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Vindmølleparken på Vikna har gitt
gode resultater og skaper optimisme.
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk vil
bygge flere og større møller som kan
være lønnsomme i kombinasjon med
vannkraft.
Foto NTE  Side 4

Christian Nielsen (60) falt 35 meter ned
gjennom en bresprekk - og kom fra det
med livet og helsen i behold.
Nå har breen også gitt tilbake alle eien-
delene hans, etter 27 år.
Foto Bjørg Nielsen

Siste side

Ledningsutbygging er blitt
minst like kontroversielt som
utbyggingen av vassdrag. Vi
ser en klar interessekonflikt
mellom bygdefolk og miljøfor-
kjempere. Det konstaterer
NVE-sjefen Erling Diesen i et
intervju med Vann & Energi
under øvre Otta-befaringen
tidlig i august.
Diesen påpeker samtidig at
minstevannsføringen står sen-
tralt i behandlingen av Øvre
Otta-prosjektet, en av de siste
store kraftutbygginger i landet.
NVE prioriterer nye utbyg-
gingssaker og skal være ferdig
med konsesjonsbehandlingen
av Øvre Otta innen årets ut-
gang, med sin innstilling til
Nærings- og energideparte-
mentet.
Utbyggerne Opplandskraft og
Tafjord Kraftlag ser frem til 1
ny TWh omkring årtusenskif-
tet.

Side 6 og 7

Kraftverk i
Namsen sikres
mot flom
Nord-Trøndelag Elektrisi-
tetsverk utfører i sommer be-
tydelige flomsikringsarbei-
der på kraftverkene Nedre
Fiskumfoss og Åsmulfoss i
Namsen. Grøndalsdammen
ved Tunnsjøflyene blir for-
sterket.
En sterk pådriver var høst-
flommen for to år siden som
slo ut Åsmulfoss.

Side 5

Får tappe
under LRV
NVE har gitt Vann- og av-
løpsverket i Oslo tillatelse til
å tappe tre vann i Nordmarka
flere meter under LRV. Men
tillatelsen er gitt på strenge
vilkår. Det er både betenke-
lig og beklagelig at en slik si-
tuasjon kan oppstå, sier NVE
om bakgrunnen for OVAs
søknad.

Side 2

Samarbeid om
flomvarsling
NVE og Glommens og Laa-
gens Brukseierforening har
inngått en samarbeidsavtale
om flomvarsling. Hensikten
er å sikre en god flombered-
skap, flomovervåking og
flomhåndtering i Glomma og
Gudbrandsdalslågen.

Side 11

Lav magasin-
fylling 100

Vest-Agder og Vestlandet (om-
råde 2) hadde tidlig i august en
fyllingsgrad på 48,5, den laveste i
landet. Samlet var energiinnhol-
det 45,6 TWh, eller 56,4 prosent 40

av fullt.
Blåsjø har under 50 prosent, og

20

Vatnedalsvatnet er helt nede på
29.9 prosent. En av årsakene er
kravet om minstevannsføring på
50 m7s.

Side 3

III

Nærings- og energiminister Jens Stoltenberg har mottatt rapporten «Til-
tak mot flom» fra utvalgets leder Arnor Njøs og takker for jobben.
Vann & Energi bringer på sidene 9 og 10 et fyldig sammendrag av ut-
valgets anbefalinger.

vinden

Astri Svenkerud, konsulent fra Statnett på
trasevalg, orienterer om planene for innfø-
ringen til anleggene i Vågåmo.
Foto Harald Brynildsen.
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2 Fann & illergi

anns minne» har aldri vært særlig langt. Mye tyder på
at i en verden der informasjon er blitt underholdning

« og teknologi og myndighetene forventes å løse alle
problemer, er dette minne blitt kortere enn noengang. Allerede nå
tar man fram igjen planer om boligbygging på områder som for
bare et år siden sto under vann.

G odt da at det ikke bare er oss i NVE som stadig har «Ves-
leofsen» i friskt minne. Regjeringen satte ned et utvalg -
Flomtiltaksutvalget - like etter fjorårets storflom. Det fikk

til oppdrag å utrede hva som kan gjøres for at samfunnet skal
være bedre forberedt på en framtidig storflom. Utvalgets utred-
ning foreligger nå som NOU 1996:16, Tiltak mot flom. Det må
slås fast at utvalget har gjort en kjempejobb på imponerende kort
tid. Forventningene til utredningen har vært store hos de mange
som på forskjellig måte ble berørt av flommen. For oss i NVE sto
det klart allerede tidlig under flommen at denne hendelsen måtte
få følger for vår framtidige virksomhet, langt utover den umid-
delbare krisehåndtering og opprydding.

A llerede i november avga utvalget en delinnstilling om
flomvarsling og vannføringsprognoser. Både som et resul-
tat av denne og ut fra egne overveielser har vi forlengst

gjennomført en del forbedringer. De nye varslingsrutinene besto
sin første prøve under årets vårflom i Nord-Norge.

N VE har bidratt til utredningen med ett utvalgsmedlem, to
sekretærer og har også forestått en rekke delutredninger
på oppdrag fra utvalget. Dette har pågått samtidig med at

NVE Region øst på Hamar har behandlet omlag 500 skadesaker.
Mange innen etaten har stått på utover det en med rimelighet kan
forvente. Likevel har en del andre vassdragssaker måttet tåle en
viss forsinkelse.

u tvalget har lagt til grunn for sine tilrådinger at flommer er
naturlige hendelser som det ikke er praktisk mulig og hel-
ler ikke økonomisk riktig å sikre seg fullstendig mot. Ut-

valgets hovedmål har derfor vært å peke på sammenhenger og til-
tak som kan bidra til å redusere skadene fra flom. Stor vekt er
følgelig lagt på tiltak i de tettest befolkede deler av landet. En
lang rekke av disse forslagene må NVE ta tak i. Vi må forberede
oss på en vesentlig strammere prioritering av bevilgede midler til
flom- og erosjonsforebyggende tiltak. Bare langs Glomma fore-
ligger det krav om tiltak for over 100 millioner kroner. I tillegg er
vi i sommer igjen blitt minnet om at kvikkleireområdene i Trøn-
delag også trenger store midler for ytterligere sikring.

E t av tiltakene som har vært mye diskutert, er de såkalte
flomtunnelene. Forslag om store tunnelanlegg er gjennom
tidene framsatt av ulike miljøer. NVE har alltid vært skep-

tisk til slike giganttiltak. Det er derfor med tilfredshet vi noterer
at utvalget frarår enhver videre utredning av flomtunneler fra
Glomma nord for Elverum, Mjøsa og øyeren, både av miljømes-
sige og økonomiske grunner. Det er med minst like stor tilfreds-
het vi registrerer at utvalgets flertall - alle unntatt Finansdeparte-
mentets representant - går inn for flomluker i hele Solbergfoss-
dammens bredde, slik at de gamle omløpstunnelene med lite
drifssikkert lukearrangement kan støpes igjen en gang for alle.

Mange av forslagene vil kreve stor økning i ressurstil-
gangen for å kunne gjennomføres. Det blir derfor spen-
nende å se hvordan overordnede myndigheter vil følge

opp utvalgets tilrådinger. Vi skal i alle fall gjøre vårt for å vedli-
keholde «manns minne» om disse spørsmålene.

Fann tt Sit
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Flomtiltaks- Strenge vilkår for
utvalget har talt å tappe under LRV

materialet kommer fra fem-seks
isbreer som kalver direkte ut i
magasinet. Det kommer også
materiale fra de forskjellige
overføringene til magasinet,
bl.a.den såkalte sydoverføringen
som omfatter Engabreen.
Breene og overføringene ventes
å gi en høy og varig sedimenttil-
førsel til kraftverkets inntak.
Bakgrunnen for oppdraget er at
det i 1994 ble observert en stor
sedimentbelastning og blakking
av vannet i de nevnte fjordene.
Det skjedde etter at Svartisen-
kraftverket var kommet i drift.
Deltagerne i undersøkelsene var
foruten Jim Bogen Hans Chris-
tian Olsen, Truls Erik Bølsnes
og Margrethe Elster. En kana-
disk forsker kom også til Glom-
fjord og Storglomvatnet forå se
og lære.

Utsyn fra Engabreen, med Engavannet nærmest og Holandsflorden
utenfor. Foto Harald Brynildsen.

Vann- og avløpsverket i Oslo
kommune (OVA) fikk 13.august
tillatelse fra NVE til å tappe tre
vann i Nordmarka fra 6 til 8 me-
ter under laveste regulerte vann-
stand, LRV. Tillatelsen gjelder
til 31.desember 1997 og er gitt
på bestemte vilkår. Ett av vilkå-
rene er at det snarest mulig
iverksettes sparetiltak for ytterli-
gere reduksjoner i vannforbru-
ket, et annet at OVA straks ut-
nytter mulighetene for maksi-
malt kjøp av vann fra andre
kommuner og vannverk.

NVE påpeker at de omsøkte til-
takene i Nordmarka er svært
omfattende og har så store nega-
tive virkninger for de almene in-
tereser i vassdraget at man bør
anstrenge seg for å unngå å
komme i en situasjon der en
nedtapping under LRV må fore-
tas. Det er både betenkelig og
beklagelig at en slik situasjon
kan oppstå, sier NVE i et brev til
OVA.

Hva skyldes den høye konsen-
trasjonen av slam i Holandsfjor-
den og Nordfjorden, nokså nære
naboer til Svartisen og det nye
kraftverket der?
Det har miljøhydrologer i NVE
hatt i oppdrag å klarlegge. Nå er
rapporten på det nærmeste fer-
dig og blir ved månedskiftet
overlevert oppdragsgiveren som
er Statkraft Engeneering.
- Undersøkelsene ble foretatt i
mai og i begynnelsen av juni i
fjor. Isen lå to meter tykk på
Storglomvatnmagasinet. Vi
trengte et hull på lx1 meter for å
kunne ta opp prøver. Vannet var
200 meter på det dypeste. Da ble
det en ganske tung jobb å sveive
opp prøvene, forteller forsker
Jim Bogen som ledet gruppen av
miljøhydrologer.
Det har vist seg at en god del av

syningskapasiteten fra andre kil-
der.
OVA skal gjennomføre oppføl-
gende undersøkelser for å doku-
mentere skadevirkningene av til-
takene, og fremlegge en plan for
avbøtende tiltak. OVA kan bli
pålagt å rette opp miljømessige
skader av nedtappingen.
OVA plikter å overvåke van-
nene kontinuerlig. Hvis det kan
medføre fare å oppholde seg i et
område, må OVA øyeblikkelig
iverksette tiltak for så langt som
mulig å hindre almen ferdsel.
Magasinene skal fylles opp igjen
så snart tilsigsforholdene gjør
det mulig.
Søknaden til NVE gjelder også
en fase 2 som omfatter enda
flere vann, blant dem Katnosa
og Maridalsvannet, eventuelt
gjeldende fra 1.oktober i år.
NVE tar ikke stilling til denne
fasen før OVA har sendt rapport
om hvilke sparetiltak som er
gjennomført, og har besvart flere
andre spørsmål.

Fordelene størst
Fordelene ved det omsøkte tilta-
ket er at det minsker sannsynlig-
heten for at en meget streng
vannrasjonering skal ramme pri-
vate husholdninger, offentlige
institusjoner og næringsvirk-
somhet hardt.

Tapping av magasinene i Nord-
marka under  LRV har store ne-
gative miljømessige virkninger.
NVE mener likevel at slik tap-
ping kan tillates fordi fordelene
ved å unngå en mulig vannforsy-
ningskrise anses større enn
ulempene og skadene.
De tre vannene er Gjerdingen,
Helgeren og Haldoa. De kan tap-
pes inntil 7, 8 og 6 meter under
LRV.

Flere krav til OVA
Foruten vilkårene som er nevnt
ovenfor, krever NVE at det
straks igangsettes planlegging
av permanente eller provisoriske
ledningsanlegg som kan øke for-
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Ved inngangen til uke 32 (5. august) var energiinnholdet i landets magasiner 45,6 TWh
eller 56,4 % av fullt som er hele 11,9 prosentpoeng under laveste magasinfylling på
samme tidspunkt for 10-årsperioden 1982-91. Ved inngangen til uke 32 i 1995 var fyl-
lingsgraden 86,6 %. Høyest fyllingsgrad hadde Midt-Norge og Nord-Norge (område 3)
med 73,1 %, mens Vest-Agder og Vestlandet (område 2) hadde lavest fyllingsgrad med
48,5 %. For Østlandet og Aust-Agder (område 1) var fyllingsgraden 50,9 %.
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Blåsjø under 50 prosent
- Grått og kaldt vær i sommer. Men
det er jo ikke kommet særlig mange
millimetre ut av det, iallfall ikke i
Blåsjø. Fyllingen er nå, midt i au-
gust, mindre enn 50 prosent. Vi må
sette vår lit til høstmånedene, sier
produksjonssjef Oddvar Huseby ved
Statkraft-sentralen i Sauda til Vann
& Energi. - Noe kan rette seg hvis
det som normalt kommer 500-600
millimeter nedbør i løpet av høstmå-
nedene. Eller helst litt mer!
Huseby nevner at det har vært pum-
pet lite vann fra Lauvastøl og Sand-
savatn til Blåsjø denne sommeren.
Kraften er istedet solgt til en god
pris i døgnmarkedet, omkring 30
øre. Dette salget utgjør riktignok

bare en mindre del av produksjonen,
men har sin betydning når prisen er
så høy.
- Fyllingsgrad under 50 prosent er
litt uvanlig. Men Blåsjø er et flerårs-
magasin og skal jo nettopp brukes i
slike situasjoner. Jeg ser ikke for
meg noen katastrofe.
Men det kan lett bli behov for noen
flere TWh hvis vi får en kald vinter -
og hvis det blir unormale snøforhold
enda en gang, sier produksjonssje-
fen i Sauda.

