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En verdensbegivenhet tildro 
seg i Toronto i sommer, konf e- 
ransen om forandringene i vår 
atmosfære - og andre steder. 
Arne Tollan, VH, deltok på 
konferansen, og i dette num- 
meret kan du Iese hans rap- 
port. Den er ikke morsom. 
Den er svært viktig. 
SIDE4. 

Toronto skyline. 
Foto: Arne Toi/an. 

Søya-anlegget 
under fullføring 
Elva Søya i Surnadal på Nordmøre har i over 3 år 
vært under behandling av VFTs kyndige hender. 
Anlegget går nå mot fullføring. 
Bildet viser Søya-anlegget sett oppover mot 
Kvendbø, med Haugafossen i forgrunnen. 
Foto: H. Tollefsen Flyservice. 
SIDE3. 

Industriarbeider• 
museet åpnet 
NVE har vært en aktiv pådriver i 
arbeidet med å gjøre Vemorks ver- 
denskjente kraftverksbygning til 
museum. 23. august ble museet 
offisielt åpnet av olje- og energimi- 
nister Arne Øien. 
SIDE 8. 

Den første! 
Norges og NVEs første kvin- 
nelige sterkstrømsingeniør 
går av med pensjon. 
Intervju med Marie-Louise 
Wexsahl på side 10. 

Den store 
Vestlandsturen 
50 NVE-ere på utflukt til Vestlandet. Ikke vet vi hva 
sindige vestlendinger synes om slikt, men vi har 
iallfall gleden av å bringe vår utskremte reporters 
inntrykk i tekst og bilder. Her ser vi Gerd, som har 
kastet seg over en sakesløs innfødt, som dog ser 
ut til å foretrekke tobakk (Gerd til høyre). 
SIDE6. 

FRIST TIL NR 6 
Redaksjonen takker alle bidragsytere til nr. 5. LESEHESTEN 6/88 

10 
NO¥. 

er planlagt utgitt medio desember. Tekster & fotos til nr. 6 bes 
vennligst levert redaksjonen snarest mulig og senest innen 
10. november. Større artikler må avtales med redaksjonen i god tid. I I 



2 LESEHESIEN 

GENERALDIREKTØREN 

FRAMFOR 
VARME• 
PUMPER! 
Olje- og energidepartementet forbere- 
der nå en ny handlingsplan for ener- 
giøkonomisering. Denne skal komme 
som stortingsmelding våren 1989. 
I lys av Brundtland-kommisjonens 
anbefaling om overgang til fornybare 
energikilder, og senere statsministe- 
rens uttalte mål om en stabilisering av 
energiforbruket i Norge mot år 2000, 
bør vi nå ta varmepumpealternativet 
alvorlig. 
En varmepumpe er i prinsippet det 
samme som maskineriet i et kjøle- 
skap. I kjøleskapet flyttes luftens var- 
meinnhold fra skapinteriøret via bak- 
veggradiatoren og ut til omgivelsene. 
I en varmepumpe flyttes varme fra 
omgivelsene til det stedet vi ønsker 
den. 

Varmepumper drives vanligvis elek- 
trisk, det vil hos oss si av fornybar 
vannkraft. Ut av varmepumpen kan vi 
få en varmeenergimengde omtrent tre 
ganger så stor som den elektriske 
energi pumpen forbruker. Denne 
ekstra varmen kan tas fra luft, vann i 
vassdrag, fjorder eller avløpsanlegg, 
eller fra jordsmonnet. 
Vi har mange forutsetninger for å 
bruke varmepumpen i Norge. På NTH 
har vi et av verdens mest avanserte 
forskningsmiljøer innen varmepumpe- 
teknikken. I våre fjorder og kystfar- 
vann har vi nær sagt ubegrenset til- 
gang på omgivelsesvarme med rela- 
tivt høye temperaturer. Vi har i disse 
områdene en fyringssesong med 
moderate utetemperaturer, og denne 
fyringssesongen er svært lang. AIie 
disse forholdene burde være gunstige 
med sikte på omfattende bruk av var- 

Elektriker Bjørn Fossum og avd.ing. Ole C. 
Skarby ved kontrolltavlen i Oslo Lysverkers 
anlegg Skøyen Vest. Oslo Lysverker satser 
aktivt på varmepumper i sine fjernvarmean- 
legg i og rundt hovedstaden. 

Foto: Ian Davies 

mepumper. Likevel har vi bare noen få 
eksempler å vise til i praksis. En faktor 
som taler mot bruk av varmepumper, 
er at vi stadig har relativt billig elektrisi- 
tet. Dessuten har vi relativt dyre 
penger. Men er det bare lave elpriser 
og høye renter som stenger for en 
utvikling av et varmepumpemarked i 
Norge? Burde ikke både leverandørin- 
dustrien og eneriverkene engasjere 
seg sterkere pa dette området? 
Enkelte bedrifter har forsøkt seg, men 
de fant ingen kunder. 
Det må derfor være en spesiell utford- 
ring til de større og sterkere verkene vi 
har - og forhåpentlig vil få flere av - at 
de i sin varmeplanlegging spesielt 
undersøker mulighetene for bruk av 
lokal energi til varmepumper. For 
større varmebrukere vil det også 
kunne være økonomisk å installere 
varmepumpen selv. Hvis de i tillegg til 
varme har behov for kjøling, vil økono- 
mien forbedres ytterligere ved at 
«begge sider» av varmepumpen blir 
utnyttet. 
Ressurs- og miljømessig er det vans- 
kelig å tenke seg en gunstigere form 
for framskaffing av varmeenergi enn 
ved bruk av varmepumper. 
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Det er et særdeles lite lystbetont tema vi 
bringer som hovedartikkel denne gang. Eller 
som illustratør Svein Nyhus uttrykte det da 
han overleverte sin tegning: - Motivet er 
kanskje litt dystert - men situasjonen er alvor- 
lig. For det er den jo. Det går da også opp for 
stadig flere, etter alvorstunge, men ytterst 
informative tv-programmer, og presseomtale 
av et skremmende antall ødeleggende miljø- 
katastofer. Verdenskonferansen -Ihe Chan- 
ging Atmosphere. Implications for Global 
Security» i Toronto i sommer er rimeligvis alle- 
rede dekket på mange måter i media. Likevel 
er det «hyggelig» (unnskyld) for LESEHESTEN 
å kunne bringe sitt eget utfyllende stoff fra 
denne verdensbegivenheten - i form av en 
rapport skrevet av VHs Arne Tollan. Han deltok 
som fagmann på konferansen, og det har gitt 
rapporten et preg og perspektiv som ofte 
savnes i dagspressen. 
Så kan vi nok karakterisere Tollans stil som en 
tanke tørr og sterkt saklig faktaorientert, spe- 
sielt i sammenligning med løssalgspressen. 
Men likefullt - det de fleste av oss nok opple- 
ver når vi leser beskrivelsen hans, er et solid 
grøss over tingenes sørgelige tilstand. Her er 
det ikke behov for kvikke ord og fakter, eller 
fikse journalistvrier; tekst og tall taler for seg 
selv. Dessverre. 
Arne Tollan har nok ikke store anlegg som 
religiøs sekt(for)leder: han maler riktignok f på 
veggen svart på hvitt, men han tilbyr ingen 
frelse. Vi får likevel ta det som et lite lyspunkt 
at dyktige fagfolk også i flere avdelinger i 
etaten vår bidrar aktivt i arbeidet med å snu 
den drepende utviklingen. Det må være vårt 
håp at miljø nå for alvor er kommet på den 
internasjonale dagsorden før det er så aldeles 
for sent. 
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lokale OU-tiltak 
iE 
Stort sett blåser det en positiv vind i Energidi- 
rektoratet. Kontaktnettet har erfart at ledelsen 
er engasjert og går aktivt inn for å løse proble- 
mer i direktoratet. 
Tiltak som er iverksatt ved enkelte avd/ktr 
(noen hadde det fra før, andre har det fremde- 
les ikke): 
- medarbeidersamtaler 
- forbedret møtestruktur og møteinnhold 
- kontormøter 
- forenklede underskriftsrutiner 
- saksbehandlere tas med på høyere nivå 

(f.eks. Beredskapsrådet) 
- diverse «kosmetiske» tiltak som forslags- 

kasser etc. Data/ice, AD 
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I Surnadal på Nordmøre har Forbygningsavdelingens Trøndelagskontor 
i over 3 år arbeidet med utretting og senking over en ca. 5 km lang 
strekning av elva Søya. I denne perioden har Søya-anlegget vært det 
største enkeltanlegget i VFTs område. VFTs ccsørlige» arbeidslag under 
avd.ing. Joar Skauge har i denne tiden hatt dette anlegget som sin 
hovedoppgave. 
Lokale entreprenører har vært innleid i 
betydelig omfang. Disse har utført om lag 
halvparten av maskinarbeidet. Arbeidet 
blir stort sett avsluttet i 1988. Bare et par 
år med «overvåking» og eventuelle mindre 
forsterkninger og reparasjoner vil gjenstå. 

Fine kulper 
Allerede nå må vi fastslå at anlegget har 
hatt stor betydning som sikring mot over- 
svømmelser. Utvidelsen og senkingen av 
det trange utløpet ved Haugafossen har 
medført at den store «innsjøen» som alltid 
dannet seg og dekket store deler av flat- 
bygda etter litt kraftig nedbør, nå er blitt 
svært sjelden og i alle fall sterkt redusert. 
Dette vil huseiere, jordbrukere og andre 
næringsdrivende oppleve som en stor for- 
andring som vil sette sitt preg på hele 
bygda. 
Åtte steinterskler i det nye elvefaret sikrer 
mot uheldig botnsenking. Dessuten dan- 
ner de fine kulper i elva, forhåpentlig til 
glede for laks og aure samt fiskere og 
andre som vil bruke terrenget langs elva 
til turgåing og andre former for rekreasjon. 

Miljøkvaliteter 
Det er ingen grunn til å legge skjul på at 
Søya-anlegget til tider har vært et om- 
diskutert anlegg. Stort sett har dette dreid 
seg om den tradisjonelle interessemotset- 
ning mellom flomsikring og jordbruksinte- 
resser kontra miljøverninteresser. 
For å bøte på konflikten, er anlegget tilført 
en del miljøkvaliteter i tillegg til de opprin- 
nelige planer. Her kan nevnes den sakalte 
«fuglebiotopen» ved sideelva Fossåa og 
de før omtalte botntersklene. Dessuten 
har vi som byggherre og anleggsansvarlig 
stått for de praktiske bygningsmessige 
tiltak som har vært ønsket av forskere 
tilknyttet Terskelprosjektet. Dette har bl.a. 
omfattet kunstig utlagte botnsubstrat der 
det i årene framover blir utført fiskeregi- 
streringer for å finne ut hvilke forhold 
fisken trives best i. 

Ny bru 
I 1987 ble det bestemt at det for fremme 
av lokale næringsinteresser skulle bygges 
ny bru over Søya som en del av vårt 
prosjekt. Brua star nå ferdig og er allerede 
tatt i bruk til anleggstrafikk. 
For Forbygningsavdelingen har brua vært 
et interessant prosjekt både på grunn av 
dimensjonene og fordi de mest moderne 
arbeidsmetoder slik som kraftig pelefun- 
damentering og utstrakt bruk av fabrikk- 
produserte elementer i betong her ble 
benyttet. 
Brua består av 2 spenn, hvert på ca. 16 m, 
o har et tillatt akseltrykk på 13 tonn. 
Pa bakgrunn av de vanskelige fundamen- 
teringsforhold ved brustedet, som gjorde 

det nødvendig å benytte 4 kraftige, 
betongfylte stålrørspeler ned til ca. 20 m 
dyp, anser vi prisen på ca kr 700.000 som 
svært akseptabel. 
Etter forutgående anbud er selve 
betongbrua konstruert og bygd av Gryt- 
nes Entreprenørforretning A/S, Sunndals- 
øra. 
Det krevende arbeidet med peling i bløt 
leire ble utført som regningsarbeid av Veg- 
vesenet i Møre og Romsdal. 
Brua ble formelt overtatt av VFT ved en 
befaring med innlagt prøvebelastning 
4.7.88. 

