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Dronning Alta 10 år etter 
Sonja 
apnet 
bremuseet 

Dronning Sonja sto for den høytidelige åp- 
ning av Norsk Bremuseum i Fjærland, et 
praktfult anlegg som allerede er en så stor 
suksess blant publikum at parkeringsplas- 
sen nå må utvides for annen gang. 
Gunnar Østrem var tilstede og rapporterer 
på SIDE 5. 

Vassdrags- og energidirektør Erling 
Diesen tar i sin lederartikkel et tilba- 
keblikk på Alta-utbyggingen for 10 år 
siden, og setter elproduksjonen fra 
Alta-verket inn i dagens og framti- 
dens sammenheng. 
VE-direktøren avliver dessuten seig- 
livede myter, bla. når det gjelder 
NVEs syn på "neddemming av Masi- 

bygda" og at prognosemakerne skul- 
le ha ført Stortinget bak lyset. 
Diesen analyserer kraftbruk og kraft- 
behov i denne sammenheng, og 
kommer til at det er sannsynlig at 
den økonomiske lønnsomheten ved 
Alta-verket blir god. Reinen beiter på 
de tilsådde steintippene, laksen biter 
i elva og elektrisiteten strømmer. 

NM i 0-Iøp i Oslo 

Norgesmesterskapet i orienteringsløp for everkansatte 
ble i sommer arrangert i Oslo, med deltakere fra det gan- 
ske land. Arrangementsleder Steinar Myrabø gir en 
stemningsrapport i tekst og bilder på SIDE 8. 

Produksjon og 
for bruk 1. halvår 
Tore Jensen Lund har nøkkeltall og 
kommentarer på SIDE 4. 

GIS i NVE 
NVE innfører Geografisk Infor- 
masjonssystem. SIDE 4. 

Trusler mot kraft- 
forsyningen i 
fred og krig 
John G Martinsen skriver på SIDE 3. 

Unik bok om 
Jostedalen 

- 

Per Einar Faugli er medansvar- 
lig for denne populærboken. 
Wenja har mer på SIDE 7. 

FRIST TIL NR 5 Redaksjonen takker alle bidragsytere til dette nummer. Neste 
nummer er planlagt utgitt i september. Tekster & fotos bes levert 
kontaktpersonene snarest mulig og senest innen 12. september. 12. SEP. 
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Det er gått 10 år siden Alta-aksjonen. 
Mange av dem som lenket seg sammen 
foran anleggsmaskinene og som ble skå- 
ret løs med vinkelslipere, var i begynnel- 
sen av juli samlet i Alta for å markere "jubi- 
leet". 
Sinnene falt heldigvis relativt raskt til ro et- 
ter aksjonen. Alta kraftverk har vært i drift i 
fire år. De naturinngrep dammen nede i 
fjellkløfta ved Savtso representerer, er vel 
etter de flestes oppfatning til å leve med. 
Reinen beiter på de omhyggelig utforme- 
de og tilsådde steintippene. Laksen biter i 
elva, som den gjorde før. 

På mange måter er konfrontasjonslinjen 
avløst av dialog og konsensus innen vår 
vassdragsforvaltning. Jevnlig er represen- 
tanter for NVE invitert som innledere i Na- 
turvernforbundets og vassdragsverngrup- 
penes seminarer. Til 10 års-markeringen 
hadde de tidligere aktivistene fra Stilla en- 
dog invitert lederen for den gamle "erkefi- 
enden" NVE. 
Jeg benyttet denne helt spesielle anled- 
ningen til å prøve å avlive to meget seigli- 
vede myter, som har forfulgt oss siden 
Alta-striden, nemlig følgende: 

- NVE gikk aldri inn for å demme ned 
Masi-bygda, slik at bare spiret på kirketår- 
net ville stikke opp av vannet. 

- Regjeringen og Stortinget ble ikke ført på 
ville veie av prognosemakerne da de gikk 
inn for Alta-utbyggingen. 

Den famøse påstanden om at NVE ville 
demme ned Masi stammer fra 1968, da 
Avdeling for vasskraftundersøkelser i 
Vassdragsdirektoratet i det daværende 
NVE, undersøkte - som deres jobb var - 
hvor mye kraft det var teknisk/økonomisk 
mulig å få ut av Alta-Kautokeinovassdra- 
get. De la ikke inn andre begrensninger i 
denne rene ressurskartleggingen. Svaret 
var ca. 1400 GWh pr. år. 

I 1970 besluttet Statskraftverkene - også 
de var den gang en del av NVE - å sette 
igang en planlegging av vassdraget, med 
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sikte på å søke utbyggingstillatelse. Noe 
av det første de bestemte seg for, var å 
holde Masi utenfor planleggingen. Det 
skjedde i 1971. To år seinere, i 1973, ble 
Masi vernet av Stortinget, som en del av 
Verneplan I. Diverse andre reduksjoner 
skjedde også. Overføring fra Jiesjavrre i 
Tana-vassdraget ble droppet, sideelver til 
Alta likeså. 

I 197 4 søkte Statskraftverkene utbyg- 
gingstillatelse på et prosjekt med en mid- 
lere årsproduksjon på 750 GWh. 
Da Regjeringen i 1978 fremmet proposi- 
sjon for Stortinget om utbygging, var pro- 
sjektet ytterligere redusert til 625 GWh i 
midlere år. Hensyn til natur, miljø, rekrea- 
sjon og andre næringsinteresser knyttet til 
vassdraget lå bak begrensningene. Regu- 
leringsgraden var redusert til vel 6 pro- 
sent. Det er vanligvis ansett som en lav 
reguleringsgrad. Mens mye av kritikken 
mot prosjektet i startfasen gikk ut på at det 
var for omfattende, ble innvendingen etter- 
hvert at det var blitt så lite, at det var ikke 
stortå bry seg med. 

Stortinget vedtok utbyggingen 30. nov. 
1978 med 90 mot 36 stemmer. Etter kritikk 
og innvendinger fra forskjellige hold, tok 
Stortinget - noe oppsiktsvekkende - saken 
opp på nytt 6. juni året etter, i 1979. Stor- 
tinget bekreftet sitt vedtak med 108 mot 34 
stemmer, bevilgning ble gitt og arbeidet 
kunne starte - trodde man. 

Det var da vi fikk aksjonene, både i Stilla 
og foran Stortinget. Saken kom opp i Stor- 
tinget enda en gang, 31. mai 1980, da det 
behandlet en egen melding av 21. mars 
1980 om Regjeringens arbeid med gjen- 
nomføring av Alta-vedtaket. 

Noen tid i forveien, 29. februar 1980, kom 
det en energimelding med nye prognose- 
tall. NVEs prognoser fra november 1979 
sa at bruttoforbruket til alminnelig forsy- 
ning ved normale temperaturer i 1990 ville 
bli 71 TWh. Det interdepartementale prog- 
noseutvalget landet like etter på 70 TWh, 
altså ikke store forskjellen, særlig ikke på 
10 års sikt. Tilsvarende forbruk dengang, i 
1980, var 52 TWh. Man prognoserte altså 
en økning på 18-19 TWh i løpet av 80-åra. 

Regjeringen baserte seg i energimelding- 
en fra 1980 på 70 TWh til alminnelig forsy- 
ning, en tildeling på 34 TWh til kraftinten- 
siv industri og 2 TWh for å møte progno- 
seusikkerhet, kalde vintre m.v. I alt 106 
TWh burde vi altså ha utbygget innen 
1990. 

