drift og bare fungere
som reserve. Igjen er det ønsket om å
redusere oljeforbruket som er bakgrunnen.
Det som også er interessant, er at
svenskene gjennom dette opplegget
har signalisert at de ønsker så mye
som mulig av kraften til innenlands
forbruk.

Usikkerhet
Hvis ikke noe uventet skulle skje, kan
vi altså få en parallell utvikling innen
i Sverige og
oppvarmingssektoren
Norge i 80-åra. I tillegg til at overgang
fra olje til elektrisitet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, bidrar den også til å

frigjøre olje til formål hvor den er
vanskeligere å erstatte. Dessuten vil en
reduksjon av oljeforbruket medføre
mindre utslipp av forurensende stoffer
til luft.
Det er naturligvis knyttet en del
usikkerhet til anslagene over den
framtidige utviklingen også når det
gjelder etterspørselen etter elektrisitet.
Elforsyningen er selvsagt klar over
denne usikkerheten når nye utbyggingsprogram planlegges.
Men for norsk elforsyning kan det
nå bli et reelt problem at vi ikke vil ha
nok kraftproduksjon til å møte utviklingen. Vi kan likevel komme et lite
stykke på veg ved i første omgang å
dagens produksjonssystem
utnytte
mer fleksibelt dvs, ved å øke mulighetene til å veksle mellom bruk av olje
og elektrisitet (tilfeldig overskuddskraft) til oppvarming. Da kan vi satse
på elektrisitet når vi har gode nedbørsforhold, og vi kan bruke mer olje i
tørrår.

Akselsen, Arne T., førstekonsulent, AP,
Berntsen, Tor-Odd, overingeniør, SDR,
Ulla-FørBjordal, Roar, overingeniør,
re-anleggene, Frydendal, Lars, overingeOlav,
Frøystein,
niør, Innset-verkene.
overingeniør, VU, Glømmi. Øistein, overingeniør, SKL, Hartmann. Ragnar, overingeniør, SBM, Hindrum, Hans, overingeniør, ESS, Hofstad, Knut, overingeniør,
E-stab, Kroken, Svein, overingeniør, SPK,
YrLenes, Kaare, administrasjonssekretær,
kesorganisasjonenes Sentralforbund, MarSBG, Nes,
heirn. Agnar, overingeniør,
Tormod, overingeniør, SK-Bjerkvik, Nicolaisen, Bjarne, overingeniør, VVT, Nilsen,
Birger, kontorsjef, AAØ, Nilsen, Kai
Bjørn, førstekonsulent, SOE, Otnes, Jacob,
fagsjef, VH, Røed, Egil. overingeniør, EK,
Salvesen, Arthur, overingeniør, SEV, Stabell, Knut, overingeniør, SKG, Stein, Halvard, overingeniør, SDS, Strømmen, Ola,
Thorsen,
VF-Østlandet.
overingeniør,
EEM, Taaje,
Kjell, avdelingsingeniør.
StatstjeneGeir, administrasjonssekretær,
Asbjørn,
Vatnehol,
stemannskartellet,
kontorsjef, AE og Aars. Øystein, overingeniør, Akademikernes Fellesorganisasjon.
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kontra
jord og skogbruk
« —Vannkraftutbyggingens
virkninger på jord- og
skogbruk.» Dette var emnet
for det tredje seminaret i
rekken omkring virkninger
av vannkraftutbygging som
Vassdragsdirektoratet
arrangerte på Leangkollen
17. —19. februar.
Mens de to foregående seminarene konsentrerte seg

Generaldirektør Sigmund Larsen, som
åpnet seminaret, understreket at hensikten bak måtte være å bidra til å få
klarlagt kraftutbyggingens virkninger
på godt og vondt — på andre
brukerinteresser i vassdragene.
Det kan nok likevei være slik at
vannkraftutbygging
litt for lett blir
betraktet ut fra et nokså ensidig motsetningsforhold til andre brukerinteresser i vassdragene, framholdt Larsen. —Energiressursene alene legges
på den ene vektskålen, og skadevirkningene på den andre. De positive
virkninger blir gjerne oversett.
For landbrukets del vil for eksempel
skadevirkningene være godt dokumentert gjennom utmåling av erstatninger ved skjønn. De positive virkninger er derimot lite dokumentert.
Dette fører til at vi i den generelle
vurdering av vannkraften står i fare
for å bedømme den bare ut fra det vi
vet om skadevirkningene, sa Larsen.
Fra neddemming til turisme
Seminaret anslo en stor bredde, både
m.h.t. foredragsholdernes
emnevalg
og skadevirkninger /interessesamspill:
Fra neddemming av dyrket mark,
virkninger
for reindriftsnæringen,
endring av grunnvann og andre hydrologiske forhold med både positive
og negative følger (jordvanning), utnyttelse av tipper og massetak, flomsikring gjennom magasinering
av
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om vassdragsreguleringers
virkning på henholdsvis fiske
og vilt, var denne gang ca. 60
representanter fra landbruket, forskningsinstitusjoner,
kraftutbyggere og forvaltningsinstitusjoner samlet til
en tilsvarende meningsutveksling om vannkraftutbygging og jord-/ skogbruk.

vann i flomperioder, til mer indirekte
virkninger — veibygging og andre
anlegg som jord- og skogbruk kan dra
nytte av, og turisme.
Noen av foredragene tok utgangspunkt i lokale eksempler, ikke alle
med like stort hell etter undertegnedes
mening; En forsamling som trøttes av
så å si bare lokale detaljer, fortjener i
det minste en lettfattelig og mer generell konklusjon.
Fagsjef Knut Ove Hillestad (NVE
Natur- og landskapsavdelingen) sitt
foredrag om bruk av tipper og massetak demonstrerte hvor lettfattelig og
interessant mye kan sies gjennom en
god lysbildeserie.
Utredningsfasen aldri god nok
Før seminarets avsluttende diskusjon,
etter tre dager og i alt 17 foredrag,
innledet representanter for bondelaget,
landbruksdepartementet
og
vassdragsdirektoratet om henholdsvis
bondenæringens syn, ønskelige forundersøkelser og erfaringer fra konsesjonsbehandlingen.
Avdelingsleder Karl Stokke, Norges
Bondelag, framholdt at energi — som
for det øvrige samfunn — også er en
forutsetning -for matproduksjon
og
jord- og skogbruk. —Bøndenes interesse er her på linje med andre i
samfunnet. Men understreket Stokke,
planleggings- og utredningsfasen kan
aldri utføres godt nok, både med tanke

på å få fram skadevirkningene og å få
avveid disse, og for å få rettferdiggjort
virkningene overfor de som blir skadelidende.
Jordskiftesjef
Sverre
Øvstedal,
landbruksavdelingen — Landbruksdepartementet, viste til den saksgangen
Landbruksdepartementet
legger til
grunn, hvilken helhet vurderingen foretas ut fra, og hvilke ønskemål man
kan ha til både ytterligere sakkyndighetsvurderinger og et mer helhetlig
flerbruksperspektiv.
Sjefingeniør
Oddvar
Fossheim,
NVE — Vassdragsdirektoratet, framhevet den spesielle beskyttelse lovverket gir jord- og skogbruk i forhold til
vasskraftutbygging. Også fløting går
foran vasskraftutbygging som rettighet
ut fra rettslig sedvane.
— Vi har dessuten et stort erfaringsmateriale for hvordan vasskraftutbygging virker på jord- og skogbruk.
Med den åpne planlegging vi har
for kraftutbygging her i landet, er det
også få byggeprosjekter
som blir
gjenstand for så mye systematisk
gransking, sa Fossheim — og viste til
at § 4 a i vassdragsreguleringsloven
stiller krav til at utbygginger skal ta
hensyn til de store og bestemmende
interesser i vassdraget.

