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Ved et årsskifte
Året 1980 er på hell. Underlig hvor fort det har gått.
Ved ny innsats har vi vært med på å føre Norge et steg
videre. I det stille, med viktige gjøremål spredt over hele
landet. I storm og stille har vi gjort vår jobb i tro på den
oppgave vi har og på at vår kurs er riktig.

Hva som ligger foran oss i 1981 av problemer ved
siden av de faste gjøremål, vet vi heldigvis ikke. Det er
de vekslende og ofte uforutsette utfordringene som gjør
vår hverdag så interessant. Gjennom et nytt år skal vi
prøve å holde NVE på rett kurs i et vanskelig farvann,
og løse de oppgaver vi er satt til på beste måte.

Men først skal vi feire julen, den fineste av alle årets
høytider. Ta en skikkelig pust i bakken og samle krefter
til et nytt, spennende år.

Jeg takker alle i NVE for god arbeidsinnsats og godt
samarbeide i året som nå ebber ut og ønsker de ansatte
og deres familier en fredelig julehelg og et godt nytt år.

(



Hasle transformatorstasjon
360 MVAr Shunt kompenseringsanlegg,

kalt TCR — et pionerprosjekt
Av overing. Per Meringdal

I juli 1980 begynte de første forsendelser fra fa-
brikker i Amerika og Europa med kolli merket
TCR, bestemmelsessted Hasle, Norway.

Dette anlegget er det første i sitt slag i Europa.
Når det gjelder ytelse er det blant de største
verden, og når det settes i drift i april 1981 vil det
gå inn som nr. 4 i rekken av anlegg i drift
elektrisitetsforsyningen i verden.

Hva står TCR for? TCR er en forkortet interna-
sjonal betegnelse av det engelske uttrykk «Thyris-
tor Controlled Reactor». Hvorfor har NVE —
Statskraftverkene valgt å installere et slikt anlegg i
Hasle?

Som et resultat av utvidelsen i over-
føringssystemet, Fig. 1, med en ny
420 kV linje til Sverige sammen med
sjøkabel over Oslo-fjorden ble det et
overskudd av kapasitiv effekt under
lett last i systemet Tveiten — Hasle —
Sverige på 355 MVAr.

Sverige

Sver ige

Utsnitt av 420 kV overfdringen

FIG.1

Kort sammenfattet kan vi si at kra-
vene til Hasle-anlegget

Spenningen på 420 kV nettet
må . holdes innenfor fastsatte
grenser.

Ved lett last på overføringen
skal anlegget avgi 360 MVAr
induktiv.

Ved tung last på overføringen
skal anlegget avgi 0 MVAr in-

duktiv. Der forelå 3 mulige tek-
niske løsninger for å oppfylle
disse kravene:

A — Installere synkronkompensa-
torer.

B — Installere bryterkoblede reak-
torer.

C — Installere tyristorstyrte reak-
torer.

På grunn av at overføringen ikke
hadde behov for tilskudd av kapasitiv
effekt, da sjøkabelen produserte mer
enn nok og da det heller ikke var
behov for frekvensregulering, falt løs-
ningen med synkronmaskiner bort. I
tillegg ville den også blitt den dyreste
av de 3 løsninger.

Tilbake sto man da overfor valget
mellom B og C. Løsning B er den

Overing. Per Meringdal

billigste, men har tekniske begrens-
ninger. Som tommelregel kan man si
at i anlegg hvor koblinger foretas
1 — 2 ganger i døgnet er dette en ak-
septabel løsning. Bryterkoblede reak-
torer ville ikke kunne oppfylle kravet
til en automatisk hurtig innstilling av
kompenseringsgraden på overfør-
ingen. Til dette kreves en regulator
som henter sine informasjoner fra 420
kV nettet og som automatisk innstiller
strømmen i Hasle reaktorene. Dermed
er vi inne på et styrt reaktoranlegg,
løsning C kalt TCR.

Hovedkomponentene i et TCR an-
legg består av kjente konvensjonelle
ting som ikke skiller seg fra de man
finner i andre moderne elektriske an-
legg. Det nye er tyristorventilen med
dens styreorganer. På det tidspunkt
Hasle ble bestilt var det et fåtall an-
legg i operativ drift. NVE Stats-
kraftverkene hadde imidlertid meget
god erfaring med HVDC ventilene i
Skagerrak-overføringen, som på sin
måte også var et pionerprosjekt, og så
den nye teknikken i TCR anleggene
som en naturlig utvikling fra HVDC
teknikken (HVDC står for: Høyspent
likestrøm). Etter omfattende teoretiske
vurderinger ble følgende tekniske løs-
ning valgt: En fast bryterkoblet reak-
tor med ytelse 160 MVA — 410 kV
installert i Tveiten og et TCR anlegg i
Hasle med en variabel ytelse fra 0 til
360 MVAr ved 420 kV. Se Fig. 2.
(Neste side.)

Siden tyristoren og tyristorventilen
er så viktige deler i anlegget skal vi
prøve å gi en kort enkel beskrivelse av
disse komponentene.

En TCR tyristorVentil er i prinsip-
pet en bryter som automatisk kan
stenge eller åpne for strømmen ved å
tilføre et signal til ventilens styreor-
gan. I vårt tilfelle er det spenningen
på 420 kV nettet som gir kommando
til ventilens styreorgan.

Symbolet for tyristoren er viSt til
venstre i fig. 3 og til høyre er tegnet
en tilsvarende mekanisk simulert bry-
terfunksjon styrt av rel&ommandoer
for strømgjennomgang i en likeret-
terkrets. Fig. 3 skulle da tilsi følgende:

Rdd Tveit n Hasle
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Gradient= °/e

Gradlent *Sal.

NO'h

Uref.
380

Strom A

0 	 1 merke

Kompensatorens spenning / strom karakteristikk

FIG. 2

Med åpen styrekrets sperrer tyris-
toren for strøm i begge retninger.
Med en spenning over tyristoren
rettet fra anode til katode kan den

Lederetning

Anode

Styre

Katode

Sperreretning

Symbol for tyristor

FIG. 3

bringes ledende ved samtidig å til-
føre en spenning mellom styre og
katode.