Hvordan gikk det så i 1990? Alminnelig 
forbruk, temperaturkorrigert, ble riktignok 
hverken 71 TWh, som NVE sa, eller 70 
TWh, som Regjeringen la til grunn. Det ble 
70,5! Nærmere blinken kommer en ikke 
uten mye flaks. 

Men hvorfor hadde vi da dette enorme 
kraftoverskuddet i fjor, som fikk mange til å 
påstå at Alta-vassdraget var ofret forgje- 
ves. Det var jo ikke bruk for kraften. 25 
"Alta" ble eksportert til Sverige og Dan- 
mark til spottpris. Mye vann rant ubrukt 
forbi kraftstasjonene. Det er ikke godt å si 
hva som var verst! 

Det er fire forhold som forklarer dette. 
Den viktigste er nedbørrekorden, 20 pro- 
sent over normalen. Den sørget for en 
produksjon på 122 TWh, 19 TWh over 
fastkraft produksjonsevne på 103 TWh. 
Og enda rant altså vann som kunne ha 
produsert 7 TWh utenom kraftverkene, for- 
di det ikke var avsetning for mer, uansett 
hvor lav prisen var. 

Den andre grunnen var at vi hadde en re- 
kordmild vinter. Vi brukte beregningsmes- 
sig 3 TWh mindre enn vi ville gjort i en 
normal vinter. Det målte bruttoforbruket 
var altså 67,5 TWh. 70,5 TWh var det tem- 
peraturkorrigerte forbruket. 

Den tredje grunnen var at kraftintensiv in- 
dustri tok ut 3,5 TWh mindre enn den ram- 
men Stortinget hadde gitt dem i 1980. De 
syntes prisene ble for stive etter hvert, og 
de internasjonale konjunkturene var ikke 
som en kunne ha ønsket. 

For det fjerde er, etter forslag fra NVE, på- 
slaget for prognoseusikkerhet osv. drop- 
pet. Det skandinaviske nettet er nå så 
stort at det kan fange opp slik usikkerhet. 

Dette svære overskuddet ville ha vært 
enda 3 TWh større om Stortingets utbyg- 
gingsprogram fra 1980 på 106 TWh hadde 
blitt oppfylt. Vi nådde bare 103. 

Alta-verket kom i drift i 1987. Enten vi liker 
det eller ikke, vil Alta-verket komme til å 
ligge der det ligger i all praktisk framtid, og 
produsere kraft år etter år. Det er derfor 
meningsløst - som noen har gjort - å avsi 
dom over dets berettigelse eller nytteverdi 
på bakgrunn av våtåret 1990. Nytteverdien 
kan bare framtiden dokumentere. Idag - 
som da utbyggingsvedtaket ble gjort - kan 
vi bare gjøre anslag ut fra sannsynlige for- 
utsetninger. En slik sannsynlig forutsetning 
er at vi får stigende engrospriser for kraft 
her i landet utover på 1990-tallet, og at 
den rent økonomiske lønnsomheten ved 
Alta-verket blir god. Egentlig finnes det 
ingen annen måte å måle berettigelsen av 
verket på, når det først er bygget. 
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Vi vil så 
gjerne vite! 

Ozonlag - drivhuseffekt - sur nedbør er 
blitt fenomener vi leser om nesten hver 
eneste dag, og som de fleste av oss etter 
hvert føler angår oss ganske mye. Vi re- 
gistrer tildels sterk uenighet mellom kvalifi- 
serte forskere. 
Først lar vi dem nærmest skremme vettet 
av oss, for varslene uttrykkes med svært 
stor skråsikkerhet. Det er dødsens alvorli- 
ge hull i ozonlaget, CO2-utslippene tar 
knekken på oss, og vi skjønner at det er 
vår skyld alt sammen, fordi vi ønsket oss 
en ny farge-TV, en vaskemaskin, en video 
- jo, vi innrømmer at vi har ønsket oss 
mye. Og forbrukt mye, vi kunne jo vanske- 
lig vite at det var livsfarlig, den gang ver- 
den var yngre og uskyldigere, den gang 
det bare var kald krig og kjernevåpen å 
bekymre seg om. Vi utsettes for et temme- 
lig stort press fra mange kanter, fra antatt 
seriøse, internasjonale og nasjonale insti- 
tutter, fra naturvernforkjempere av ymse 
slag, fra rene sjarlataner og dommedags- 
profeter i mange forkledninger, og fra stat- 
lige myndigheter som selvfølgelig ser sitt 
snitt til å pålegge nye avgifter og skatter. 
Det er i ferd med å bli et gigantisk karne- 
val dette. 
Og så leser vi: ozonlaget er tykkere enn 
noensinne, store, naturlige variasjoner an- 
tas alltid å ha forekommet. Det er naturlig! 
Klimaet skyldes også i hovedsak naturlige 
svingninger. Jaha, så hvem i allverden 
skal en stakkar tro på? For det er jo mer. 
Aftenposten 26. juli, på kronikkplass: Artik- 
kelforfatteren spør: Trenger vi mer CO2? 
Les den! Han skriver bl.a. at CO2 vanlig- 
vis fremstilles som noe negativt som vi 
ikke må få for mye av, og mener at det er 
en altfor enkel oppfatning. Han skriver 
også: "Det overses f.eks. at vi mennesker 
er årsak til mindre enn tre prosent av den 
totale mengde CO2 som tilføres atmosfæ- 
ren. Resten sørger forskjellige prosesser i 
naturen for. Det monner derfor ikke så 
mye om vi øker eller minsker vår del." 
Etter å ha gjort seg en del tanker om 
CO2s betydning for plantevekst og om 
hvorvidt vassdragene vil tåle mer sur ned- 
bør med et høyere CO2-innhold i atmo- 
sfæren, avslutter Ivar Aanderaa slik: 
"Siden flere vesentlige roller ved CO2 er 
oversett, og siden en økning av atmosfæ- 
rens innhold av CO2 like gjerne kan med- 
føre fordeler som ulemper, bør vi avstå fra 
å fremme et påbud om en avgift for utslipp 
av CO2." 
Er vi i ferd med å råke ut i ekstremitetene 
igjen, vi nordmenn? I en så alvorlig sak? 
Er det spørsmål som ikke stilles fordi det 
er opportunt? Bør kanskje like- 
vel større tiltak og virkemidler r 
vente til vi vet mer om de na- I 
turlige prosesser og vår innfly- 
telse på dem? 

Trusler mot kraftfor- 
syningen i fred og krig 

Av John G Martinsen 

Beredskaps- og sikkerhetsarbeidet innen 
kraftforsyningen er basert på den forutset- ..::.,-- 
ning at det i fred som i krig eksisterer et 
trusselbilde som kan sette driftssikkerhe- 
ten i fare. I det etterfølgende er redegjort 
for hvordan trusselbildet er sammensatt, 
og hvilke forholdsregler og tiltak som kan 
gjennomføres for å redusere faren for til- 
siktet ødeleggelse. 

Utvidelse av trusselbildet 
Lov om forsvarsmessig sikring av kraftfor- 
syningen av 1948 tok så å si utelukkende 
sikte på på å bygge opp beskyttelses- til- 
tak mot rene krigshandlinger. Tiltakene var 
delt i bygningstekniske tiltak, f eks i form 
av konstruksjonsmessige forsterkninger, 
og vakthold og sikring i samarbeid med 
forsvar og politi. 
I den nye energilov er det nedlagt at sik- 
ringstiltak også skal omfatte beskyttelse 
mot sabotasje og terrorhandlinger i fred. 
Som en konsekvens av dette har det vært 
nødvendig å foreta en revurdering av det 
trusselbilde som hittil har vært lagt til grunn 
for gjennomføring av beskyttelsestiltak ved 
de forskjellige anlegg. 