Debatt-«smakebiter»
Følgende utdrag fra den avsluttende
diskusjon skal ikke utgi seg for å være
dekkende for hele debatten, men må
tas som «smakebiter»:
Ingvald Godal, tidl. ordfører i Vinje,
styreformann
i landssammenslutningen av vasskraftkommuner: — Også jordbruket tilpasser seg nye situasjoner, selv om det til dels har vært
store skader i enkelte sammenhenger.
Prisen aksepteres hvis de økonomiske
vinninger er å foretrekke. Det krever
at vinningshensikten er klar — kommunenes krav vil selvfølgelig være at
det man vinner økonomisk må være
så fordelaktig at det klart overgår skadene.
Fagsjef Bo Wingård, NVEs avdeling for vasskraftundersøkelser,
om
vannbruksplanlegging / vannbruksforhandlinger:
—Generalplan og fylkesplan, som
foretas av kommune og fylke, er faktisk ikke lovlig bindende vedtak. Bindende blir derimot sektorplanene gjennom konsesjonsvedtak.
Vannbruksforhandlinger,
flerbruksplanlegging, framgår ikke av noe
lovverk og er derfor heller ikke bindende på noen måte. Det burde kan-

Hva fikk du ut av
seminaret?

— Et seminar av stor verdi som en
rent opplysende konferanse om kraftutbyggingens virkning på jord- og
skogbruk, og hvilke mål vi for framtida må ha for undersøkelser og opplysninger som grunnlag for avgjørelser av reguleringssøknader.
Ellers må det være interessant å
konstatere at to så vesentlige faktorer
for næringslivet som kraftutbygging
og jord- og skogbruk kan utvikle seg
ved siden av hverandre uten større
konflikter.

Øyvind Sørlie,
førstesekretær,
arealkontoret — Landbruksdepartementet:
— Det har i skuffende stor grad
dreid seg om positive erfaringer fra
enkelt-kommuner som økonomisk har
kommet godt ut av en vassdragsutbygging.
Utbygginger som Gaular, Orkla/
Grana og Alta — med alvorlige konsekvenser for landbruket — har vært
lite nevnt.
Gjennom en diskusjon om skjønn
og økonomisk erstatning er kortsiktige
økonomiske interesser satt foran de
langsiktige og ressursmessige.

skje overveies å ta dette inn i lovverket?
Jan Åge Riseth, statskonsulent —
reindriftsadministrasjonen,
kom i et
noe forsinket innlegg inn på reindriftsnæringens plass: — Det er en rådende
forestilling at noen små områder her
og der ikke kan bety så mye. Det er
tydelig at de fleste vet altfor lite om
hvilke arealbehov reindrifta har, sa
Riseth — og understreket lovens bokstaver om plikt til å legge naturgrunnlaget til rette også for reindriftsnæringa.
storch

Steinar Skjeset
h, professor, Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd:
— En nyttig utveksling av erfaringer om meninger, forhåpentlig til
fremme av samarbeid over faggrensene.
På samme måten som naturen har
sitt samspill, økologi, må også vi som
brukere
— utbyggere, jord- eller
skogbrukere — gå med i et nødvendig
samspill for å forvalte naturgrunnlaget på den beste måten.

Oddvar F osshei
m, sjefingeniør,
NVE- Vassdragsdirektoratet:

Ingvald Goda 1, siv. ing., tidligere
ordfører i Vinje kommune, styreformann i landssammenslutningen av
vasskraftkommuner:
— Det var interessant å møte representanter for de forskjellige interesser omkring ei vasskraftutbygging i et
samlet forum, og å få høre de ulike
syn i en slik sammenheng.
Av interessante foredrag vil jeg særlig nevne fagsjef Hillestads (Natur- og
landskapsavdelingen NVE) om bruk
av tipper og massetak som nyttearealer, og statskonsulent Albert Swifts
(Landbruksdepartementet)
om jordbru ksvatning .
Ellers er det alltid nyttig å bli kjent
med de nye trekk i utviklingen.
storch
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•NHK-seminar
om reguleringer
og grunnvann
«Høyesterettsdommen
gir myndighetene
absolutt medhold når det gjelder Altasaken. Ikke på noe punkt har de 17 høyesterettsdommerne
funnet at saksbehandlingen strider mot våre lover og regler
(. . .). Likefullt tror vi at NVE også har
lært en god del av denne saken og at man
nok kanskje vil endre en del av framgangsmåten i saksbehandlingen slik at man kan
unngå unødig bråk i eventuelle lignende
saker i framtida».
(Finnmark Dagblad)
«Alle parter bør akseptere dommen som
nå er avsagt. (. . .) Det bør bli ro. Ta det
rolig må imidlertid verken Alta kommune,
Kautokeino kommune eller næringslivet i
kommunene. Nå bør en sette inn alle
tilgjengelige krefter for å hente inn det som
er mulig å ta til lokalsamfunnet som et
resultat av utbygginga av Alta/Kautokeino-vassdraget.»
(Altaposten)
«Vi forstår meget godt at Folkeaksjonen er
skuffet ikke bare over dommen, men over
at den var enstemmig. Men la det være
klart at om noen i et anfall av bitterhet
skulle falle for fristelsen å kalle den en
politisk dom, så er det galt. Det er en
juridisk avklaring som har skjedd (. . .).»
(Nordlys)
«. .konklusjonen er klar, og dermed har
landets høyeste rettsinstans talt. Det er
skapt ro på et viktig område. (. . .) Vi håper
at vi aldri behøver å oppleve en strid i den
bitterhet og fanatisme som har preget Altasaken. Men i det ligger også håpet om at vi
skal slippe en kraftutbyggingssak med så
mange svakheter som den herredsretten i
skarpe ordelag og Høyesterett i noe mildere grad har kritiseri denne gang. Med
rette.»
(Bergens Tidende)
«Ingen nordmann oppnådde større heder
siste uke enn Sigmund Larsen, generaldirektør for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen. Domsavsigelsen i Høyesterett
om Alta-saken skjøv selv verdensmesterskapet til side i radio og TV (. . .).»
(Knut Endresen
Ingenlør-nytt)
«Høyesteretts dom i Alta-saken ble en
brakseier for Staten og har formodentlig
for godt renset luften etter den forgiftende
debatt og de store ulydighetsaksjonene
som har fulgt i sakens kjølvann. (. . .)