Se selv! 
Til slutt vil vi oppfordre de av Lesehestens 
lesere som matte ha anledning, til åta seg 
en kjøretur langs den nye veien som er 
anlagt langs forbygningen. Detaljopplys- 
ninger om anlegget kan fås ved henven- 
delse til kontoret i Trondheim, tlf. 07- 
9145 70. 
Vi er overbevist om at de som tar seg tid 
til en slik inspeksjon vil dele vår tro på at 
nytten ved dette tiltaket er åpenbar, og at 
de skadevirkninger vi til nå er blitt belastet 
for i form av «sterile» elvebredder osv. i 
stor grad vil forsvinne. Elvekantvegeta- 
sjonen vil snart etablere seg på nytt, selv 
i steinskråningene. For å hjelpe utvik- 
lingen i gang, blir nå deler av elvebred- 
dene langs de mest synlige strekningene 
dekket med matjord. Tilsåing og gjødsling 
vil også snart gjøre underverker. 
0 

Apning til sommeren 
Til slutt vil vi bare ha nevnt at total pris på 
dette anlegget vil bli mellom 9 og 10 mill. 

Maq·ord utlagt på forbygningsskråningene motvirker sterile elveløp. Bildet viser øverste 
del av Søya-anlegget. 

Terskel i Søya. 

kroner. Av dette dekkes brorparten, nær- 
mere 6,5 mill. kroner av Landbruksdepar- 
tementet og distriktet. Ca. 3 mill kroner 
bevilges over NVEs budsjett. 
Overslaget fra 1984 var på 8 mill.kroner. 
Når nå anlegget siden da er «vokst» med 

en stor bru og diverse dreneringskanaler, 
må vi kunne si at prisstigningen på dette 
anlegget har vært svært beskjeden. 
Høytidlig åpning av anlegget er planlagt 
neste sommer. 

E.S.,VFT 

NY GIV I DAMSIKKERHETSARBEIDET 
Tradisjonelt har arbeidet med damsikkerhet i Norge vært sterkt knyttet til det 
som har med stabilitet og styrke å gjøre. For enkle, robuste dammer uav- 
hengig av manøvreringsorganer har dette vært naturlig. Etterhvert som man 
blir mer avhengig av komplekse manøvrerings- og styringssystemer, kan drift 
og funksjon av disse introdusere risikomomenter man ikke hadde på eldre 
dammer. 

Dette er noe av bakgrunnen for et større risiko- 
og sikkerhetsprosjekt som Vassdragsdirekto- 
ratet og Vassdragsregulantenes forening har 
satt igang. 
I et forprosjekt, som nå er avsluttet, har man 
bl.a. prøvd ut risikoanalyse som et verktøy i 
arbeidet med damsikkerhet. Rapport fra for- 
prosjektet forelå i desember 1987. To konkrete 
dammer ble undersøkt: 
- Inntaksdammen for Braskereidsfoss kraft- 

verk i Glomma, en dam med manøvrerbare, 
fjernstyrte flomluker. 

- Reguleringsdammen for Bordalsvatn i Tok- 
ke, en fyllingsdam med fast overløp. 

Som ventet egner risikoanalyse seg best for 
dammer med manøvreringsanordninger, 
mens metoden er mindre anvendelig for noe 
enklere dammer. Dette henger delvis sammen 
med at vi for slike dammer så å si mangler 
norske ulykkeserfaringer og at utenlandsk 
ulykkesstatistikk ikke uten videre er relevant 
for norske dammer og forhold. 
Ut fra de gitte forutsetninger har man kommet 
frem til risikoverdier både for komponentsvikt 
og for dambrudd, og verdiene ligger innenfor 
aksepterte risikogrenser. 
Erfaringene fra forprosjektet vil bli lagt til 
grunn når hovedprosjektet nå blir startet. 

Av Bjarne Nicolaisen, VVT 

Dette får videre rammer og er tenkt å vare ca 
tre år. Hovedmålsettingen skal være sikker- 
hetsstyring og beredskapsopplegg. 
Det vil bli samlet inn og analysert opplysninger 
om uhell og unormale situasjoner ved norske 
dammer. Utenlandske erfaringer av betydning 
vil også bli trukket inn. Videre vil det bli utarbei- 
det generell dokumentasjon og retningslinjer 
for sikkerhetsstyring og beredskapsopplegg. 
I denne prosessen vil man søke å benytte 
risikoanalyse på egnede områder, der man 
kan identifisere risikoer og prioritere tiltak. 
Det er også forutsatt at delprosjekter kan ta 
seg av forhold som kvalitetssikring, klassifise- 
ring av dammer etter bruddkonsekvenser og 
eventuell revisjon av damforskriftene. 
Underveis i arbeidet vil det bli gitt informasjon 
til bransjen, og det skal utarbeides kursopp- 
!egg med tanke på å gjennomføre de tiltak 
som prosjektet kommer frem til. 



4 LESEHEEN 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , __ 
Tekst og foto: Arne Tollan, VH 

Toronto var vertskap for verdenskonferansen «The Changing 
Atmosphere. Implications for Global Security». På bildet av 
Torontos skyline: verdens høyeste tårn - behørig pekende i 
begge de retningene vi hiver søpla vår. 

Toronto-konferansen i sommer om atmosfæren 
i forandring ga sterkt og klart uttrykk for ver- 
denssamfunnets frykt for følgene av de forand- 
ringer som nå skjer, særlig knyttet til (1) globalt 
varmere klima forårsaket av karbondioksyd og 
andre såkalte drivhusgasser, (2) nedbryting av 
stratosfærens ozonlag forårsaket bl.a. av klor- 
fluorkarboner, og (3) forsuring og annen luftbå- 
ren forgiftning. 

/ 

/ / / 

// / 
/ / / 

/ / 

"/ / / , - /  / 

// // / / ../ / / 

// / /, ,- _.,, - 
, /-----/  / / / /, / / / 

Ø / - , , ?  
/ /  / --  
/41:'. 0 

- -· 
. - - . 

r . t -  r - ./ I . :_ -  

/ 

/ 
/_, 

_ . e - .  
?- - 

- ; _  
- _ . < - - /  ____ 

1 /  ,,,,, / 

Konferansen foreslo en internasjonal hand- 
lingsplan, finansiert av et verdens atmosfære- 
fond fra avgifter på utslipp fra fossile brensler. 
Handlingsplanen bør inneholde en omfat- 
tende internasjonal konvensjon for beskyt- 
telse av atmosfæren, ferdig innen 1992. Et 
første mål for å stabilisere luftkonsentrasjo- 
nene av karbondioksyd bør være å minske 
utslippene med 20% fra 1988-nivåene innen 
2005. På lengre sikt må utslippene ned 
minst 50% fra dagens nivå. 

Norsk engasjement 
Konferansen ble arrangert av den kanadiske 
regjering for å søke dagens status for kunn- 
skap om kjemiske forandringer i atmosfæren, 
og forbedre våre muligheter for å hindre eller 
minske kritiske virkninger av disse endringene 
på samfunn, naturressurser og nasjonaløko- 
nomi. Konferansen ble arrangert som en opp- 
følging av arbeidet i verdenskommisjonen for 
miljø og utvikling. («Brundtland-kommi- 
sjonen») 
Gro Harlem Brundtland holdt en sterkt enga- 
sjert tale, som høstet mye ros og positiv 
respons, både fra podiet og i private samtaler 
med andre konferansedeltakere. Hun etterly- 
ste en ny global etikk, for å unngå å skape 
«økologiske flyktninger». En «fornuftens koali- 
sjon» er etter hennes menin nødvendig for at 
vi skal kunne gå videre i a oppgradere vår 
sivilisasjon. Etter norsk oppfatning bør en Lov 
om atmosfæren (som det vil ta tid å utvikle) 

ikke forhindre presserende arbeid for en glo- 
bal, internasjonal konvensjon for klimabeskyt- 
telse. En klimakonvensjon inngikk som et ele- 
ment i et forslag om en internasjonal hand- 
lingsplan som for øvrig kunne inneholde: 
, stabilisering av energiforbruket før århund- 

reskiftet (med tanke på at energiproduksjon 
med fossile brensler bidrar til store og uøns- 
kete endrinqer i atmosfæren); 

, endringer i energi-mix og -prispolitikk, mer 
energieffektiv teknologi og bedre systemer 
for energiproduksjon og -forbruk; 

, FOU-program om fornybare energikilder; 
, program for teknologioverføring til u-land; 
, sterkere forskningsinnsats. 
Brundtland annonserte Norges ratifikasjon av 
Montrealprotokollen om kontroll av klorfluor- 
karboner. 

Vitenskapelige og andre oversikts- 
foredrag 
De 13 foredrag som ble holdt i disse sesjonene 
ga et nyttig, og til dels nytt, overblikk over 
situasjonen. Fra min notatblokk hentes følgen- 
de. 
• For ordens skyld pekes på at virkningene 

av kjemiske endringer i atmosfæren er 
mange og ulike i art og utbredelse: urban 
smog, arktisk dis, sur nedbør, direkte gift- 
virkninger av kjemikalier, ozonnedbrytning i 
stratosfæren, drivhuseffekt og radioaktivi- 
tet. Toronto-konferansen behandlet særlig 
ozon-nedbytning og drivhuseffekt. Driv- 

huseffekten betyr at karbondioksyd og flere 
andre gasser hindrer jordens varmeutstrå- 
ling til verdensrommet, som glasstaket i et 
drivhus. 

, Med henvisning til nylig holdte symposier 
(Villach, 1987 m.fl.) fryktes en fordobling av 
drivhuseffekten omkring 2030. Dette vil 
bety 1,5 - 4,5°C økning av den globale 
middeltemperatur. 

, Det er belegg for en global temperaturøk- 
ning på vel 0,5°C i det seneste 100-år, se 
figuren. De 4 varmeste år siden 1880 har 
alle inntruffet i 1980-åra: 1980, 1981, 1983 
og 1987. Drivhusvirkningen utgjorde 
0,04°C/10 år i 1960-åra og 0,08°C/10 år i 
1980-åra. 

, Økningen skyldes både CO2 (som står for 
ca halvparten av drivhuseffekten), metan, 
klorfluorkarboner og andre gasser. 

, Metankonsentrasjonene i atmosfæren, 
som også bidrar til drivhuseffekten, har økt 
bemerkelsesverdig i senere år, fra ca. 300 
ppb under istiden - ca. 600 (1800-tallet) - 
1620 (1980) - 1680 (1984). 1 ppb er 1 mil- 
liarddel. 

, Sekundære virkninger kan bl.a. være sterkt 
redusert markvannsinnhold på midlere 
breddegrader, ca. 1,5 m havnivåstigning, 
mulighet for økt nedbør i visse deler av 
verden, og ikke minst en destabilisering av 
nåværende økosystemer. Man ser selvføl- 
gelig heller ikke bort fra mulige gunstige 
endringer lokalt. 