Sikkerhetspolitiske omveltninger 
Energiloven fastsetter en vesentlig utvidel- 
se av trusselen. I videste forstand omfatter 
den nå alle bevisste anslag mot kraftforsy- 
ningen som kan føre til driftsforstyrrelser, 
det være seg i fred eller krig. Anslagene 
kan være rene krigshandlinger, sabotasje 
og terrorhandlinger, samt alminnelig krimi- 
nalitet. 
Det har også vært nødvendig å vurdere 
trusselen på bakgrunn av de sikkerhetspo- 
litiske omveltninger vi i de siste år har opp- 
levd i vår del av verden. Vi har tatt spørs- 
målet opp med Forsvarets organer, som 
vurderer det slik at den avspenning og be- 
gynnende nedrustning vi har vært vitne til 
innen de to store forsvarsallianser ikke fo- 
reløpig har endret de forutsetninger som 
ligger til grunn for norsk forsvars- og sik- 
kerhetspolitikk. 
De konkrete resultater av avspenningspoli- 
tikken ses først og fremst Mellom-Europa. I 
det område som grenser opp til norsk terri- 
torium i nord har det derimot skjedd en sta- 
dig tilførsel av operative kampenheter - 
særlig fly - fra sør. Hvorvidt denne utvikling 
vil fortsette - og hva som er motivene bak - 
er det foreløpig vanskelig å ha meninger 
om. En generell slutning vedrørende disse 
forhold er at den militære trussel mot Nor- 
ge ikke er endret. 

Lufttrussel 
Tidligere har det vært lagt stor vekt på å 
beskytte kraftforsyningsanlegg mot angrep 
fra luften. På bakgrunn av den rekkevidde 
og våpenkapasitet de potensielle angreps- 
fly mot Norge er i besittelse av, anser For- 
svaret lufttrusselen mot kraftforsyningsan- 
legg som liten. Flyene antas primært å ville 
bli benyttet taktisk i angrep mot flyplasser, 
militære baser og bakkemål. 
Dette er bekreftelse på forhold vi lenge har 
vært klar over. Ikke bare pga flyenes be- 
grensede kapasitet - men også av at de 
fleste nyere anlegg er vanskelig å angripe 
fra luften (fjellanlegg, damanlegg) - har vi 
kommet til at det bør overveies å nedtone 
de anstrengelser som gjøres for å beskytte 
anleggene mot denne angrepsform. 
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Kraftforsyningens betydning 
Når det gjelder kraftforsyningens betydning 
for det moderne samfunn er den vanlige 
oppfatning at den bare vokser i takt med 
den teknologiske utvikling. Også for For- 
svaret er en stabil kraftforsyning av uhyre 
stor betydning, både under mobiliserings- 
fasen og den etterfølgende oppbygning og 
innsats. 
En angriper og eventuelt okkupant vil være 
svært interessert i en sikker kraftleveranse 
for å unngå det kaos som ellers vil oppstå i 
et besatt område. Enkelte stiller seg derfor 
tvilende til om en angriper vil ødelegge 
større kraftforsyningsanlegg. De heller mer 
til den tanke at han vil konsentrere seg om 
viktige kontrollsentra, som f eks driftssen- 
traler og kontrollrom. 
Ikke bare på grunn av denne trussel, men 
også ut fra kraftforsyningens store avheng- 
ighet av sambands- og styringssystemer, 
må det være riktig å beskytte viktige kon- 
trollsentra. I tillegg er det nødvendig å eta- 
blere en troverdig beskyttelse av de enkel- 
te viktige anlegg, da det må anses som 
høyst sannsynlig at en angriper ikke vil ve- 
gre seg for å ødelegge anlegg enkeltvis, 
uten derved å gjennomføre en massiv ra- 
sering av den nasjonale infrastruktur kraft- 
forsyningen representerer. 

Terror og sabotasje 
Når det gjelder terror og sabotasje kan det 
ikke ses bort fra at kraftforsyningsanlegg 
kan bli utsatt for aksjoner fra terror/sabota- 
sjegrupper i fred. Slike organisasjoner ek- 
sisterer, og de er i besittelse av tilstrekkeli- 
ge personell- og materiellmessige ressur- 
ser til å gjennomføre aksjoner. 

Som et aktuelt eksempel på at dette tas al- 
vorlig av ansvarlige myndigheter skal nev- 
nes at NVE/Beredskapsseksjonen i samar- 
beid med politi og berørte kraftselskaper 
planlegger sikring av kraftforsyningsnettet i 
Lillehammer-området, for å gjøre det så 
sikkert som mulig under de olympiske le- 
ker. 

Sikringen vil omfatte systemtekniske tiltak 
som skal gjøre nett og leveranse teknisk 
sett så sikre som mulig, samt en aktiv sik- 
ring som omfatter bruk av vaktstyrker og 
andre metoder for å forhindre aksjoner mot 
kraftforsyningen i den hensikt å bevirke 
driftsforstyrrelser. 

Sikker kraftleveranse 
De sikringstiltak som hittil har vært planlagt 
og gjennomført har i det alt vesentlige vært 
beregnet på å yte beskyttelse mot krigs- 
handlinger. Så lenge den sikkerhetspolitis- 
ke situasjon i vår del av verden er slik at 
det er nødvendig å opprettholde en sivil og 
militær beredskap, står dette fast som en 
av kraftforsyningsberedskapens hoved- 
oppgaver. 

Det vil bli lagt større vekt på sikringstiltak 
mot sabotasje i krig/like før krig og sabota- 
sje-/terrorhandlinger i fredstid. Disse tiltak 
vil også bidra til å hindre rent kriminelle 
handlinger som hærverk, tyveri o.l., og øke 
kraftforsyningens evne til å håndtere alle 
former for ulykker og skader i fred. Kraft- 
forsyningsberedskap skal i videste for- 
stand bidra til en sikker kraftleveranse 
fred som i krig. 
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Produksjon og for bruk NVE innfører Geografisk 
1. halvår 1991 Informasjonssystem 

Produksjonen i årets 6 første måneder var 
61, 1 TWh eller 0,4 % lavere enn i tilsva- 
rende periode i 1990. De siste 12 måne- 
der er det produsert121,4 TWh. Dette er 
0,3 % mer enn i samme periode ett år tidli- 
gere. 

Det nyttbare tilsiget til kraftproduksjonssy- 
stemet var 45,2 TWh eller 85 % av nor- 
malt. De siste 12 måneder har tilsiget vært 
101, 1 TWh eller 94 % av normalt. 

Landets magasinkapasitet er totalt på 79,2 
TWh. Ved utgangen av 2. kvartal var ener- 
giinnholdet i magasinene 44,7 TWh eller 
56,5 % av fullt. 
Magasinfyllingen for hele landet har i store 
deler av mai og juni ligget nær eller noe 
under laveste magasinfylling siste 10 år. 
Den lave magasinfyllingen skyldes hoved- 
saklig det kalde værlaget i mai og juni. 
Dette har igjen ført til sen snesmelting. 
Forsinket eller tilbakeholdt snesmelting er 
vurdert til å utgjøre 8-10 TWh. 
Tar man hensyn til dette, vil den reelle ma- 
gasinbeholdningen nærme seg det som er 
normalt på denne tiden av året. 