Symbolet for tyristorventilen er vist i
fig. 4 og den virkelige ventil' er avbil-
det i fig. 5.

Symbol for ventilen
FIG.4

FIG. 5

Vi ser at hver fase består av 2
grener og at tyristorene i de to grene-
ne er motsatt rettet. Dette skyldes at vi
har med et vekselstrømsystem å gjøre

Forovervei

Stram

,47

Tilbakevei

F I G. 6

hvor strømmen må ha en forovervei
og en tilbakevei for å passere uhind-
ret. Vist skjematisk i fig. 6.

Hasle ventilen er bygget opp med 2
ganger 12 tyristorer i serie ror hver
fase, totalt 72 tyristorer for hele 3-fase
ventilen.

Før vi forlater tyristoren skal vi se
litt på det innerste inne, selve silisium
krystallet. Fig. 7 viser et snitt gjennom
den virkelige tyristor avbildet til høyre
ved siden av et kronestykke for å
illustrere de fysiske dimensjoner.

Silisiumskiven er istand til å stå

Styre
Katode

Silisiumskiven

Anode

Snitt gjennom tyristor
FIG.7 


imot en spenning på 3600 V og lede
en strøm på 2800 A. Den har et areal
på 35 cm2 og en tykkelse på mindre
enn 1 mm. Temperaturen i skiven er
100°C og den avgir 2 kW effekttap
til omgivelsene. Store påkjenninger
for en så liten tass, ikke sant? Sam-
menligner vi med de øvrige kompo-
nenter, såsom transformator, reaktor
og ser hvilke dimensjoner — tonn og
meter — de har for å ta hånd om de
samme strømmer og spenninger som
tyristorventilen utsettes for, da begyn-
ner man å ane hvilken enestående
oppfinnelse tyristoren er.

Den tekniske utførelse av anlegget
er skisert i fig. 8 og fig. 9. Anleggets
totale ytelse 360 MVA er delt på to
180 MVA grupper kalt TCR1 og
TCR2. TCR1 er knyttet direkte til
linje Tveiten med hovedoppgave å
«spise» opp spenningsstigning forårsa-
ket av Oslofjordkabelen, mens TCR2
er koblet til 420 kV samleskinne og
deltar i den normale spenningsregule-
ring i 420 kV nettet.

TCR1 og TCR2 kan kjøres helt
separat med hver sin regulator. Man
kan også kjøre de i felles drift styrt av
en hovedregulator. Dette vil være det
normale driftopplegg ved anlegget.
Ved feil i både TCR1 o TCR2 vil
begge enheter bli frakoblet. Opptrer
feilen i bare den ene gruppen vil ho-
vedregulatoren overlate arbeidet til
den «friske» gruppen samtidig som
denne har gjort seg klar til å overta
utvekslingen (MVA/kV) med 420 kV
nettet. Tiden anlegget bruker til denne
operasjon er bestemt av den tiden ty-
ristorene forlanger for å skifte fra en
tilstand til en annen. I vårt tilfelle kan
tyristorene kun ta imot 1 kommando i
hver halyperiode, dvs, den totale om-
stillingstid dreier seg om 0,04 sek.

Reaktorene er den komponenten
ved siden av ventilene som merker
seg ut i et TCR anlegg. På Hasle er
reaktorene oppstilt utendørs som
frittstående luftkjølte spoler. På grunn
av den høye ytelsen med tilhørende
høy strøm vil det dannes kraftige
magnetiske felter i nærliggende stål-

F,

Uref.
420

Uref.
400
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420 kV Entinjet skjema

--Tveiten

420/11,78/11.8 kV
180/90/90 MVA

I I

HI.

11

420/11.78/11.8kV
180/ 90/ 90 MVA

FA,

90 MVAr 90 MVAr

TCR 1
FIG.8

TCR 2

111

Reaktorer Reaktorer

Wntil Ventil

Pumper

Kjbletårn

Alle tegninger utført av
Trine Tharaldsen, SEA.

konstruksjoner. Det tillates ikke slutte-
de jernkretser da stålet i så tilfelle ville
bli rødglødende.

Bygningskonstruksjonene i reaktor-
fundamentene er utført med brutt ar-
mering (engelsk: split iron). Brutt ar-

90 MVAr 90 MVAr

TCR 2

TCR 1

11,

Reaktorer Reaktorer

- r- - I.

Ventil Ventil

Kjbletårn
Kontroll-
rom

mering: Jernet kappes og plasthetter
tres inn ovex endene.

Enn videre er det på grunn av den
avanserte elektronikken stillet ekstra
krav til jordingssystemet i TCR anleg-
get. Hovedjordingen er lagt i 1 meters

En av de 12 Hasle reaktorene
oppstillt for pröving i fabrikken.

maskenett 70 mm2 i betongen. Krave-
ne til armering og jording var nok
uvante for anleggsfolkene, men de
løste oppgaven til alles tilfredshet.

Tilslutt, litt om gjennomføringen av
Hasleanlegget. De elektrotekniske in-
stallasjoner leveres som nøkkel ferdig
anlegg av ASEA. Den bygningsteknis-
ke utførelse, lys, varme og sanitæran-
legg forestås av NVE i egen regi.

SK — Hokksund har hatt den en-
treprenørmessige utførelse av anleg-
get, og leverte ånlegget ferdig stillet
overenskommende med kontrakten
klart for montasje den 1.9.80.

På grunn av TCR anleggets spesiel-
le og den korte byggetid dis-
ponibel for fabrikk og anlegg ble pro-
sjekteringsarbeidet organisert på en
for NVE litt annerledes måte. Det ble
dannet en arbeidsgruppe bestående
av deltakere fra ASEA, SK — Hokk-
sund, Kraftledningsavdelingen, Drifts-
avdelingen og Elektroavdelingen med
sistnevnte som pennefører. Ut fra vår
«subjektive» vurdering fungerte arbei-
det i denne «internasjona1e» gruppen
meget bra.