Ned til 29,9 prosent
Ingeniør Gunnar Tjensland i Kris-



tiansand Energiverk må konstatere
at vannstanden i Vatnedalsvatnet er

gått enda noe ned i løpet av de første
ukene i august, fra 30,2 til 29,9 pro-
sent.
-For å holde en minstevannsføring
på 50 m3/s i bunnen av vassdraget
har vi kjørt vintervann helt oppe fra
toppen, sier Tjensland.
Vatnedalsvatnet rommer 1150 milli-
oner kubikkmeter vann, men er nede
på 335,5 mill.m3. Det er ikke uvan-
lig omkring 1. mai, før snøsmel-
tingen er kommet i gang. Men
Tjensland tror neppe det tidligere
har vært så lite vann i magasinet på
denne tiden av året.
Energiverket søkte om å få redusert
minstevannsføringen, men fikk av-
slag.

Boligområde er
sikret mot ras

'

Folk i området ved Sandnesbekken utenfor Kirkenes har fått et fint
tur- og friluftsområde - i tillegg til sikring mot ras.

Foto Knut Gakkestad.

Av Aage Josefsen

NVE Region Nord har siden høs-
ten 1994 til i sommer vært delak-
tig i et spesielt oppdrag like uten-
for Kirkenes i Sør-Varanger kom-
mune. Sammen med kommunen
og Noteby har vi sikret et bolig-
område ved Sandnes.
Langs bekkedalene i Sandnesom-
råder har det tidligere gått endel
mindre leirskred. Kommunen en-
gasjerte geoteknisk konsulent for
å vurdere situasjonen i området da
det også ble oppdaget store set-
ninger på bolighus i selve bolig-
feltet som over en strekning på ca
700 m ligger inntil Sandnesbek-
ken. Området langs Sandnesbek-
ken ved boligfeltet besto i stor
grad av kvikkleire. Selv ubetyde-
lige inngrep kunne medføre
kvikkleireskred og i verste fall ut-
rasing av 20-25 bolighus.

Vekt på landskapet
I samarbeid med Noteby utarbei-



det vi en plan for å stabilisere og
sikre forholdene langs Sandnes-

bekken mot ras, og etablere stabile
og miljømessig godt tilpassede
nye bekkeløp. Målet var også å
gjøre området langs Sandnesbek-
ken til et positivt element for folk i
området.
Det skulle anlegges en stabilise-
rende motfylling av morenemas-
ser med god drenering i bekkeda-
len. Massene skulle fylles over
hele dalbunnen med opp til 3 me-
ters tykkelse. Bekkeløpet ble eta-
blert på toppen av fyllingen, og
den landskapsmessige siden ble
vektlagt i utførelsen (se vedlagte
figur). Sandnesbekken har i plan-
området en dimensjonerende
flomvannføring på 6 m3/s, og
bunnbredden på det nye bekkelø-
pet ble ut fra dette variert mellom
3 og 4 meter.

En utfordring!
Det er transportert ut over 30.000
m3 morenemasser, nytt bekkeløp
er etablert mest mulig naturlig.
Overskuddsmasser er brukt til
landskapsforming, jordmasser
kjørt inn, ny avløpsledning lagt
gjennom området, og det er eta-

blert nye gangstier med gang-
bruer. Kostnadene beløper seg to-
talt til ca 5 mill kr.
Det ble med utgangspunkt i de
ekstremt dårlige grunnforholdene
langs Sandnesbekken stilt strenge
krav til anleggsutførelsen. NVEs
egen anleggsenhet (NVE Anleg,g
Region Nord) ble med utgangs-
punkt i sin erfaring fra lignende
anlegg i kvikkleireområder enga-
sjert som ansvarlig hovedentrepre-
nør. Lokale maskiner og lastebiler
er dessuten i stor grad innleid til
utførelsen.
Anlegget har vært meget interes-
sant og nyttig. Teknisk sikring og
miljøtilpasning, koordinert med
kommunens utbedring av avløps-
nettet, har vært en utfordring. Så
langt må det kune sies at resultatet
er blitt meget bra. NVEs anleggs-
gjeng i Finnmark med Gunnar Pe-
dersen i spissen har utført et sam-
let anlegg, all ære til dem.
I løpet av ettersommeren er gres-
set kommet opp, og etter noen år
vil vi også se skog her. Folk har
fått et fint tur- og friluftsområde
og bruker det!
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4 ,ann & inergi

Vindturbinene på Vikna skaper optunisme
Kvinner og guder

Vi kjører utover Vikna en fin sommerdag, med
utsyn til blå sjø og frodiggrønne marker, med rå-
dyr i sprang over jordene og en høy himmel
over. Svein Martinsen, avdelingingsbestyrer for
NTE på Kolvereid, forteller om vindmøllepar-
ken. Han har vært med fra starten av, i planar-
beid og forberedelser før parken kom i drift i
1991, og fra dag til dag i årene som er gått.
- Nøye oppfølging må til, enda mer enn i et van-
lig kraftverk, understreker Martinsen. - Flere
vindmøller gir en driftsmessig fordel. Vi kan
sammenligne, og ser det hvis èn av møllene ter
seg annerledes enn de andre.
Ennå på avstand står vindmøllene som lyse og
slanke utropstegn

mot himmelen. Men Trym er sannelig stor nok
når vi har stanset ved foten av tårnet og ser 40
meter oppover mot de tre møllebladene. Den an-
dre av de to største møllene har også gudenavn,
Njord. Tre møller har navn etter kvinner: Barbro
var en kvinne som levde her på 1600-tallet og
som ifølge overleveringen ble brent som heks.
Sjy-Sara er en historisk skikkelse med ry som en
sterk og livskraftig kvinne, selv fisker og små-
bruker etter at mannen omkom på sjøen. Rikke
er den tredje, i sin tid grunneier der vindmøllene
står.
Når Martinsen har låst opp en solid hengelås og
åpnet en ståldør, er det et par skitt bort til instru-
mentpanelet. Der kommer det stadig frem nye

tall, og Martinsen må konsta-
tere med et smil:
- Akkurat nå  trekker  vindmøl-
lene strøm fra nettet. Vindstyr-
ken er bare 2,9 eller 3,6 se-
kundmeter. Og det er ikke nok
til å holde de 29 omdreining-
ene i minuttet bladene skal ha,
hele tiden. Men når vinden
øker litt på, tar det ikke lang
tid før møllene har gitt tilbake
den strømmen de brukte, for-
sikrer Martinsen.
I en vakthytte på Husfjellet lig-
ger en gjestebok som kan for-
telle om mange besøk fra nær
og fjern. Og det kommer sta-
dig flere som vil se vindmøl-
lene på nært hold - sammen
med utsynet til øyer i tusentall,
Sør-Gjeslingan og andre.

Satser videre pa vindkraft

Avdelingsbestyrer Svein Martinsen peker på det lille vinduet som
viser vindstyrke og andre målinger. Foto: Harald Brynildsen.
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Av Erling Solberg

Vindturbinene på Husfjellet
i Vikna, i alt fem enheter, er
blitt et landemerke i dette
området i Nord-Trøndlag.
De står der som et synlig re-
sultat av de forundersøkelser
som ble foretatt på begyn-
nelsen av 1980-tallet og det
introduksjonsprogram for
vindkraft som ble drevet av
NVE på oppdrag fra Nær-
ings- og energidepartement-
et i perioden 1989-1993. Pro-
duksjonsresultatene fra
dette anlegget, som utgjør
Norges første vindkraftpark,
har så langt innfrkld alle
forventninger.

Vindparkanlegget består av to ulike
grupper av vindturbiner:
Gruppe 1: Tre turbinenheter, hver
med nominell ytelse på 400 kW,
idriftsatt i oktober 1991.
Gruppe 2: To turbinenheter, hver
med nominell ytelse på 500 kW,
idriftsatt i august 1993.
Året 1994 var det første driftsår med
fullt utbygget anlegg, nominell
ytelse på 2,2 MW. Driftsresultatene
fra dette anlegget tåler sammenlig-
ning med de fleste vindkraftverk i
verden.

Driften av anlegget har dog ikke
vært problemfri. De fleste feil og
problemer som har vært rapportert,
har årsak i tekniske forhold som har
latt seg utbedre etter hvert. Det gjel-
der problemer med styresystemet
for turbinene, skader ved lynnedslag
og/eller direkte komponentsvikt.

Høy brukstid
Generelt regnes en oppnådd bruks-
tid på 2500 timer/år for et vindkraft-
verk å være meget bra. Det er derfor
bemerkelsesverdig at anlegget på
Vikna kan utvise en brukstid som i
middel for alle år ligger på vel 3000
timer og ikke i noe år har vært la-
vere enn 2850 timer.
For å belyse dette nærmere nevner
vi at den samlede vindgenererte el-
produksjonen i IEA-landene i 1995
var på hele 7,49 TWh fordelt på en
effektinstallasjon på 4,2 GW. Ny in-
stallasjon i 1995 var på hele 850
MW. Om man her regner med at
bare rundt halvparten av den nye in-
stallasjonen ga produksjonsbidrag i
1995, blir det vanskelig å få høyere
brukstid for disse installasjonene
enn rundt 2000 timer/år i middel.
Det må derfor være en brøkdel av
vindkraftverkene i verden som kan
oppvise bedre produksjonstall enn
anlegget på Vikna.

Automatisk drift
Anlegget overvåkes fra NTEs drifts-
sental i Steinkjer over telefonnettet.
Start og stopp av vindturbinene
skjer automatisk i avhengighet av
vindforholdene, men start og stopp
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kan også gjøres lokalt eller sentralt.
Turbinene er av dansk fabrikat, type
Vestas/DWT med horisontal aks-
ling. De har hver tre vridbare vinger
og rotordiametre på henholdsvis
34,8 og 39 m for de to turbingrup-
pene. De vridbare vingene gir mu-
ligheter for å innfange vindenergien
på en optimal måte. Rotorene har en
omdreiningshastighet på om lag 30
rotasjoner pr minutt.

Det kreves en vindhastighet på 4
m/sek (lett bris) for at vindturbinene
skal starte. Avgitt effekt øker med
vindhastigheten i 3.potens. Full pro-
duksjon oppnås ved en vindhastig-
het på om lag 14 m/sek (stiv kuling).
Ved vindhastighet 25 m/sek (storm)
blir påkjenningene så store at turbi-
nene må koples ut og stanse.

Kostnadstall
Investeringene for vindkraftparken
lå totalt på rundt 11 500 kr/kW in-
stallert effekt. Dette må regnes som
meget høyt, men her inngår også
nettilknytning og en kostbar an-
leggsvei opp til høydeplatået hvor
vindturbinene er lokalisert. Med en
kalkulasjonsrente på syv prosent,
økonomisk levetid 25 år og årlige
vedlikeholdskostnader på to prosent
av de direkte investeringer, ligger
energikostnadene i området 40
øre/kWh. Dette regnes å være bety-
delig høyere enn produksjonskost-
nadene for ny vannkraft. Bedriftsø-
konomisk lønnsomhet er i dette til-
fellet sikret ved at NVE har gitt
rundt 50 prosent investeringsstøtte
over vindkraftprogrammet.

Norske vindkraftmuligheter
Vindkraftpotensialet på norskekys-
ten er betydelig. Et typisk årsmiddel
for energiinnholdet i vinden i dette
området (regnet som bevegelsese-
nergi) utgjør ca 3500 kWh/m2.
Dette gjelder for et areal som står
vinkelrett på strømningsretningen. I
praksis vil bare om lag en tredel av
denne energien kunne omdannes til
nyttbar el med moderne vindturbi-
ner. Som et resultat av de undersø-
kelser som er foretatt, er det anslått
et mulig utbyggingspotensial for
vindkraft langs norskekysten på
hele 12  TWh, tilsvarende en effekt-
installasjon på rundt 5000 MW.
Størst interesse i Norge knytter seg
til innpassing av vindkraft som til-
skudd i liten skala langt ute i forde-
lingsnettet. Nytten av en slik innpas-
sing er gitt både av den energien
som produseres lokalt og de redu-
serte nettap som følger av den lo-
kale kraftproduksjon. Vindkraftens
konkurransevilkår er imidlertid dår-
ligere i vårt vannkraftbaserte forsy-
ningssystem enn i land med ter-
miske produksjonssystemer og høye
variable driftskostnader. Kostna-
dene for elektrisitet levert fra vind-
kraftverk har nå i lang tid beveget
seg gradvis nedover. De seneste sig-
nalene fra produsenter av store tur-
biner indikerer vesentlige kostnads-
reduksjoner for slike enheter. Hvis
utviklingen fortsetter i samme spor,
vil det gi muligheter for gjennom-
brudd for vindkraftens konkurranse-
evne på et eller annet tidspunkt.