Kraftutvekslingen med utlandet resulterte i 
en nettoeksport på 4 TWh eller hele 52,2 
% mindre enn for tilsvarende periode i 
1990. De siste 12 måneder har nettoek- 
sporten vært 12,3 TWh. Grunnen til den 
store nedgangen i eksporten i år har sam- 
men heng med at risikoen for vanntap forbi 
driftsklare maskiner senere i året løpende 
er blitt vurdert som liten, slik at kraftprodu- 
sentene ikke har følt seg presset til å ek- 
sportere store kvanta til lave priser. 

Det innenlandske totalforbruket viser en 
vekst på 6,4 %. For siste 12-månederspe- 
riode er veksten på 4 %. 

Bruttoforbruket i alminnelig forsyning viser 
en vekst på 9, 1 %. For siste 12-måneders 
periode er veksten på 5,7 %. Det tempera- 
turkorrigerte forbruket viser en vekst på 
hhv. 1,5 % og 2 % for de samme perioder. 

Det temperaturkorrigerte forbruket er for 
1990 beregnet til 70,5 TWh (brutto). Om 
det temperaturkorrigerte forbruket for 1991 
utvikler seg som for siste 12-månederspe- 
riode, dvs. med en vekst på 2 %, vil for- 
bruket i 1991 bli i underkant av 72 TWh. 

For kraftintensiv industri er det registrert 
en nedgang i forbruket på 4,3 %. For siste 
12-månedersperiode er nedgangen på 3 
%. Nedgangen skyldes hovedsaklig dårli- 
gere markedsforhold for bedrifter som pro- 
duserer jern, stål og ferrolegeringer. Da- 
gens forbruksintensitet tilsvarer et forbruk 
på i underkant av 2,5 TWh pr. mnd. På 
årsbasis blir dette 29,4 TWh (brutto) eller 
1,2 TWh mindre enn i 1990. 

Forbruket av tilfeldig kraft var 3, 7 TWh 
(brutto) eller nesten 45 % høyere enn til- 
svarende tall for 1990. De siste 12 måne- 
der har forbruket vært 6,2 TWh som er vel 
32 % mer enn i samme periode ett år tidli- 
gere. 
Elektrokjelmarkedet må forutsettes å ha 
ekspandert noe. Dessuten har det vært 
kaldere i 1991 enn året før, noe som har 
ført til større oppvarmingsbehov. Den do- 
minerende årsaken til den tilsynelatende 
eksplosjon i kjelforbruket skyldes imidlertid 
en omlegging i Samkjøringens rapporte- 
ringsrutiner. Tidligere hadde Samkjøringen 
korttidsoppfølging av bare større elektro- 
kjeler. Gradvis har de også tatt med de 
små og mellomstore kjelene. 
Forbruksveksten hittil i år på over 40 % er 
derfor ikke reell. 
En forbruksvekst på omkring 10 % vurde- 
res som mer sannsynlig. 

En konsekvens av at forbruksveksten i 
kjelmarkedet blir overvurdert i Samkjøring- 
ens (og NVEs) korttisstatistikker, er at vek- 
sten i det alminnelige forbruket blir tilsva- 
rende undervurdert, hittil i år muligens i 
størrelsesorden 2 prosentpoeng. Dette 
skyldes at alminnelig forsyning er restbe- 
stemt. 

Tore Jensen Lund 

Pensjonistene på tur 
Pensjonistforeningen NVE/Statkraft ar- 
rangerte tur i juni med buss gjennom 
Hallingdal og Numedal. 
I Nesbyen ble det besøk i Hallingdal 
museum, der det var mange interessan- 
te ting å iaktta for den mange kulturinte- 
resserte i følget. 
Ferden opp gjennom Hallingdal og vide- 
re opp Rukkedalen til Tunnhovd var for 
oss vasskraftfolk en kanskje større opp- 
levelse enn for folk flest, idet vi vel ikke 
er så opphengt i myten om at vass- 
dragsreguleringer er bare av det onde 
og til skade både for kultur og økonomi. 
Med stor tilfredshet mottok vi oriente- 
ringer fra våre medbrakte - nå pensjo- 
nerte - ingeniører om de omfattende ter- 
skelanlegg i Hallingdalselven, og kunne 
ved selvsyn etter hvert konstatere de til 
dels store og formodentlig nokså stabile 
vannspeil i lange loner med etter sigen- 
de meget brukbart sportsfiske. 

Turens høydepunkt i mer enn en for- 
stand nådde vi ved ankomsten til Lang- 
edrag i Tunnhovd-området (1000 
m.o.h.). "Langedragsfolket ", Eva og Ed- 
vin Thorson tok imot oss på en måte 
som gjorde at vi straks følte oss hjemme 
der. 
Etter et fortreffelig måltid i Langedrags 
spisestue gikk ferden videre via Tunn- 
hovddammen til Nore I kraftverk på 
Rødberg, der den elskverdige driftssje- 
fen Karl Nilsen tok imot med kaffe og 
kaker og en orientering om driften. Det 
var interessant å se at peltonturbinene 
fra 1920-årene nå er i ferd med å bli 
skiftet ut, og vel gir mulighet for drift av 
Nore I kraftverk i minst 60, kanskje 100 
år til. 
En herlig tur som styret har all ære av, 
og som gir oss alle forventninger til nye 
arrangementer. 

Trygve Bergland 

Av Astrid Voksø 

Et Geografisk Informasjons- 
System (GIS) håndterer inn- 
samling og presentasjon av 
stedfestede og tematiske 
data, og kan brukes til be- 
regninger og analyser. 
Hva kan GIS brukes til? 
NVE har forvaltninggsansvar for vass- 
drags- og energiressursene. Geografisk 
omfang og stedfesting av ulike inngrep og 
hydrologiske forhold må NVE ha oversikt 
over til enhver tid. Vi har opplysninger om 
dette. Problemet er at de er spredt på for- 
skjellige datasystemer og en del opplys- 
ninger ligger bare i saksmapper. Ved hjelp 
av GIS kan objekter plasseres på kartet 
og opplysninger om objektene kan knyttes 
til. Det gir oss mulighet til å samle opplys- 
ninger i et system og nyttiggjøre oss dem 
på mange flere måter. F.eks. kan et te- 
makart framheve ett eller flere elementer 
av informasjon, og vise hvor man kan fin- 
ne flere opplysninger om det temaet kartet 
presenterer. Ved hjelp av ARC/INFO skal 
temakart kunne produseres like raskt som 
vi kan hente ut tradisjonelle data og statis- 
tikker fra datamaskinene. 
Flere slike kart planlegges. Kartoppgaver i 
nær fremtid er f.eks: 
Hydrologisk avdeling trenger nytt kart over 
målestasjonene; Energiavdelingen ønsker 
nytt kart over utbygd og nyttbar vannkraft. 
Arbeidet med å stedfeste alle deler av ut- 
bygd vannkraft er igang. Vassdragsavde- 
lingen har laget kart til verneplan IV, og vil 
trenge revisjon av det når verneplan IV er 
vedtatt. 
Den mest spennende anvendelsen er GIS 
som analyseverktøy. Vi kan kombinere 
kjente tema og få ut nye tema som ikke 
finnes i de opprinnelige datasettene. Ek- 
sempel på kombinasjonsmuligheter hos 
oss er nedbørfelt og kommunegrenser, 
nedbørfelt og isohydater til avrenning og 
tilsig. Dette er informasjon vi før måtte 
skaffe manuelt, og som det derfor i liten 
grad er gjort noe med. 
Dette er noen av de bruksområder pro- 
sjektgruppa som har utredet behovet for 
GIS i NVE fant. Vi tror appetitten vil øke 
etter som systemet og dets bruksområder 
blir kjent. 