Hvor stå vi så internasjonalt? Til
det er å si at TCR anlegget i Hasle
skal presenteres av NVE — Stats-
kraftverkene på en internasjonal kon-
feranse i London i desember 1981.
Foredragets tittel blir:

The 360 MVAr plant for VAR
compensation in the 420 kV intercon-
nection between Norway and Swe-
den.

På dette møtet skal erfaringene med
TCR anlegget legges fram og vi får
håpe at TCR anlegget svarer til for-
ventningene.

Pum er

Arrangement
FIG.9
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Pålsbu kraftverk
fiskeinteressene i Torkelbustryket
Av fiskerikonsulent Ove Johansen

I forbindelse med det påtenkte Pålsbu
Kraftverk finner jeg det riktig å peke
på de fiskeinteresser som her gjør seg
gjeldende. Jeg har også forstått det
slik at planleggerne vil søke kontakt
med fiskeinteressene før planen låses
fast.

Tunnhovdfjorden ble regulert i for-
bindelse med byggingen av Nore 1.
Reguleringen fant sted i 1919 — 20.

Pålsbufjorden har sin nåværende
regulering fra 1946 da den 632 m
lange Pålsbudammen ble bygd. Begge
disse innsjøer hadde opprinnelig en
ren bestand av ørret. Etterat røye var
satt ut på Hardangervidda, fikk den
raskt innpass i hele vassdraget. Dette
skjedde før reguleringen og antakelig i
året 1918. Ørreten fikk en farlig kon-
kurrent i et ellers næringsfattig miljø.
Til tross for det harde fiske som er
drevet opp gjennom tidene, har be-
standen av røye bare økt og økt, sam-
tidig som individstørrelsen har avtatt
sterkt.

Ørretbestanden er idag beskjeden i
begge vannene, men Tunnhovdfjor-
den har idag antakelig landets mest 


storvokste ørretstamme. Storørreten
spiser smårøye og eksemplarer på
over 10 kg er ikke sjeldne.

Elvestrekningen mellom Pålsbu-
dammen og Tunnhovdfjorden, kalt
Torkelbustryket, er særlig interessant i
forbindelse med byggingen av det på-
tenkte kraftverk. Med nåværende re-
gulering, ved tapping av vann fra
Pålsbufjorden, foregår et betydelig fis-
ke etter utvandrende røye nedenfor
dammen. Tunnhovd Fiskeforening
som forvalter dette fisket, noterer
hvert år over 2000 dagsbesøk på dette
lille området.

Ørreten i Tunnhovdfjorden som ved
reguleringen mistet sine gyteplasser,
forsøkes erstattet med årlige utset-
tinger av 28 500 1-somrig settefisk.
Hver høst fanges en del gytefisk i
Torkelbustryket for å sikre rogntil-
gangen. Storørreten som hele somme-
ren har gasset seg med røye, lokkes
opp i stryket ved slipping av vann
gjennom dammen. Når vannet sten-
ges av, blir den stående nedenfor
dammen og kan lett fanges. Inne i
demningen er et rom innredet med 


noen store plastkar der ørreten får gå
til den er gytemoden. Rognen sendes
så til settefiskanlegget på Reinsvoll.
Det er mye om å gjøre å bevare denne
stammen som har vist så gode egens-
kaper både i oppdrett og etter utset-
tingen i regulerte røyevann.

I Tunnhovd- og Pålsbuf:jorden har
det meget lenge vært drevet systema-
tiske fiskeundersøkelser. Allerede i
1917 ble disse startet opp og har fort-
satt siden. Undersøkelsene omfatter
bl.a. næringsproduksjon, fiskens vekst
og vandring, avkastning og kulturtil-
tak. Resultatet av disse undersøkelser
har betydd svært mye for forståelsen
av reguleringenes virkninger på fisket,
ikke bare for disse to sjøer, men også i
landssammenheng.

Generalplankontoret opplyser i for-
bindelse med artikkelen:

Når det gjelder fiskeinteressene, har vi
allerede vært i kontakt med Tunhovd Fis-
keforening. Videre venter vi på et brev fra
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk
(Fiskeforskningen). For øvrig henvises til
omtale 1 Statsbudsjettet for 1981:

PÅLSBU KRAFTVERK
For å utnytte fallet mellom Nore-ver-

kenes magasiner i Pålsbufjorden og
Tunnhovdfjorden foreslåes bygget Pålsbu
kraftverk.

Planlegging pågår. Det er ennå 1kke
klarlagt hvor langt ned mot Tunnhovd-
fjorden kraftstasjonens utløp bor legges.
Innvunnet kraftmengde vil ligge et sted
området rundt 20 GWh pr. år. Endelig
kostnadsoverslag vil bli utarbeidet når det
er tatt standpunkt til utbyggingsalterna-
tiv. Foreløpig er lagt til grunn kostnads-
anslag på 30 mill, kroner med antatt
byggetid på 2 år.

Pålsbu kraftverk blir en del av Nore-
verkene og eies av staten alene. Det er
usikkert I hvilket omfang arbeidene kan
settes i gang i 1981. Det føres opp et
beløp på 10 mill. kroner til Pålsbu kraft-
verk.Torkelbustryket sett nedenfra mot PålSbudammen.

6 FOSSEKALLEN
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I denne utgaven av Fossekallen
prøver vi oss med noe nytt —
for første gang gjør vi et forsøk
med «tema-sider». Og det vi
fant det mest naturlig å se nær-
mere på, var framtidsutsikter
for elforsyningen og kraftopp-
dekning i lys av energimeldin-
gen og Verneplan

Informasjonskonsulent Tor
Inge Akselsen har redigert «te-
ma-sidene».

Norges vassdrags-
og energi-vesen?

Energimeldingen og Verneplan II er
behandlet av Stortinget. For å ta det
de fleste nevner til slutt: Gjennom
behandlingen av Verneplan II er det
gitt vern til 55 nye vassdrag med et
samlet energipotensiale på i overkant
av 4 TWh. 20 vassdrag er utpekt til
konsesjonsbehandling.