Nord-Trøndelag Elektrisi-
tetsverk har tro på vindkraft
- i kombinasjon med vann-
kraft og vil satse videre på
denne kraftkilden. Nye pla-
ner ligger på bordet og ven-
tes iverksatt allerede i 1997.
Da skal det bygges en vind-
mølle som gir 1,5 megawatt,
tre ganger mer enn de største
nåvæ rende.

Vi har et prosjekt om å utvide
vindmølleparken til et nytt om-
råde, nemlig Hundhammerfjellet i
Nærøy som er nabokommune til
Vikna. Der pågår det nå vindmå-
linger, forteller utbyggingssjef
Fredrik Haarberg i NTE til Vann
& Energi.

Den ene vindmøllen til neste år
er en start. På lengre sikt ser vi for
oss en ny vindmøllepark med
samlet produksjon på minst 10
megawatt. Da trenger vi altså syv
enheter på 1,5 MW.

Hva med lønnsomheten?
- Utbyggingsprisen vil være under
30 øre, men fortsatt høyere enn for
ny vannkraft. Det gir et behov for
tilskudd - og vi har følere ute om
bistand til prosjektet, sier Haar-
berg og mener at statlig støtte er
det mest nærliggende. - Får vi noe
tilskudd, er vi beredt til å gå på.
Det gjelder å ta vare på kompetan-
sen vi har nådd, og å komme vi-
dere.

NTE ser de to kraftkildene i kom-
binasj on:

Vi mener det kan være interes-
sant å bygge ut vindkraft som et
supplement til vannkraft. Ikke
som noen konkurrent, poengterer
Haarberg. - Prisen på vannkraft vil
også stige, bl.a. fordi det er i dag
er så mange hensynå ta som gir
høyere utbyggingskostnader.
I en miljøsammenheng kanjo nev-
nes at lokalbefolkningen i Vikna
er veldig positiv til vindmøllepar-
ken og har utnyttet den som en tu-
ristattraksjon.

Norsk delproduksjon?
Kan noe av utstyret lages her i

landet?
Danskene er kommet lengst, og

det er dem vi har handlet med hit-
til. Men vi har også signalisert
overfor norsk industri at den bør
komme på banen. Det er mulighe-
ter for iallfall å lage deler til en
vindmølle. Bedriften Fosdalen In-
dustri er interessert i ståldelen,
selve tårnet, og har søkt om midler
til et prosjekt. Det skal noe til for å
komme etter her, med midler til
forskning og med erfaring som
bare skikkelige ordrer kan gi.

Prosjekt i Indonesia
Norske leverandører vil ikke
minst være velkommen til uten-
landske prosjekter som vi tar del

bl.a. på indonesiske øyer. Der er
det tale om hybridanlegg med
både dieselaggregat og vindkraft -
fordi det enten blåser mye eller
ikke i det hele tatt. I oktober skal

vi være med på et seminar der
borte for å komme i inngrep med
utbyggingsplanene, forteller Haar-
berg.
- Tilbake til Vikna. Hvor mye
strøm lager de fem vindmøllene?
- 6,89 GWh i 1995, 19 prosent
over prognosert middelsårspro-
duksjon. Det blåser nemlig friskt
der ute!

Gode driftsresultater
• "1

1992 8,1 47 (3,78)

1993 7,7 43 (4,84)
1994 7,2 37,6 6,26
1995 7,9 38,6 6,89
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Bedre flomsikring i Namsen
Noen anleggskarer står side om side og ser i samme
retning nedover fossestryket. De virker spent. Er det
skjedd noe, kanskje et uhell under arbeidet, noe al-
vorlig?
Neida, karene smiler jo fra øre til øre. De unner seg
bare et lite avbrekk i jobben for å dele lykken med
en laksefisker langt der nede ved elva. Han haler
fangsten i land akkurat nå.

Oddmund Flønes leder flomsi-
kringsarbeidene i Namsen og på
Grønndalsdammen.

Tekst og foto:
Harald Brynildsen.

Så er det på'n igjen. Flomsikrings-
arbeidene her på Nedre Fiskumfoss
kratverk i Namsen skal være unna-
gjort til høstregnet kommer, om-
kring 20. september.
Det samme gjelder Åsmulfoss
kraftverk etpar mil lenger opp i
Namsen. Og det gjelder Grønn-
dalsdammen ved Tunnsjøflyene.
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
(NTE) bruker denne sommerse-
songen 30-35 mill. kroner på tiltak
som skal sikre mot 1000-årsflom-
men.
I oktober 1994 kom en tilnærmet
1000-årsflom. Da steg Namsen så
mye og så brått at Åsmulfoss kraft-
verk ble satt under vann og øde-
lagt. Gjenoppbygging og enkelte
utvidelser kostet sine 25 millioner.
Og det ble 10 millioner i tapt pro-
duksjon, som det ikke var forsikret
mot. Hendelsen var en kraftig på-

driver for flomsikringsarbeidene
som nå gjennomføres.
Nye beregninger fra de seneste
årene har også gitt større verdier
for flomvassføring enn det som tid-
ligere lå til grunn. Flomoverlø-
pene har da vist seg for små til å
kunne avlede dimensjonerende av-
løpsflom. Dermed må avlednings-
kapasiteten over dammene økes.
NTE har under planleggingen hatt
nær kontakt med NVE Region
Midt-Norge. Alle planer er forelagt
NVE til godkjennelse.
- Vi har påpekt enkelte mangler, og
hva det bør gjøres noe med. Alle
våre anbefalinger er imøtekommet
fullt ut, sier overingeniør Dag
Bachke ved NVE-regionen til
Vann & Energi.
På Nedre Fiskumfoss er ett av tilta-
kene å bygge et såkalt labyrint-
overløp. Dammen skal ikke lenger
stå som en rett strek over elva, men
gå i et siksak-mønster. Det vil
gjøre overløpet mye lengre. Idèen
kommer fra Spania hvor man er
særlig langt fremme på dette områ-
det. Her i landet har Helgeland
Kraftlag vært først ute med et laby-
rintoverløp, på Dam Dalevatn.
- Foruten det praktiske ved laby-
rint-løsningen tror jeg det vil ta seg
fint ut når vannet flommer over,
sier Bakke.
Fint å skue er også en skumhvit
foss i forrykende fart over fjellet.
Her gikk anleggsfolkene tørrskodd
over i går, men mye regn det siste
døgnet har gitt en helt annen vann-
føring. Namsen er rask på labben i
så måte, skjønner vi.
Nå må vi klatre noen stiger opp og
noen ned for å komme til den andre
bredden. Der kan vi hilse på en
enslig laks som står inne i et akva-
rium øverst i stor fisketrapp. Den
venter på hjelp til å komme helt
opp i elva over fossen.
-Vi må bære laksene det siste styk-
ket, på grunn av en fangdam vi
bygger for anlegget, forklarer Odd-
mund Flønes, NTEs byggeleder for
flomsikringsarbeidene.

-
Dammen ved Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsen er i sommer en travel arbeidsplass for mannskaper
fra Statkraft Anlegg. Det u«øres omfattende sprengningsarbeider på begge sider av dammen. Nåvæ-
rende massivdammer med overliggende gangbane og søyler i overløpsseksjonene fiernes helt. Istedet
får vi landets andre og hittil lengste labyrintoverløp. Sikringstiltakene omfatter også en ny luke ved ves-
tre damfeste (til venstre for kranbilen på bildet) Det blir en 5 x 3,5 m stor klappeluke. Nedre Fiskumfoss
er fra krigens dager. Kraftverket har en installasjon på 39 MW og en produksjon på 240 GWh.

Ved iismulfoss kraftverk blir det i tillegg til nåværende damkonstruksjon laget et nytt lukeløp, i forleng-
else på vestsiden mellom dam og jernbanelinje. Her installeres en segmentluke med målene 25 x 4,8 me-
ter. Før den nye luken kommer på plass, skal mye sprengningsarbeid være unnagjort både oppstrøms i
magasinet - for selve lukekonstruksjonen - og nedstrøms på vestre side av elva. Som bildet viser i for-
grunnen, er det boret for nye ladninger. Under høstflommen i oktober 1994 trengte vannet inn i kraft-
verket og gjorde skader som det kostet titalls millioner kroner å utbedre. Installasjonen er 12 MW, pro-
duksjonen 74 GWh.

-1<g:

Nedre Fiskumfoss slik den vil fremstå etter sommerens ombygging, med landets hittil
største labyrintoverløp.
Tegning Liv Bjugan, NTE.

Grønndalsdammen ved Tunnsjøflyene tilfredsstiller ikke dagens krav og er i sommer
under ombygging. Damtoppen blir halvannen meter høyere, fra ca.16 til 17,5 meter, i
fire meters bredde. Og den ca. 250 meter lange dammen får på hver side nye lag av
solide materialer fra et steinbrudd i nærheten.
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Erling Diesen på be aring i øvre Otta: - Minstevannsføring er sen-
tralt.

En av de
siste stor
norsk

vannkra
utbyggi

Tekst og foto:
Harald Brynildsen

Tre dager til ende har vi vært på
befaring i Øvre Otta. Mange
mennesker kjørte i en stor buss
langs elver og vann, eller i min-
dre busser der seterveien krevde
det. Vi ruslet gjennom skogen
og hørte bjelleklang. Og vi stab-
bet oss nedover bratt lende til
den herlige Høgfossen som slett
ikke alle i Skjåk har sett, knapt
nok hørt om.
Noen tok syymilsstøvlene fatt, i
form av helikopter, for å studere
trasemuligheter i dal og til fjells.
Himmelen var vidunderlig blå,
solsølvet blinket i alt som ren-
ner.

Men så er tiden inne for nøkternt
å veie alle inntrykk og fakta, ta
hensyn til det ene og ikke
glemme det andre. Det er ikke så
enkelt.
Vassdrags og energidirektør Er-
ling Diesen ledet befaringen fra
NVEs side. Han sier det slik:
-Ingen utbyggingssaker er lette i
dag. Vi kan iallfall straks kon-
statere at her er det ikke mulig å
gjøre alle til lags!
Mye tyder også på at saker som
gjelder ledningsutbygging er
blitt minst like kontroversielle
som vassdragsutbyggingen.

En omfattende sak
øvre Otta er i det hele tatt en
veldig omfattende sak. Her
dreier det seg om en av landets
siste store kraftutbygginger. Jeg
ser bare Sauda av de gjenvæ-
rende som er i den samme stør-
relsesorden, omkring 1 TWh.Vi
har forresten ikke fått noen kon-
sesjonssøknad om Sauda ennå,
innskyter Diesen. - De andre ak-
tuelle prosjektene er i GWh-
klas sen.

Utenom Svartisen, som naturlig-
vis var stor, må vi ganske langt
tilbake i tid for å finne noe til-
svarende til øvre Otta. Meråker
var en betydelig utbygging -
men nesten ukontroversiell, med
lite ledningsbygning. Ren plan-
kekjøring sammenliget med
Melfjord som vi syntes var et
dårlig prosjekt, både miljømes-
sig og økonomisk. NVE fra-
rådde konsesjon, men Stortinget
mente som kjent noe annet.
Konsesjon ble gitt også for Bei-
arn og Nord-Rana, uten at noen
utbygging er påbegynt der.

Mange mindre prosjekter har
vært gjennom konsesjonsbe-
handling i min tid som som leder
i NVE. De fleste er gått igjen-
nom, men vi har også stoppet
noen. Nå på 90-tallet gjelder vel
sakene i første rekke opprusting
og utvidelser, med delvis statlig
bistand, påpeker Diesen.

Strid om ledninger
Han kommer tilbake til striden
omkring kraftledninger:
- Ledningssakene er blitt de
store nå. Vifikk et tidsskille med
behandlingen av Fana-Kollsnes -
prosjektet, og resultatet det fikk.
Jeg har kalt dette med kabling på
landsbygda en kursjustering, el-
ler kanskje noe enda sterkere.
Det skulle etter Stortingets me-
ning legges mer vekt på miljø og
mindre på det økonomiske i led-
ningssaker. Det må vi følge opp,
slår NVE-sjefen fast. - Men vi
må heller ikke ta helt av med å
påføre elforsyningen utgifter.
Stortinget sa også at man ikke
må glemme kostnadene. Dette
gir vanskelige avveininger. Vi
hardem bl.a. i ledningsutbyg-
gingen i Sør-Norge, i forbin-
delse med utvekslingsavtalene
med utlandet, og i øvre Otta-sa-
ken.