ARC/INFO ble NVEs valg av GIS-system 
Prosjektgruppa har bestått av represen- 
tanter for alle fagavdelinger i NVE. Den 
har kartlagt behovet og utfra det laget en 
kravspesifikasjon til leverandører av slike 
systemer. Vi har vurdert 5 systemer. Pro- 
sjektgruppa laget sin innstilling 20. juni 
1991 hvor vi anbefalte ARC/INFO, ut fra 
tilbud fra Geodata AS. Det ble tatt til følge 
av direktørmøte 25. juni. 
ARC/INFO er et avansert Geografisk Infor- 
masjonssystem. Det er det mest utbredte 
i Norge og markedsledende internasjonalt. 
ARC/INFO er utviklet av Environmental 
Systems Research Institute Inc. (ESRI) i 
USA, og markedsføres i Norge, Island og 
Finland av Geodata AS i Norge. 

Installeres i september 
Systemet skal installeres i NVE 2. septem- 
ber 1991 på en SUN arbeidstasjon. Syste- 
met skal benyttes fra PC'er mot denne 
maskinen. I første omgang skal 5 - 1 O per- 
soner gå på kurs og lære systemet. I til- 
legg skal vi benytte Geodata som konsu- 
lent i oppbyggingsfasen og til spesielle til- 
pasninger. 
Til prøveperioden høsten 1991 kjøper vi 
fra Statens kartverk deres geo-informa- 
sjon i forskjellige målestokker for utvalgte 
områder. Det skal bl.a. brukes til grunnlag 
for temakart og i analyser. 

Organisering og fremdriftsplaner 
Innføringen er organisert som et prosjekt 
med representanter for alle avdelinger i 
NVE og med direktørmøtet som styrings- 
gruppe. Prosjektansvarlig er avdelingsdi- 
rektør på Hydrologisk avdeling med Astrid 
Voksø, seksjon Miljøhydrologi som pro- 
sjektleder. 
Høsten vil bli benyttet til å lære systemet, 
laste inn data og til forsøksvirksomhet. Vi 
håper de produkter som vil framkomme vil 
inspirere flere til å ta det ibruk for å forbe- 
dre og/eller fornye egne arbeidsoppgaver. 
ARC/INFO vil være klar til bruk på flere 
oppgaver utover pilotprosjektene fra janu- 
ar 1992. 

Ta kontakt med prosjektgruppa med 
spørsmål eller ønsker. 

. 
- - - ' • .  

- - - - ' - - "  ....  Tegning: Egil Nyhus 
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Dronning Sonja i samtale med lvo Caprino 
utenfor bremodellen. Her inne kan man få en 
følelse av å være under isen, med lydeffekter. 

Tekst og foto: Gunnar Østrem 

Lesehesten fortalte i nr 6/90 
at daværende kronprinses- 
se Sonja hadde vært i Fjær- 
land 11 . oktober i fjor og lagt 
ned grunnstenen til et helt 
unikt museum - Norsk Bre- 
museum. Noe liknende fin- 
nes bare ved Athabaska 
Glacier i Canada og utenfor 
Anchorage i Alaska. 

Styret, bydgautvalget i Fjærland og en 
støttegruppe bestående av en rekke fag- 
folk har utført en kjempeoppgave. På re- 
kordtid har man samlet inn penger, utviklet 
ideer og fått oppført et hus det står re- 
spekt av. 

NVE med 
Ved planleggingen av museet har NVE 
spilt en aktiv rolle. Ved en rekke planleg- 
gingsmøter har vi framkastet ideer til utfor- 
mingen av utstilling og modeller, og de 
fleste av disse ideene er i dag realisert. 
Noen krever litt mer arbeid og vil nok kom- 
me etterhvert. De besøkende vil stadig 
kunne finne nye ting i dette dynamiske 
bre sentret. 

Bremuseet ligger praktfullt til som en stor iskoloss på elvesletten i Fjærland, 
omkranset av bratte ljell. En del av Jostedalsbreen er synlig året rundt. 

lvo Caprinos supervideograf 
Arkitekten, professor Sverre Fehn, har 
tegnet en bygning i hvit betong, som ser ut 
som en stor iskoloss på den flate sletten 
midt i Fjærland. Inne i huset er det utstil- 
linger og modeller, samt muligheter til å ut- 
føre eksperimenter med bre-is som daglig 
fraktes ned fra Supphellebreen - en utlø- 
per fra Jostedalsbreen. Den største attrak- 
sjonen er kanskje lvo Caprinos "supervi- 
deograf" - inne i en sirkelformet kinosal 
framføres en film opptatt med 6 kameraer 
samtidig, og den vises på en duk i 225 
grader med stereolyd fra en rekke høytta- 
lere omkring i salen. Deler av filmen, som 
varer i nesten 30 minutter, er tatt opp nede 
i bresprekker og ellers fra helikopter over 
Jostedalsbreen. Denne filmen er alene 
verd et besøk til Fjærland. 

Høytidelig åpning 
Den 31. mai i år kom Sonja atter til Fjær- 
land, denne gang som dronning, og fore- 
tok den høytidelige åpningen av Norsk 
Bremuseum. Tilstede var også kulturmi- 
nister Åse Kleveland, samt en rekke nota- 
biliteter fra styringsverk og turistvesen. 
Selve åpningsseremonien foregikk fra ta- 
ket av kinosalen, og deretter fulgte en om- 
visning nede i museet og lvo Caprinos film 
hadde urpremiere. 
Fagfolk fra Universitet i Bergen (som har 
laget en modell som viser bre-elvens mas- 
setransport og dannelsen av et delta), fra 
Statkraft (som har levert en modell som vi- 
ser et bre-inntak) og fra de øvrige stifter- 
ne, deriblant NVE, var tilstede og forklarte 
hva museet har å by på. Dronningen, som 
selv er en erfaren brevandrer, gikk nøye 

gjennom alle detaljene i utstillingen og 
fulgte eksperimentene med interesse. 

Aktivt og levende museum 
Det er mulig for besøkende å utføre enkle- 
re eksperimenter med bre-is, og flere av 
modellene startes av tilskuerne ved hjelp 
av knapper og ratt. Det er således ikke en 
livløs samling man kommer til, museet 
skal være aktivt og levende. Blant annet 
har Hydrologisk avdeling installert en av- 
løpsstasjon oppe ved breen med fjerno- 
verføring av data ned til museet. Her kan 
man blant annet følge med temperaturut- 
vikling, brevavsmelting og vannføring. 

Etter at det offisielle besøket var over, dro 
dronningen med et utvalgt følge pr. heli- 
kopter til Jostedalen der festantrekk ble 
byttet ut med fjellutstyr, og så gikk man til 
fots hele fjellsiden opp til NVEs hytte på 
Steinmannen for overnatting og brevan- 
dring. Lesehestens utsendte fikk dessver- 
re ikke plass i helikopteret, så vi har ingen 
bilder fra toppem av Jostedalsbreen. 

Bre- og snøseksjonens leder Bjørn Wold (t.v.) 
og klatreren Stein P Asheim foran et bilde av 
en bresprekk. Asheim, som har en hovedrolle i 
Caprinos film, fikk i sin tid sin første opplæring 
på et brekurs med Bjørn som instruktør. 

Bjørn Wold foran en modell som viser hvordan 
smeltevann tas inn under en bre og brukes i et 
kraftverk. 
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Regional kraft- 
systemplanlegging 

Av Hans Otnes og Inge Harald Vognild 

En kraftsystemplan er en 
beskrivelse av kraftproduk- 
sjon, overføringsnett og 
kraftforbruk i et geografisk 
område med vektlegging på 
planer for utbyggingen av 
det framtidige overførings- 
nett. 