Nesten oppsiktsvekkende var det at førstvoterende siterte ordrett den sterke kritikk
i skjønnsretten over saksbehandlingen
—
og deretter tok avstand fra den. Det hadde
karakter av en mortifikasjon, så nær en
refselse som vel mulig.»
(Verdens Gang)
«Etter denne dommen må man se i øynene
at naturverninteressene
tillegges minimal
vekt ved konsesjonsbehandlingen. (. . .) På
denne måten setter dommen naturverninteressene mange år tilbake, og vi slutter oss
til dem som på bakgrunn av denne dommen tar til orde for en lovendring som
ivaretar naturverninteressene
på en mer
betryggende måte.»
(Dagbladet)
«Det er grunn til å puste lettet: Med en
enstemmig dom har Høyesterett satt punktum for Alta-saken. (. . .) Staten og Norges
Vassdrags- og elektrisitetsvesen får medhold på alle vesentlige punkter, og det
efterlates ingen tvil om at storting og regjering har hatt sitt på det tørre (. . .).»
(Aftenposten)
man bør ikke trekke de konklusjoner
som bl.a. Naturvernforbundet
synes å gjøre: At dommen betyr et klart tilbakeskritt
for verneinteressenes plass. Vi har gjennom det tiåret da Alta-saken har vært
under behandling fått klare forbedringer
både i lovverk, praksis og holdninger for å
ivareta verneinteresser og brukerinteresser.»
(Gro Harlem Brundtland
Arbeiderbladet)
«Høyesteretts dom i Alta-saken er enstemmig, entydig og udiskutabel. (. . .) Med
denne avgjørelsen har Høyesterett slått en
kraftig og ødeleggende pæl gjennom den
hets mot våre politiske myndigheter som
aksjonistene i Alta-spørsmålet har drevet
gjennom flere år nu.»
(Morgenbladet)
«Dommen (. . .) bør få betydning for behandlingen av liknende saker i framtiden.
Det vil ikke bare gjelde NVE, som i framtidige konsesjonssaker
må være pinlig
nøyaktig i sin saksbehandling, men også
Naturvernforbundet
og andre utbyggingsmotstandere, som bør søke å holde sin
argumentasjon
innenfor
rimelighetens
grenser og på et forsvarlig plan.»
(Stavanger Aftenblad)

Norsk Hydrologisk Kornit (NHK) skal
2. —3. november i år arrangere seminar om vassdragsreguleringers
innvirkning på grunnvannet.
Vassdragsreguleringers innvirkning
på naturmiljøet er naturlig nok et
emne som interesserer mange mennesker. Emnet er komplisert og meningene er ofte delte, også på faglig hold.
Som nøytralt og uavhengig organ
vil NHK gjerne bidra til å fremskaffe
og diskutere det faglige grunnlag og de
erfaringer man i dag har på ulike områder.
Innleggene samt eventuelle sammendrag / konklusjoner fra diskusjonen på seminaret vil bli publisert i
NHK's rapportserie. Man håper at
denne rapporten vil gi status over de
forskningsresultater og erfaringer vi i
dag sitter inne med etter 60 —70 år
med vannkraftutbygging.
Målgruppen for seminaret er særlig
ment å være forskere, rådgivende ingeniører, konsulenter og vannkraftutbyggere. I tillegg bør sentrale saksbehandlere i offentlige organer, jurister
som behandler vassdragsreguleringer
samt institusjoner innen jord- og
skogbruk være representert.
Arrangørene anser at rapporter og
innlegg fra gjennomførte vassdragsreguleringer vil danne kjernen i seminaret.
Det inviteres til innlegg / foredrag
både fra relevant forskning og/eller
basert på observasjoner og erfaring fra
gjennomførte reguleringer. Forslag til
innlegg, helst med et kort sammendrag, bes sendt NHK's sekretariat før
1. juni 1982, opplyser komitåsekretæren, overingeniør Egil Skofteland til
«Fossekallen».
Deltakerantallet er begrenset til ca.
50 personer. Ved eventuell overtegning forbeholder arrangørene seg rett
til å fordele deltakelsen etter faglig bakgrunn og virkefelt.
Seminaret blir holdt på LiIlehammer
turisthotell hvor det også er ordnet
med innkvartering for dem som ønsker det.
FOSSEKALLEN
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Oppsynsmannsstillingeri NVE

Hydrologtil
Vestlandsverkene
AvJanAlne

Noen ord om Oftedals kommentarer
Fossekallen nr. 8 / 8 1.

i

Jeg har ventet lenge med å svare på
disse kommentarene i påvente av at
noen andre skulle gjøre det. Det har
hittil ikke skjedd, og derfor ber jeg om
spalteplass i Fossekallen til noen bemerkninger.
Jeg har ikke skrevet eller sagt at det
er noen byrde å sette seg inn i nye
arbeidsmetoder, maskinelt utstyr m.v.
Det er alltid inspirerende med noe
nytt, men alt arbeid er ikke alltid like
meningsfylt. Og det er bare det at det
er lite å leve av, når en ikke synes å få
den betalingen en mener og vet, en
har gjort seg fortjent til.
Forstår heller ikke hva du mener
med at ledelsen har gjort så mye for å
bedre tilværelsen og arbeidssituasjonen for opps. mennene. Jeg tror ikke
oppsynsmannsstillingene ved SK's anlegg er mere attraktive enn ved kraftanleggene. Dessuten var mitt innlegg
ikke spesielt myntet på SK's anlegg,
men også kraftanleggene, forbyggningsanleggene og også opps.m. ved

kraftverker i drift. Altså NVE's anlegg
og drift generelt.
Og jeg fastholder at ledelsen og arbeiderne diskuterer arbeid og lønnsspørsmål m.m. seg imellom, og at
opps.m. holdes utenfor. Tenk bare på
arbeidstiden som praktiseres ved SK's
anlegg i sommer- og vinterhalvåret.
Her fikk en bare en revidert fridagskalender tilsendt. Det var alt. Oppsynsmennene og deres organisasjon, ble de
spurt?
Det kunne saktens ramses opp en
hel del annet også. Men mitt innlegg i
Fossekallen nr. 5 / 8 1 var ment som
historikk, og en vekker for både ledelse, arbeidere og for kollegaer. Ikke
som klagesang i den forstand. Og det
ser ut til å ha truffet blink og ikke gått
over målet. Det var også hensikten.
Jeg takker deg for din uforbeholdne
støtte når det gjelder pensjonsgrunnlaget. Vi er vel også enige i mange ting.
For eks. lønnsforhold, pensjonsalder,
boliger m.v. Men det sentrale her, er
den store og viktige saken, lønnsplasseringen i forhold til arbeidsfunksjonen opps.m. har.
Magnulf Aanvik

Parallellforingsgruppekonstituert
En arbeidsgruppe som skal ta for seg
de forskjellige faktorer som har betydning for parallellføring av kraftledninger er opprettet.
Gruppen har følgende medlemmer:
K. Stabell, SKG, formann
B. Vik, SKA
0. Erdal, SDF
T. Holm, EKT
K. L. Eliassen, SKG, sekretær
Det er i tillegg utnevnt kontaktpersoner innen en rekke berørte avdelinger.
Gruppen skal foreta en omfattende
registrering og vurdering av de momenter som er av betydning.
Etter første møte har gruppen utformet et forslag til liste over emner som
skal behandles. Under hvert emne tenkes flere underpunkter. Her er bare
nevnt det viktige punktet personsikkerhet.
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Listen omfatter følgende emner:
Bygging
Personsikkerhet
Lover, forskrifter, normer,
retningslinjer
Personsikkerhet
Drift
Personsikkerhet
Arealmessige forhold
Landskapsmessige forhold
(estetikk)
Prosjektering / dimensjonering
Forsvars / sivilforsvarsmessige
hensyn
Dersom noen måtte ha kommentarer til listen eller ønsker å supplere den
ville vi sette pris på å bli kontaktet.
Kontaktpersoner og involverte avdelinger vil bli holdt løpende orientert
om arbeidet. Om andre ønsker informasjon, kan henvendelse rettes til:
K. L. Eliassen, SKG, tlf. 46 98 00,
linje 540.