Fokus på elforbruk
Vi må bare registrere hvor kon-
troversielt det er å få frem nye
prosjekter. Det gjelder gasskraft
som det gjelder vannkraft, og
altså ledningene. Slik jeg ser det
må den logiske konsekvensen
være at vi retter større oppmerk-
somhet mot forbruket av elek-
trisk strøm. Finne kraftigere vir-
kemidler for å dempe veksten i
etterspørselen. Bedre opplysning
til forbrukerne omeffektiv ener-
gibruk er ett virkemiddel. Et an-
net virkemiddel er skikkelig
økonomisk motivasjon for å
gjennomføre sparetiltak. Med
det mener jeg høyere strømpriser
gjennom økt forbruksavgift, sier
vassdrags- og energidirektøren.
-Hvor stor økningen bør være tør
jeg ikke si. Vi får prøve oss
fram. Men hvis vi vil ut av alle
konflikter med nye anlegg, har
jeg ikke noe annet råd.
En del av slike økte avgifter
måtte brukes til å bøte på sosiale
skjevheter, for eksempel overfor
minstepensjonister og barnefa-
milier som vil føle en høyere
strømregning sterkt. Men de
fleste av oss har god råd til å be-
tale.

Minstevannføring sentralt
Så tilbake til landskapet i Vågå,
Lom og Skjåk.
- Det er jo så vakkert at du får
klump i halsen. Det gjør såvisst
ikke saken enklere.
Alle sideelvene er vesentlige
momenter i dette landskapsbil-
det. Stortinget har allerede grun-
dig drøftet hvordan vi skal dis-
ponere vannressursene i Ottada-
len. Fem store sidevassdrag er
vernet, nemlig Bøvra, Skjøli,
Ostri, Tundra og Finna. Det øv-
rige er åpnet for konsesjonsbe-
handling.I denne omgangen er
det nesten ikke snakk om regule-
ringer. Derimot gjelder søkna-
den betydelige overføringer, og
dåt kan være like kontroversielt.
Å førevann fra et vassdrag til et
annet har alltid vakt strid.
Jeg kan jo ikke si noe som helst i
dag om hva konssjonsbehand-
lingen vil føre til.
Nå er vi i et stadium for internt å
tenke fritt og uforpliktende. Det
eneste jeg kan konstatere er at
her - som i andre elver - står
spørsmålet om minstevannsfø-
ring sentralt, sier Diesen.

Interessekonflikt
- Under befaringen har vi også
møtt en klassisk interessekon-
flikt: lokalsamfunnet vil ha
kraftledningen ut av syne, ikke
nede i dalen og bygda. Miljøfol-
kene sier at ledningen må gå
sammen med andre inngrep i na-
turen, som veier og jernbane.
Uberørt natur må forbli uberørt.
Disse motsetningene møtte vi
klart og tydelig her. Represen-
tanter for fylkesforvaltning og
verneorganisasjoner vil hafjellet
og fjellsidene fri for kraftled-
ninger. Bygdefolket setter seg
imot ledninger nede i dalen. Her
kommer også hensynet til vill-
reinstammen inn. Reininteres-

,

sene ønsker seg ledningene
lengst ute på fjellkanten mot da-
len, de bør krysse beiteområdene
minst mulig. Hvis nye kraftled-
ninger skal frem, kan ikke begge
parter bli tilfredsstilt fullt ut, slår
Diesen fast.

Grundig behandling
-  Vi har hatt forhåndsmelding
med høring og møter. Vi har fått
konsesjonssøknad med konse-
kvensutredning. Så denne befa-
ringen og nye møter med folke-
valgte og folket ellers. Alt ialt en
veldig grundig behandling.
Jeg har tidligere uttalt at konse-
sjonsbehandlingen skal være fer-
dig fra vår side i løpet av året, og
det holder jeg fast ved.
Det er i tråd med hva departe-
mentet har bedt om, nemlig at vi
prioriterer nye kraftutbyggings-
saker slik at de blir ført fram
uten unødigeforsinkelser.
Dette vil jeg tro er uttrykk for en
vurdering av tilgangen på elek-
trisk strøm innenlands sammen-
lignet med forbruksutviklingen.
Vi er jo alle bekymret for kraft-
situasjonen og følger spent med
fra uke til uke. Men vi tror også
at markedsmekanismene kan ta-
kle en situasjon med svikt i eltil-
budet, tilføyer vassdrags- og
energidirektøren.

Proposisjon til Stortinget
Etter avsluttet konsesjonsbe-
handling sender NVE sin tilrå-
ding i øvre Otta-saken til Næ-
rings- og energidepartemenet.
Derfra går saken ut på høring til
en del instanser, deriblant de be-
rørte departementer. Det utarbei-
des en proposisjon som oversen-
des Stortinget fraKongen i stats-
råd. Vanligvis reiser også stor-
tingskomiteen, eller deler av
den, på befaring til utbyggings-
området.

Ikke mulig a gjøre alle til lag

To herrer i tankefull positur like ved Tora, en av sideelvene som
utbyggeren vil ta inn. Herrene er vassdrags- og energidirektør Er-
IMg Diesen (t.h.) og og hans nærmeste medarbeider i vassdragssa-
ker, avdelingsdirektør Bjørn Wold.

Besøksa
oppleveis
Øyberget kraftstasjon er tenkt som
et besøksanlegg. Etter planen skal
kraftverket fra starten av få en utfor-
ming som gir de besøkende størst
mulig opplevelse uten å komme i
veien for daglig drift.

Enda en attraksjon i vente er en opp-
levelsesløype fra turiststedet ved
Dønfossen opp til kraftverket, noen
hundre meter.
I utbyggingsområdet finnes fangst-
groper og andr•, kulturminner fr
steinalder og and gamie.dåger.
idè er at unge kvi er langs 10
forteller oni dagligii ' hver si

Kartskissen er hentet fra brosjyren Glitra



kyhI ergi 7

Satser pa vannkraft
Hvorfor bygge ut øvre Otta?
Adm.direktør Oddleiv Sæle i
Opplandskraft sier blant annet:
Etter økningen i alminnelig for-
bruk de seneste årene har vi al-
lerede et lite kraftunderskudd i
et år med middels tilsig.
Alt tyder på at forbruket vil
fortsette å øke. Selv om alle ar-
beider for å bruke elektrisk
energi mer fornuftig, er vår vur-
dering at vi etter årtusenskiftet
trenger mer kraft.
Den må komme gjennom im-

port, ved bygging av gasskraft-
verk, eller ved en fornuftig vi-
dereutvikling av det norske
vannkraftsystemet.
Ved behandlingen av Samlet
Plan og Verneplan IV våren
1993 ble utnyttelsen av Øvre
Otta-vassdraget - slik det er
planlagt i Glitra Øyberget-pro-
sjektet - frigitt for konsesjons-
behandling.
Vi mener en fortsatt satsing på
ren norsk vannkraft er det rik-
tige.

Sideelver tas inn

Sjefingeniør Willy Nordheim i Opplandskraft (t.h.) orienterer om utbyggingsplanene og forteller at hele utbyggings-
)mrådet ligger innenfor Skjåk kommune. Det gjelder også halvparten av ledningsanleggene. Med unntak for enkelte
Yrivateutparselleringer forholder utbyggeren seg til èn grunneier, Skjåk almenning. Til venstre på bildet overinge-
iiør Astrid Brynildsen, saksbehandleri NVE for den store kraftutbyggingssaken. Videre ses adm.direktør Finn Terje
Vielsen i Tafjord Kraftlag, informasjonssjef Inge Møller i Opplandskraft og Skjåk-ordføreren Hans Krogstad.

g og Vakker og lite
Øype påvirket natur

Opplandskraft og Tafjord
Kraftselskap står sammen om å
søke konsesjon for utbygging
av Glitra og øyberget. Selska-
pene kjøpte fallrettighetene i
øvre Otta med sideelver i 1967.
Selskapene vil nå utnytte fallet
fra Breidalsvannet og Raudals-
vannet i to kraftverk, men uten
at magasinene i de to vannene
blir endret. Noen sideelver skal
ifølge utbyggingsplanen tas inn,
deriblant Tora, Føysa og Glitra.
Også sideelvene Vulua og Må-
sågrove kommer inn på tunne-
len fra Tora og Føysa.

Ved den nedre enden av Hegge-
bottvannet blir det etter planen
bygd en dam som hever vann-
standen fire meter. Vannet går
herfra i en ny tunnel ned til Øy-
berget kraftverk som bygges i
fjell rett øst for Dønfossen.
Arlig produksjon blir ca 1 TWh,
65 prosent sommerkraft og 35
prosent vinterkraft. Totalkost-
naden er ca. 2 milliarder kroner,
inklusive linjenett til 250
mill.kr.
Samlet lengde på tunnelene blir
36 km. Byggetiden er beregnet
til tre år.

Skjåk almenning er langt den største
i landet, like stor som Vestfold fylke
eller fire-fem ganger Oslo. Almen-
ningen utgjør hele 95 prosent av
arealet i Skjåk kommune. Her er
fjell og atter fjell, breer, hundreder
av vann og mange elver. Og mye
skog, furu og bjerk.
- En vakker og lite påvirket natur.
Den har vært vel tatt vare på, sa al-
menningens bestyrer Stig Aaboen til
flokken på øvre Otta-befaring.

Ottadalen villreinområ e gis det
arlig om.kring 400 felling latelser.

Det felles også elg, hjort og rådyr.
Fiskemulighetene er noenlunde
brukbare. Man får ikke de store fis-
kene i almenningen, men kvaliteten
er fin, forsikret bestyreren.
Ved et ganske moderne sagbruk i
Bismo blir omkring 15 000 m3 tøm-
mer til panel og gulv.
Almenningen har gitt sin egen hø-
ringsuttalelse i utbyggingsaken.
Et viktig punkt er at skogbruket blir
minst mulig berørt av nye kraftled-
ninger.

Det må bygges kraftledninger fra
de nye kraftverkene. Fra Glitra
kraftverk er det planlagt en ca 12
km lang 132 kV-Iedning til øy-
berget kraftverk ved Dønfossen.
Fra øyberget til Vågåmo bygges
en ca 58 km lang 300 kV-Ied-
ning. Utbyggeren påpeker for-
skjellige alternativer, på fjellet
eller i dalen.

Det er også planlagt en 66 kV-
ledning fra det nåværende
Skjåk I til øyberget. Hensikten
er å knytte produksjonen i Skjåk
I og strømforsyningen i bygda til
hovedledningen.
Den nåværende 66kV-ledningen
fra Sjåk I til Vågåmo kan da ri-
ves.

r å la de besøkende møte
r gjennom 5000 år.
vil bli lagt på vannets bruk
ing til alle tider.

m en slik opplevelsesløype
idere i et utvalg der både
mmune, turiststedet ved

n og Opplandskraft er

munen og andre ser gjerne
ldige gjennomgangstrafik-
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Redusert vannf

vre Otta, utgitt av Kraftlaget Opplandskraft.

Utbyggeren har fremlagt resulta-
tene av konsekvensundersøkel-
ser på en rekke områder. Det er
ikke tale om store konsekvenser
for klima, dyr eller planteliv.
De negative konsekvensene gjel-
der i første rekke opplevelses-
verdien i det aktulle utbyggings-
området. Alvorligst er virk-
ningen av en sterkt redusert
vannføring på den utbygde elve-
strekningen. Otta får sterkt redu-
sert vannføring fra Breidalsvat-
net til Pollvatnet og fra Hegge-
bottvantnet til nedenfor Dønfos-
sen. Også i flere sideelver blir
vannføringen sterkt redusert,
blant dem Tora og Føysa (neden-
for inntak).
Om fisken har ekspertene sagt at
den er liten og vokser sakte i den
delen av vassdraget som blir ut-
bygd. Prøvefiske ga en gjennom-
snittsvekt på 70-80 gram. Redu-
seil er negativt for
fisket.
Utbyggeren påpeker forskjellige
tiltak for å redusere skadevirk-
ningene. Minstevannsføring er
nevnt først, deretter bygging av
terskler og andre tiltak som gir
større vannspeil.
Steintipper skal innpasses best
mulig i terrenget.

Eva Skjåkødegård, talskvinne
for setereiere og hytteeiere, gikk
sterkt imot å ta vannet fra Glitra
som renner like ved Botnsæ-
trene. Det samme gjør Natur-
vernforbundet og «Vern øvre
Otta».
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Stoiflommen i Finnmark ga mulighet til å prøve ADCP-en under realistiske forhold. Her setter obser-
vatør Nils Olav Eriksen ved Polmak målestasjon (t.v.) og Geir Gautun ut båten med måleutstyret på
Tana den 6.juni. Vannføringen ble da målt til 1740 m3/s.

fremtidig produksjon ved Årdal
Metallverk må anleggene moder-
niseres og utvides. Innen år 2000
er det behov for ytterligere 1
TWh, heter det i forhåndsmel-
dingen.
Hydros anlegg i Årdal krever en
kraftforsyning av høy kvalitet
og regularitet. Kortvarige forstyr-
relser i strømforsyningen gir
driftsproblemer, økt miljøbelast-
ning og produksjonstap. Langva-
rige avbrudd medfører betydelige

økono-
miske, tek-
niske og
miljømes-
sige belast-
ninger.