Kraftsystemplanlegging er en del av sam- 
funnets infrastrukturplanlegging. Et av 
NVEs mål er å bidra til et effektivt energi- 
system. Ordningen med regional kraftsy- 
stemplanlegging er et virkemiddel for å 
oppnå dette. 

Enklere konsesjonsbehandling 
Med regional kraftsystemplanlegging reg- 
ner NVE med å oppnå en mer effektiv 
planlegging ved at planleggingen utføres 
regionalt, bygge opp regional og lokal 
planleggingskompetanse og å lettekonse- 
sjonsbehandlingen. Ved konsesjonssøk- 
nad av nye anlegg forutsettes disse be- 
skrevet i kraftsystemplanen for regionen. 

Den nye energiloven stiller aktørene på 
kraftmarkedet overfor nye utfordringer. 
Samtidig er det viktig å påpeke at over- 
gangen til mer markedsbasert kraftomset- 
ning ikke endrer behovet for en målrettet 
planlegging av overføringsnettet. Regional 
kraftsystemplanlegging omtales i forskrif- 
tene til energiloven. 
Ordningen var tidligere kjent som "Kraftsy- 
stemplanlegging i fylkene". 

Hvem har nytte av kraftsystemplanene? 
Eforsyningen kan bruke planene i eget 
planleggingsarbeid og i forbindelse med 
utarbeidelse av budsjett og langtidsplan. 

NVE kan bruke planene til bl.a.: 
•Behandling av forhåndsmeldinger og søk- 
nader om anleggskonsesjon 
•Søknader om statsstønad 
•Underlagsmateriale for en nasjonal kraft- 
systemplan 
•Diverse informativt stoff, f.eks. om leve- 
ringskvalitet 

Andre brukere, f.eks. offentlig forvaltning 
og forbrukerinteresser vil også kunne finne 
planene interessante. 

NVEs rolle i kraftsystemplanleggingen 
Arbeidet med regional kraftsystemplanleg- 
ging drives av Systemseksjonen på Ener- 
giavdelingen. Sekretær for ordningen er 
Hans Otnes. 

NVEs oppgaver består i å administrere 
ordningen. Erfaringene så langt viser at 
det er viktig å utvikle samarbeidsforholde- 
ne mellom de ulike aktørene i kraftforsy- 
ningen. En særlig oppgavefor NVE vil 
også være å få til en koordinert planleg- 
ging av utbygging av tilgrensende nett. 

Organisering 
Ordningen med kraftsystemplanlegging 
gjelder primært hovedfordelingsnettet, 
dvs. anlegg med 132 kV og 66 kV spen- 
ning. NVE har i samråd med fylkeskom- 
munene utpekt et større verk i et naturlig 
område til å forestå kraftsystemplanleg- 
gingen i regionen. 

Hver region var pålagt å utarbeide en 
kraftsystemplan innen 01.01 .90. Planene 
skal revideres med jevne mellomrom. Pr. 
01.07.91 har NVE mottatt 18 kraftssystem- 
planer. NVE har kontrollert alle disse pla- 
nene og foreslått hvordan ordningen med 
kraftsystemplanlegging kan utvikles vide- 
re. I tillegg har NVE brukt de regionale 
kraftsystemplanene som underlagsdoku- 
menter for utarbeidelse av en nasjonal 
kraftsystemplan. 

Referansebok 
Til hjelp for planleggingen har NVE utar- 
beidet en referansebok med retningslinjer 
for formelt og faglig innhold. Det holdes 
jevnlig kontakt med verkene om aktuelle 
spørsmål og problemstillinger. 3-4 ganger i 
året sender NVE ut rundskriv med aktuell 
informasjon. 
Hver høst avholdes landsmøte for kraftsy- 
stemplanleggere. Interessen for de siste 
samlingene har vært meget stor. Tidligere 
har det ikke eksistert noe fast forum for 
systemplanleggere. Temaene på samling- 
ene omfatter både energipolitiske spørs- 
mål og faglige emner. Høstens møte skal 
avholdes i Haugesund. 

NVE har også tatt initivativ til å få opprettet 
prosjektgrupper for å få til en samordnet 
nettplanlegging i aktuelle grensesnitt mel- 
lom ulike regioner/verk. Det har også vært 
satt ned prosjektgrupper for å se på aktu- 
elle faglige problemstillinger. 

Damkongressen 1991 i Wien 
ICOLD holdt sin 17. damkongress i Wien 
i juni. 
Norge var representert med 30 delegater 
av totalt omlag 1500 fra 65 land. 

Sekretærfunksjonen i den norske dam- 

komiteen ivarets av Vassdragstilsynet i 
NVE, ved Kjell Molkersrød, som kommer 
med en artikkel fra kongressen i neste 
nummer. 
Kort nevnes at NVE markerte seg fra 
norsk side, både i antall og engasjement. 

Nytt Beredskapsråd 
OED har oppnevnt medlemmer og vara- 
medlemmer til Beredskapsrådet for kraft- 
forsyningen for en 4-års periode, fram til 
31.12.94. 
Beredskapsrådets oppgaver er definert i 
egen instruks fastsatt av departementet. I 
instruksen heter det: 
"Beredskapsrådet er et rådgivende organ 
for Norges vassdrags-og energiverk (NVE) 
og skal gi råd om planlegging og gjennom- 
føring av beredskapsarbeid innen kraftfor- 
syningen i fredstid. Rådet skal stå til dis- 
posisjon for vassdrags- og energidirektø- 
ren." 

Med oppnevningen av det nye bered- 
skapsrådet er to tradisjoner brutt. Bered- 
skapsrådet har vært ledet av dommere 
ved Oslo byrett, senest justitiarius Hans 
Bendiksby. Med økt vektlegging på NVEs 
arbeid med beredskapsplanlegging for 
fredstidshendelser har det ved denne opp- 
nevnelse vært vurdert riktig å velge en po- 
litiembetsmann til vervet. Ti år etter å ha 
blitt kjent og respektert over hele landet 
som klok og handlekraftig stedlig politi- 
mester ved slaget i Stilla, er politimester 
Einar Henriksen oppnevnt som Bered- 
skapsrådets nye formann. Han er nå politi- 
mester ved Gudbrandsdal politikammer i 
Lillehammer. Sentralt plassert i ett av lan- 
dets større vasskraftfylker, med viktige 
oppgaver i den sivile beredskap i området 
vil politimester Einar Henriksen ha de bes- 
te forutsetninger til å lede Beredskapsrå- 
det i årene fremover. 

Beredskapsrådet har tradisjonelt vært en 
mannsbastion. Bastionen er nå brutt og 
det nye Beredskapsrådet fremstår nå med 
tilfredsstillende kvinnelig representasjon, 
både mht lovens krav om kvinneandel og 
mht kyndighet. 