, Ozonreduksjon i stratosfæren har bevislig 
funnet sted, og kan ikke skyldes naturlige 
årsaker. Ozon beskytter oss mot for høy 
ultrafiolett solbestråling. 

, Ozonreduksjonen er sterkere på høye enn 
på lavere breddegrader, og sterkere i vinter- 
halvåret enn om sommeren. Det såkalte 
«ozonhullet» over Antarktis er nå vel kjent. 
Over de siste 15 år er det målt opp til 3% 
reduksjon også over den nordlige halvkule. 

, Klor bl.a. fra klorfluorkarboner, er sentral 
som katalysator for ozonnedbrytingen. 

, En øyeblikkelig 90% reduksjon i utslipp 
som forårsaker ozonreduksjon, vil redusere 
klor-blaningsforholdet i atmosfæren til 2 
ppm (som anses forholdsvis akseptabelt) 
først ved slutten av neste århundre. 10 års 
utsettelse nå med utslippsbegrensninger, 
vil bety at 2 ppm-nivået nås enda 50 år 
senere. 1 ppm er 1 milliondel. 

• Av COrøkningen i atmosfæren skyldes 
80% forbrenning av kull, olje og gass, 20% 
skyldes avskoging, (skog og annen vegeta- 

KANTINEN 
minner om at lunsjtiden er 
10.30-13.00 og at den skal være 
røykfri til 11.30. 

M 
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Figuren viser hvordan Jordens middeltemperatur har utviklet seg siden 1860. De tre kurvene til 
høyre viser mulige forløp avhengig av hvor mye vi slipper ut av «drivhus-gasser», og hvor hurtig 
atmosfæren reagerer. Den midtre kurven viser hva klima-forskerne mener er sannsynlig med 
nåværende utslippstrend og moderat følsomhet for klimaendringer. 
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sjon tar opp CO2 under fotosyntesen), 95% 
av COrutslippene kommer fra den nordlige 
halvkule. 

• Temperaturøkning er ikke nødvendigvis 
gunstig for jordbruksproduksjon og skog- 
bruk: høyere risiko for sykdomsangrep, 
insektangrep og skogbranner, lavere 
avkastning hos enkelte arter. 

• Helseproblemer i forbindelse med endret 
atmosfærekjemi gjelder bl.a. (svært stikk- 
ordmessig): 
• Troposfærisk ozon (dvs. i lavere luftlag): 

Luftveisinnsnevring, også kronisk. Indi- 
rekte gjennom planteskader. 

• Sure komponenter i troposfæren: 
Lungefunksjon, flimmerhår, økt infek- 
sjonsrisiko ved 03 + H2SO4. 

• Stratosfærisk ozonreduksjon: 
Hudkreft, melanoma, øyeskader, skade 
på immunsystemet, risiko for smitt- 
somme sykdommer. 

• Global oppvarming: 
Skadeinsekter bl.a. moskitoer, indirekte 
ved oversvømmelsesrisk i tettbefolkete 
kystområder. 

Jeg deltok selv i energigruppens forhand- 
linger. Det mest kontroversielle spørsmål i 
denne gruppen, og ved konferansen i det hele 
tatt, var hvorvidt man burde sette konkrete 
mål for begrensninger i COrutslipp. På den 
ene side argumenterte enkelte representanter 
for enerqiforsyningssektoren mot ethvert tall- 
festet mal for utslippsbegrensing (CO2 er ikke 
eneste problemutslipp, mange land som 
f.eks. Kina, planlegger stor økning i kullbruk 
for energiformål, endringer i energi-mix er en 
komplisert og langsom prosess, redusert 
COrutslipp kan bety redusert energiforbruk, 
noe som er uønsket for mange u-land). På 
den annen side ble det argumentert for en 
sterkest mulig målformulering ut fra ønsket 
om å markere en felles, høy ambisjon om 
global miljøforbedring. CO.? er den viktigste av 
drivhusgassene og derfor apenbart viktig som 
målsubstans. Erfaringer, særlig fra USA og EF, 
viser at bare ved effektivisering av energiom- 
vandling og energiøkonomisering kan det 
oppnås en gevinst på 2-3% årlig over en 
årrekke. 

20% reduksjon 
Til tross for at en 50% reduksjon av CO2 i 
atmosfæren anses nødvendig for å stabilisere 
utviklingen, ble det formulert som et første 
mål å minske utslippene med ca. 20% av 
1988-nivået til 2005. Av dette antas halvparten 
å kunne oppnås ved endringer i energiforsy- 

ningskildene, og den andre halvparten ved 
effektiviseringstiltak. 
Også spørsmålet om kjernekraftens framtid 
var som ventet kontroversielt, (som også i 
Brundtland-kommisjonen). En uttalelse på 
dette punktet konkluderte med at forutsatt at 
problemene med reaktorsikkerhet, radioaktivt 
avfall og spredning av kjernefysiske våpen 
løses, vil kjernekraft kunne spille en rolle for 
reduksjon av CO2-utslipp. Altså en nokså 
banal og tannløs konstatering. 
Arbeidsgruppen for vannressurser (hvor ingen 
fra Norge deltok) uttrykte sterk enighet om at 
klimaendringer og langtransport av luftforu- 
rensninger vil minske sikkerheten i vannforsy- 
ning, øke sårbarheten overfor flom og tørke, 
bryte ned økosystemer i vann og øke mulighe- 
tene for sosiale konflikter. Man foreslo bl.a.: 
• å tilpasse vannbruk og vannressurs-syste- 

mer til dagens klimavariabilitet, 
• å utvide eksisterende avtaleverk mot f orsu- 

ring (som gjelder Europa og Nord-Amerika) 
til global skala, 

• å støtte forskning om vannressurs-syste- 
mers følsomhet, identifisering av kritiske 
regioner, og modellstudier av hydrologiske 
og andre virkninger av klimaendringer. 

Konferansekommunikeet 
Sluttkommunikeet består av et 35 punkters 
«statement». Noen av hovedpunktene gjengis 
her forkortet: 
• Endringene i jordas atmosfære skjer nå så 

hurtig at de truer den internasjonale sikker- 
het, og kan ha konsekvenser som bare står 
tilbake for global kjernefysisk krig. 

• De mest vidtrekkende virkniner vil være 
global oppvarming og havnivastigning på 
grunn av økende luftkonsentrasjon av kar- 
bondioksyd og andre drivhusgasser. 

• Konferansen henstilte til verdens regje- 
ringer å arbeide for en handlingsplan for å 
beskytte atmosfæren. Denne bør inneholde 
en internasjonal konvensjon, i tillegg til 
nasjonale tiltak. Planen bør rette seg mot 
klimaoppvarming, ødeleggelse av ozonla- 
get og forsuring. 

• Konferansen henstilte om at regjeringene 
etablerer et verdens atmosfærefond for 
gjennomføring av aksjonsplanen. Fondet 
bør finansieres ved en avgift på utslipp fra 
fossile brensler. 

• Et første mål for å stabilisere luftkonsentra- 
sjonene av CO2 bør være å minske utslip- 
pene med 20% av 1988-nivåene innen 
2005. Også utslipp av andre drivhusgasser, 
forløpere for ozon i tro po sf æren og forsu- 
rende stoffer må reduseres kraftig. 

• Varemerking om forurensningsrisiko av 
atmosfæren. 

• Styrking av relevant forskning, utviklingsar- 
beid, teknologioverføring, overvåking og 
undervisning. 

Andre inntrykk 
Utover de uttalelser og forslag som kom fram 
i korrmeniketorrn, ga konferansen sterke inn- 
trykk av det engasjement og den bekymring 
som deles både av u-land og i-land, og både 
miljøvernaktivister, miljøvernmyndigheter og, 
til dels, av energiforsyningssiden. Mange u- 
lands holdning i dag er at man ikke ønsker å 
gjøre om igjen industrilandenes miljøfeilgrep i 
kampen for økonomisk framgang. For ikke 
mange år siden så mange u-landsrepresen- 
tanter på miljøvern som et luksusproblem for 
Vesten. I dag er den gjensidige avhengigheten 
mellom sunn økonomi og sunt miljø tyde- 
liere. 
Pa den annen side må løsningen av de glo- 
bale miljøproblemene ta hensyn til befolk- 
ningsøkningen og u-landenes behov for en 

viss energiforbruksøkning. Teknologiske og 
økonomiske overføringer til u-land vil derfor 
måtte økes og effektiviseres. 
Til slutt noen fyndord fra innleggene under 
konferansen: 

«Vi trenger en miljøallianse som kan gi oss 
miljøsikkerhet.» 
(J. Maini, Ass.Dep.Minister, Can. Forestry Ser- 
vice) 
«Enighet er den stilltiende tilslutning fra de 
som bryr seg, beskyttet av apatien hos de 
som ikke gjør det.» 
(H. Cleveland, USA) 
«Miljøproblemene ved energiproduksjon er nå 
så store at selv energiministre må ta dem 
alvorlig.» 
(M. Masse, Minister of Energy, Mines and 
Resources, Canada) 
«Det eneste alternativet til samarbeid er sam- 
destruksjon» 
(S. Sinha, Prof., Water Technology Centre, 
India) 

Energi(o • ns 
nye ansikt uta 

Et glimt inn i en av «årstidene» i Energiforsyningens Informasjonssenter. «Høsten» skal 
gi opplevelse, aktivitet og informasjon om forbruk og enøk. 

- Dersom alt går etter planen vil byggestart 
for Energiforsyningens Informasjonssenter 
finne sted på Hunderfossen nord for Lilleham- 
mer i oktober, sier prosjektleder for informa- 
sjonssenteret, Inge Møller. 
- Senteret skal bli norsk energiforsynings 
fremste ansikt utad overfor publikum. Energi- 
forsyningen har levd en tilbaketrukket og ano- 
nym tilværelse, der lyset i taket og strømreg- 
ningen i postkassen har vært så og si de 
eneste kontaktpunktene med den alminnelige 
forbruker. Senteret på Hunderfossen skal 
endre dette. Der skal hundretusener av forbru- 
kere møte energiforsyningen på en ny og 
annerledes måte, og få et interessant innblikk 
i hva som ligger bak både strømmen og strøm- 
regningen, sier Inge Møller. 
- Senteret skal ikke minst henvende seg til 
barn og ungdom. De blir morgendagens for- 
brukere, opinionsdannere og beslutningsta- 
kere, og målrettet informasjon mot denne 
gruppen er en betydelig investering i fremti- 
den. 
- Uten førstehånds innsikt i hva som ligger 
bak produksjon, distribusjon og forbruk vil de 
som skal danne opinions-strømningene i sam- 
funnet og påvirke og fatte de viktige beslut- 
ningene i energispørsmål ikke ha det riktige 
grunnlaget. Energiforsyningen har forsømt 
seg på dette feltet, og har noe å ta igjen! 
- Senteret på Hunderfossen skal gjennom 
vektlegging av opplevelse og aktivitet gi folk 
flest et skikkelig innblikk i hvordan elektrisk 
kratt produseres i vannkraftverk og gasskraft- 

verk. Vi skal framstille distribusjon av elektrisk 
kratt fra kraftverket og fram til den enkelte 
forbruker, gi informasjon om energiøkonomi- 
sering og samfunnets behov for energi. Vi skal 
også informere om energiforsyningen som 
arbeidsplass og fortelle om den møysomme- 
lige beslutningsprosessen fra utbyggingsplan 
fram til konsesjon. 
- Hele senteret skal bygges opp rundt de fire 
årstidene. Våren skal koples med produksjon, 
sommeren med distribusjon og høsten med 
forbruk. Vinteren skal kobles med samfunnets 
avhengighet av energitilgang og framstilling 
av fremtidige energikilder. 
- Den bærende ideen i senteret skal være å 
dele alle temaer inn i tre faser: Motivering 
gjennom kulisser, lys og atmosfære, aktivise- 
ring gjennom gjenstander, apparatur og opp- 
gaver de besøkende skal sysselsettes med, 
og til slutt informasjon gjennom levendegjorte 
framstillinger av de ulike temaene. 
- Senteret skal bygges innenfor portene til 
Hunderfossen Familiepark, som er et svært 
populært reisemål for et godt tverrsnitt av den 
norske befolkning. Utenom familieparkens 
ordinære sesong skal Energiforsyningens 
Informasjons-senter være åpent hele året 
med tanke på skoleklasser og andre sluttede 
grupper. 
- Senteret skal etter planen åpnes til sommer- 
sesongen 1990, og da vil norsk energiforsy- 
ning gi et godt informasjonstilbud til det almin- 
nelige publikum, sier prosjektleder Inge 
Møller. 
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av vest an ets 