Samlet er det nå gitt  varig  vern til
144 vassdrag her i landet. 65 er gitt
midlertidig  vern til 1985. Innen den
tid vil disse bli tatt opp til ny vurde-
ring i forbindelse med utarbeidelsen
av en samlet plan for utnyttelsen av
våre gjenværende vassdrag.

Mange vil imidlertid si at det vik-
tigste som kom ut av Stortingets be-
handling av energimeldingen, var det
klare signalet om at elektrisitetsforsy-
ningen fortsatt skal baseres på utbyg-
ging av vannkraften. Regjeringen fikk
tilslutning til sitt opplegg, som går ut
på å øke produksjonskapasiteten til 94
TW h fastkraft innen 1985 og 106
TWh innen 1990 (da er også import-
rettighetene medregnet). For kraftin-
tensiv industri ble rammene satt til 31
TWh og 34 TWh i henholdsvis 1985
og 1990.

Prisspørsmålet
Spørsmålet om hvilken pris man skal
betale for elektrisiteten var sterkt i
fokus den første tiden etter at mel-
dingen ble lagt fram sist vinter. Det
synes imidlertid nå å være klart at i
alle fall prisene til alminnelig forsy-
ning skal gjenspeile kostnadene ved å
skaffe ny kraft — det vil si at man vil
holde seg til langtids grensekostnadsp-
rinsippet. Det samme prinsipp skal
gjøres gjeldende overfor den kraftin-
tensive industri for levering etter
kontrakter inngått etter 1976. For eld-
re kontrakter skal det utarbeides et
system der prisen gjøres avhengig av
hva bedriftene får betalt fra sine pro-
dukter.

Noe uklart
I praksis er imidlertid fortsatt noe
uklart når det gjelder de framtidige el-
prisene. Det er langt fra enighet om
hvilken realrente man skal legge til
grunn. Afternativene er sju, seks og
fem prosent. Det er imidlertid et fler-
tall som støtter forslaget om å senke
realrenten fra sju til seks prosent. For
alminnelig forsyning vil dette bety at
prisen blir liggende omtrent to øre
lavere enn den ville ha gjort om sju
prosents realrente var blitt valgt.

Mer uklart er det med hensyn til
prisene til den kraftintensive indu-
strien. Prinsippene er utformet. Men
det gjenstår å utarbeide et system som
vil virke i praksis. Blant annet vil man
trolig stille som krav til dette systemet
at det ikke skal være nødvendig med
alt for hyppige forhandlingsrunder
mellom myndighetene og industrien.

Varmekraftverk?
Stemningen i Stortinget var temmelig
entydig negativ med hensyn til et stør-
re varmekraftverk i Oslofjord-områ-
det. Debatten omkring varmekraft-
alternativet vil nok likevel komme
igjen. Blant annet fordi det om ikke

lang tid kan komme forslag om byg-
ging av mindre varmekraft-enheter i
samme område, særlig dersom det
ikke raskt finnes en ordning for utjev-
ning av kraftoppdekningen mellom
fylkene.

Det arbeides imidlertid hektisk også
på andre felter. Man kan vanskelig nå
beskylde elforsyningen for ikke å prø-
ve de muligheter som synes realistiske
for å dempe veksten i elektrisitetsfor-
bruket. Mye av dette har selvsagt
sammenheng med at elforsyningen et-
ter hvert er i ferd med å ta fatt på
energiforsyningsoppgaver generelt.
Målet er blant annet et mer fleksibelt
forbruk. Bare der kan det være en del
å hente.

Denne utviklingen vil også NVE
være med på i og med at Elektrisitets-
direktoratet etter hvert skal bygges
opp til å bli et energidirektorat. Og
Vassdragsdirektoratet vil ifølge gene-
raldirektør Sigmund Larsen måtte
styrkes. Selv om vår fremtidige orga-
nisasjonsform fortsatt er uavklart, går
det kanskje an allerede nå å foreslå en
navneendring? Hva med dette forsla-
get:

Norges vassdrags- og energive-
sen . . .

Det er fortsatt et åpent spørsmål om NVE skal bestå som en samlet etat. Her ser vi
hovedadminIstrasjonen I Middelthuns gate etter at den første snøen falt. Vil dette
kanskje med tiden også huse ledelsen i Norges vassdrags- og energivesen?

FOSSEKALLEN 7
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Generaldirektør Si mund Larsen:

Vi har de folkevalgte i ryggen

— På et par områder hadde jeg imidlertid helst sett at Stortinget hadde tatt et annet standpunkt enn det gjorde, sier generaldirektor
Sigmund Larsen i NVE. (A-foto)

— I hovedtrekk er jeg fornøyd med Stortingets behandling av
energimeldingen og den nye verneplan for vassdrag. Det viktigste
er at vi nå har fått klar beskjed om at vi i årene fremover skal
dekke etterspørselen etter elektrisitet, og at vi skal dekke den med
vannkraft. For oss er dette positivt. Vi føler at vi har våre
folkevalgte i ryggen. På et par områder hadde jeg imidlertid helst
sett at Stortinget hadde tatt et annet standpunkt enn det gjorde.
For det første var stemningen nokså entydig negativ til vårt ønske
om å få gå ut med konsesjonssøknad for et varmekraftverk
Oslofjord-området. Dessuten fikk vi ingen avklarende signal om
hva det blir til med NVE's framtidige organisasjon.

Men generaldirektør Sigmund Larsen har mest grunn til å
være fornøyd etter stortingsdebatten. Fra mange hold hevdes det
jo nå at det blant våre folkevalgte synes å herske en forbausende
stor oppslutning om den energipolitiske linje Regjeringen har
valgt, blant annet etter råd fra NVE.

For først å ta det som sett med
NVE's øyne er negativt: Har Stortinget
gitt signaler som nå medfører at man
helt må skrinlegge planene om et var-
mekraftverk i Oslofjord-området?