Vi hilser det nye Beredskapsrådet velkom- 
men til samarbeid om spennende oppga- 
ver. Det nye rådet: 

Medlemmer: 
•Politimester Einar Henriksen, Gudbrands- 
dal politikammer 
•Oberst I Arvid Grønheim, Forsvarets 
overkommando/F 
•Direktør Tor R. Bryntesen, Direktoratet for 
siv. beredskap 
•Styreleder Gerd Ann Andreassen, Bodø 
energiverk 
•Overing. Anne-Marie Stavsholt, Norsk 
Hydro als 

Varamedlemmer: 
•Politimester Ann-Kristin Olsen, Halden 
politikammer 
•Oberst II Trygve Thorstensen, Forsvarets 
overkommando/F 
•Avd.dir. Bjørn Gran, Direktoratet for siv. 
beredskap 
•Fung. driftsbestyrer Marit Larssen, Stat- 
kraft 
•Sjefing. Bjørn Devoid, Follum Fabrikker 
als 

TLJ 

Beredskapsplanlegging for unormale 
situasjoner i vassdrag 
Det nedsettes en intern arbeidsgruppe 
med formål å fremme forslag til 
forskrifter/retningslinjer for beredskaps- 
planlegging for unormale situasjoner i 
vassdragene. 

Gruppen får følgende sammensetning: 
- Bjarne Stensrud TB, form. 
- Bjarne Nicolaisen TT 
- Rune Dahl TB 
- uyvind Traagstad VK 
Gruppen kan etter behov utvides med del- 
takere fra H og VT. 

Bestemmelser i forskrifter til den nye ener- 
giloven såvel som i damforskriftene synes 
å hjemle adgang til å pålegge eiere av re- 
guleringsanlegg å planlegge beredskaps- 
tiltak for å motvirke skader på grunn av 
unormale situasjoner i de regulerte vass- 
dragene. Slike unormale situasjoner kan 
være skadeflommer der reguleringsanleg- 
gene i gitte situasjoner kan komme til å 
forsterke virkningene av flommen, funk- 
sjonsfeil på reguleringsanleggene eller 
flodbølger som følge av dambrudd. 

Enkelte dameiere har utviklet slike bered- 
skapsplaner. Tiden er inne til å initiere en 
slik planlegging som omfatter alle reguler- 
te vassdrag der slike unormale situasjoner 
kan medføre vesentlig fare for liv og mate- 

rielle verdier langs vassdraget. Vår oppga- 
ve her må ses i sammenheng med vårt 
økte engasjement for beredskapsplanleg- 
ging for fredstidsforhold og vårt arbeid 
med å innføre internkontroll som en av 
bærebjelkene for det fremtidige vass- 
dragssikkerhetsarbeidet. 

Mandat 
Gruppen utvikler utkast til forskrifter/ret- 
ningslinjer for beredskapsplanlegging for 
regulerte vassdrag. Herunder skal grup- 
pen: 
- drøfte hjemmelsgrunnlaget 
- ansvarsforholdene for skader i regulerte 
vassdraget 
- ansvarsforholdene for beredskapstiltak 
- foreslå kriterier for vurdering av skadepo- 
tensialet i de enkelte vassdrag og fremme 
forslag til felles klassifiseringssystem for 
anlegg/evt. for det samlede vassdrag 
- fremme forslag til program for utvikling 
og presentasjon av flom- og flodbølgeso- 
ner for de enkelte vassdrag 
- gjennomgå foreliggende utkast til forskrif- 
ter for varsling om dambrudd før møte 
med høringsparter 27.august d.å. 
- legge frem første utkast til forskrifter/ret- 
ningslinjer for beredskapsplanlegging i 
vassdragene før 15.desember d.å. 

TLJ 
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Int:0:tkJ:tli;ing unik bok om Jostedalen 
damkompetanse 

Tilsyns- og beredskapsavdelingen har det 
siste året opplevd en internasjonal etter- 
spørsel etter våre tjenester innenfor områ- 
det damsikkerhet. Vi erfarer at det spesielt 
i den 3. verden er et stort udekket behov 
for de tjenester en offentlig damkontroll 
kan tilby. Store fyllingsdammer bygget av 
uegnede materialer i vassdrag med dårlig 
kartlagt hydrologi representerer til dels 
enorme katastrofepotensialer. Her møter 
norsk vassdrags- og damkompetanse sto- 
re utfordringer. 
For tilsyns- og beredskapsavdelingen 
kommer forespørslene fra utlandet for til- 
feldig og spredt til at vi kan planlegge og 
dimensjonere vår ressurser på dette områ- 
det på en tifredsstillende måte. Vårt fag- 
miljø er for lite og våre hjemlige oppgaver 
for store til at vi har kunnet kaste om og gi 
utenlandsoppdragene den innsats de for- 
tjener. 
Samtidig er det imidlertid viktig å få prøvet 
avdelingens kompetanse og effektivitet i et 
internasjonalt miljø og marked. Erfaringer 
fra arbeid med "problem"-dammer i den 3. 
verden vil heve avdelingens kompetanse 
og trene oss til å behandle de situasjoner 
vi vil møte når mange store norske dam- 
mer nå nærmer seg 60- 70 årsalderen. 
Når vi de siste månedene likevel har kun- 
net arbeide med noen forespørsler fra Afri- 
ka, skyldes dette Eivind Torblaa. Hans 
kontrakt med arbeidsmyndighetene forbyr 
ham å arbeide med avdelingenes løpende 
oppgaver. For å teste ut det internasjonale 
markedet for våre tjenester, har Eivind ut- 
viklet en folder som med representative 
bilder og tekst presenterer avdelingen for 
et engelsktalende publikum. Folderen ble 
utdelt til deltakerene ved ICOLD i Wien i 
juni og vil for øvrig spres i de miljøer der 
våre potensiell oppdragsgivere vil kunne 
påtreffes. 
I et følgebrev til de øvrige norske aktører 
innenfor området damsikkerhet skriver 
NVE: 
- Vi tilbyr offentlig damkontroll som et sup- 
plement til andre norske tjenester i utlan- 
det, og tror og håper at en markedsføring 
av slike tjenester kan gi oss alle interes- 
sante arbeidsoppgaver i tiden som kom- 
mer. Vår målsetting er å bli internasjonalt 
anerkjent på vårt fagfelt. 
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LESEHESTEN 

NVEs forskningskoordi- 
nator Per Einar Faugli 
(t.v.) har hatt hovedan- 

svaret for den populær- 
vitenskapelige boken 

"Jostedalen - natur, 
vannkraft", sammen 

med Cecilie Lund fra 
Statkraft og Noralf Rye, 
Universitetet i Bergen. 

Foto: Sigrid Svartefoss 

Boken koster 65 kroner, 
og distribueres av 
Breheimsenteret - 
Jostedalen 
5828 Gjerde 
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På Sogndal Hotell ble det i midten av juli 
presentert en bok om Jostedalen som er 
enestående i sitt slag. NVE, Statkraft og 
Universitetet i Bergen har sammen laget 
en populærvitenskapelig fremstilling av re- 
sultatene av de naturfaglige undersøkel- 
sene som Stortinget vedtok den gangen 
det ble gitt konsesjon for utbygging og re- 
gulering av Jostedøla. 

Gjennom samarbeid mellom utbygger og 
naturfaglige interesser klarte man å unngå 
de store konfliktene. De faglig mest inter- 
essante områdene, som Nigardsbreen og 
Fåbergstølsgrandane, ble skånet for direk- 
te inngrep. 
Begge er innlemmet i Jostedalen nasjo- 
nalpark. 

Hovedansvarlige for pionerprosjektet har 
vært Per Einar Faugli, NVE i samarbeid 
med Cecilie Lund, Statkraft, Noralf Rye og 
Mons Kvamme fra Universitetet i Bergen. 
Boken "Jostedalen, natur - vannkraft" gir 
på 70 små og vakkert illustrerte sider en 
grei fremstilling for vanlige mennesker av 
naturforholdene fra istid til nåtid. 
Kraftproduksjonen fra bre og breelv be- 
skrives sammen med natur- og miljøvirk- 
ninger av magasiner og reguleringer for- 
øvrig. 