I desse dagar blir det tilsett ein hydrolog ved Vestlands-verkene sin driftsadministrasjon i Sauda. Dette er ein
nyoppretta stilling, og Vestlands-verkene blir det første av Statskraftverkene sine driftsområde som tilset ein
medarbeidar innan dette fagfeltet.
Bakgrunnen for å opprette denne
stillingen, var at Hydrologisk avdeling
i Oslo hadde vanskar med å utføra dei
mange nye kontrolloppdrag som kom
i samband med utbygginga i Eidfjord
og Ulla-Førre. Dette på grunn av stillingstoppen.
Som ein naturleg følgje av dette,
vart det reist spørsmål om det ikkje
var rett å desentralisere ein del av
desse oppgåvene.
Også når det gjeld teknisk og økonomisk drift, finn det nå stad ei desentralisering ved at driftsområda i
sterkare grad enn før skal ta del i
driftsplanleggjing og korttids produksjonsplanleggj ing.
I samband med planleggjinga av
produksjonen, er det viktig å kjenne
dei hydrologiske forholda ute i nedslagsfelta til kvart tid. For Kvilldal
kraftverk er det nå laga ein hydrologisk modell som blir kjørt på datamaskin i Sauda kvar dag (denne kjem vi
tilbake til i eit seinare nummer av
Fossekallen).
For innhenting av hydrologiske og
meteorologiske data fra reguleringsområda og bearbeiding av desse, såg
vi ved Vestlands-verkene det som ønskeleg med.ein eigen medarbeidar innan fagfeltet hydrologi.
Derfor vart det vedtatt å oppretta
ein ny stilling som avdelingsingeniør
ved vår administrasjon med bl.a. følgjande arbeidsoppgåver:
planleggje ei rasjonell drift av
målestasjonane for Folgefonna,
Eidflord og Ulla-Førre.
inspisere, vedlikehalde og eventuelt byggje nye målestasjonar.
ha ansvaret for snømålingar og
berekning av snømagasin.
setje i verk innsamlingar, systematisere, kontrollere og arbeide
vidare med registrerte data.
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Fin skidag på Flesaker
Thor Johansen, Velferdskontoret
Østlandsverkenes skirenn 1982 gikk av stabelen 6. mars. Skirennet som første
gang ble arrangert på Mår i 1949 og som fra 1952 har vekslet mellom de
forskjellige Østlands-verkene var i år lagt til Flesaker med Flesaker transformatorstasjon og Hakavik kraftverk som arrangør.
Prikkfritt arrangement
De hadde nedlagt et grundig forarbeid,
noe vi alle fikk ta del i gjennom et vel
gjennomført arrangement.
Løypene
var velpreparerte og ga like forhold
for alle. Vi hadde vel alle satt pris på
at den sola som forsiktig tittet fram på
formiddagen hadde tatt skrittet fullt ut
og strålt ut både lys og varme under
løpet. At den i stedet gikk i dekning
bak skyene, var det lite arrangøren
kunne gjøre noe med. Det så da heller
ikke ut til at det la noen demper på
innsatsviljen og det gode humøret som
samtlige av de nærmere 60 deltakerne
og deres heiagjenger stilte opp med.
Område 5 beste 3 man nslag
På kvelden var det fest på Idrettens
Hus på Vestfossen, hvor vi fikk en
-

Veteranen Ivar II. Sørensen har deltatt i
skirennene siden starten på Mår kraftstasjon i 1948.

deilig middag og kaffe. Gunnar Grimnes var kveldens toastmaster og sørget
for å bringe oss gjennom middagen på
en grei og trivelig måte. Ivar Sørensen
ga oss muntre tilbakeblikk fra de første skirennene på Mår, og John Egil
Knutsen hadde alle med seg da han
takket for god mat.
Høydepunktet ble nok likevel premieutdelingen hvor det var fine premier til samtlige av deltakerne. Videre
var det utdeling av vandrepokaler der
område 5 med Mykstu. Haugen og
Heiland vant Brødr. Berntsen's pokal
til beste 3-mannslag uansett klasse.
Mykstu og Haugen sikret også område
5 NEKF's pokal til beste 2-mannslag
under 42 år.
Olav Skogheim vant NEKF avd.
61's pokal til beste løper med den
glimrende tiden 29,59 på den 10 km
lange løypa.
Hovedkontorets pokal til beste 2mannslag over 42 år gikk til Nore ved
B. Trulsen og 0. Vedhus. Trulsen gikk
også av med NVE's premie som i år
ble delt ut til beste løper i klasse
43 —49 år.
Klasse B hadde også sin vandrepokal for beste 2-mannslag på idealtid,
Thor Furuholmens pokal. Denne ble
vunnet av J. E. Knutsen og A. Vedhus, Nore.
Og kondisjonen holdt . . .
Etter premieutdelingen var det dans til
musikk av Anker Kristoffersen, og det
så ikke ut til at de fysiske anstrengelsene tidligere på dagen satte noen demper på danselysten. Dette er ikke sagt
for å antyde at noen bevisst unnlot å
ta ut alt med tanke på kveldens fornøyelser. Tvert i mot, vi vil påstå at
det var uttrykk for at både form og
kondisjon er på topp nettopp denne
vinteren som skisporet har brakt oss
mer gull og ære enn vi kanskje egentlig har godt av.
Alt i alt fikk vi ta del i et hyggelig

og tvers igjennom vellykket arrangement. En hjertelig takk til arrangørene
som hadde satt alt inn på å gi oss en
trivelig skihelg.
Nedenfor følger resultatene for de
beste.i hver klasse:
Østlandsverkenes skirenn 1982
Under 35 år — 10 km
0. Skogheim, Oslo-kontoret 29,59
A. Grimnes, Hakavik
33,46
A. Aspeli, Kristiansand
34,09
35

43

10 km
42 ar
G. Mykstu, Område 5
A. Haugen, Område 5
M. Øygarden, Tokke

30,29
30,35
30,40

10 km
49 år
B. Trulsen, Nore
A. Røv, Tokke
0. Heiland, Område 5

33,48
35,34
37,09

—

—

—

—

Forts. neste side

Ottar Gaard, Hovedkontoret,
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Ny varighets-kurvefor
tilløp?