+ noen geiter! 
- eller 101 måter å sore i baksetet ar en buss 

Tekst og foto: John Ånon Jonassen, AØ 

I løpet av noen korte og hektiske dager i begynnelsen av septem- 
per gjorde ca 50 NVEere unna Vestlandet med Ulla-Førre, Hauge- 
sund og Eidfjord som de store høydepunktene. Det meste av 
Vestlandet ble beskuet fra vinduet i en buss med alle fasciliteter, 
dvs. ølservering og toalettmuligheter. Her er noen av de episodene 
fra turen som huskes best. 
Seljord Kro 
Seljords skjebne her på jorden er å være halv- 
veis mellom Østlandet og Vestlandet, og der- 
med stoppested for sultne og trengende veifa- 
rende turister som ser frem til å forlate stedet 
raskest mulig etter å ha inntatt den obligato- 
riske kaffekopp m/påfyll og et tørt wienerbrød. 
At Ronald Bye og NORTRA ikke kan ha besøkt 
Seljord, er innlysende etter den behandling vi 
fikk ved Seljord kro på turen over til Vestlandet. 
Riktignok vet vi at det finnes en pub i London 
som er en attraksjon fordi det ikke er rengjort 
der på de siste tre hundre år, men dessverre 
for etablissementet i Seljord ligger engelsk- 
mennene ca 295 år foran. Den maten vi hadde 
vært så forutseende å bestille på forhånd, var 
blitt til vomfyll for en busslast med ameri- 
kanske turister. Resultatet var at de ikke 
hadde noe særlig mat å tilby oss, og for de 
som var så heldig å få mat, var det dessverre 
ikke mulig å fremskaffe tallerkener eller 
bestikk. Var man bare på jakt etter et sted å 
sitte, var det overhengende rasfare ved bor- 
dene på grunn av brukte tallerkener og kop- 
per. Et funn for arkeologer om noen tusen år! 

Festmiddag på Gullingen Fjell- 
stove uten skjenkebevilling 
På Gullingen bodde vi trygt og godt etter å ha 
jaget ut noen stakkars leirskole-elever som 
hadde okkupert rommene våre. Det var til 
pass for dem at de måtte sove ute i telt resten 
av tiden de var der. Gullingen Fjellstove er for 
de som ikke vet det, en leirskole satt sammen 
av 97 brakker fra Statkraft. Etter en lang dag 
med en ypperlig omvisning i Ulla-Førre regule- 
ringsområdet med Knut Svendheim som 
guide (den mannen bør bli turistsjef!), var vi 
blitt forespeilet festmiddag. Og festmiddag 
ble det. 
Riktignok måtte vi servere vinen til maten selv, 
uten at vi tok skade av det. Det var forøvrig 
her vi fikk vår første dose med becquerel i 
form av reinsdyrstek. Vi var imidlertid eniije 
om at becquerellene smakte ypperlig i ar. 
Etterpå kom vi oss ovenpå igjen med leik og 
moro, der bl.a. vår kjære reiseleder var kvel- 
dens overraskelse for noen få utvalgte, der- 
iblant Ruth Holth. At etablissementet ikke 
hadde skjenkebevilling, hindret ikke oss 
NVEere i å ha det moro til langt ut på morgenk- 
visten. 
Påfølgende dag gjorde vi unna Kårstø og Hau- 
gesund før vi snudde østover igjen. Hauge- 
sund kunne ha lidd samme skjebnen som 
Seljord, men de hadde ihvertfall et meget bra 
lunsjbord å tilby oss. De som ikke hadde fått 
nok med busskjøring, fikk med seg en sight- 
seeing i Haugesund også. 

Geitene på Sysendammen 
I Eidfjord bodde vi en natt på Statkrafts mes- 
se, der vi inntok et bedre måltid bestående av 
becquereller og helstekt ørret og sjokolade- 
mousse til dessert. Den eneste som ikke lot 
seg friste av slik himmelsk føde, var Vidar 
Luth-Hansen i EEO. Vidar fant det mer interes- 
sant med en sosialantropologisk ekspedisjon 
til den lokale pub, der han prompte ble tilbudt 
fast plass og stjernestatus på de innfødtes 
fotballag i 8.divisjon. Hvordan det går med 
proffkontrakten vites ikke i skrivende stund. 
Dagen etter ble det busstur gjennom Måbø- 
dalen. Denne dalen er kjent for Vøringsfossen 
(som vi aldri så pga tåke), og som åsted for 
den tragiske bussulykken tidligere i sommer. 
Vi overlevde begge deler. 
Dagens høydepunkt ble helt klart geitene på 
Sysendammen. For det første var det geitene 
som var skyld i at vi utrolig nok glemte å ta av 
til Sysendammen. Etter å ha kjørt forbi flokken 
med geiter en gang oppdaget vi at vi hadde 
kjørt for langt og snudde. Da vi passerte gei- 
tene for annen gang i løpet av tre minutter var 
vennskapet mellom NVE og geitene sikret for 
alltid, nesten. Det var egentlig Sysendammen 
som skulle ha hatt hovedrollen i denne histo- 
rien, men den ble bare statist og kulisse for 
det selsomme skuespill som utspilte seg. 
Muligens kan det hele forklares fra geitenes 
side med at her kom det noen dumme turister 
som de kunne lure noe spisendes ut av, og 
kanksje litt tobakk også, men fra vår side 
ligger nok forklaringen på et dypere plan. Ikke 
vet vi om Gerd Christensen i AA hadde hatt 
noen traumatiske opplevelser på turen så 
langt som motiverte henne til å ga i clinch med 
disse stakkars geitene (foto forsiden). Det 
smakte av rått parti spør du meg. Riktignok 
ble stillingen utlignet da en av geitene rent 
tilfeldig plukket ut vår reiseleder som mål for 
en motoffensiv og stanget ham overende. 
Seansen endte i alle fall i fred og fordragelig- 
het med at geitene spiste opp bussens sam- 
lete beholdning av tobakk, potetgull og pep- 
permyntepastiller. Det tok ihvertfall ikke så 
lang tid før kravene om stopp og ny proviante- 
ring meldte seg fra noen desperate røykere i 
bussen. Siden ble det en ren transportetappe 
tilbake til Middelthunsgate. 

Hvis noen av turdeltagerne tøler at denne 
artikkelen ikke er dekkende for turen og at det 
var episoder som burde ha vært med, så kan 
det skyldes at Lesehestens utskremte medar- 
beider var opptatt med å prøve ut noen nye 
måter å sove i baksetet på en buss mens det 
skjedde. 

På steinaldergrunn: Arne + Arne tar kaffe- 
pause i det fri. 

John Døsvik har mistet 
hodet til Ruth Holths 
hørbare forskrekkelse. 

Så det er der strømmen til hårtørreren 
kommer fra, konstaterer f. v. Olaug Kaaby, AD, 
Sølvi Holth, VM og Ruth Holth, EFA. 

Det blide A-jentelaget, her i Statkrafts messe, f. v. Unni, Anne-Marie, Ir/in og Gerd. 
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Forbygningskarene 
kan det! Tekst og foto: Wenja Paaske 

Hvis du tror at ravine har noe med hundekjøring å gjøre, (det 
er rasfarlig V-formet utgravning fra istiden) hvis du ikke vet at 
det reneste og ryddigste maskinverkstedet mellom Oslo og 
Trondheim har adresse NVE - Elverum (selv pin up bildene er 
prydelige!), eller at tannregningen for grabben på en grave- 
maskin kan ligge på 1.200 kroner i uken, ja da skulle du vært 
med på sommerens informasjonstur, i regi av forbygnings- 
avdelingen, til Kløfta, Elverum, Heradsbygd, Heia, Flisa, 
Kirkenær og Kongsvinger. 

OVERSPENT 
OM STRØM 

Kjernekarer hos NVE, Elverum, fra høyre: anleggsing. Wiggo Houmb, verkstedformann 
Kristian Hatskjær og mekaniker Torbjørn Moen. 

Flom og isgan er ikke tørt stoff. Det deres planlegging av veier og bolig- 
merkes fort nar forbygningseksper- felt. Fagfolk er de- NVE-ekspertene 
ter som avdelingsdirektør Bård - men alt annet enn fagidioter. 
Andersen og sjefingeniør Ola J. 
Strømmen griper mikrofonen og leg- 
ger ut om hvordan Glomma daglig 
frakter millioner av kubikkmeter 
masse, eller hvordan forbygningsav- 
delingen samarbeider med hydro- 
logsik avdeling om flomlinjekartleg- 
ging fra fly til hjelp for kommunene i 

Flomstøtten ved Klokkerfossen på Norsk 
Skogsbruksmuseum i Elverum. Sjefing. 
Kjell Hegge, VHO, viser at selv de største 
skadeflommene i vårt århundre bare når 
halvveis opp mot Storofsen på toppen av 
støtten. 

Bever og sangsvaner 
Vi fikk høre om beverfamilier som 
driver konkurrerende virksomhet i en 
kanal ved Hurdalsjøen og sangsva- 
ner som har fått flyttehjelp fra NVE til 
flomsikre hekkeplasser ved Kirke- 
nær. Kjenner du forresten uttrykket 
«en nor»? Det betyr et lite elvestykke 
mellom innsjø og større elv, og «en 
verken» betyr «flomverk» på elve- 
rumsk! 

Kanal eller jernbane? 
Hvis du tror at heftige Stortingsde- 
batter, a la hovedflyplass-saken, 
hører 70- og 80- årene til, da tar du 
feil. Helt til 1920 gikk diskusjonens 
bølger høyt i tingets sal om det skulle 
satses pa kanal eller jernbane fra 
Oslofjorden til Eidsvoll. I forbyg- 
ningsavdelingens arkiver finnes det 
meget detaljerte plantegninger for 
kanalanlegget. 
Så sent som i 50-årene hadde forre- 
sten Forbygningsavdelingen 400 
mann i arbeid med hester som frak- 
tet stein. Da de motoriserte heste- 
kreftene for alvor gjorde sitt inntog, 
reiste en delegasjon til Stortinget for 
å tvinge NVE til fortsatt å bruke 
hester! 
Da vi svingte opp foran M 29 ut på 
kvelden, vet jeg at mange tenkte 
som jeg: Hvorfor var geografi og 
naturfag sånne pytonfag på skolen? 