Signalene som ble gitt i stor-
tingsdebatten var så entydige at i alle
fall vi er avskåret fra inntil videre å
fortsette arbeidet med NVE's planer
om et slikt varmekraftverk. Vi kan
imidlertid ikke se bort fra at fylkes-
kommunene i regionen kan komme
til å ta opp dette spørsmålet på egen
hånd.

Fra de folkevalgtes side ble det
ikke gitt noe entydig signal om hvor-
dan NVE's organisasjon bør formes
framtida. En ny utsettelse var vel ikke
det man helst hadde ønsket?
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Nei. Vi hadde håpet på en av-
klaring for nå å kunne konsentrere
oss om andre arbeidsoppgaver. Det
blir flere spørsmål vi igjen må utsette
fordi de er avhengige av at den ytre
rammen om vår organisasjon er truk-
ket opp. Dette gjelder blant annet vårt
ønske om å få en gjennomgåelse av
den interne organisasjonsplan, og det
gjelder dels også arbeidet med en vi-
dere desentralisering av etaten. Dette
er oppgaver jeg føler det er påtrengen-
de for oss å løse. Men uten å vente
må vi likevel snarest starte arbeidet
med en omdannelse av Elektrisitetsdi-
rektoratet til et energidirektorat, slik
at man der får arbeide med mer gene-
relle energispørsmål. Dessuten vil vi
måtte følge opp energimeldingens in-
tensjon om å styrke Vassdragsdirekto-
ratet.

Vannkraften
dominerende
— Stortinget skulle jo debattere vår

framtidige energipolitikk, og så snak-
ket man så å si bare om vannkraft. Vil
det si at vannkraften har fått sin re-
nessanse?

Jeg har tidligere spådd at utvik-
lingen i 80-årene vil gå i en slik ret-
ning. Det ser ut til å holde stikk.
Stortinget ga helt entydige signaler om
at man ønsker å satse på fortsatt
vannkraftutbygging, samtidig som
man må ta rimelig hensyn til andre
interesser som er knyttet til bruken av
vassdragene. Nå var det riktig nok
ikke full enighet om hvilken vekst i
kraftforbruket vi skal regne med, men
Regjeringens program hadde så stor
tilslutning at det blir  det  vi må basere
vår planlegging på.

Hvorfor er forståelsen for nødven-
digheten av en videre vannkraftutbyg-
ging så stor blant våre folkevalgte?

For det første har vi i dag bare
to realistiske alternativer, nemlig
vannkraft eller varmekraft. I en slik
situasjon mener nok de fleste at
vannkraften har klare miljømessige og
økonomiske fordeler. Dessuten har
det i den senere tid kommet signaler
om at utviklingen i flere fylkeskom-
muner vil bli hemmet dersom man
ikke får tildelt ny kraft. Og slike signa-
ler blir nok registrert også i Stortinget.

Samlet plan
I  Stortinget ble det gitt uttrykk

for et ønske om at man så snart som
mulig får en samlet plan for utnyttel-
sen av de vassdragene som ennå ikke
er utbygget. Når vil det arbeidet star-
te?

Det må starte umiddelbart. Men
hvordan arbeidet blir lagt opp i detalj,
er for tidlig å si. Det er imidlertid
allerede nå klart at en slik samlet plan
må foreligge innen 1985, da vernepe-
rioden for de 64 midlertidig vernede
vassdrag utløper. Det blir et vanskelig
arbeid å utforme en slik plan på så
kort tid. Å få vurdert et vassdrag med
hensyn til alle brukerinteresser, blir i
alle fall vanskelig uten å gå vegen om
konsesjonsbehandling.

Det hører vel også med i bildet
at de gjenværende vannkraftressurse-
ne for en stor del er konsentrert i
distrikter hvor kraftdekningen er rela-
tivt god fra før. Samtidig er det få
utbyggingsmuligheter der hvor behovet
først vil oppstå?

Et av de største problemene i
årene framover vil bli å oppnå en jevn
fordeling mellom fylkene. Noen av
dem står allerede foran en situasjon
med kraftmangel. Andre, som har
god dekning, har samtidig de største
ressursene når man ser på mulighete-
ne for videre utbygging. Problement
er at vi ikke har noen lovhjemmel til
å pålegge falleiere å bygge ut. Vi må
med andre ord prøve å komme fram
til løsninger på frivillig basis. De fyl-
kene som får problemer, vil selvsagt
kunne satse på varmekraft. Men en
slik løsning er urasjonell. Så lenge vi
har nok vannkraft å ta av, bør vi først
utnytte den og fordele den. Vi har tatt
opp dette problemet og vil forsøke å
finne fram til en løsning i samarbeid
med fylkene.

Problemer
Regjeringens  plan for dekning av

kraftbehovet de nærmeste år må leg-
ges til grunn for NVE's arbeid. Enkel-
te vil imidlertid hevde at vi allerede nå
er kommet så mye på etterskudd at vi
ikke klarer å oppfylle de mål som er
satt på 94 TWh fastkraft innen 1985
og 106 TWh innen 1990?

Det er klart det kan bli vanske-
lig. Først og fremst vil vi få problemer 


med å oppfylle den ramme som er
satt for tildeling av kraft til den kraft-
intensive industri i 1985. Statskraft-
verkene mangler i dag omkring 1,5
TWh på at man skal klare å nå dette
målet. Problemet er at Statskraftverke-
ne heller ikke kan skaffe noe ut over
dette å tildele i perioden fram til mid-
ten av tiåret. Vi regner riktignok med
at industrien selv kan dekke noe av
behovet ved egne utbygginger. Men
det vil ikke være tilstrekkelig.

Klare
prinsipper

Når det gjelder prinsippene for
fastsetting av elektrisitetsprisene, er
fortsatt mye uklart etter Stortingets
behandling av energimeldingen?