Omfordeling
av statskraften
fra 1. juli 1984

I Fossekallen nr. 8/81 blir det presentert varighetskurver for tilløp og produksjon i det norske vannkraftsystemet pr. 1.1.80. Tilløps-kurven avviker
vesentlig fra et tilsvarende diagram
som NVE la frem i Engergimeldingen, kfr. nedenstående Fig. 6.3.2.
Diagrammet i energimeldingen viser at det vil opptre betydelige spill +
flomtap i alle år (basert på standardserien 1930 —59). Selv med nedbørsforhold som i det tørreste år dreier det
seg om tap på 4 —5 TWh for vannsør for Salten pr.
kraftsystemet
1977/78.
Fossekallens tilløps-kurve indikerer
derimot at det i 17 —18 av 30 år
overhodet ikke vil opptre tap. Betyr
kurven at det i løpet av to år (fra
1.1.78 til 1.1.80) har skjedd en dramatisk opprusting av vårt vannkraftsystem, eller representerer tilløpskurven
et tilfelle av frihåndstegning / arbeidsulykke?
Ifølge NVE's siste årsberetning (kfr.
Vår Virksomhet 1980, s. 14) har
foreløpig regiVassdragsdirektoratet
strert opprustingsmuligheter tilsvarende ca. 8 TWh per år i våre eksisterende kraftvassdrag. Også dette tall harmonerer dårlig med tilløps-kurven i
Fossekallen nr. 8/81.
Det er imidlertid fremtiden som er
mest interessant. Hva om Fossekallen

— Når Statskraftverkene inngår nye
kontrakter om kraftleveranser til alminnelig forsyning etter 1. juli 1984,
vil dette bli gjort slik at avtakerne —
fylkeselektrisitetsverk og andre større
kraftselskaper — får lik dekningsgrad
basert på tilgang og behov pr. 1. juli
1982. Totalrammen for tildeling av
statskraft vil ikke bli utvidet. Dette betyr at avtakerne ikke får den fastkraft
de ber om.

50 —54 år — 10 km
G. Bondal, Område 1
0. Vedhus, Nore
J. Bakkalia, Tokke

32,58
36,45
42,43

55 —59 år — 10 km
0. Sætrang, Flesaker
K. Akselsen, Porsgrunn

32,48
42,34

Over 60 år — 10 km
I. S. Bjerke, Nore

48,31

B-klassen — 5 km. Middeltid 30,40
+ 1 sek.
J. E. Knutsen, Nore
+ 31 sek.
A. Løken, Flesaker
31 sek.
2. S. Bjørtuft, Mår
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Kraftproduksjonen i vannkraftsystemet
sor for Salten pr. 1977/78 med tilsigsforhold som i perioden 1930 —1959, med
årene ordnet etter avtagende vannkraftproduksjon.

med det første presenterte et stolpediagram tilsvarende det i energimeldingen, men basert på det vannkraftsystem som man idag vet vil være
bygd ut i slutten av 80-åra?
Arild Økland

70 millioner i statsstønad til energiøkonomisering
Hovedstyret har overfor Olje- og energidepartementet tilrådd at det i 1982
blir gitt til sammen 70 millioner kroner
i statsstenad til 48 elektrisitetsverk som
arbeider med tiltak for forsterkning av
de lokale fordelingsnett. Bevilgningene
gjelder altså arbeid for å begrense det
såkalte nett-tapet, den energi vi taper
ved kraftoverføringer. Midlene som nå
er blinket ut, gjelder arbeidet for å videreføre allerede påbegynte prosjekter.

Kjøperne av statskraft bør i løpet av 1982 få beskjed om hvor mye
statskraft de vil få tilgang på etter 1.
juli 1984.
Dette er noen av hovedpunktene i et
brev fra Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen til Olje- og energidepartementet om statskrafttildelingen i 1984.
I den samme tilråding til departementet er det også nevnt at Statskraftverkene kan påta seg å øke fastkraftsalget
til den kraftinterrsive industrien med
7 —800 millioner kilowattimer (GWh)
på årsbasis innen 1985. Her er det
imidlertid etter NVE's oppfatning en
forutsetning at det blir en moderat reduksjon av den kontraktsmessige leveringssikkerhet for all fastkraft til både
alminnelig forsyning og, så langt det er
mulig å endre gamle kontrakter, til industrien.
NVE frarår at det blir inngått avtale
om import av svensk fastkraft, etter
for
den såkalte «svenskeavtalen»,
Statskraftverkenes egen regning. I stedet blir det foreslått at de som måtte
være interessert i slik kraft får tilbud
om å kjøpe denne til selvkost, ca. 20
øre pr. kilowattime levert engros. Kontrakter om leveranser av slik kraft vil i
så fall ikke bli tatt i betraktning ved tildeling av statskraft.

NHK-sekretæren invitert til
Tsjekkoslovakia

Overingeniør Egil Skofteland er sekretær i Norsk hydrologisk komiæ. Han
er invitert til en ukes opphold i Bratislava og Praha av den tsjekkoslovakiske hydrologikomiæen i slutten av april. I Praha skal han forelese for det
Internasjonale
hydrologiske etterutdannelseskurset. Emnet er hydrologi i
utviklingsland: Måleteknikk, stasjonsnett, hydrologi og vannforsyning,
samt påliteligheten og omfanget av
observasjonsdata. Oppholdet i Praha
inkluderer også en studietur til hydrologiske forsøksfelter.
Til de internasjonale kursene i Praha inviteres fremtredende forskere og
vitenskapsfolk fra hydrologiske institusjoner. Skofteland har en bred erfaring innen emnet hydrologi i utviklingsland. NHK synes dette er en hyggelig bekreftelse på at norske hydrologer gjør en betydelig innsats også i
andre himmelstrøk.

Overing. Egil Skofteland diskuterer ulandshydrologi under et UNESCO-møte
Paris.

Kobbelv-utbyggingen

I dagene 3. —5. mars ble det holdt et
nytt kurs om dammer, forskrifter og
erfaringer, denne gangen på Fagernes.
Det forrige ble holdt for to år siden på
Gol og ble behørig referert i Fossekallen nr. 5 for 1980 av Aspen og Stensby.
Nå som den gang ble kurset arrangert av Norske Sivilingeniørers
Forening sammen med Norges avdeling av den internasjonale komite for
store dammer og Vassdragsregulantenes Forening. Også denne gangen var
oppslutningen stor og flere søkere
måtte avvises. Kurset vil derfor bli
gjentatt neste år. I alt var det 80
deltakere og 15 foredragsholdere,
hvorav henholdsvis 14 og 7 fra NVE.
Opplegg og emnevalg var lite endret. Foredragene var praktisk rettet.
De ble ledig fremført og som regel
ledsaget av instruktive lysbilder. Arrangementet var prikkfritt.
L. S. Pran

Kalles refleksjoner

Fortrinnsrett for det lokale nceringslivet
Jeg har med interesse lest reportasjene
fra Kobbelv-utbyggingen i nr. 1/82.
Disse gir et godt inntrykk av vårt
nyeste anlegg. På et punkt er det imidlertid kommet inn en unøyaktighet.
Det står på s. 16: «Etter konsesjonsbetingelsene skal også NVE i den grad
dette faller naturlig og under hensyn
til anbudspriser m.m., gjøre sine innkjøp i lokalsamfunnene». I konsesjonsbetingelsene eller mer korrekt «Reguleringsbestemmelser
for Statsregulering for utbygging av Kobbelv-vassdraget m.v.» står det ingen ting om
dette. Imidlertid gir sitatet et riktig
uttrykk for Statskraftverkenes holdning i dette spørsmålet. Hvordan
henger så dette sammen?
Kravet om at stedlig industri, han-

Damkursene
er populære

dels- og transportbedrifter skal ha fortrinnsrett, ble under konsesjonsbehandlingen reist av de to berørte kommunene. Sørfold og Hamarøy. I
Statskraftverkenes
kommentarer
til
innkomne uttalelser heter det om dette
punktet: «Vi er enige i fortrinnsrett for
stedlig industri, handels- og transportbedrifter forutsatt konkurransedyktige
tjenester.»
Under den videre konsesjonsbehandlingen i NVE's hovedstyre, Oljeog energidepartementet, industrikomiteen i Stortinget og til slutt- i Stortinget
ble ikke denne saken spesielt nevnt.
Som påpekt foran, er den heller ikke
nevnt i reguleringsbestemmelsene.