Dagspessen (les: Dagbladet) sørget for litt liv og røre i sommervar- 
men, i en ellers heller spenningsløs periode i avisverdenen. En av 
agurktidens føljetonger i år ble som kjent det norske elnettet. 
Etter en serie uttalelser om pluss, minus og litt midt i mellom falt 
det hele til ro med en uttalelse fra Elsikkerhetsavd. og en fra NEVF. 
Vi gjengir begge her - i påvente av neste sommer. 

frog 

Norges fordelingsnett 
følger internasjonal 
standard 
Norges vassdrags- og energiverk - NVE 
vil bestemt tilbakevise påstanden om at 
det norske fordelingsnettet er grunnen til 
at det oppstår flere branner hos oss enn i 
andre land. Det norske fordelingssyste- 
met følger internasjonal standard og er 
like sikkert både med hensyn til brann- og 
berøringsfare som andre lands. NVE har 
derfor ingen planer om å påby omlegging 
av det norske fordelingsnettet. Både iso- 
lert nett som vi har i Norge, og jordet nett 
som er vanlig i andre land, har sine forde- 
ler og ulemper. I begge typer nett er det 
imidlertid mul i å øke sikkerhetsnivået om 
vi er villige til a ta de omkostninger dette 
vil medføre. 
Norge har i alle år deltatt aktivt i det inter- 
nasjonale arbeidet med forskrifter for 
elektriske installasjoner. NVE har nå over- 
satt den internasjonale standard til norsk 
med sikte på å fastsette denne som norsk 
installasjonsforskrift. Denne standard 
fastslår at begge typer fordelingssyste- 
mer er likeverdige med hensyn til sikker- 
het. 
Hele elektrobransjen i Norge er med på å 
utarbeide nye forskrifter, og i den forbin- 
delse vurderes det å innføre krav om til- 
leggsbeskyttelse utover kravene i den 
internasjonale standard. 
Slike krav om tilleggsbeskyttelse kan 
gjelde alle installasjoner, deler av en instal- 
lasjon eller visse typer installasjoner, og 
vil i tilfelle gjelde for begge typer forde- 
lingssystemer. Det dreier seg om tiltak 
som også andre land med jordede nett 
har innført eller overveier å innføre. 
NVE vil forøvrig understreke at det er av 
avgjørende betydnin for brann- og berø- 
ringssikkerheten at bade installasjoner og 
apparater blir godt vedlikeholdt, og at 
bruksanvisninger blir fulgt. Er du i tvil, ta 
kontakt med elektroinstallatør og be om 
ettersyn. 

Ingvar Steine, ETT 

Nitti prosent av norske 
direktører aner ikke hvordan 

en PC virker. 
Per Benterud i VG 

Norge et 
foregangsland i bruk 
av elektrisitet 
- Norge har et strømsystem som er minst 
like godt som de systemer andre land 
benytter. I bruk av elektrisitet har Norge 
vært et foregangsland, og vi bruker elek- 
trisitet der andre bruker olje og andre 
energislag. Andre land misunner Norge 
for den måten vi har tatt i bruk elektrisitet 
på, og for den kompetanse vi har på dette 
området. Det er direkte misvisende og 
galt at vi har et strømnett som er mer 
brannfarlig enn systemene i andre land, 
slik det er skapt inntrykk av gjennom utta- 
lelsene fra en tjenestemann ved Oslo poli- 
tikammer og en ingeniør ved Oslo Lysver- 
ker. Norske strømforbrukere har derfor 
slett ingen grunn til engstelse dersom de 
har et anlegg som er i forskriftsmessig 
stand. Dersom de er i tvil om dette, bør de 
ta kontakt med sitt lokale everk. De bør 
ikke følge den oppskriften som i sommer 
ble gjengitt i en avis på hvordan en selv 
kan kontrollere sitt elektrisitetsanlegg. 
Oppskriften er direkte gal og kan medføre 
fare. 
Dette uttaler fungerende avdelingsdirek- 
tør Hallvard Pentzen i Norges Energiverk- 
forbund, som er de norske energiverkers 
interesseorganisasjon i faglige spørsmål. 
Norges Energiverkforbund har kontinuer- 
lig hatt spørsmålet om valg av strømsy- 
stem oppe til vurdering. 
Han understreker imidfertid at alle system 
er avhengig av kontroll og ettersyn. Der- 
som anleggene er vedlikeholdt i samsvar 
med forskriftene, vil ikke noen av syste- 
mene forårsake brann. Det er det høye 
elektrisitetsforbruket hos nordmenn - 
kombinert med for dårlig vedlikehold av 
anleggene - som er hovedårsaken til at vi 
har så mange branner med elektrisk 
årsak, sier Pentzen. TK-informasjon 

Nytt fra NESF 
Adm. direktør Noralf Krogsæter, Tussa 
Kraft UL er valgt til ny formann i 
Norske Everksjefers Forening (NESF). 
NESF er en landsdekkende forening 
og omfatter ledende personell i norsk 
elforsyning. Virksomheten er organi- 
sert i 11 lokale avdelinger og medlems- 
tallet er i underkant av 400. 
Krogsæter ble valgt til ny formann 
under det nylig gjennomførte repre- 
sentantskapsmøtet på Oppdal i Trøn- 
delag. Med seg i styret har han Per 
Ingvar Berge, Time elverk, Halge Aas, 
Ski Elverk, Bjørnar Falch, I/S Lofot- 
kraft og Ivar Lingaas, Solør Kraftlag. 
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Industriarbeidennuseet på Rjukan 
en suksess allerede før åpningen 

Av Wenja Paaske 

NVE og Sigmund Larsen sto fadder. 
-«En genial ide, hvorfor har ingen kommet på 
den før?!», sa landsfader Einar G. spontant da 
planene om et industriarbeidermuseum i 
Vemorks verdenskjente kraftverksbygning på 
Rjukan første gang ble lansert. Allikevel skulle 
det ta 10 år før olje- og energimister Arne Øien 
kunne foreta den offisielle åpningen 23. 
august i år. 1200 turister fra hele verden hadde 
imidlertid funnet veien til dette enestående 
museet allerede før åpningen og det uten 
noen som helst forhåndsreklame. Apropos å 
finne veien - selve veien opp den stupbratte 
fjellsiden er en turistattraksjon i seg selv som 
bidrar til å levendegjøre tungtvannsabotøre- 
nes vinterbragder i 1943. 

Museet er et resultat av mane ildsjelers inn- 
sats og flere NVE-ere har ogsa bidratt vesent- 
lig til realiseringen. 
«Jeg er glad for at min forgjenger, Sigmund 
Larsen, på vegne av NVE, ga planene sin 
uforbeholdne støtte under industriarbeiderda- 
gene på Rjukan i 1978 slik at startskuddet 
smalt på et seminar samme sted i februar 81 », 
sa Erling Diesen i sin tale. 
Direktør Erik Nybø har siden vært NVEs repre- 
sentant i styret for industriarbeidermuseet. 
Hadde ikke direktøren for NVEs natur- og 
landskapsavdeling, Knut Ove Hillestad slått i 
bordet ville forresten den karakteristiske rør- 
ledningsgaten nedover fjellsiden blitt fjernet. 
«Vemork kraftverk med rørgaten er et kultur- 
minnel» sa han, og slik er det blitt. 
For oss låter det i dag nesten utrolig, men 
Hillestad har i arkivene korrespondanse som 
viser at såvel enkelte lokale myndigheter som 
sentrale miljøinstanser stilte krav om riving i 
konsesjonsvilkårene for nye Vemork Kraftverk 
så sent som i 60-årene. 
«Grunnlaget for det moderne Norge ble lagt 
gjennom å utnytte våre vannfall og ved indu- 
striell pioner-virksomhet slik Norsk Hydro 
gjorde det på Rjukan,» sa olje- og energimins- 
ter Arne Øien i sin åpningstale. Han understre- 
ket at vannkraften og etableringen av storin- 
dustri basert på elektrisitet var avgjørende 
elementer i forandringen av Norge fra et bon- 
desamfunn til et industrisamfunn. 
«Industriarbeiderne vokste fram som en ny 
sosial klasse o la sammen med skogs- 
arbeidere og smabrukere grunnlaget for arbei- 
derbevegelsen som kom til å bli bestem- 
mende for den politiske utviklingen i tiårene 
som fulgte.» 
Utviklingen på Rjukan gjennom de første ti- 
årene i dette århundre gir et nærbilde av 
denne samfunnsomformingen. 
«Knapt noe sted i Norge kunne være bedre 
egnet til å huse et industriarbeidermuseum,» 
understreket Arne Øien. 
«Industriarbeidermuseet er unikt fordi det 
kombinerer så mange faktorer i utviklingen av 
Norges moderne historie. Vannkraftteknolo- 
gien, storindustrien og arbeiderkulturen er her 
satt inn i en samlet historisk sammenheng. 
Dette er særlig interessant fordi museet både 
skal vise oss den omforming som foregikk i 
samfunnet, og sammenhengen mellom det 
som foregikk i fabrikkene og i hjemmene, i 
fagforeningene og i de politiske partier som 
vokste fram», fremholdt olje- og energimini- 
steren. 

En slik festdag er naturlig nok preget av stolt- 
het og glede, men heldigvis forsøkte ingen å 
rosemale fortiden. Kamp har det vært både 
på og om Rjukan såvel i krig som i fred - 
sabotasjeaksjon og generalstreik har begge 
fått sin selvskrevne plass i museet. 

VN sltjøt blink i elg- 
kommunen Elverum 

Av Wenja Paaske 

Da Natur- og landskapsavdelingen 
arrangerte seminar om «Skjøtsel av 
skog og vegetasjon i kraftlednings- 
gater» på Norsk Skogbruksmu- 
seum i Elverum 29. og 30. august i 
år, kunne lederen Ivar Sæveraas og 
hans medarbeidere Marit Fleisch- 
mann og Sunniva Schjetne glede 
seg over fullt auditorium av fagfolk 
fra everkene, skogbruket, vilt- og 
miljøsiden. 

I Norge har vi 50.000 km med kraftledningsgater i 
skog. Ved å stelle dem riktig, med gjødsling og 
topping i passende elghøyde, kan disse arealene, 
som foreløpig har liten verdi, forvandles til store 
beiteressurser for skogens konge med familie. I 
praksis kan det produseres vintermat for to elger 
for bare 500 kroner. 
Elgstammen har økt kraftig i BO-årene. I disse tider 
felles 25.000 elg her i landet. Med økt elgbestand 
har også beiteskadene på skoen økt, og verdita- 
pet for skogbruket ligger nå pa rundt 20 millioner 
kroner pr. år. Ved å tilby elgene en variert vintermeny 
av furu, bjørk, rogn og vier i kraftgatene, ville vi 
kunne redusere skadene i den øvrige skogen 
vesentlig, fremholdt fagfolkene, samtidig som 
elgen bidrar til å rydde i gatene. 
Erik M. Haugen fra EKA sørget for at også juridiske 
skranker og aktuelle konflikter ble tatt opp. 

Fylkesskogmester Olav Kaveldiget (i midten) orienterer under befaring på et forsøksfelt i Løten, med 
seminaransvarlig Ivar Sæveraas som medhjelper og Erling Diesen som interessert tilhører. 

Foto: Knut Bjørnstad (Østlendingen) 

Teknikk og estetikk 
Med sine fotografiske blinkskudd, ledsaget av like 
treffsikre kommentarer, holdt VNs avd. dir. Knut 
Ove Hillestad forsamlingen i ånde med tankevek- 
kende betraktninger om estetikk og teknikk. 
Ytterligere hakaslepp hos tilhørerne forårsaket 
utviklingssjef Trond Petter Smart Glesaaen fra Det 
norske Skogselskap med sine vyer om nye drifts- 
tekniske metoder. Takket være et lite beltekjøretøy 
med robot-arm (made in Telemark, Norway!) kan 
skogsarbeiderne snart sitte varmt og godt i koia og 
radiostyre avvirkningen. Hesten er ellers «in» i skog- 
bruket igjen, særlig når det er viktig å skåne under- 
laget. 