Regjeringen fikk jo god oppslut-
ning om prinsippet for fastsetting av
prisene til den alminnelig forsyning.
Her var det bred enighet om at prisen
må avspeile det det koster å fremskaf-
fe ny kraft. Men grunnlaget var det
likevel uenighet om i og med at det
fortsatt er uklart hvilken realrente
man skal nytte for å beregne en slik
pris. Noen vil beholde renten som nå

det vil si sju prosent — , flertallet
vil sette renten til seks prosent, mens
andre igjen anbefaler fem prosent ren-
te. Én prosent renteforskjell tilsvarer
forøvrig omtrent to øre pr. kW h til
alminnelig forsyning.

Grunnlaget for elektrisitetsprise-
ne til den kraftintensive industrien sy-
nes nokså diffust?

Det kan nok komme til å by på
problemer å finne et tilfredsstillende
system der kraftprisen er en funksjon
av produktprisene. Men dette blir det
opp til de berørte departementer og
industrien å finne fram til. I det hele
tatt er det en del spørsmål som det
arbeides videre med etter Stortingets
behandling av energimeldingen. Men

hele saken sett under ett — har vi
grunn til å være godt fornøyd med
den avklaring som fant sted.
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Kraftintensiv industri:

Fornuftig
løsning på
prisspørsmålet
— Vi er tilfreds med at
Stortinget fulgte industri-
komiteens flertall og gikk
bort fra langtids grense-
kostnads-prinsippet som
grunnlag for prisene på
kraft til den kraftintensive
industri. Etter vårt skjønn
kom Stortinget fram til en
brukbar konklusjon i og
med at man valgte å kob-
le eventuelle endringer
elektrisitetsprisene til ut-
viklingen i prisene på me-
tallprodukter.

Slik kommenterer direk-
tør Ove Sandberg i Elkem
A/S situasjonen etter
Stortingets behandling av
energimeldingen. Han er
forøvrig også styrefor-
mann i Landsforeningen
for Elektrokjemisk og
Elektrometallurgisk In-
dustri.

Men om Sandberg er
fornøyd med de folkevalg-
tes behandling av pris-
problemene, er han mer
skeptisk med hensyn til
den framtidige takt i
vannkraftutbyggingen. —
Det er vårt håp at Regje-
ringens program er realis-
tisk, slik at våre rammer
kan økes til 31 TWh innen
1985 og 34 TWh innen
1990. Det er vel det mak-
simale av det vi kan vente
med den nåværende utbyg-
gingstakt, sier han.

Onde tunger vil ha det til at det
prinsipp fiertallet i Stortinget har
samlet seg om som grunnlag for pri-
sene på elektrisitet til den kraftinten-
sive industri, i praksis vil bety at
denne bransjen får en slags statsga-
rantert lønnsomhet. Kommentar til
det, Sandberg?

Det er klart at hele industrien på
prinsippielt grunnlag er opptatt av at
det ikke blir utarbeidet prismekanis-
mer som gjør av vi til stadighet må
forhandle med myndighetene. Det
viktigste for oss nå er at mulighetene
legges til rette for realistisk, langsiktig
planlegging. Statsgarahtert lønnsom-
het? Det kan vel like godt bli det
motsatte.

Brukbar løsning
Dere synes stortingsfiertallet kom

fram til en brukbar løsning på pris-
spormålet?

Ja. Her skal vi være klar over at
vi faktisk i hovedsak konkurrerer med 


utenlandsk industri som, i likhet med
oss, ikke baserer sin energiforsyning
på olje. Koblingen mellom en even-
tuell prisøkning på kraften og prisut-
viklingen for våre metall-produkter,
synes fornuftig. Vi vil bidra med vårt
for at dette skal kunne gjennomføres.
Det blir naturligvis ikke lett. Pro-
duktspektret er jo forskjellig. Et sen-
tralt spørsmål blir for eksempel om
man ønsker en bransjevis forskjellig
utvikling. Etter vår mening kan pris-
systemet, dersom det blir uheldig
sammensatt, medføre en feilaktig for-
deling og bruk av energien. Vi må
derfor forsøke å komme fram til en
formel der kraftprisen knyttes til en
slags prisindeks for våre produkter.
Men dette skal vi jo forhandle om. Vi
er i alle fall optimister i og med at det
ser ut til å være enighet om at vi skal
få arbeide under forretningsmessig
sunne vilkår. Utgangen på Stortingets
behandling av energimeldingen var
antakelig ,det beste som kunne skje,
skal vi dømme ut fra den offentlige
debatt om saken.

Direktor Ove Sandberg: — Det er klart at hele industrien på prinsippielt grunnlag er
opptatt av at det ikke blir utarbeidet prismekanismer som gjor at vi til stadighet må
forhandle med myndighetene.
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Ikke støtte
Ett av argumentene for langtids

grensekostnads-prinsippet har vært
at kraftprisene da ville gjøre indu-
strien mer motivert for energiokono-
misering. Noe slikt ligger ikke i det
prinsipp Stortinget har valgt?

Krafttildelingen til vår industri
er i virkligheten rasjonert.  I  en slik
situasjon er det ikke noe incitament til
energiøkonomisering i det å øke prise-
ne. Økonomiseringen ligger jo i å bru-
ke den rasjonerte kraftmengden på
riktigste måte. Ved for store prisøk-
ninger kan man for eksempel risikere
at industrien ikke ser seg i stand til å
foreta investeringer som på lang sikt
ville ha vært lønnsomme. Men situas-
jonen ville naturligvis vært en helt
annen om man hadde hatt ubegrense-
de kraftmengder til rådighet.

Det er et uttalt industripolitisk
mål, som industrien selv har gitt sin
tilslutning, at statlig stotte til norsk
industri skal gis etter generelle ret-
ningslinjer og ikke gis bransjevis.
Det nye prisprinsippet som skal føl-
ges overfor den kraftintensive indu-
stri strider vel mot denne målsetting?