Produktivitetskampanjen
Uff, det var et langt
ord! Enda lenger
var rundskriv nr.
414. På tre sider
fikk vi lese om
kampanjegruppas
arbeid til nå, men
ikke et eneste ord
om tiltak for å øke
produktiviteten.
Kanskje noen av de sju vise menn
burde byttes ut med kvinner?

KALLE

Agnar Marheim
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Itaipu kraftstasjon, 12 600 MW
Av Jon Tveit

I grenseelven Parana mellom Brasil og Paraguay bygges
kraftstasjonen Itaipu hvor effektinstallasjonen blir 12 600
MW fullt utbygget. Det tilsvarer 2/3 av Norges samlede
effektinstallasjon idag. Undertegnede besøkte dette gigantanlegget i september 1981. Besøket var en ekskursjon
samband med at CIGRE, Study Committee 31 og 32 arrangerte møte i Rio de Janeiro.

Noen karakteristiske data
for prosjektet
Nedslagsfelt:
820 000 km2
(Norges flatemål 323 917 km2).
Vannføring:
Maksimum 28 400 m3/ sek.
Middel 8 440 m3/sek.
Minimum 2 850 m3/sek.
Magasin:
Overflate ved HRV 1460 km2
(Mjøsa 366 km2)
Volum 29 • 109m3
Fallhøyde 120 m
Flomløp, dimensjonert
for 62 000 m3/sek.
Maskininstallasjoner:
Antall aggregater 18 sek.
Francisturbiner, Voith 715 MW
Generatorer, BBC 700 MW
Frekvens 9 stk. med 50 HZ og
9 stk. med 60 HZ.

Et gigantprosjekt
Anleggslederen, en barsk amerikaner
innledet introduksjonen på følgende
måte: «Hvis dere nå sier at dere har
aldri sett noe større så er mitt svar at
det har heller ingen andre». En hel by
var bygd opp for anleggsstaben 9 500
boliger, og 40 000 mennesker hadde
vært tilknyttet anlegget da aktiviteten
var på topp.
Totalt skulle det graves og sprenges
ut 61 millioner m3 jord og stein. Det
ville gå med 12 millioner m3 betong,
og fyllingsdammen ville få et volum
på 16,6 millioner m3.

20

FOSSEKALLEN

NR.

3-82

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt
mellom Brasil og Paraguay. Brasil er
den dominerende part i prosjektet. Totalforbruket i Paraguay er idag kun på
175 MW, mens maskininstallasjonen i
Brasil ved utgangen av 1980 var
32 000 MW. I Brasil er det under
bygging ytterligere 27 000 MW.
Kontakten ble inngått i 1973. Det
første store trinn i prosjektet var å
legge om elven for å tørrlegge dam- og
stasjonsområdet. En kanal 2000 m
lang, 150 m bred og 90 m dyp løste
dette problemet. Dette var fullført i
1978 og representerer verdens største
omlegging av vannløp.
Det første aggregat vil bli satt i drift
i 1983, og deretter vil det bli satt i drift
3 til 4 aggregater hvert år.

Prestisje kan være kostbart
Tilfeldigheter har ført til at i Brasil
anvendes 60 HZ, mens Paraguay har
valgt 50 HZ. Den lille part ville ikke
Vike, og derfor måtte halvparten av
aggregatene bygges for 50 HZ og den
andre halvparten for 60 HZ.
Når Brasil i den første tiden skal
avta det alt vesentlige av kraften og
den skal transiteres til østkysten, må
det spesialarrangementer til for overføringssystemet. Løsningen har blitt at
Brasil's halvpart overføres på et 750
kV vekselstrømssystem, mens Paraguay's 6000 MW skal overføres over
ett ± 600 kV likestrømssystem. ASEA
har fått leveransen av omformerstasjonene. Gjennomføringen av Skagerrakforbindelsen og de gode erfaringene
med denne var nok en god referanse
for ASEA i denne sammenheng.
Itaipu skal drives som en
elvekraftstasjon
Den enorme dammen er først og
fremst bygd for å oppnå ønsket fallhøyde på ca. 120 m. Parana har nemlig beskjedent naturlig fall ved Itaipu.
Når magasinet er fyllt opp, skal det
holdes nær maksimum fylling det
meste av tiden. Kraftstasjonen blir derved nærmest en elvekraftstasjon, og

Perspektivskisse av Itaipu kraftstasjon med dam og magasin.

Thailandfår
off-shore
kraftverk

Iguassufallene

magasinet blir en enorm innsjø med
relativt konstant vannspeil.
Det skulle ikk'e foretas noen som
helst rydding av skog eller jungel før
magasinet ble fyllt.

tørt da vi besøkte severdigheten, men
skuet var imponerende. Det føles nærmest som en helligbrøde å fortelle om
et slikt storslått naturskue med tørre
ord. Sanser og følelser blir grepet. En
føler seg liten i en storslagen natur.

Hva så med naturvernet?

Hva sier så naturvernerne i Brasil om
dette? Det vet jeg lite om, men dette
området av Brasil er et yndet turiststrøk med en rekke fine turisthoteller.
Iguassufallene i grenseelven Iguassu
mellom Brasil og Argentina er en av
Syd-Amerikas størSte turistattraksjoner. Disse ligger ca. 40 km fra Itaipu i
en nasjonalpark av virkelig anseelig
størrelse, 2200 km2 i Brasil og 600
km2 i Argentina. Disse parkene ble
grunnlagt så tidlig som i 1931. Selv
om det gjøres store inngrep i naturen
ved byggingen av Itaipu prosjektet,
viser dette at det også er stor forståelse
for natur og «perler» i denne. På
spørsmål ble det svart at det aldri ville
komme på tale å bygge ut Iguassufallene.
Disse fallene er imponerende. Fallene strekker seg over en bredde på 4
km, og vannmassene styrter seg ned i
et juv med fall ca. 100 m. Niagara for
eksempel blir beskjeden sammenlignet
med dette. Dessverre var det heller

Brasil et land med muligheter
Arealet av Brasil er større enn alle
europeiske land tilsammen når det
sees bort fra Sovjetunionen. Folketallet er mellom 120 og 130 mill. Landet
har store ressurser å bygge på. Det er
eksportør av matvarer og har ingen
problemer med å skaffe mat til egen
befolkning (og maten var fortreffelig).
Her skal ikke regnes opp hva som fins,
men Fossekallens lesere bør være interessert i å vite at det lokale vannkraftpotensialet anslåes til 213 000 MW.
Det er også vilje til å bygge landet.
Brasilianerne er innstilt på å komme
på topp teknologisk sett. Det satses
enormt på å være selvhjulpne. Turbinene, generatorene og transformatorene til Itaipu bygges i Brasil. Vi gikk
gjennom disse bedriftene (V oith og
BBC i Sao Paulo) og det v ar imponerende konstruksjoner vi fikk se.
La det avsluttningsvis være helt
klart at brasilianerne kan mer enn å
spille fotball. Og for et deilig land!