Tosidig
forbindelse
I forhånds-
meldingen
sies det vi-
dere at en
ny 300 kV-
ledning
mellom
Borgund og
Øvre Årdal
vil gi Indre
Sogn tosi-
dig forbin-
delse til ho-
vednettet.
Dette anses
som beste
løsning.
Forsy-
ningen til
Årdal Me-
tall verk kan
da opprett-
holdes både
ved et trans-
formatorh a-
vari i For-
tun og ved
feil på for-
bindelsen
Fardal-
Leirdøla-
Fortun.

Det er fremlagt tre hovedalternati-
ver for trasevalg. Hydro Alumi-
nium prioriterer et alternativ (1.0)
som i prinsippet tar korteste vei
over høyfjellet mellom Borgund
og øvre Ardal. Traseen går raskt
opp fra Borgund. Av en samlet
lengde på 30 km vil 23 km i gå
høyder over 1000 meter. Enkelte
områder er skredutsatt, men ved å
plassere mastene på rygger i ter-
renget vil traseen kunne legges ri-
melig skredsikkert.
Kostnadene er beregnet til ca 87
mill.kr. for Alternativ 1.0, og til
97 og 105 mil.kr. for de andre to. I
forhåndsmeldingen vurderes Al-
ternativ 1.0 til ikke å ha vesentlig
større negative konsekvenser enn
de andre hovedalternativene.

Konsekvensutredning
På åpne folkemøter i Øvre Årdal
og i Borgund sist i mai ga NVE
orientering om den videre behand-
ling av forhåndsmeldingen. Det
ble også holdt møter med folke-
valgte og administrasjon i Årdal
og Lærdal kommuner og med re-
presentanter for fylkesmann og
fylkeskommune. Under møtene
ble det tatt opp en rekke spørsmål
om virkningene av en ny kraftled-
ning i området, bl.a. hva den vil
bety for et villreinprosjekt som er
igangsatt. Andre spørmål gjaldt
mulig innvirkning på helse og mu-
ligheter for kabling, kulturminner,
mastetyper og urørt natur.
Forhåndsmeldingen er ute på hø-
ring med frist til 1.oktober. NVE
skal deretter ha nye møter med
kommunene og fylket om det nær-
mere innhold i et program for å ut-
rede konsekvensene av lednings-
utbyggingen. Det ferdige utred-
ningsprogammet blir forelagt Mil-
j øverndepartementet.
Søknaden fra Hydro Aluminium
om å få bygge 300 kV-ledningen
ventes å foreligge innen årets
slutt. Selskapet har som mål å
kunne sette ledningen i drift i ok-
tober 1998.

Under flommen på Østlandet i
juni -95 ble svenske spesialister
innleid for å utføre vannførings-
målinger med instrumentet Ac-
coustic Doppler Current Profi-
lers, ADCP.
I NVE så vi nytten av å bruke
slikt utstyr, og det ble besluttet å
kjøpe en ADCP. Tre ansatte ved
Hydrologisk avdeling reiste til
Sverige på kurs. I vår var vi klare
til å starte målinger på egen hånd.
Forst gjorde vi endel testmålinger
i Glomma og Dranunenselva. Re-
sultatene ble sammenlignet med
målinger gjort med tradisjonelt
utstyr og med kraftverksdata. Re-
sultatet viste god overensstem-
melse mellom målingene.

Av Geir Gautun

Til flom i Finnmark
I slutten av mai i år gikk flomalar-
men igjen. Denne gangen var det
varslet storflom i Finnmark, og vi
fikk muligheten til å prøve utstyret
under realistiske forhold. Jeg reiste
til Finnmark og målte flomvannfø-
ringer både i Tana og Neiden. Un-
der vårflommen i år ble det målt
over 2000 m3/s.
Det har forekommet større flom tid-
ligere. Men på grunn av isgang har
det ikke vært tilrådelig å måle vann-
føringen med vanlige målemetoder.
Høyeste målte vannføring fra tidli-
gere år er ca 850 m3/s.

Neiden oppnådde vi enda bedre re-
sultater. Siden målestasjonen ble
opprettet i 1911, har det ikke vært
større flom i denne elven. Vi brukte
ADCP-en da flommen kulminerte.
Det ble målt ca 530 m3/s. Høyeste
vannføring målt med vanligutstyr
var ca 150 m3/s. Dette har betyd-
ning for datakvaliteten,særlig med
tanke på flomvannstander.

Støre sikkerhet
Fordelen med det nye utstyret er
uten tvil sikkerheten. Under tradi-
sjonelle målinger følger båten en
stålwire som er spent over elven.
Med en ADCP kan man kjøre sik-
sak over elven for å unngå isflak,
trær og hus som kommer flytende
uten at dette påvirker måleresultatet.
Under målingene i Tana ble dette
prøvd med stort hell. Selv under stor

isgang var det mulig å utføre arbei-
det.
En annen fordel er at resultatet fra
målingene kommer frem på data-
skjermen så snart båten med ADCP-
en har krysset elven. Ved tradisjo-
nelle metoder må det en del punche-
arbeid til, i tillegg til en mer tidkre-
vende måleoperasjon før resultatet
kan legges på bordet.

Begrensninger
Måleutstyret har også sine begrens-
ninger. Ved ekstremt høy sediment-
transport i elven, slik det var under
95-flommen, kan ADCP-en få pro-
blemer. Utstyret har vanskeligheter
med å skille mellom bunn og «tep-
pet» av sedimenter som beveger seg
langs elvebunnen. Det blir da målt
lavere vannføring enn det i virkelig-
heten er. Problemet søkes løst gjen-
nom samarbeid mellom eksperter i
flere land.
Andre ulemper ved utstyret er høy
innkjøpspris, og noe komplisert
bruk. Dessuten må utstyret behand-
les med forsiktighet. Tradisjonelt
måleutstyr tåler røffere behandling.

Flere oppgaver
ADCP-en ble primært anskaffet
med tanke på vannføringer under
flom. Resultatet fra slike målinger
vil fortløpende bli brukt i modeller
som prognosekontoret benytter.
Dessuten er resultatene svært nyt-
tige til å kalibrere og kontrollere ek-
sisterende vannføringkurver både
ved vanlige målestasjoner og kraft-
verk. Dette blir en prioritert opp-
gave fremover.
ADCP-en kan også brukes i andre
sammenhenger. Vi har bl.a. fått fo-
respørsler om å måle strømnings-
mønsteret i Drammenselva for å
finne ut hva slags krefter som virker
på forbygninger i elven like ved
Drammen sentrum. Det forsvinner
masse fra elvebreddene under flom-
mer.
Statkraft ønsker å kontrollere en teo-
retisk modell de har laget for å finne
ut hvordan avløpsvannet fra et kraft-
verk fordeler seg i Suldalsvann. Ut-
slippspunktet er i bunnen av vannet.
Det som kanskje er viktigst i tiden
fremover er å fortsette testingen av
utstyret, særlig nå i startfasen, og
klarlegge alle de muligheter målein-
strumentet har.

til bioenergianlegget. Fordi man
oppnår moderate varmepriSer
sammenlignetmed kostnadene
fjernvarmedistribusjon, er pro-
sjektet til å begynne med ikke
beregnet å være bedriftsøkono-
misk lønnsomt.

Tilskuddet fra NVE er i første
rekke gitt for å fremme utvik-
lingen av et marked for bio-
energi i Norge. Anlegget skal
også benyttes til demonstrasjon
for mulige kjøpere av bioenergi-
anlegg og andre interesserte.
NVE har samtidig gitt Oslo
Lufthavn AS fjernvarmekonse-
sjon for å forsyne tre
gende energibrukere fra flyplas-
sens vanneanlegg. OsIo Luft-

stden a

Hydro Aluminium forhånds-
meldte i mai en ny 300 kV-Ied-
ning fra Borgund til Øvre Årdal.
meldingen blir det påpekt at
strømforsyningen i Indre Sogn al-
lerede i dag er presset, med små
marginer til leveringsstans. Det er
behov for sikring av kraftforsy-
ningen til Årdal Metallverk og til
den alminnelige forsyning i Indre
Sogn.
Aluminiumverket har i dag et årlig
elforbruk på ca 3 TWh. For å sikre

«Vi mener ledningen bør komme seg til fjells så fort som
mulig», ble det sagt under folkentøtet i Borgund.
Her står tårnet på Borgund stavkirke mot fjellpartiet der
en ny 300 kV-ledning foreslås å gå rett opp.
Foto Harald Biynildsen

NVE har gitt Gardennoen
Fjernvarme AS konsesjon for
bygging av et fjernvarmeanlegg
tilknyttet Oslo Lufthavn, Gar-
dermoen. Det er også gitt et til-
skudd på 2,5 mill.kr.fra NVE
for å fremme bruk av bioenergi i
fjernvanneanlegget.

Planen er at Gardermoen Fjern-
varme i første omgang skal for-
syne varmebrukere på det sen-
trale flyplassområdet. Innen
2005 focventes årligeleveranser
av ca 50 GWh varmeenergi, 60
prosent av energien vil være ba-
sertpå biobrensel, resten fra ol-
jekjeler. Sammenlignet med
varmeforsyning fra Iokale olje-
kjeler vil utslippene til luft bli
omtrenthal~.

Tilskudd fra NVE
til fjernvarmeanlegg
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Flomdempende effekt av regulering
Flomtiltaksutvalget kom allerede i fjor med en del-
utredning som anbefalte forskjellige tiltak innen be-
redskap og flomvarsling. Anbefalingene, og oppføl-
gingen av dem, er tidligere omtalt i Vann & Energi.
I det følgende gjengis hovedpunkter i utvalgets dis-
kusjon av tiltak i vassdrag for å redusere flomrisi-
koen, og andre tiltak.

Fra Solbergfoss under 95-flommen. Utvalgets flertall anbefaler at det settes inn to luker i dammen.
Foto: Fotonor AS.

I  kapitel 8 drøfter utvalget vass-
dragsreguleringenes betydning i
en flomsituasjon, deriblant ad-
gangen til å fravike et manøvre-
ringsreglement. Det er også sett
på mulighetene for ytterligere
reguleringer i vassdrag med lav
regulerinsgrad, med sikte på
flomdemping.
Vassdragsreguleringer har gene-
relt gitt større magasinerings-
evne i nedbørfeltet, noe som re-
duserer flommene. Størrelsen på
magasinet i forhold til nedbør-
feltet og flomvolumet er avgjø-
rende for vassdragsreguleringers
potensielle flomdempende ef-
fekt. Virkningen er sterkest lo-
kalt rett nedstrøms magasinet.
Men reguleringer vil også ha en
gunstig flomdempende effekt vi-
dere nedover i vassdraget.

Flomdempende effekt
Etablering av reguleringsmaga-
siner vil dempe flommer, spesi-
elt vårflommer, selv om regule-
ringen primært tar sikte på å iva-
reta kraftproduksjonsformål.
Ved utbyggingen av vannkraft-
ressursene i Norge er det ikke
tatt spesielt hensyn til flomdem-
ping ved fastsettelsen av størrel-
sen på eller plasseringen av re-
guleringsmagasiner. Dette er ho-
vedsaklig styrt av i hvilken grad
forskjellige prosjekter er funnet
økonomisk utnyttbare og i hvil-
ken grad disse har stått i konflikt
med miljøhensyn og andre be-
rørte interesser. Flomdempingen
ved eksisterende reguleringer er
mest en positiv effekt av utbyg-
gingene.

Tilstrekkelig hjemmel
Vassdragsreguleringer forutset-
ter tilleggskonsesjon. Et manøy-
reringsreglement gir rammebe-
tingelser for driften av regule-
rinsanleggene.
Vassdragsmyndighetene har i
dag tilfredsstillende hjemmel for
å gi tidsbegrenset pålegg om og
tillatelse til å fravike manøvre-
ringsreglement i konkrete flom-
situasjoner.
Ved bruk av vassdragsregule-
ring til flomdemping er det i ut-
gangspunktet regulanten/konse-
sjonæren alene som i forhold til
berørte interesser har ansvaret
for manøvreringen.
I tilfelle der vassdragsmyndig-
hetene overtar eller gir pålegg
om manøvreringen, overføres
ansvaret til vassdragsmyndighe-
tene.  I  slike tilfeller kan i tillegg
vassdragsmyndighetene bli an-
svarlig for eventuelle tap og ut-
gifter hos regulanten.

Bedre flomprognoser
For å legge forholdene bedre til
rette for flomdemping ved bruk
av vassdragsreguleringer har ut-
valget forskjellige anbefalinger
som går på nye krav til utfor-
ming av dammer og tappeløp, og
manøvrering og drift av regule-
ringsanlegg.