23. august 1988: En stor 
gledesdag på Vemork! 
Olje- og energiminister 
Arne Øien gratulerer 
ildsjelen Bjørn Edvard- 
sen, museets bestyrer. 
Formannen i stiftelsen 
«Industriarbeidermu- 
seet», Gunnar Grimnes, 
i midten. 

Foto: Wenja 

Vemork Kraftstasjon på 
Rjukan, verdens største 
i 1910, i dag museum, 
studiesenter og 
internasjonal turistatt- 
raksjon. Rørgaten ble 
reddet takket være 
iherdig innsats av Knut 
Ove Hillestad i VN. 

Foto: Normann 

Så går vi rundt om en dansk juletre- 
busk 
Vi kjøpte 400 000 juletrær fra Danmark i fjor, og 
importen ventes å øke med 20 % i år. Selv skog- 
bruksstudentene fra Landbrukshøgskolen selger 
danske juletrær med så god fortjeneste at de kan 
finansiere studieturer til eksotiske egne som Syd- 
Amerikas urskoger, fikk vi høre. 
Imidlertid mente førsteamanuensis Hans Øy fra 
Telemarkforsk at kraftledningsgater i flatt lende og 
nær bilveier vil kunne egne seg for juletreplantasjer. 
Men, nota bene bare hvis det ikke var elgtrekk i 
området, for en elg ville kunne ødelegge en planta- 
sje på en time! 
En ny norsk lærebok i juletredyrking kommer forøv- 
rig - t i l  jul. 
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RØESANLEGGET VED EN MILEPEL 
Om lag 20 km oppover Verdalen, 
forbi Stiklestad og Vuku, finner vi 
Helgådalen. Her skjedde det for 
snart 100 år siden (1892) en drama- 
tisk geologisk hendelse som på 
mange vis anskuelig9jør forhol- 
dene i de store leiromradene vi fin- 
ner mange steder i landet, kanskje 
mest utpreget i Trøndelagsområ- 
det. 

Elva Helgåa (som lenger nedover får navnet 
Verdalselva) skar seg ut fra en fjellhylle som tidli- 
gere dannet Herfossen og forsvant ut i løse «leira». 
Her begynte straks en omfattende senking og tilba- 
kegraving med tilhørende side-erosjon som har 
pågått helt til våre dager. Den flate jordbruksbygda 
Helgådalen med sine bølgende kornåkrer ble flerret 
opp av en mektig elveravine, mange hundre meter 
bred og 50-60 m dyp. 
Røesgrenda som omfatter bebyggelsen sørfor Hel- 
gåa langs det 4-5 km lange ravineområdet, sto i 
fare for helt å forsvinne i sin gamle form. 

VFTmed plan 
Mange hadde ideer om tiltak som kunne stoppe 
erosionen og sikre i alle fall deler av de rasutsatte 
omradene. En tanke gikk f.eks. ut på å bygge en 
kraftverksdam tvers over dalen og med den heve 
vannstanden opp til gammel elvebotn og dermed 
stabilisere sidekantene. 
Forbygningsavdelingens Trøndelagskontor la i 
1975 fram en plan, kostnadsberegnet til kr. 
8.500.000 som etterhvert vant tilslutning hos de 

instanser som skulle finansiere og stå ansvarlig for 
prosjektet, nemlig Naturskadefondet (45%), Verdal 
kommune (5%) og NVE (50%). 
Prosjektet er på mange måter enestående og fortje- 
ner en presentasjon for Lesehestens lesere. 
Arbeidene startet i 1980, i første omgang som ren 
elveforbygging. 

Ny plan 
Etterhvert viste det seg ønskelig å revidere planene 
og ajourføre kostnadene. Någjeldende plan ble så 
lagt fram 24. april 1986. Den nye planen bygde på 
den første, men gikk mye lenger i a detaljere nedfø- 
ringen av sidebekker og overflatevatn til Helgåa. 
Nytt overslag ble nå kr. 15.500.000. 

Kort fortalt går sikringsarbeidene i Røesgrenda ut 
på: 

• Sikre elvefaret over 4,5 km med forbygging mot 
sidene. Samtidig blir det foretatt en utretting av 
elvefaret. Dette gjør at elva slutterågravei foten 
av ras-melene som er opp til 60 m høye. 

• Sikre sidebekker og ned løp for overflatevatn slik 
at ravinedannelsen mot sidekantene blir stop- 
pet. Vatnet blir nå ført ned i Helgåa gjennom 
steinsatte grøfter og nedgravne rørledninger. 
Denne delen av anlegget er døpt -Iakremepro- 
slektet». 

• Rasfaren reduseres ved å flytte masse fra top- 
pen av skråningene ned til foten av samme skrå- 
ningen. Dette er gjort først ved Overmo og deret- 
ter ved Dalbakken. 

Takrenneprosjektet og «avlastingen» har vært 
hovedoppgavene de 2 siste årene. 

Kvikkleire 
Den milepelen det henvises til i overskriften er at 
avlastingsarbeidene ble fullført i løpet av forsom- 
meren. 
Siden i fjor vinter har anleggsingeniør Balgaards 
karer, i første rekke Ottar Elnes og Olav Ramdahl, 
med sikker vurderingsevne arbeidet ytterst på kan- 
ten av de steile, 60 m høye leirskråningene på 
Dalbakken. 
Det største usikkerhetsmomentet lå i kvikkleireso- 
nene som NGls grunngravere observerte nede i 
grunnen. 
AIie knep ble tatt i bruk for å lure massene utfor 
kanten og ned i dalbotnen. Vannspyling viste seg 
svært effektivt. Om vinteren kunne dessuten tynne 
telelag være det som skulle til for at bulldozeren 
kunne bevege seg utpå. En vanlig måte å arbeide 
på har vært å kjøre ned skråningene med en liten 
bulldozer, sikret med wire i en stor bulldozer oppe 
på flata. 
Det skal ikke nektes for at enkelte ras og utfall av 
større leirmasser 2-3 ganger har satt støkk i både 
maskinførere og arbeidsledere. 

NGI viktig støttespiller 
I dag ligger 50.000 m3 masse trygt plassert ved 
foten av skrenten ved Dalbakken, brakt på plass av 
menneskemakt. Dessuten har naturen selv sørget 
for at på samme tid er kanskje 15.000 m3 masse 
kommet ned av seg selv i form av utfall fra de bratte 
skråningene. 
I foten av skråningene har massene en viktig stabi- 
liserende funksjon. 
Det er grunn til å nevne at Norges Geotekniske 
Institutt har vært en viktig støttespiller, særlig mens 
avlastningsarbeidene ved Overmo og Dalbakken 
pågikk. Instituttet har også vært rådgivere i det 

planleggingsarbeidet som ble utført først i 1975 og 
senere i 1986. 
Mens avlastinqsarbeidene og elveforbyggingsar- 
beidene på det nærmeste er avsluttet, gjenstår 
enda en del arbeid med sidebekker og takrennear- 
beider. 
Anlegget i Helgådalen vil neppe bli avsluttet før i 
1990. 

Fiske, turisme og samferdsel 
En viktig effekt av det elveforbyggingsarbeid NVE 
har drevet i Verdalen i de senere år, er at mye av 
erosjonen i elvene er stanset og dermed er elvevat- 
net blitt mye renere. 
Dette antas å være en hovedårsak til at laksefisket 
i Verdalselva har tatt seg godt opp. 
Til slutt vil vi nevne at Verdal kommune planlegger 
ny bygdeveg til Røesgrenda på forbygningen langs 
Helgåa. Dette blir i framtida regnet som det sikreste 
trasealternativet i dette området. 
Dette viser at sikringsarbeidet som opprinnelig 
hadde sitt utgangspunkt i vern av jordbruk og 
boliger, på lengre sikt kanskje vil få vel så stor 
nytteverdi som grunnlagsinvestering for elvefiske, 
turisme og samferdsel. 

E.S., VFT 
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Kunstklubben 
ønsker nye medlemmer velkommen. 

Kontakt Knut Wold, I. 324, 
Ada Røtnes, I. 237 eller Marit Flood, I. 388. 
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Helgåa er her «rettet ut» og forbygd på begge sider. 

Flomskader i Østlandsområdet 

Det har vært mye vann på Østlandet i sommer, som denne pressemeldingen fra VF er inne på. Bildet er 
tatt i en annen hektisk oveffislingsperiode - fellesferien, ved Nesbyen i Hallingdal. 

(Foto: Jørn Engebretsen) 

Norges vassdrags- og energiverk -NVE har fått en 
rekke henvendelser og søknader om bistand etter 
katastrofeflommen i Østlandsområdet 3. septem- 
per. Forbygningsavdelingen i NVE arbeider på 
spreng for å få planlagt nødvendige tiltak. Så snart 
NVE har tilstrekkelig oversikt, vil forslag til sikrings- 
tiltak bli tatt opp med kommunene. 
For elvene Vismunda i Biri og Rinna i Vingrom er det 
utarbeidet foreløpige planertil henholdsvis 1 og 1,5 
mill kroner, som omfatter flomverk for å sikre mot 
oversvømmelser og steinarbeider for å utbedre 
elvebrudd. Planene blir sendt via fylkesmannen til 

de berørte kommuner, Gjøvik og Lillehammer. NVE 
vil på visse vilkår dekke utgiftene til disse tiltakene. 
I samråd med kommunene er det igangsatt fore- 
løpige utbedringsarbeider. I Vismunda planla forøv- 
rig NVE sikringstiltak allerede i 1964, men planen 
ble aldri vedtatt i distriktet. 
Midlene til flomsikringstiltak er ikke tilstrekkelige. 
Det gjenstår bl.a. en rekke arbeider etter flomska- 
dene i 1987. Det vil bli søkt om tilleggsbevilgning 
for å få gjennomført påtrengende sikringstiltak 
etter de ekstraordinære flomskadene. 

NY RAPPORT 
Rapport nr. 28 i serien fra Terskelprosjektet/Biotopjusterings- 
prosjektet er nå utgitt: 
«Fiskebestand og bunndyr i Nea etter bygging av terskler.» 