Jostedøla er idag et vassdrag hvor man 
har klart å komme frem til løsninger som 
tilfredstiller de enkelte brukerne; deler av 
vassdraget er utbygd, mens andre deler 
er unntatt fra kraftutbygging i henhold til 
Stortingsvedtaket. 

"Det nye og enestående ved denne boken 
er både den populære formen og helheten 
i fremstillingen," forteller Per Einar Faugli. 
Samspill og konflikter er belyst og viten- 
skapelig bearbeidet på en måte som ikke 
har vært gjort tidligere med tanke på et 
bredt publikum. Det er utgivernes ønske at 
denne populærfaglige versjonen av fore- 
liggende fagrapporter skal gi leserne inter- 
esse og bedre forståelse for norske land- 
skap generelt og Jostedalen spesielt. 

Jostedalen er mer enn vill og vakker natur. 
Ressursene har gitt livberging til folk og fe 
i uminnelige tider. I vår tid trekker de bre- 
kledte fjellpartiene og dalene til seg turis- 
ter fra hele verden. Jostedalsbreen er Eu- 
ropas største isbre på fastlandet med 487 
km2. Den best kjente brearmen som går 
ned i Jostedalen er Nigardsbreen. Joste- 
dalen med Fåbergstølsgrandane - den 
største aktive sanduren på det europeiske 
kontinent - og de mange breene danner 
tilsammen en helhet av meget stor natur- 

faglig verdi, ikke bare nasjonalt, men også 
internasjonalt. Jostedølas nedbørfelt har 
vært besøkt av forskere fra hele verden i 
mer enn 250 år. Disse brevassdragene 
egner seg også usedvanlig godt som un- 
dervisningsobjekter. 

Wenja 

Feilen med vår 
verden er at de 

dumme er så sikre i 
sin sak, og de kloke så 

fulle av tvil. 

Bertrand Russel 
engelsk filosof 

Miljøverndepartementet har i samar- 
beid med andre berørte off. instanser, 
bl.a. NVE, og viktige brukergrupper 
arbeidet med vannbruksplaner for 
Glomma. Resultatet av dette viktige 
arbeidet blir en samlet "Handings- 
plan Glomma". Planen skal sikre at 
elva blir til størst mulig nytte og glede 
både for vår egen generasjon og 
framtida. Et viktig mål for prosjektet er 
å ta vare på de verdier som er langs 
vassdraget og legge til rette for at 
både lokalbefolkningen og tilreisende 
kan få glede av elva. 
Mange av de beslutningene og tiltakene 
som påvirker Glomma og arealene rundt, 
blir i stor grad bestemt av lokale kunnska- 
per og holdninger. Under arbeidet med 
vannbruksplanen har det derfor vært viktig 

lingsplan Glomma er kavliteten på 

GL[MlM A besvarelsen høy og viser et sterkt 
IW  fl --c Hø,11,, , , , , . , , , , , , , . ,  engasjement. 

Elevene som har deltatt i konkurran- 
sen har bidratt til å skape interesse 
lokalt, og noen av forslagene er alle- 
rede på vei inn i kommuneplanene. 
Brosjyren med elevenes arbeider er 
lagt opp som en vandring langs 
Glomma, slik den oppvoksende slekt .,_ ) -,. 

opplever den. 
Gjennom sitt arbeid med vannbruks- 
planer har NVE vært engasjert i ar- 
beidet også med dette prosjektet, 

å stimulere interessen lokalt. Det ble defor som har vakt stor interesse over hele lan- 
det. 

-r 

invitert til en konkurranse om å lage den 
beste klasseoppgaven om Glomma blant 
alle skoleklasser i Glommas nedbørsfelt. 
Ifølge prosjektleder Ivar Helleberg i Hand- 

Regionsjef Ola J. Strømmen i avdeling for 
vassdragsteknikk gir gjerne mer informa- 
sjon. Hans direktenummer er 02 95 92 74. 
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NM i 0-løp foreverkfolk gikk på skogen for første 
gang i fjor. I år hadde det meget aktive idrettsfolket i 

NVE/Statkraft/Samkjøringen tatt på seg å arrangere NM 
i og ved hovedstaden. Arrangementsleder Steinar Myrabø 
har skrevet en stemningsrapport for LESEHESTEN, og stilt 
en bildeserie til vår disposisjon. Vi har valgt å droppe bilde- 

tekster for å få med flest mulig bilder (og for ikke 
å gå surr i navneflommen). 

Vel bekomme! 

ikke mye kan måle seg med en weekend i 
Oslo-området når kombinasjonen O-løp, 
sosialt og faglig utbytte står på program- 
met! 
Rundt 100 personer fra hele vårt lang- 
strakte land hadde iallfall prioritert NM i 
orientering for everkansatte en sommer- 
helg i juni. Etter den spede, men gode be- 
gynnelse i Tydal sist høst ble NM i år ar- 
rangert av NVE, Statkraft og Samkjøring- 
en. Stedet for de sportslige begivenhetene 
var Fassumbanen i Bærumsmarka (vest 
for Bogstadvannet), der de individuelle løp 
ble arrangert fredag ettermiddag og stafet- 
tene lørdag. 
Senere på lørdagen var det verbal oriente- 
ring i Husebybakken 28 om Samkjøringen, 
Statkraft og Oslo Lysverker med påfølgen- 
de omvisning i driftssentralene. Arrange- 
mentet ble avsluttet med festmiddag og ut- 
deling av de mange flotte premiene. For 
de som hadde krefter igjen, var det mulig 
å løse opp med litt swing eller en drivende 
reinlender. 
O-gruppa i NVE/Statkraft BIL tok hånd om 
alle de sportslige aktivitetene, og den ruti- 
nerte staben høstet bare godord fra delta- 
kerne. Terrenget, postplasseringene og litt 
veivalgsproblematikk bød på flere O-tek- 

niske godbiter. Folk vest- og nordfra sav- 
net (?) nok sine våte, skjeive myrer, og for 
de fleste kunne nok det enorme "tilbudet" 
av stier gjerne vært redusert. Her gjaldt 
det ikke å bli ledet ut på ville veier! 
Enkelte deltakere var ganske få dager før 
løpet blitt vervet til O-sporten av gode kol- 
leger, hadde fått lynkurs i bruk av kart og 
kompass, for så" brutalt" å bli overlatt til 
seg selv i de dype, ukjente skoger. Det 
beste med orienteringssporten er at ingen 
blant publikum er vitne til at man bommer, 
banner og gråter. Den uheldige blir ofte 
gående å lytte etter konkurrenter som kan 
lede en inn mot posten. Men - det gjelder 
å henge på folk som "ser gode ut". Ellers 
er O-folket en sporty rase. De bruker sin 
tid i marka, ja timene går unna hvis det vir- 
kelig bommes. Men naturen er vakker, og 
når man først har reist helt til Oslo, er det 
synd å bryte .... 
Stemningen for plassering av neste års ar- 
rangement går i retning av Sør- eller Vest- 
landet. Det jobbes med saken! Ett er iall- 
fall sikkert: alle som var med denne gang- 
en, stiller til start neste år .... Og til ever- 
kansatte som gikk glipp av begivenheten, 
er det bare å si: 
vel møtt neste år! 
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Kontaktpersoner for etatsavisen: 
H: Øystein Aars V: Marit Fleischmann T: Jan Fredrik Nicolaisen 

M: Magne Amundsen E: Gunnhild Flakstad Tikriti 