Utvalget anbefaler at regulan-
tene bedrer sine muligheter til å
prognosere flommer. Det kan
gjøres ved bruk av operative
prognose- og simuleringsmodel-
ler og opplegg for beregning av
snømagasinet. Det bør fastsettes
en plikt for regulantene til å
varsle vassdragsmyndighetene
om kritiske flomsituasjoner. Ut-
valget anbefaler videre at regu-
lantenes tappestrategier i større
grad enn i dag tar sikte på dem-
ping av flommer.
For å oppnå nødvendig fleksibi-
litet i ekstremsituasjoner anbefa-
ler utvalget at vassdragsmyndig-
hetene vurderer bestemmelser i
manøvreringsreglementet som
er til hinder for en optimal ma-
nøvrering ut fra flomdempings-
hensyn. Utvalget anbefaler også
at mulighetene for å fastsette
krav om buffermagasin for
bedre demping av sommer- og
høstflommer utredes nærmere.

Styre flomavløpet
Når det gjelder krav  til  utfor-
ming av dammer og tappeløp,
kan vassdragsreguleringers
flomdempende effekt økes både
ved at magasinkapasiteten og
tappekapasiteten økes.  I  tillegg
kan man øke flomdempingsmu-
lighetene ved at forholdene leg-
ges til rette for å styre flomavlø-
pet, slik at man oppnår en mer
kontrollert bruk av kapasiteten i
magasinet når vannstanden nær-
mer seg dimensjonerende flom-
vannstand.
Flomtiltaksutvalget anbefaler at
NVE utreder mulighetene for å
gjøre bruk av manøvrerbare
flomløp og/eller benytte tappe-
kapasiteten i dammers bunntap-
peløp. Hensikten er å oppnå en
mer kontrollert utnyttelse av ma-
gasinkapasieten når vannstanden
nærmer seg dimensjonerende
vannstand og/eller en bedre mu-
lighet for forhåndstapping under
flom. Utredningene bør ta sikte
på å kartlegge damanlegg hvor
slike tiltak ut fra en kost/nytte-
vurdering kommer gunstig ut
sammenlignet med alternative
flomsikringstiltak i vassdraget
nedstrøms.

Glomma og Lågen sentralt
Utvalget har utredet mulighe-
tene for ytterligere reguleringer
med sikte på flomdemping i
Glomma og Lågen, Trysilelva,
Drammensvassdraget, Jøl stra-
vassdraget, Daleelva (Høy-
anger), Gaulavassdraget, Dri va-
vassdraget og Bardu/Målselv-
vassdraget.
På bakgrunn av de spesielle
flomproblemene og den lave re-
guleringsgraden har det stått
sentralt for utvalget å undersøke
mulighetene for ytterligere regu-
leringer i Glomma og Lågen. De
øvrige vassdragene har Flomtil-
taksutvalget valgt ut på grunnlag
av flomutsatthet, med sikte på å
få en god geografisk spredning

og for å dekke flommer av for-
skjellig karakter. Både mulig-
hetene for tilleggsreguleringer i
eksisterende magasiner og nye
utbyggingsmuligheter er vur-
dert.
De vassdrag som er trukket frem
er ikke ment å ekskludere mulig-
heter for ytterligere reguleringer
med sikte på flomdemping i an-
dre vassdrag eller ved andre pro-
sjekter. Utvalget har heller ikke
tatt sikte på å gi en uttømmende
prioritetsliste.
Det understrekes at  bruk  av
vassdragsreguleringer til flom-
demping må vurderes i forhold
til altemative tiltak og underleg-
ges de samme kost/nytte-vurde-
ringer der de samlede samfunns-
interesser trekkes inn.
Utvalget mener å kunne konsta-
tere at det i de fleste vassdragene
man  har gjennomgått finnes pro-
sjekter som er interessante ut fra
et flomdempingsperspektiv.

10 prosjekter
Gjennom Stortingets behandling
av verneplanene I- IV er det fast-
lagt at det ikke er grunnlag for å
foreslå reguleringstiltak i ver-
nede vassdrag. Når det gjelder
Gaulavassdraget og Trysilvass-
draget, viser utvalget til at flom-
sikringstiltak for de mest flom-
utsatte områdene i disse vassdra-
gene bør vurderes innenfor ram-
mene av differensiert forvalt-
ning og rikspolitiske retningslin-
jer for vemede vassdrag.
Utvalget har bare funnet grunn-
lag for å fremheve enkeltpro-
sjekter i Glomma og Lågen.
Med vekt på geografisk plasse-
ring i Glomma og i Lågens ned-
børfelt - og på demping av vår-
flommer i Glomma og som-
mer/høstflommer i Lågen - har
utvalget fremhevet 10 forskjel-
lige prosjekter med varierende
konfliktgrad i forhold til berørte
bruker- og verneinteresser. Ut-
valget anbefaler at de av pro-
sjektene i Glomma og Lågen
som er nye, eller inneholder nye
elementer, blir vurdert etter den
adgangen Stortinget har gitt i
Samlet plan til å foreta adminis-
trativ klarering for konsesjons-
behandling uavhengig av rulle-
ringen i Samlet plan.

Utvalget gir i følgende tabell opplysninger om lokal flomdempingseffekt,
status i Samlet plan og utbyggingsøkonomi for reguleringsprosjekter i

Tunna/
Savalen 50

Burua/
Glomma- 140
Storsjøen

Rendalen
Storsjøen i 300

Osensjøen-
Østre Æra/
Vesleflisa

Storsjøen i
Odalen

Stattw
imieritiøst Samlet iaii økunom klasse

Kategori  I  2

Nytt 1

200 Nytt 1

1

1

20 200 Kategori I/
Delvis nytt

100 50 Kategori  I

Ser man på flomdempingen for større deler av vassdraget, vil prosjektene i
Glomma (bortsett fra Storsjøen i Odalen) justert for samlagringseffekt
dempe en vårflom med gjentaksintervall på 50 år med 0,5 meter ved Stai (ca
10 prosent av vannføringen)
og 0,5 meter ved Elverum (ca 17 pst.) Tilsvarende vil en høstflom bli dem-
pet med 0,5 meter i Elverum ( ca 21 pst.

1

1/4

5

2

Nytt

Kategori I/
Delvis nytt

Kategori I/
Delvis nytt

125

125 100

10 100

Vinsteren/
Heimdalsvatn
(IBygdin)

Kategori I/
Delvis nytt

30 75

Reguleringsprosjekter i Lågen:

tQsitkt

Rudals-
vatnet

Joa -
Aura II

Bygdin

Justert for samlagringseffekt vil prosjektene i Lågen dempe en
sommer/høstflom i Lågen med gjentaksintervall på 50 år med 0,5 meter ved
Losna (ca 18 prosent av vannføringen). Tilsvarende vil en vårflom bli dem-
pet med 0,2 meter (ca 6 pst.)

Følgende tabell viser samlet flomdempingseffekt for de 10 prosjektene i
Glomma og Lågen:

	

Vårflom ROrndemping liøstflom• Flomdempmg‘.
Referanse ,

AlannfMw
. m3ls

Stai 1650 175 0,5 1025




Elverum 2650 450 0,5 1675 350 0,5

Losna 2225 125 0,2 1925 350 0,5

Vannførffig, •Vannstan$4»nnføring yannførmg YannStand
• In3tal!,
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Fra Nybergsund sentrum, øst for Trysilelva. Utvalget mener det kan
gjøres forskjellige tiltak uten at det går på tvers av vernesituasjonen.

Foto: Fotonor AS

Mjøsa er  i  dag regulert med 3,61
meter, men på grunn av tappe-
svikt blir Mjøsa sjelden tømt.
Det er ikke mulig å øke avløpet
fra begynnelsen av februar. Ut-
valget har vurdert et prosjekt
som innebærer en økning av av-
løpskapasiteten i Mjøsa slik at
magasinet kan tappes ned før
vårflommen. Prosjektet forutset-
ter en tilleggssenking av Mjøsa
på 1,75 meter, noe som vil gjøre
det mulig å redusere vannstan-
den i Mjøsa betydelig og samti-
dig redusere flomvannføringen i
vassdraget nedstrøms Mjøsa.

Pumpe vann til Vorma
NVE har i en utredning foreslått
at avløpskapasiteten økes enten
ved at det anlegges en dam ved
Minnesund og at vannet pumpes
fra Mjøsa og ut i Vorma, eller
ved større kanaliseringsarbeider
i Vorma. Det er usikkert om slik
kanalisering kan gjennomføres,
og den er antagelig svært kost-
bar. Dessuten vil man med en
pumpeløsning og dam ved Min-
nesund kunne opprettholde
vannstanden i Vorma.
En tilleggssenking av Mjøsa på
1,75 m vil gi et tilleggsmagasin
på 700 Mm3. Simulert med
vannføringer som ved 1995-
flommen, og en pumpekapasitet
på 400 m3/s, ville prosjektet ha
redusert kulminasjonsvannstan-
den i Mjøsa med 1,32 m og kul-
minasjonsvannstanden i Øyeren
med 1,47 m.
Netto energiproduskjon er be-
regnet til 162 GWh pr år som
vinterkraft. Beregnet utbyg-
gingskostnad er 325 mill. kr. el-
ler kr. 2/kWh. Prosjektet ligger i
økonomiklasse I . Det har ikke
vært vurdert i Samlet plan.

Fylkesmenn frarår
Fylkesmannen i Hedmark har
fremholdt at prosjektet vil ha
meget store negative konsekven-
ser for naturvern, friluftsliv,
jord- og skogbruk og vannforsy-
ning.
Fylkesmannen i Oppland viser
til at flere mjøskommuner arbei-
der aktivt for å få til en sikrere
årlig fylling av Mjøsa i sommer-
halvåret. Mjøsa pumpe vil klart
være et skritt i feil retning for en
slik målsetting, sier denne fyl-
kesmannen.
Fylkesmannen i Akershus har
sagt at en kanalisering av Vorma
vil ha meget store negative kon-
sekvenser for berørte bruker- og
verneinteresser i Vorma.

Trysilvassdraget
Trysilvassdraget er vernet mot
kraftutbygging. Vassdraget er
helt uregulert og har i nyere tid
opplevd flom i 1934, 1966 og
1967. Innbygda og Nybergsund
er blant steder som særlig blir
rammet. NVE har i en ny rapport
vurdert mulighetene for etable-
ring av reguleringsmagasiner
bl.a. i Rogen, Sølensjøen, Enge-
ren og Femunden. Slike magasi-
ner vil kunne gi en betydelig
flomreduksjon. Reduksjonen er
beregnet til 200 m3/s i forhold
til høyeste ukemiddel under vår-
flommen i 1967.
Kraftutbygging i Trysilvassdra-
get kan ifølge tidligere planer gi
en produksjon på 896 GWhpr
år, ved Heggeriset og Trysil

kraftverk. I tillegg vil regule-
ringene øke produksjonen med
14 GWh i de eksisterende kraft-
verkene Sagnfossen og Lutufal-
let. Utbyggingen er beregnet å
koste 1525 mill.kr. som gir in-
vesteringskostnaden kr. 1,68 pr
kWh.
Fylkesmannen har vurdert kon-
sekvensene av regulerings- og
utbyggingsplanene for landbruk
og miljø. Den foreløpige kon-
klusjon er at slike inngrep vil ha
meget store negative virkninger
for naturvern, friluftsliv, vilt,
fisk og kulturminnevern. For
jord- og skogbruk og for vann-
forsyning vil virkningene være
middels negative, og små for
vern mot forurensning.
Med bakgrunn i vassdragets ver-
nestatus anbefaler fylkesmannen
at det ikke gås videre med pla-
nene i Trysilvassdragt.
Flomtiltaksutvalget har for
Gaula og Trysilelva, som er ver-
nede vassdrag, vist til at flomtil-
takene vurderes i de mest utsatte
områdene innenfor rammen av
differensiert forvaltning og riks-
politiske retningslinjer for ver-
nede vassdrag.

Omløpstunneler / flomluker
I kapitel 9 har utvalget vurdert
bruk av forskjellige tunneler i
Glomma og Lågen til flomdem-
ping, og spørsmålet om å erstatte
omløpstunnelene ved Solberg-
foss dam ved utløpet av øyeren
med nye luker i dammen.
En forslagspakke fra SINTEF
om å lede vekk vannmengder
ved hjelp av overføringstunneler
fra Glomma ved Elverum,
Mjøsa og Øyeren til Oslofjorden
er vurdert. På grunn av utbyg-
gingskostnadene og miljøulem-
pene i Oslofjorden fraråder ut-
valget videre utredninger av
disse forslagene.
Etter forslag fra NVE har utval-
get fått utredet bruk av tunneler
for å øke avløpskapasiteten ved
Sarpsfossen og redusere flom-
problemene ved Sarpsborg. Ut-
valget ser det som viktig å sikre
flomavledningskapasiteten ved
Sarpsfossen. En eventuell om-
legging av jernbane- og veibru
over Sarpsfossen bidrar også til
at flomproblemer rundt Sarps-
fossen må vurderes nøye. Av fo-
religgende tunnelalternativer sy-
nes særlig en omløpstunnel
rundt dagens Sarp kraftverk og
en kraftverkstunnel på vestsiden
av Sarpsfossen aktuelle - ut fra
kostnader og flomavledning.
Forslaget om flomsikringstiltak
for Sarpsfossen bør utredes av
NVE i samarbeid med kommu-
nen, NSB, Vegdirektoratet og
kraftverkseierne.