Verdens hittil største off-shore
dampkraftverk er nylig tatt i
bruk utenfor sydkysten av Thailand. Den seilbare plattformen
er bygget av det japanske Mitsuikonsernet, og selve dampturbinanlegget av det sveitsiske firma BBC Brown Boveri & Cie.
Den 82 MW store kondensasjonsturbogruppen
kan levere
nok elektrisitet til å dekke det
meste av det industrielle og
private strømbehov i Khanomdistriktet. Det oljefyrte kraftverket er på størrelse med et boliganlegg for 12 familier. Det er
på bestemmelsesstedet forankret
til betongsøyler på havbunnen,
men kan til enhver tid bukseres
til et nytt område. Ikke minst vil
et slikt mobilt kraftverk være et
interessant alternativ til tynt befolkede områder med sterkt
voksende eller sterkt vekslende
elektrisitetsbehov, og derav krav
til en fleksibelt oppbygget elektrisitetsforsyning.

Lat no den nve lenesteWnta la ein
retteleg god klent, vesle Per, sa mor
huns.
Eg torer
Pappa provde i
gar, og da slo ho.
Det var tralikkontroll,
og ein vart
stansa JOr ufOrsvarleg kovring.
Har De
vorte teken fiir a ha
kovri
.fOrt? spurde politimannen.
Nei, aldri, svara billOraren.
Kor lenge har De hatt fina•kort?
Sidan i gar.
FOSSEKALLEN
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NVE's personale
Endringer i januar 1982
Nytilsatte:
Boldermo, Bjørn
Faratun, Synnova
Hagen, Ivar
Helgesen, Tom
Holten, Lars
Kilvik, Odd Arild
Lundhagen, Anders
Raad, Britt M.
Schei, Bastian
Sundsvalen, Laila
Sætrang, Inger
Thiseth, Torstein
Træen, Jan
Varkold, Trine Lise

Spesialarbeider
Ktr.ass.
Spesialarbeider
Adm.sekretær
Avd.ing.
Avd.ing.
Fagarbeider
F.ktr.fullm.
Fagarbeider
Ingeniør
Adm.sekretær
Avd.ing.
Avd.ing.
Bibliotekar

Avansement og opprykk:
Andresen, Sissel
1002
Berg, Arthur
0995
Berntsen, Ove
0032
Eng, Sigurd
0991
Hagen, Svenn Erik
0988

Fiskeoppdretter
Maskinm.ass.
Avd.ing.
Fagarbeider
Ledningsmester

Rana-verkene
Vestlands-verkene
Rana-verkene
SOE
SDR
SBG
Gjøvik trafostasjon
SAA
Aura-verkene
SBG
ES
SD
SBP
AAA

Vestlandsverkene
Nore-verkene
ESS
Smestad trafostasjon
Område 3

Hjukse, Tor
Holmestad, Otto V.
Løkke, Kristian
Sjølseth, Einar
Sælthun, Nils R.
Tveit, Olav T.
Amland, Nils

0967
0034
0034
0991
0968
099 f
0032

Statshydroglog
Overing.
Overing.
Fagarbeider
Førstehydrolog
Fagarbeider
Avd.ing.

VHD
SKS
ESO
Aura-verkene
VH
Vestlands-verkene
SOS

Fratredelse med pensjon:
Bratteng, Tor
Fagarbeider
Madsen, Haakon
Opps.mann
Sjølseth, Einar
Fagarbeider

Smestad trafostasjon
Nore-verkene
Aura-verkene

Fratredelse, annen:
Gundersen, Torill
Horn, Nicolai
Haatvedt, Else
Rydningen, Ulf
Sandvold, Tor Olav

Ktr.ass.
Ingeniør
F.ktr.fullm.
Ingeniør
Ingeniør

SAA
SE
AAØ
VHI
Eidfjord-anleggene

Dødsfall:
Hansen, Einar

Fagarbeider

Mår kraftverk

Endringeri februar1982
Nytilsatte:
Bergaas, Tone
Dannevig, Stener
Eriksen, Lars Søe
Gørbitz, Inger M.
Holmefjord, Eivind
Kleven, Tore
Kaasa, Oddbjørn
Lein, Ivar
Madsen, Bjørn
Mikalsen, Frank L.
Moe, Kristin
Morch-Hansen, Stein
Nielsen, Arne R.
Nyløkken, Olav
Tenfjord, Elsa S.
Trondsen, Trond I.
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Ingeniør
Avd.ing.
Avd.ing.
Ktr.ass.
Ingeniør
Ingeniør
Driftsarbeider
Overing.
Avd.ing.
Avd.ing.
Ktr.ass.
Konsulent
Betjent
Førstesekretær
Ktr.fullm.

SDB
VVK
SEA
SAA
VHI
SPK
Rød trafostasjon
SPU
Tokke-verkene
ET 6
SAA
AI
AAA
AP
SAA

Førstesekretær

SKG

NR.

3-82

Avansement og opprykk:
Evjemo, Gunnar
0011 Konsulent
Kraft, Øyvind
0011 Konsulent
Reuterdahl, Bengt
0033 Avd.ing.

AJ
AJ
ESO

Fratredelse, annen:
Akselsen, Tor Inge
Bakken, Lisbeth
Christensen, Gisela
Foss, Brit Sunde
Hansen, Margareth
Krogh, Elisabeth
Olsen, Pål G.
Sollie, Siw Høglund
Vassbø, Ottar

Konsulent
Ktr. fullm.
Ktr .ass.
Ktr. fullm.
Ktr.ass,
Ktr. fullm.
Ktr. fullm.
Ktr. fullm.
Montasjeleder

AI
VA
AAA
SAA
SAA
AAA
SAA
SAA
Flesaker trafostasjon

Dødsfall:
Sørensen, Kristoffer

Avd.ing.