Rapporten er skrevet av Amanuensis 
Jo Vegar Arnekleiv ved Universitetet i 
Trondheim, LFI-Vitenskapsmuseet og 
omhandler resultater av el-fiske og 
bunndyrprøver på strykstrekninger og 
garnfiske i terskelbasseng sommeren 
1985. Et merke-gjenfangstforsøk og 
merking med lydsendere har gitt data 
om vandringer. 
Nea i Sør-Trøndelag ble regulert i 1962. 
I den øvre delen, Flora, er vannfø- 
ringen sterkt redusert. I 1962 ble det 
bygd 3 terskler og i 1978 24 terskler 
på den aktuelle strekningen. Før ters- 
kelbyggingen i 1978 ble det foretatt 
fiskeundersøkelser (Inf. nr. 9 fra Ters- 
kelprosjektet). 
Årets rapport viser at Nea i terskelbas- 
sengene har en god bestand av ørret 
over 18 cm selv om både fangstut- 
bytte pr. garnnatt og tettheten av fisk 
synes noe lavere enn før terskelbyg- 
ging. Ørretbestande 1 er av god kvali- 
tet og med god vekst, Ørretens gjen- 
nomsnittsvekt for materialet varierte 
gjennom sesongen mellom 174 g og 
246 g. 23 ørret var over 500 g og 
største fisk var 2460 g. Dette viser at 
terskelbassengene har gitt skjul og 
oppholdsplasser også for større fisk. 
Nea har også en laksebestand som 
imidlertid er liten og hele tiden 
utgjorde under 25% av fangsten. 
Resultatene viser at en stor del av 
ørretbestanden er stasjonær i terskel- 

bassengene gjennom sommeren. 
Gjenfangster i Selbusjøen året etter, 
samt resultater av lydmerking av fisk 
på høsten, indikerer at en del ørret 
vandrer ut av terskelområdet på sein- 
høsten, sannsynligvis for vinteropp- 
hold i de mer vannrike nedre deler av 
Nea og i Selbusjøen. 
Bunndyrprøvene viser at Nea i terskel- 
området har en rikt sammensatt fauna 
som gir gode næringsforhold for fisk. 
Mulighetene for sportsfiske og antall 
garnplasser har økt betraktelig etter 
bygging av terskler. Stang er vanligste 
fiskeredskap selv om en del garnfiske 
foregår i de øverste tersklene ved Flo- 
ra. 
Rapporten gir et nytt bidrag til vår 
kunnskap om tersklers virkning på 
natur og miljø. Tiden er her en viktig 
faktor. Langsiktige og gjentatte under- 
søkelser er nødvendig for å danne seg 
et riktig bilde av forholdene. Undersø- 
kelsene som er beskrevet i rapporten 
ble utført i 1985, 7 år etter terskelbyg- 
gingen. En del forhold har stabilisert 
seg i løpet av såpass mange år. Men 
etter all sannsynlighet vil det fremde- 
les skje endringer og tilpasninger; I 
den forbindelse kan det nevnes at Jo 
Vegar Arnekleiv i år har gjennomført 
nye undersøkelser i Nea som vi håper 
å komme tilbake til senere. 

Jon Arne Eie, VN 
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TB 
Da Vassdragsvesenet i 1962 satte igang breunder- 
søkelser ved å opprette et brekontor under Hydro- 
logisk avdeling, fantes det ingen samlet oversikt 
over landets breer, bortsett fra et stort veggkart 
som glasiologen Olav Liestøl hadde på sitt kontor 
i Norsk Polarinstitutt. I samarbeid med Liestøl ble 
det derfor utarbeidet et kart i målestokk 1 :500.000 
over Sør-Norges breer. Grunnlaget var eldre topo- 
grafiske kart og flybilder fra 1955 i liten målestokk 
(1 :63,000). Kartet ble utgitt i 1963. 
Da Hydrologisk avdeling noen år senere startet en 
mer detaljert breregistrering som resulterte i et 
«Atlas over breer i Sør-Norge» ble Liestøl-Østrems 
brekart revidert og trykt på nytt i 1969 i uforandret 
målestokk, men med mer korrekt informasjon om 
breenes størrelse - vesentlig på grunnlag av bedre 
flybilder. 
Nå er breatlaset med tilhørende kart nærmest 
utsolgt, og da nyere flybilder viser at det i 1970- og 
1980-årene har skjedd forandringer ved de aller 
fleste breene, er en ny registrering utført, og resul- 
tatene skal publiseres i et nytt, revidert bre-atlas. 
Oversiktskartet, som også denne gang skal være 
et bilag til atlaset, er nå ferdig og det viser breenes 
utbredelse så up-to-date som det er mulig med 
våre dagers flybilder og annet grunnlagsmateriale. 
Kartet har samme målestokk som de tidligere 
utgitte kartene, 1 :500.000, men er trykt i 4 farger, 
en mer enn tidligere. Grunnen er at vi denne gang 
har påført UTM-koordinater i brunt mens breene er 
grønne og vannsystemet selvsagt blått. Ramme og 
tekst er i svart. 

Gunnar Østrem, VH 
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BATSPORT• OG FRITIDSKART 
FOR HALDENVASSDRAGET 
Man må hilse med glede denne nye kartserien som 
nr. 2 i rekken av båtsportkart etterTelemarkkanalen. 
Gleden er særlig stor av den grunn at «svangerska- 
pet» tok temmelig lang tid, men produktet er et 
praktfullt verk. De fargetrykte 9 kartblad er samlet 
i en mappe. Den ca. 75 km lange Haldenkanalen 
som starter ved Halden (Tistedal) fører oss gjen- 
nom den vakre naturen og de vakre bygdene: Are- 
mark og Marker via Strømfossen og Ørjeslusene, 
Rødenessjøen til Aurskog-Høland. Jeg har selv 
loddet opp, konstruert og tegnet opp alle dybde- 
kartene i stor målestokk som danner grunnlaget til 
denne serien. Jeg vet godt at denne lange fødselen 
er vel begrunnet. Det ville være bortkastet tid å telle 
opp årsakene. Til selve utformingen av disse kar- 
tene var jeg kun med i begynnelsen. Når det gjelder 
redigering, tegning og presentasjon til trykk, må 
æren gå til Arbeidsutvalget for planlegging i Hal- 
denvassdraget og deres «kartutvalg», og til Fylkes- 
kartkontoret i Østfold. 

Jeg mottok med stor spenning sluttproduktet. 
Tittelside med et vakkert fargebilde av den skjønne 
Østfoldnaturen i fugleperspektiv og ved siden av 
en oversikt over bladinndelingen lokker til å åpne 
mappen. Her finner man tegnforklaringen og andre 
opplysninger. Den siste «andre opplysninger» inne- 
holder ikke mindre enn 35 kartsymboler fra cam- 
pingplasser og badeplasser til verksteder, postkon- 
torer, kulturminner etc. Det er meget berettiget å 
kalle båtsportkartet «fritidskart» også. Selve kart- 
verket som sådan kan settes under lupen og da 
kan man finne små skjevheter som ved tradisjonell 
-kartoqratpirk» kan påtales, men disse er uvesent- 
lige i denne sammenheng. Jeg vil påstå at kartets 
bruksverdi faktisk øker ved at kartet ble fremstilt 
med grovere sterker enn vanlig. Dette fører bl.a. til 
at kartet blir lettere å Iese under fart. 

Jozsef Santha, VHI 

Trappekongen 
Bjørn Roald Mikkelsen fra Al 
ta bar satt verdensrekord i 
trappeløping. Det skjedde i be· 
rømte Alta kraftverk i Sautso. 

I en tunnel 1,5 kilometer un 
der jorda ble det løpt i ei 30 
meter lang trapp. 1000 trinn i 

45 graders hel 
ling. Fra  star 
til mål er stig• 
ningen 150 me- 
ter. Det var i al1• 
14 deltakere 
mesterskapet, 
samtlige fra Al- 
tas idrettsliv. 

b På annen plass 't/.'IT' f!eoald kom skøytelø- 
i e n per og Grøn- 

lands-farer Asle T. Johansen. 
Nylig hjemkommet fra skitur 
over Grønland, men likefullt 
med drøye sju minutter i t rap- 
pa. Mikkelsens rekord lyder på 
5 minutter og 34 sekunder. 

34. SEKSJON 

Norsk hardrock 
rammes av 
nei til 
el-utbygging 
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Hydrografisk kart 
for Nasjonalatlas er trykt. Navnet er forandret til 
«VASSDRAG OG NEDBØRFELT>, fordi allmenhe- 
ten ikke alltid forstår tittelordet «hydroqrafisk 
kart» entydig. 
Kartet kommer under hovedtema 3: Luft og vann. 
Kartblad 3.2.1 
Kartet er en avledet utgave av: Hydrografisk Kart- 
serie i M 1 :500.000. Kartgrunnlaget er basiskart 
for Nasjonalatlas, men videreført tettet og korri- 
gert for formålet. 
Kartets målestokk er 1 :1,5 mill. (delt versjon). 
Den trykte delens format er ca. 76x53 cm. Kartet 
har syv farger som originalen og er trykt hos 
Statens Kartverk (NGO) i 1988. Kartet viser med 
sine grenser og farger med tall til, hovednedbør- 
feltenes størrelse i km2• Innenfor fargegrensene 
vises med grenser delnedbørfelter med tall som 
viser størrelse, der hvor det er plass til det eller 
der data var tilgjengelig. Kartet er spekket med 
navn, hovedsakeli navn på elver, innsjøer, fosser 
og fjorder, altså pa hydrografi. 
Videre er følgende data påført: 
Sjøers høyde over havet i m. 
Sjøareal i km2 
Sjøers største målte dyp i m. 
Fosser med navn. 
Isbreer avmerket. 
Kartets fødsel tok lang tid og det skyldes flere 
ting. En del av skylden ligger hos NGO-SK. Foto- 
setting og fremstilling av tekst ble forsinket på 
grunn av begrenset kapasitet. Hoveskylden har 
vi hos oss i NVE. Vår eneste karttegner, E. 
Omholt, måtte forlate oss og arbeidet ble avbrutt 
inntil B. Selvaag kunne overta. Dette kan gi utslag 
på kartets kvalitet og særlig på kartets ensartet- 
het. Her kan blant annet nevnes «navnsettingen». 
Navnenes form kommer fra NGOs kart, i alle 
målestokker, fra gamle og nye kart, så disse er i 
seg selv ikke ensartet. Vi har også supplert, 
særlig med fossenavn, fra diverse andre kart. 
Under det langvarige arbeidet har det stadig 
kommet til nye kart med nye skriveformer. Vi 
kunne ikke gå tilbake og rive av de allerede 
påførte navnene på vårt kart. Det har hele tiden 
vært kontakt med navnekonsulentene. - I felles- 
skap ble det avgjort f.eks. hvor i nord en skal 
begynne å kalle en foss for en fors osv. Her må 
det bemerkes at de påførte samiske navnene er 
etter den nye normen. 
Tekstens lesbarhet er i minste laget (de fleste må 
bruke briller til dette). Forklaringen ligger i at det 
helt til kartet ble trykt, ikke oppstod enighet om 
utgivelsen skulle skje i målestokk 1 :1 mill. (som 
er utarbeidelsesmålestokk, eller forminskes til 
1 :1,5 mill). Den andre forklaringen er at det fra 
Najonalatlas side er foretrukket grå tekst i stedet 
for sort (unntatt titteldel), og denne gråfargen 
kunne vært mørkere. 
Tross alt, kartet er et tiltalende og nyttig produkt, 
håper jeg. Kartet selges via Statens Kartverk 
gjennom det organiserte kartsalgsnettet. Prisen 
er oppgitt til kr. 66, - pr. stk. 

Jozsef Santha, VHI 
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0i  Frode Guldvog 
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Navn: Marie-Louise 
Wexsahl 
Overing. ved EES 

Alder: 68 
Går av med pensjon 
1.11.88 

Bakgrunn: Ing. fra Oslo Tekniske 
Skole 1946. Div. 
stillinger ved kons. 
ktr. 46-52. 
Ansatt i NVE høsten 
1957. 

Den gode Marie-Louise har opp gjennom 
årene skaffet seg bred praksis som saksbe- 
handler i NVE: 
konsesjoner/tariffer/innsamling av penger/ 
utdeling av penger. 
I dag utreder komiteer og arbeidsgrupper hva 
som kan gjøres i NVE for «å legge forholdene 
til rette for å oppnå større stabilitet i medarbei- 
derstaben». LESEHESTEN tar en snarvei og 
spør like gjerne Marie-Louise Wexsahl: 

Hva er det som får et menneske til å bli i NVE 
i 32 år? 

- Jeg har hatt interessante og til tider engasje- 
rende arbeidsoppgaver, i et fint miljø blant 
hyggelige og gode kolleger. 