Solbergfoss
Driftsforholdene for omløpstun-
nelene ved Solbergfoss dam er
ikke tilfredsstillende. Videre
bruk av tunnelene forutsetter en
omfattende ombygging, kost-
nadsberegnet til 20 mill.kr. En
ombygging vil imidlertid aldri
bli en fullgod teknisk løsning.
Utvalget påpeker at en gjentet-
ting av grinden ved flom ikke er
usannsynlig. Innsetting av flom-
luker i eksisterende massivdam
vil gi et moderne, fullverdig
flomløp. Man oppnår også den
fordel at ansvaret for manøvre-

ring, drift og vedlikehold kan
plasseres hos regulanten.
For den fremtidige løsning av
avløpsforholdene ved Solberg-
foss anbefaler utvalgets flertall
innsetting av to luker i dammen.
Det vil gi mulighet for en forbe-
dring av flomforholdene i Øye-
ren ved de største flommene da
også skadepotensialet er betyde-
lig. Flertallet mener tiltaket kan
forsvares rent økonomisk, men
det er nødvendig å se tiltakene i
Solbergfoss i sammenheng med
andre tiltak i nordenden av Øye-
ren.
Mindretallet, utvalgets represen-
tant for Finansdepartementet,
finner ikke at nyttesiden av de
forskjellige flomavledningsløs-
ningene er tilstrekkelig analy-
sert. Spørsmålet må utredes vi-
dere før man fatter en beslut-
ning, sier mindretallet.

Bedre flomverk
I et eget kapitel om flomsi-
krings- og erosjonstiltak drøfter
utvalget byggemåte, dimensjo-
nering og saksbehandling. Erfa-
ringer fra 1995-flommen gir
grunnlag for forslag til forbe-
dringer av anleggene.
Magasinene på innsiden av
flomverk kan ved hjelp av luker
benyttes til flomdemping. Men
utvalget peker på stor usikkerhet
omkring den praktiske effekten
av tiltakene og vil ikke anbefale
etablering av slike magasiner i
eksisterende flomverk.
Erfaringene fra 1995-flommen
tilsier en revurdering av dimen-
sjoneringskriteriene for flomsi-
kringstiltak. Der større bebygde
områder eller viktig infrastruk-
tur kan bli rammet, synes det ri-
melig å ha sikkerhet mot flom-
mer med 200-500 års gjentaks-
intervall, sier utvalget.

Det anbefales at vassdragsmyn-
dighetene vurderer en forank-
ring av endringsforslagene i
egne retningslinjer for bygging
og drift av flomverk. Utvalget
har ikke funnet grunn til å endre
på praksis med at eiendomsret-
ten til flomverk tilligger eieren
av grunnen der flomverket lig-
ger.
Utvalget mener det bør skje en
innskjerping av kommunenes
rapporterings- og vedlikeholds-
rutiner. NVE må styrke sine
kontroll- og veiledningsrutiner
ute i distriktene. Det anbefales
også konkrete pålegg om teknisk
kompetanse i den lokale tilsyns-
funksjonen. NVE bør sørge for
jevnlig kursing og øving av lo-
kalt personell med ansvar for
flomsikringsanlegg.
For å sikre at de mest lønn-
somme eller av andre grunner
viktige prosjekter blir gjennom-
ført, anbefales at NVE i sterkere
grad er aktiv i å identifisere sik-
ringsbehov og prioritere dispo-
neringen av ressurser i forhold
til hvor behovet er størst.

Svakheter i loven
Etter utvalgets vurdering er en
fornuftig brilk av flomutsatte
områder et av de viktigste virke-
midler for å holde samfunnets
sårbarhet for flom på et forsvar-
lig nivå. Det er ikke gitt at det vil
være samfunnsmessig mest gun-
stig å fastlegge en svært restrik-

tiv arealutnytting i flomutsatte
områder. Et viktig siktemål for
utvalget har vært i større grad å
trekke flomskadeproblemer inn i
vurderingsgrunnlaget for areal-
disponeringer. Det kan gi grunn-
lag for en mer optimal sam-
funnsmessig utnyttelse av flo-
mutsatte områder.

Plan- og bygningsloven kan
være vel egnet til håndtering av
flomspørsmål. En svakhet ved
denne loven er imidlertid at sys-
temet i stor grad baserer seg på
at kommunene selv er oppmerk-
somme på at et område er flom-
utsatt. En annen svakhet er at det
ikke foreligger standarder som
kan gi veiledning for hva slags
konsekvenser det skal ha for are-
alplanlegging og byggesaksbe-
handling at et område er flomut-
satt.
Utvalget anbefaler en generell
innskjerping av kommunenes
kartlegging av flomutsatte områ-
der i arealdelen av kommunepla-
nen.
Kommunenes plikt etter plan-
og bygningsloven til å konsul-
tere NVE som sakkyndig instans
i saker som berører vassdrag bør
innskjerpes.
NVE må gjennomføre informa-
sjonstiltak overfor kommunene,
og gjennomgå egne rutiner for
behandling av saker etter plan-
og bygningsloven. Det må fast-
settes veiledende retningslinjer
for byggesaksbehandlingen som
angir akseptabel flomrisiko for
ulike typer bygg og konstruksjo-
ner.

Redusere erosjonsskader
Utyalget mener det er særlig
grunn til å se på områder med
fare for store erosjonsskader.
Restriksjoner på dyrking av av-
grensede områder med fare for
flomløp av flomvann kan etter
utvalgets mening vise seg svært
kostnadseffektivt. Tilplanting av
gras eller skog i slike områder
kan gi god erosjonsbeskyttelse
for innenforliggende åkerarea-
ler. Også redusert jordarbeiding
og restriksjoner på valg av vek-
ster kan bidra til reduserte ero-
sjonsskader.

Forskningsoppgaver
Flomtiltaksutvalget har identifi-

sert enkelte konkrete områder
for forskning og utvikling. En
del av disse områdene anses rik-
tig å ta med i forskningspro-
grammet Hydra som er igangsatt
av NVE.
Områdene er bl.a. å øke kunn-
skapene om virkningene av re-
guleringer, flomverk og og are-
albruk.
En annen forskningsoppgave er
å lage et vurderingssystem eller
en manøvreringsmodell for
Glomma-Lågenvassdragene i
området Kongsvinger-Odal-Nes
og Mjøsa i forhold til øyeren.
Enda et område er å vurdere
ulike faktorers betydning for
usikkerheten i tilsigsprognoser.
Siktemålet er å øke presisjonen
for tilsigsprognoser under snøs-
mel ti ng.

Bemanningsøkning
I et avsluttende kapitel sier ut-
valget at forslagene vil ha øko-
nomiske konsekvenser ved økt
ressursbehov til arealplanleg-
ging i kommunene og oppføl-
ging i NVE. Behovet for be-
manningsøkning i NVE til flom-
varsling, tilsyn med flomverk og
behandling av saker etter plan-
og bygningsloven er anslått til
mellom 9 og 13 årsverk. I en
oppbyggingsfase blir det i til-
legg behov for 1/2- 1 årsverk pr
vassdrag som skal omfattes av
kvantitativ flomvarsling.
De foreslåtte tiltakene utgjør 50
mill.kr. til produksjon av flom-
sonekart og 48 mill.kr. til om-
bygging av Solbergfoss. Utgifter
til økt sikkerhet ved flomsi-
kringstilak, heving av dimensjo-
neringsgrunnlaget for flomverk
og økt sikkerhet for tettsteder er
avhengig av omfanget, og res-
sursbehovet må utredes nær-
mere.

Utvalget konstaterer at de fore-
slåtte tiltakene innebærer en
markert styrking på flere områ-
der i samfunnet for å redusere
sårbarheten mot flom.
Utvalgets mindretall, Odd Rune
Heggheim, tilrår i en særmerk-
nad at det skaffes budsjettmessig
dekning for utvalgets forslag
ved at bevilgningen over NVEs
budsjett til flom- og erosjonstil-
tak reduseres.
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Studieturen etter EFC-konferansen i Lillehammer gikk i både regn og sol. Her fra en stopp på Sogne-

Økt kunnskap om fjellområder

Samarbeidsavtale
mellom GLB og NVE

Under mottoet "Restora-
tion of Mountain Waters-
heds" gjennomførte den
europeiske skogkommisjo-
nen (EFC) i FNs organisa-
sjon for ernæring og land-
bruk (FAO) sin 20. ar-
beidssesjon under møte på
Lillehammer i tiden 1 - 5.
juli 1996. Møtene avholdes
hvert annet år etter at det
første møtet fant sted i
Frankrike i 1952. Norge
har vært arrangør en gang
tidligere. Det var i 1972 da
Oslo var møtested.

I tillegg til de faste medlemmene,
som er de europeiske nasjonene, in-
viteres gjeme observatører fra
fjerne oversjøiske land og utvik-
lingsland. Denne gangen var delta-
kelsen stor med representanter fra
hele 25 land, bl.a. Nepal, Laos,
China, India, Sør-Korea, Japan,
Chile, Venezuela, Tunis og Ma-

rokko. Foruten våre nordiske nabo-
land var de sentrale vest-europeiske
landene Frankrike, Spania, Italia,
Tyskland, Østerrike og Sveits sterkt
representert. Gledelig var det også
med representasjon fra sentral- og
østeuropeiske nasjoner som Tsjek-
kia, Polen, Romania og Latvia.
Temaer på møtene tilpasses til en
viss grad interesser i arrangørlandet,
men svært mange emner er i ut-
gangspunktet gitt gjennom resolu-
sjoner og oppfølging av vedtak i tid-
ligere konferanser i Rio, Strasbourg
og Helsingfors. Kort fortalt inne-
bærer disse resolusjonene at land
som slutter seg til baserer sin utvik-
fing av fjellområder og tilstøtende
arealer på en bærekraftig utnytting
av skog og andre verdier. Det inne-
bærer også økt kunnskap om øko-
logi generelt og varig utvikling av
økosystemer i f.jellområder.
Fokus er satt på å bevare og gjen-
oppbygge stedegen vegetasjon til
beste for flomavrenning og sikring
mot snøskred og ras. Viktig er det
derfor å fremme intergretert forvalt-
ning av alle aktiviteter i nedbørfelter
med sårbar fjellskog og verneskog.
Under konferansen ble det foretatt
halvdags befaringer til Gausdal

vestfjell/-Dokkfiøyvann og OL-an-
leggene med fokus på miljøprofilen
av OL-utbyggingen.
Faglig ansvarlig for arrangementet
var NVE, Norsk Institutt for Skog-
forskning (NISK) og Statskog. Tek-
nisk ansvarlig for gjennomføringen
var NVE med Lillehammer Arran-
gement som sterk støttespiller. Fi-
nansiell støtte ble gitt fra Nærings-
og energidepartementet, Landbruks-
departementet og Utemiksdeparte-
mentet.
Etter konferansen ble det gjennom-
ført en 4 dagers studietur hvor 43
deltakere fra 19 land var med. Turen
gikk opp Gudbrandsdalen, over
Sognefjellet til Fjærland, over Sog-
nefjorden med båt, videre til Voss,
Odda og Ullensvang for å ende i
Oslo via Haukelifjell og Telemark.
Hovedansvarlig for studieturen var
Arve Tvede og Morten Skau med
god støtte fra NVEs Region Øst og
Region Vest. Turen ga rikelig an-
ledning til å oppleve det beste av
norsk natur. Faglige problemstil-
linger var særlig erosjons- og sedi-
mentasj onsprose sser, flomsikringer,
snøskred og isbreutvikling.
Neste møte vil trolig finne sted i
Tsjekkia i 1998.

Glommens og Laagens Bruks-
eierforening (GLB) inngikk i
juni en samarbeidsavtale med
NVE om å sikre en kvalitets-
messig god flomberedskap,
flomovervåking og flomhånd-
tering av Glomma og Gud-
brandsdalslågen.
Avtalen sier at både GLB og
NVE har et ansvar for å vur-
dere dispensasjoner fra man-
øvrering sreglementene så
snart det blir klart at eksister-
ende reglementer kan bli til
hinder for en ønsket flomdem-
ping.
NVE meddeler skriftlig over-
takelse og avgivelse av man-
øvreringsmyndighet for Mjøsa
og Øyeren.
Ekstraordinære manøvreringer
eller tiltak utover manøvrer-
ingsreglementene som NVE
pålegger regulant/kraftverks-
eier, bekreftes skriftlig med
henvisning til hjemmelsgrunn-
laget. Utøvelsen av NVEs på-
legg forestås av GLB.