Vi oppfatter overhodet ikke det-
te som noen støtte. Det kan ikke være
noen motsetning mellom det å inngå
langsiktige kontrakter og det å føre en
økonomisk riktig politikk. Vår indu-
stri betaler forøvrig årlig omkring 600
millioner kroner i elektrisitetsavgift.
Vi skulle ønske denne avgiften gikk til
el-verkene i stedet for til staten, slik at
man ikke kunne si at den kraftintensi-
ve industri betaler for lite for kraften
og dermed ødelegger el-verkenes øko-
nomi.

Behovet til stede
Industrien har bedt om storre

krafttildelinger enn det Regjeringen
og Stortinget har funnet plass til.
Har ikke industriens anslag vært
urealistisk hoye, særlig må det forto-
ne seg slik om en kaster et blikk på
konjunktursituasjonen?

Det spørsmålet kan nok stilles.
Stålmarkedet i Europa er labert, og på
kort sikt vil dette påvirke etterspørse-
len etter produkter innen ferrolege-
ringer. Men samtidig vet vi at stålpro-
duksjonen øker andre steder, og vi 


håper selvsagt å kunne innarbeide oss
på nye markeder dersom det viser seg
å være nødvendig. Når det gjelder
aluminium, antar man at etterspørse-
len vil øke omkring fem prosent årlig
i tiden som kommer. Den kapasitets-
utbygging som er i gang, vil ikke
kunne tilfredsstille mer enn tre-fire
prosent etterspørselsøkning. Så vi tror
det blir behov for kraften.

Fornøyd med de tildelingsram-
mer Regjeringen og Stortinget har
lagt opp til?

Det som nå er klart, er at vi skal
få tildelt opptil 31 TWh innen 1985
og 34 TWh innen 1990. Dette er vel
det meste vi kan håpe på med den
nåværende utbyggingstakt. Vi frykter
at det skisserte program er ambisiøst
nok, at det kan bli vanskelig å oppfyl-
le. Dette er en frykt jeg forstår vi deler
med Norges vassdrags- og elektrisi-
tetsvesen. Vi får imidlertid sette vår lit
til at el-forsyningen med NVE i spis-




sen klarer å framskaffe den kraft-
mengde som er nødvendig.

Fremdeles uklart
— Ditt konsern — Elkem A /S —
har utsatt planer om nyinvesteringer
både ved Mosjoen Aluminiumverk,
Salten Verk og Fiskaa Verk, i påven-
te av en avklaring både når det gjel-
der kraftpriser og framtidig krafttil-
gang. Hva blir det til med planene
etter Stortingets behandling av ener-
gimeldingen?

— Det er riktig at vi lenge har
skjøvet store prosjekter foran oss.
Noen avklaring har ikke funnet sted
ennå. Vi må nok vente noe for å se
om programmet for å skaffe ny kraft
framover kan oppfylles. Dessuten vel-
ger vi å vente til vi får se mer konkret
hva det blir til med kraftprisene. Hå-
pet er at vi skal få klarhet i dette til
våren, da Stortinget etter planen skal
behandle prisspørsmålet på nytt.

Elkem A/S vil vente til Stortinget igjen har behandlet prisspørsmålet før konsernet
avgjør om investeringsplanene ved Mosjøen Aluminiumsverk skal realiseres.
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«Underskudds-fylkene» engstelige
Flere mindre varmekraftverk aktuelt på Østlandet?

Selv etter debatten omkring energimeld-
ingen og den avklaring denne ga, er det
i enkelte fylker uro med hensyn til den
framtidige kraftoppdekningen. Det gjel-
der først og fremst de som ikke selv har
flere vannkraftreserver å utnytte.

Et godt eksempel er situasjonene
Oslofjord-området. I Akershus Energi-



verk, Østfold Kraftforsyning, Vestfold
Kraftforsyning, Buskerud Kraftverk og
Oslo Lysverker arbeider man nå på flere
felter for å sikre energiforsyningen de
nærmeste år. Men man frykter at det

blir for lav takt i vannkraftutbyggingen
og at leveringssikkerheten blir dårligere,
og ingen er villig til å se bort fra at det
om noen år igjen vil bli aktuelt å ta
fram planene om et varmekraftverk
regionen. Mest trolig er det imidlertid
da at man eventuelt vil ta sikte på byg-
ging av flere, mindre enheter for dek-
king kun av lokale behov.

Oslo Lysverker har forøvrig allerede
begynt å se på muligheten av å plassere
et lite varmekraftverk nær sentrum
byen.

Den som har størst grunn til å være
pessimist i dag er administrerende di-
rektør  Sven Ambjørnrud  i Østfold
Kraftforsyning. Og han kan ikke se at
problemerie i Østfold er blitt mindre
etter at Stortinget har behandlet ener-
gimeldingen. Overfor Fossekallen sier
han det slik: — Ut fra det vi vet nå,
blant annet om at vi ikke vil få tildelt
mer statskraft de nærmeste år, vil vi i
1984 — 85 ha et underskudd på elek-
trisk kraft på omlag 500 GWh. Og
her er det viktig å legge merke til at
våre prognoser har slått til de senere
år.

Ikke alene
Men Ambjørnrud er ikke alene. Ad-
ministrerende direktør i Akershus
Energiverk,  Knut Røst Hagen,  regner
med at man der vil ha et underskudd
av samme størrelse i midten av tiåret,
under forutsetning av at man skal
opprettholde leveringssikkerheten.
— Og Akershus fylkesting har vedtatt
at vi skal ha en opprettholdelse av
leveringssikkerheten som mål. Proble-
met vårt blir da hvordan vi skal klare
dette, sier han.

I Buskerud regner man med at un-
derskuddet blir noe mindre enn i
Akershus og Østfold. Vestfold Kraft-
forsyning regner med å passere skjæ-
ringspunktet mellom balanse og un-
derskudd i 1984, mens siutasjonen i
Oslo heller ikke betegnes som lys.

Sven Ambjornrud: — Ut fra det vi vet nå,
blant annet om at vi ikke vil få mer
statskraft de nærmeste år, vil vi
1984 — 85 ha et underskudd på elektriske
kraft på omlag 500 GWh.