"Tenkte vi det ikke. 

- Og det hører så avgjort også med at jeg har 
hatt en veldig bred kontaktflate utad i elforsy- 
ningen, som har resultert i mange givende 
personkontakter. Det er mange - både her i 
etaten og ellers i bransjen jeg vil huske med 
glede og takknemlighet når jeg nå går av med 
pensjon. 

Spesielle oppgaver? 

- Blant de mange gode kolleger jeg har hatt 
stor glede av å samarbeide med, må jeg få lov 
til å nevne 8 år med Hans Hindrum, leder for 
EES til han gikk av for et snaut år siden. Men 
da skal jeg sannelig o s å  få tilføye at han 
hadde en feil: han var sa altfor beskjeden! 
Men til oppgavene: det har vært virkelig inte- 
ressant å jobbe med fastboende som ikke er 
tilknyttet el fra vannkraftverk. Det ytes stønad 
til de som ikke med rimelig kostnad kan få 
strøm på den måten. 
Og det er imponerende at vi har så god dek- 
ning i vårt langstrakte, fjell- og fjordrike land. 
For hør bare: pr. 1. januar i år var 139 hushold- 
ninger (305 pers.) ikke tilknyttet elnett, 72 av 
dem hadde overhodet ikke strøm (de øvrige 
hovedsaklig dieselaggregater). 

En spennende utvikling? 

- Uhyre. På begynnelsen av 50-tallet var 
Norge ennå ikke elektrifisert. Og parallelt med 
utbyggingen av elforsyningen har jo utstyrsut- 

viklingen gått: fra den gang magasinkomfyren 
ble et fint tillegg til vedovnen som varmekilde 
i kjøkkenet - til våre dagers termostatregule- 
ring og datastyring. Eller like gjerne utvik- 
lingen innen telekommunikasjon - jeg kan da 
godt huske hvilken stas det var med krystall- 
apparatet. Joda, det har skjedd en del disse 
årene! 

Hva fikk ei ung jente til å satse slik for snart 50 
år siden? For helt vanlig kan det jo ikke ha 
vært? 

- Det var nok ikke det. Så vidt jeg vet er jeg 
landets første kvinnelige sterkstrømsingeniør 
-og  også den første kvinnelige ingeniør i NVE. 
Men hvorfor? Kort og godt: jeg hadde lyst. 
Det virket som et artig fag. Far var riktiqnok 
betenkt, bl.a. fordi det var 3 års praksis. Sa jeg 
tok artium først. 
Og jeg må si jeg hadde stort utbytte av verks- 
tedpraksisen. En del episoder var det rimelig- 
vis - men det gikk virkelig fint i dette miljøet, 
selv om jeg nok fra tid til annen hadde en viss 
glede av to egenskaper: jeg kan være sta som 
en bukk - og jeg har alltid tatt faget mitt på 
alvor. 

Noen planer for den nye tilværelsen har du 
nok? 

- Jeg gleder meg til å få bedre tid til å reflekte- 
re, til å sile tilbud, gå på utstillinger, ha mer tid 
for venner, gjøre mye av det det aldri har vært 
tid og overskudd nok til. Det blir utvilsomt en 
aktiv tilværelse. Je er glad i fjellet og i sjøen, 
og jeg er glad i a Iese. Selv med utflytte 
voksne barn blir det jo litt med hus og hjem 
og pensjonert ektemann på Lijordet i Bærum. 
Han gruer seg riktignok til jeg slutter å jobbe, 
men så er han da også gått i hundene. Boksta- 
velig talt. Gordonsettere, lever og ånder for 
dem. Jeg gleder meg til denne fasen i livet 
også, jeg. 

Det aner oss at vi har svært mange med oss 
både i vår egen og andre nærværende etater, 
og i elforsyningen forøvrig, når LESEHESTEN 
ønsker dette frodige overskuddsmennesket 
lykke til i den nye tilværelsen. 
7åkk for praten, Marie-Louise! 

Pensjon 
Det er mange som lurer på både dette og hint når det gjelder pensjonsrettig- 
heter, og Personalkontoret meddeler at det er forskjellige infotiltak på 
trappene. Dette vil bli kunngjort ved skriv og oppslag. 
Brosjyrer fra Statens Pensjonskasse om ulike pensjoner fås ved henvendelse 
til sekretariatene i V og E, og hos Personalkontoret. 

TAKK FOR 
HYGGELIG 
SAMARBEID! 
Konsulent Ragnhild Stubstad Gårds- 
rud hadde sin siste arbeidsdag i NVE 
8. juli, etter 36 års tjeneste i staten. De 
første 10 årene var Statens lånekasse 
arbeidsstedet, senere har Forbyg- 
ningsavdelingen hatt glede av hennes 
virksomhet. Hun har hatt ansvaret for 
anleggsregnskapene for VF s hoved- 
kontor og distriktkontorene VFØ I og 
VFØ II. Arbeidsmengden har øket for- 
midabelt i disse årene. Til tross for at 
hun har fått gode hjelpere, er arbeids- 
dagene blitt lengere og lengere. Siste 
året har vi også forberedt omlegging 
av VF s regnskaper til EDB, noe som 
hittil ikke har redusert arbeidsmeng- 
den. 
Fru Gårdsrud har vært med på utvik- 
linen av VF s anleggsvirksomhet, fra 
«handarbeid» til moderne maskindrift. 
Utviklingen har medført hyppige end- 
ringer og tilpasninger i regnskapsopp- 
legget. Fru Gårdsrud har klart å følge 
med i utviklingen og har holdt regnska- 
pene ajour. Det er ikke minst hennes 
fortjeneste at VF s regnskaper normalt 
har passert revisjonens nåløye uten 
problemer. 
Fru Gårdsrud har alltid bidratt til et 
utmerket samarbeid. Godt humør og 
hjelpsomhet er verdifulle egenskaper i 
nærmiljøet. 
Nå er hun og mannen Petter i full sving 
med å forbedre pensjonistboligen. Vi 
håper at de etterhvert får mere tid til å 
glede seg sammen med familien. Vi 
takker for hyggelig samarbeid og øns- 
ker til lykke med fredeligere sysler i 
mange tiår. 

BAN 

Oo l, NYE MEDARBEIDERE 

Bjørn Magne Bakken 
(23) avd.ing. ved Datagruppen 

Kommer fra Statkraft 

* 
Erik Fagerberg 

(40) avd.ing. ved Datagruppen 
Kommer fra Statkraft 

J U B I L A N T E R  

25 år i etaten 

September /oktober: 

Roar Hove 
AØ, 1.9. 

Kjell Sundøen 
VHO, 3.9. 

Knut Ove Hillestad 
VN, 29.10. 
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Hjelmen 
fra borde 

Det var på den aller siste dag i august 
at Vassdragsavdelingens direktør Age 
Hjelm-Hansen takket for seg og ble tak- 
ket for etter 27 år i etaten, og gikk over 
i pensjonsistenes rekker. 
I selskap med en lang rekke vassera- 
gere ble anledningen høytidelig og 
behørig markert i etatens stasmøterom 
i 7. Vassdragsdirektør Pål Mellquist tak- 
ket for samarbeidet på egne og gode 
kollegers vegne, og overrakte gave som 
så ut til å bli satt stor pris på. 

LESEHESTEN har bedt to av H-Hs nær- 
meste medarbeidere om å gi til beste et 
par raske karakteristikker av Ws x-dir, 
og vi klemmer til med: 

Bjarne Nicolaisen: - Det var i Hjelm- 
Hansens tid at Vassdragstilsynet fikk 
forskrifter og veiledning for dammer, og 
som bjørnen: 10 manns styrke. Vi vil 
huske Hjelm-Hansen for det. 
Pål Mellquist: - Tenk at denne disting- 
verte «ny-pensjonist» har sittet ved roret 
i Vassdragsavdelingen mens over halv- 
parten av alle våre kraftstasjoner er blitt 
bygget! Og det verste er at det ikke 
synes på ham engang. Han ser nesten 
uforskammet godt ut! Hjelm-Hansen er 
en elegantier som med den største selv- 
følgelighet kan si «De» til damene uten 
at det virker påtatt - kanskje det er det 
som er knepet?» 

Høres vel litt misunnelig ut der, Vass- 
dragsdirektøren, men LESEHESTEN 
blir med glede med på å ønske Hjelm- 
Hansen lykke til i den nye tilværelsen! 

frog 

RoH Røsok til minne Besøk hos VH 
Det er vel nå kjent for de fleste både i NVE og - _, 
i Statkraft at vår kollega gjennom mange år, • • it 
Rolf Røsok, avgikk ved døden 12. juli. Han ble 
begravet under stor deltakelse i Asker kapell 
19. juli. 
Allerede før Røsok i 1987 fratrådte sin stilling 
som førstekonsulent, var det kjent at han led 
av en alvorli sykdom, men vi håpet likevel at 
han skulle fa en positiv tilværelse fortsatt i 
flere år. Slik gikk det ikke. 
Allerede da han begynte i NVE i 1956, hadde 
Røsok lang yrkeserfaring fra fiskerinæringen 
og fra politisk virke. Han ble således i meget 
ung alder valgt til ordfører i Træna kommune, 
hvor han bodde under oppveksten og frem til 
sin tilsetting i NVE. 
Røsok var en dyktig medarbeider i NVE. Han 
var uvanlig sterkt opptatt av landets energifor- 
syning i sin alminnelighet og NVEs rolle i sær- 
deleshet. Han var det meste av tiden knyttet 
til saksbehandling i forbindelse med økonomi- 
forvaltningen i etaten. 
Ved siden av de ordinære gjøremålene hans 
stilling var tillagt, hadde Røsok en meget sent- 
ral stilling som tillitsvalgt. Han var i en årrekke 
leder for den etatsoranisasjon han var tilslut- 
tet og også mangearig funksjonærrepresen- 
tant i NVEs hovedstyre. Som fohandler og 
funksjonærrepresentant viste Røsok stor dyk- 
tighet ved sitt gode kjennskap til forholdene i 
etaten og sine evner til saklig argumentasjon. 
Hans innlegg i hovedstyret ble alltid hørt på 
med stor oppmerksomhet fra de øvrige med- 
lemmer. 
Sin fritid delte Røsok mellom kjærlig omsorg 
for sin familie og sitt politiske engasjement i 
hjemkommunen Asker. Hans interesse var 
særlig knyttet til sosialsektoren og skolever- 
ket. 

Også etter at han sluttet i NVE, holdt han 
vedlike sin interesse for sosiale og politiske 
spørsmål og fulgte stadig med i debattene om 
vår energiforsyning. 
Vi lyser fred over Rolf Røsoks minne. 

Erik Nybø 

Hydrologisk avdeling hadde i sommer besøk 
av generalsekretæren i World Meteorological 
Organization, Prof. G.O.P. Obasi, som deltok 
i regjeringens miljøkonferanse for FN-sjefer i 
Oslo. WMO er ansvarlig for internasjonal sam- 
ordning innen bl.a. operativ hydrologi, og 
gen.sekr. Obasi ble orientert om modernise- 
ringen av norske vannføringsstasjoner og om 

erfaringer og planer for intensivert flomvars- 
ling. Han uttrykte interesse for det norske 
uhjelpsarbeidet innen hydrologi, og mulighe- 
tene for å styrke det ytterligere. 
Bildet viser fra venstre: avdelingsdirektør Toi- 
Ian, VH, gen.sekr. Obasi, WMO og direktør 
Grammeltvedt, Meteorologisk institutt. 

A. T. 

DET SKJER S 
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