Prognoser og varsler
Avtalen sier videre at NVE har
ansvaret for utsendelse av
prognoser og flomvarsler som
er utarbeidet på grunnlag av
prognoser fra Meteorologisk
institutt og GLB. Dersom
NVEs prognoser avviker fra
GLBs prognoser, er ikke GLB
forpliktet til å følge dem i sin
driftsstrategi medmindre NVE
skriftlig pålegger GLB dette.
GLB står ellers fritt til å publi-
sere egne prognoser til sine
medlemsverk og eventuelle
andre som ber om prognosene.
NVE og GLB vil til enhver tid
samarbeide om et størst mulig
samsvar i prognosegrunnlaget
og vil utarbeide felles ret-
ningslinjer for utformingen av
prognoser og varsler.
GLB står ikke ansvarlig for

endringer som NVE gjør i
prognoser utarbeidet av GLB,
eller eventuelle disposisjoner
som NVE fatter på grunnlag
ev egne prognoser.

Samarbeid om målinger
Under større flommer vil NVE
og GLB samarbeide om må-
ling av vannføringer, og inn-
samling av relevant dokumen-
tasjon.
Prognosekontoret i NVE gis
anledning til å utplassere en av
sine ansatte i GLB inntil en
uke i året for å bli bedre kjent
med GLBs drift.
NVE og GLB vil arrangere
felles beredskapsøvelse ca.
hvert annet år. Kostnader ved
øvelsen deles likt mellom
GLB og NVE, og eventuelle
andre medararrangører. Etter
øvelser og større flommer hol-
de s evalueringsmøter.

Beredskapsnivåer
Avtalen gir enkelte definisjo-
ner, bl.a. av uttrykket grunn-
beredskap. Det er ordinær til-
standsovervåing med døgn-
vakt hele uken (hvilende
hjemmevakt utenom ordinær
arbeidstid).
Utarbeidelse og utsendelse av
generell landsomfattende
vannføringsprognose skjer ru-
tinemessig to ganger pr uke.
Lav beredskap gjelder når det
er fare for flom/stor flom, og
Høy beredskap når det med re-
lativt stor sikkerhet vil bli stor
flom.
Stor flom er definert som
vannføring med minst 10 års
gjentaksintervall.
Samarbeidsavtalen gjelder
inntil videre. Den er underteg-
net av vassdrags- og energidi-
rektør Erling Diesen og GLBs
administrerende direktør Pål
Mellquist.

Hafslund palagt a overføre Bønsdalen til Akershus
Hafslund ASA er ved
dom i Eidsvoll herreds-
rett pålagt å overføre
eiendomsretten til Bøns-
dalen Kraftverk med
rettigheter til Akershus
fylkeskommune. Kjøpe-
summen skal fastsettes
ved senere avtale eller
skjønn.
Hafslund tapte saken
fullstendig og må betale
motpartens saksomkost-
ninger. De utgjør kr. 82
630 til fylkeskommunen
og kr 51 000 til Staten
ved Nærings- og energi-
departementet som hjel-
peintervenient.
Dommen ble avsagt
18.juni, og ankefristen
er to måneder.

Høsten 1992 la Mathiesen Eidsvold
Værk ANS (MEV) ut sine fem
kraftverk langs Andelva til salgs for
75 mill.kr. Akershus Energiverk
fant prisen for høy. Det gjorde også
Hafslund, men forhandlet om en la-
vere pris og inngikk i april 1993 av-
tale om kjøp for 52. mill.kr.
Bønsdalen faller inn under konse-
sjonsloven, og Hafslund søkte er-
vervskonsesjon etter industrikonse-
sjonsloven.

I februar 1994 ga Nærings- og ener-
gidepartementet Hafslund beskjed
om at staten ikke ville gjøre sin for-
kjøpsrett gjeldende. Det ble minnet
om at fylkeskommunen etter indus-
trikonsesjonsloven har en subsidiær
forkjøpsrett.

- AEV er i området
I april samme år vedtok fylkestinget
å benytte denne forkjøpsretten.
Hensikten var «først og fremst å
sikre en samfunnsmessig rasjonell
forvaltning av de lokale vannkraf-
tressursene.» Det var ikke økte for-
tjenestemuligheter eller ønsket om å
forhindre konkurranse som lå til
grunn for å benytte forkjøpsretten,

erklærte fylkeskommunen. Det ble
også påpekt at AEV er tilstede i om-
rådet mens Hafslund ikke har noen
annen virksomhet der.

Ved regjeringens resolusjon i januar
1995 ble vedtaket i fylkeskommu-
nen om å benytte forkjøpsretten ap-
probert. Dette innebar at Hafslund
ikke fikk ervervskonsesjon.
Hafslund holdt på at det ikke fore-
ligger noe gyldig vedtak om ut-
øvelse av forkjøpsrett og ville ikke
forhandle med fylkeskommunen om
overtagelse. Etter dette anla fylkes-
kommunen sak ved Eidsvoll her-
redsrett, med senere tilslutning av
NOE.

- Hjemler ikke forkjøpsrett
Retten, ved sorenskriver Bjørn Un-
neberg, ser det som et bærende ho-
vedsyn hos departementet og fyl-
keskommunen at konsesjonsplikten
er sammenkoblet med forkjøpsrett.
Man må ikke gjøre seg skyldig i
bokstavfortolkning eller fortape seg
i spissfindigheter.
Hafslund på sin side anførte prinsi-



palt at industrikonsesjonsloven ikke
hjemler forkjøpsrett til utbygde

vannfall. Dette fremgår helt klart av
lovens ordlyd, der kraftverk bare er
nevnt under bestemmelsen om
hjemfallsrett, hevdet kraftselskapet.
Hafslund gjorde også gjeldende at
vedtaket om forkjøpsrett er ugyldig
fordi det er tatt utenforliggende hen-
syn. Det kommersielle har diktert
fylkets beslutning, hevdet Hafslund.

- Må tolkes prinsipielt
Retten kom til at saksøkeren og
hjelpeintervenienten må gis fullt
medhold. Retten er enig i at lover av
en slik prinsipiell natur som indus-
trikonsesjonsloven i særlig grad må
tolkes med nettopp det prinsipielle
som rettesnor.

Bortsett fra det estetiske har et
vannfall ingen verdi uten som kraft-
kilde. Når vannfallene så belegges
med konsesjonsplikt, må det være
qua kraftkilde, det vil si produk-
sjonsfaktor på linje med jord, skog
og bergverk. Stortinget har også vil-
let sikre styringen av tempo, om-
fang og til en viss grad også belig-
genheten av den grunnleggende
produksjonsfaktor energi. Med dette
formål for øye innførte man konse-

sjonsplikt for vannfall. Alternativet
til å gi konsesjon burde ikke bare
være å nekte konsesjon, det måtte
også være utbygging, men i samfun-
nets regi. Forkjøpsretten kom som
en uunnværlig og integrert del av
systemet, sier retten.

- Saklig vedtaksprosess
Til Hafslunds subsidiære anførsel
om at fylkets vedtak er ugyldig sier
retten at den finner saksforberedelse
og vedtaksprosess både saklig og
betryggende. Retten tar avstand fra
en anførsel, eller hentydning, fra
saksøkte om at fylkets utsagn ble
omredigert etter at man hadde mot-
tatt et brev fra Hafslund. Dette må
være en smule overvurdering av
egen pedagogisk påvirkningskraft,
sier dommeren.
Saken var etter rettens mening ikke
så tvilsom at det forelå fyldestgjø-
rende grunn for Hafslund til å la den
komme for retten. Dette gjelder så-
vel de prinsipale som de subsidiære
anførsler. Det kan ikke legges den
vinnende part til last at det kom til
sak, det skyldtes primært Hafslunds
vegring mot å etterkomme plikten
til å overdra til fylket.
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Her ligger det alt sammen, tauverk, klæsplagg, en ødelagt ryggsekkmeis. Christian Nielsen står litt tankefull og ser på tingene som har lig-
get i breen siden en aprildag i 1969, 27 år. - Jeg tok tingene ut av sekken for å finne noen skrubolter. Tanken var å komme meg opp med
egen hjelp. Så fant jeg soveposen, krøp nedi den og sov i åtte timer til jeg hørte et helikopter. Kjeven var knust så jeg kunne ikke snakke, min-
nes den nå 60-årige bergenseren.
Foto Bjørg Nielsen

- Den har jeg strikka! forkynte fru Bjørg Nielsen straks hun så gen-
seren mellom de andre tingene på ishaugen.

- Sekken, soveposen,
taukveiler og klær. Alt lå
der, liksom oppå et
bord. Det var som breen
sa «værsågod, her har
du tingene dine tilbake
og takk for lånet!» Da
kunne jeg ikke være for-
banna på breen. Alt var
på plass, til og med et
brev jeg skulle ha postet.
Nå har kona omsider
fått brevet, sier Chris-
tian Nielsen og ler. -
Men breen brukte jo 27
år på den postgangen!

Harald Brynildsen

Han er den tidligere NVE-man-
nen som overlevde å falle 35
meter ned en bresprekk på Lo-
dalsbreen, en arm av Jostedals-
breen. Det er et fall femten me-
ter høyere enn NVE-bygget i
Middelthuns gate 29!
For noen uker ferierte Nielsen
på Kreta, langt unna norske is-
breer med farlige sprekker. Men
plutselig kom synet av dette
landskapet til den greske ferie-
øya. Det var da en NRK-reporter
i Sogn og Fjordane hadde fått
Nielsen på telefonen og spurte
om han husket den 24.april
1969. Reporteren fortalte om
funnet som nettopp var gjort på
breen og sa at «det hadde du vel
aldri trodd».

teller den nå 60-årige bergense-
ren til Vann & Energi. - Det der
hadde jeg regnet litt på og tenkt
at om en tyve års tid kunne ting-
ene komme frem igjen. Derfor
ble jeg ikke så overrasket da
NRK-mannen fortalte om fun-
net. Men du vet, jeg var jo veldig
spent på å få se igjen sakene
mine. Joda, der lå de alle sam-
men! Nøklehanken med alle nø-
klene, toalettposen med tannbør-
ste, tannkrem og solkrem.
Samt lommeboken! I den lå det
noen gamle tikronesedler, etpar
kronestykker med hull i og med
kvittering for overnatting og fro-
kost på Fossheim for kr. 40. Re-
kesmørbrød til 1,50. Rent vittig
å se. Det er gått noen år, konsta-
terer den nåværende løypein-
spektøren i Skiforeningen, med
område mellom Holmenkollen
og Kikut.
Nielsen har fått høre at lomme-
boken fikk en særlig betydning.
Brefører Lars Njaastad og en an-
nen brefører var en julidag på tur
med et stort brekurs, fra sin base
på Fåbergstølen. Og så snublet
de mer eller mindre i en medtatt
ryggsek, en sovepose, tauer og
andre ting. Hvem eide dem? Det
meldte seg et annet spørsmål
også: Kunne det ligge et om-
kommet menneske i nærheten?
- Men i lommeboken fant de
navnet mitt, og så var den saken
oppklart. Njaastad kjente godt
til hendelsen fra 27 år tilbake.
Han hadde faktisk fortalt histo-
rien til kursdeltagerne kvelden i
forveien, om den utrolige flak-
sen jeg hadde som overlevde
fallet 35 meter ned i bresprek-

ken. Da de dagen etter faktisk
fant tingene mine, da meldte det
seg en nok mistanke hos kurs-
deltagerne om at her var det juks
og fanteri, noe breførerne hadde
laget til. Men det var jo slett
ikke juks, sier Nielsen og ler
igjen.
Han mener breen må ha ført
med seg tingene i en lengde av
to til tre kilometer.
- Det spørsmålet tror jeg vi skal
få nærmere avklart. For en av
kollegene mine i NVE, Hans
Christian Olsen, har merket av
på kartet der jeg falt ned i sprek-
ken. Han var med på breen den
gangen, og slet sammen med
fire jostedølinger for å få meg
opp igjen. De sto også hele nat-
ten igjennom og frøs mens jeg
ble hentet av helikopter og kom
til lege, først i Jostedalen også i
Lærdal.
Nå synes den tidligere brefor-
skeren det er svært hyggelig at
de gamle tingene hans blir tatt
vel vare på av bremuseet i Joste-
dal.
- Hjemme ville de ha blitt lig-
gende i en skuff. På museet får
de fin plass i en monter, såvidt
jeg skjønner. Alt unntagen det
brevet til kona, da. Det får hun
ha selv. I brevet hadde jeg for-
resten fortalt om en kvitrev som
kom til oss på Steinmannen,
hytta vi bodde i. Reven ville
også ha en matbit, og det fikk
den jo. Etter to dager satt vi og
spiste middag sammen!
Christian Nielsen har vært på
breen også etter hendelsen i
1969. Det ble noen «strøjobber»
etter overflyttingen bra Brekon-

toret den hydrologiske avde-
lingen, før han gikk til Skifore-
ningen i 1975.
- Jeg har vel ikke vært så engste-
lig, akkurat. Men jeg har en vel-
dig respekt for breen. Om du er
aldri så rutinert så kan du risi-
kere å komme bort i en sprekk.

Bjørg Nielsen får hjelp med is-
broddene av brefører Lars Njaa-
stad før turen opp til stedet hvor
breen hadde lagt fra seg Chris-
tian Nielsens eiendeler.

- Jo, nettopp det hadde jeg fak-



tisk regnet med, svarte jeg, for-