SEL

Ny teknologi betyr bedre
boligtilbudfor NVE-ansatte
I hovedkontoret har vi forlengst venUtvalgets innstilling er som tidligere
net oss til «hullet» i Frognerparken.
nevnt meget omfattende.
Konklusjonen er:
De færreste har vel regnet med å bli
I Den foreslåtte traseendring bifaldirekte berørt av dette arbeidet, bortles.
sett fra utsikten til renere badevann en
II Før tunnellen under friluftsanleggang i fremtiden. Folk i driftsavdeget påbegynnes, sprenges det ut et
lingen har muligens hørt enkelte rykhallsystem i fjellet 100 m NNØ for
ter om «Menteurutvalget» i forbindelSmestad Trafo. Her blir det inse med utgravingene, men dette utstallert SF6 —anlegg med tilstrekvalgs arbeid har til nå vært hemmeligkelig kapasitet til å overta funksjoholdt etter pålegg fra Sivilforsvaret.
nene
til friluftsanleggene
Nå kan imidlertid utvalgets innstilpå
Kringsjå og Smestad. De nåværenling på 666 sider gjøres kjent for ofde kontrollrom kan benyttes med
fentligheten og Fossekallen vil med
ubetydelige ombygginger. Disse
spesiell tillatelse bringe et kort resyme.
hallene vil kreve et relativt beskjeFor å forstå bakgrunnen for innstildent areal, (jfr. Fossekallen nr.
lingen er det nødvendig å bringe en
kort historikk.
4/81 s. 32 —34) og NVE's utlegg
vil bli vesentlig lavere enn ved
Midt i 70-årene fant utbyggerens
tilsvarende anlegg siden utgiftene
entreprenør at sprengningsarbeidet på
fordeles på flere etater. Pga. den
strekningen Frognerparken-Lysakerelgode sikkerhet ved nyanlegget har
ven ville bli vesentlig fordyret og forDirektoratet for Sivilt Beredskap
sinket p.g.a. vanskelige grunnforhold
gitt tilsagn om støtte.
på den planlagte trase. Det viste seg at
III De frigjorte arealer på Kringsjå vil
fjellet var vesentlig mer oppsprukket
av hensyn til kommunens vanskeenn de geologisk sakkyndige hadde
lige økonomiske situasjon bli solgt
regnet med. Samtidig fant anleggsfolk
på auksjon. Kjøperen(e) må også
i arbeid med stikkledninger eksepsjokunne dokumentere god skatteevnelt godt fjell i området nord for
ne. Det vil også bli lagt vekt på en
traseen. Det ble derfor besluttet å
estetisk tilfredsstillende utbygging.
sprenge tunnellen der.
Det vil f.eks. ikke bli tillatt å bygge
Den nye trase ville passere Husebyhøyere enn den nåværende bebygbakken rent under Smestad Trafo.
gelse på Kringsjå.
Samkjøringen som ble underrettet
om planendringen i brev av 1.4.76 i IV Husebyområdet vil bli benyttet til
boliger for statsansatte. NVE vil
samsvar med § 2 i lov nr. 15 av
kunne bli tildelt opptil 50 av disse.
16.6.61, innla protest. Det ble påpekt
Planen er å bygge 2 —6 rums terat friluftsanlegget er gammelt, medtatt
rasseleiligheter av god husbankav luftforurensing og frostskader og at
standard. Siden tomten er gratis og
innføringen av arbeidsmiljøloven har
grunnarbeidet foreslås finansiert
gjort vedlikeholdsarbeidet vanskelig.
ved å selge friluftsanlegget til
Den fremragende undergrunnsekspert
NORAD, antar en at prisen vil
U.N. Menteur, som ble tilkalt som
ligge 20 —25 % under tilsvarende
særlig sakkyndig konkluderte sin uttaOBOS-leiligheter.
lelse slik: «This equipment is in no
Kommunen har bifalt dette forcondition to withstand bad vibraslaget under forutsetning av at leitions.»
lighetene tildeles utenbygdsboende
For å unngå en tidkrevende rettsak
som kan dokumentere god skatom denne tvisten, ble partene enige
teevne.
om å nedsette et utvalg som skulle
Interesserte bes sende skriftlig
forhandle seg frem til løsning. Det fikk
søknad til Velferdskontoret innen 1.
følgende sammensetning:
april 1982. Konvolutten merkes «MenFormann, U.N. Menteur
teurprosjektet».
For utbyggeren A. Liar
For Menteurutvalget
For Samkjøringen, Ein. Ltigner
Anne Christophersen, PR-sekretær

GårKielland
ring?
Jeg har med interesse lest intervjuet
med Ulla Førres dyktige anleggsleder
Jacob Kielland, i Fossekallen nr.
9/1981.
Men det er forstemmende at han
betegner det som sløsing med Guds
gaver å la vassdrag i Suldal forbli
uberørt efter at nærmere 90
av
kommunens vassdragsressurser er utbygget. Driver vi ikke en helt utilbørlig rovdrift på Guds gaver og oppfører
oss som om vi var den siste generasjon
på Jorden? Videre sier Kielland: «Dei
burde maka seg til å gå ut av bilen og
gå ein tur innover høgheia. Da vil dei
kunna gå i dagevis utan å sjå spor etter
anlegget.» Har Kielland virkelig opplevet dette, må han enten ha gått i ring
eller hatt bind for øynene. Det er jo
nettopp det motsatte som er tilfelle.
De som foretrekker å oppleve natur
fra bilvinduet de kan virkelig få sine
ønsker oppfylt takket være Ulla-Førre.
Kielland sier om vassdragsutbygging: «Her skaper ein noko av ingenting — null forbruk». En neddemmet
Valdalen, en tørrlagt Ulla har altså
null verdi. At Suldalslågen synes å ha
verdi skyldes tydeligvis laksen hvor
man kan regne seg fram til en kilopris
selv om den blir høy.
Man kan være enig eller uenig i
videre vassdragsutbygging
i Suldal.
Enhver utbygging har sine åpenbare
økonomiske fordeler på kort sikt, det
er gjerne vanskeligere å se skadevirkningene som imidlertid alltid vil være
der. I Ulla-Førre utbyggingen er der
fremdeles mange konsekvenser som
ikke er avklaret. Ordfører Bakka peker
i et intervju i Stavanger Aftenblad i
januar bl.a. på klimavirkninger av
Blåsjø, isvansker i Sandsfjorden og
jordskjelvutløsning
p.g.a. Blåsjø og
Svartevannsmagasinet.
Andre usikre
punkt vi vil peke på er virkninger for
villreinstammen og for fjellbeitene i de
områder vassdragene tørrlegges. Jacob
Kielland bør derfor ikke forsøke å
dekke over de helt åpenbare skadevirkninger. Ulla-Førre er tross alt landets mest omfattende naturinngrep.
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 — Maj
Oslo 3

KNUTOVEHILLESTAD

SYSENDAMMEN
OG LANDSKAPET

ysendammen
og landskapet

I serien «Kraft og miljø» har NVE —
Vassdragsdirektoratet
utgitt
nr.
3.Heftet fås ved henvendelse til Naturog landskapsavdelingen.

Tidligere har nok mange av oss
bygningsingeniører betraktet en fyllingsdam bare som en haug med stein,
og forslag fra landskapsarkitekter kunne ofte bli bet;uktet som fordyrende
«tull». Etter å ha lest heftet forstår
man at dammen er et byggverk.
Teksten er kort og grei. Mer enn
halve heftet består av fotografier, som
forteller mer enn mange ord.
Det er nå blitt standard praksis også
å ha engelsk tekst. Dermed vil vi
etterhvert unngå det gamle problemet
med å finne stoff til de mange henvendelser fra utlendinger.
Som tilskuer kan jeg tillate meg å
skryte av oss selv. Mine kolleger som
har arbeidet med Sysendammen, har
grunn til å være stolt av byggverket
der det ligger godt synlig fra riksveien
over Hardangervidda.
Erik Tondevold

Trykk:

Haakon

Arnesen

AiS,

Oslo