(Foto: Sarpsborg Arbeiderblad)

Robert Stromme: — Vår administrasjon
kommer nok til å foreslå at vi ser nærme-
re på myndigheten av å nytte varmekraft.

(Foto Fremtiden)

Utslag
Enkelte vil selvsagt hevde at man
«maler fanden på veggen». — Prog-
nosene står ikke til troende, har det
blant annet vært hevdet. Likevel kom-
mer man ikke bort fra at man begyn-
ner å se konkrete utslag av underdek-
ningen enkelte steder.

— Vi har ved flere anledninger
pekt på at vi egentlig ikke en gang har
dekning for dagens forbruk. Det var
derfor under sterk tvil det for kort tid
siden ble gitt kraftleiekonsesjon til
to — tre industribedrifter som har hatt
etableringsplaner i vårt distrikt, påpe-
ker Ambjørnrud i Østfold.

Andre peker på at leveringssikker-
heten stadig vil bli lavere. — Det er
imidlertid svært vanskelig å få folk til
å forstå dette. Enkeltabonnentene
merker jo ingenting til dette før vi får
et år med lite nedbør, framholdes det.

Begrensede muligheter
Engros-verkene i Oslofjord-regionen
har få muligheter til selv å gjøre noe
for å bedre situasjonen.

-Administrerende direktør  Tor Ter-
jesen  i Vestfold Kraftforsyning sier til
Fossekallen at man der kun har ett
vannkraftprosjekt igjen i tillegg til
noen småkraftverk som kan realiseres.
Den samme situasjon gjør seg gjelden-
de i nesten hele regionen. Oslo Lys-
verker vil også ha utnyttet sine
vannkraftreserver innen 1983 og vil
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Det ser ut til å herske tilfredshet i elforsyningen med at man fortsatt skal basere
elektrisitetsproduksjonen her i landet på vannkraft. Men på Østlandet frykter mange at
utbyggingstrakten blir for lav. Man har derfor allerede begynt å snakke om muligheten
for bygging av mindre varmekraftverk for å dekke lokale behov.

da være avhengig av tilgang på bety-
delige mengder kraft fra Statskraft-
verkene. — Situasjonen er ikke lys.
Vi har kun fått tilsagn om en tredje-
del av den kraftmengde vi mener å ha
behov for fra staten. Og dette gjelder
bare for de aller nærmeste år, sier
administrerende direktør  Arne Fin-
stad.

Oslo Lysvekrer er vel det el-verk
som er kommet lengst i retning av å
arbeide med energiforsyningsoppga-
ver generelt. Stikkord her er energi-
sparing og fjernvarme. Særlig håper
man at fjernvarme, i hvert fall til en
viss grad, skal kunne dempe den sti-
gende etterspørselen etter elektrisitet
til oppvarming.

Andre er på veg i samme retning.
Vestfold Kraftforsyning arbeider med
planer om å bli et organ for generell
energiforsyning. Akershus Energiverk
er, som navnet sier, allerede blitt det.

Direktør Knut Røst Hagen i Akers-
hus peker på disse arbeidsoppgavene
som aktuelle nå: — Våre politikere
har bevilget én million kroner til ar-
beid med energikonomisering, det er
besluttet at vi skal forsøke å etablere
et mer fleksibelt forbrukerssystem der
det i større grad kan veksles mellom
elektrisitet og olje, flisfyring er meget
aktuelt, og vi arbeider med opprettel-
sen av et såkalt kraftkjøpsfond.

Varmekraft
Man er imidlertid redd for at slike
tiltak ikke vil være nok. Ledende per-
soner i elforsyningen i Oslofjord-
området uttrykker derfor skuffelse
over at NVE ikke fikk tillatelse til å
søke konsesjon for bygging av et stør-
re varmekraftverk på Østlandet. Det
antydes at det om ikke lang tid vil
komme forslag om bygging av mind-
re, lokale varmekraftenheter.

Administrerende direktør  Robert
Strømme i  Buskerud Kraftforsyning
sier det slik: — Vår administrasjon
kommer nok til å foreslå at vi ser
nærmere på muligheten av å nytte
varmekraft. Dersom vi må bygge et
slikt anlegg på egen hånd, vil det
nødvendigvis måtte bli noe mindre
enn om det hadde vært et samar-
beidsprosjekt. Det optimale ville vært
et større anlegg. Men det blir selvsagt
ikke lett å snakke om et samarbeidsp-
rosjekt nå når de folkevalgte har vist
såpass lunkenhet overfor NVE-Stats-
kraftverkene.

Biprodukt
Strømme får medhold fra Vestfold,
Østfold, Akershus og Oslo. I Oslo har
man faktisk allerede begynt å se på
muligheten av å plassere et lite var-
mekraftverk nær sentrum i byen. Ver-
ket skal ikke være større enn at spill-
varmen helt ut kan benyttes i fjern-
varmenettet.

— Forutsetningen er at luftforu-
rensningen totalt skal bli mindre enn i
dag, fordi fjernvarmeutbyggingen gjør
at et stort antall små oljefyranlegg
forsvinner. Strømproduksjonen blir
derved et verdifullt biprodukt av var-
meforsyningen. De kraftmengdene
som vil kunne produseres er imidler-
tid små — eksempelvis 100 — 200
MW — og de vil ikke løse Oslos
behov for elektrisitet, sier administrer-
ende direktør Arne Finstad.

Ingen heksekunst
Ingen av fylkesverkene rundt Oslo-
fjorden har i dag ekspertise til å starte
planlegging og bygging av varme-
kraftverk. Dette venter man likevel ik-
ke vil by på vanskeligheter av betyd-
ning.

— Det er nemlig ingen heksekunst
å bygge varmekraftverk. Først og
fremst er det et spørsmål om organise-
ring. Det dreier seg om kjent teknolo-
gi, sier Tor Terjesen i Vestfold Kraft-
forsyning.

Terjesen kommer forøvrig inn på
det som trolig vil bli den største hind-
ring mot varmekraftverk i regionen.
— Det er jo rett og slett et spørsmål
om dette fører fram, om det har noen
hensikt å kjøre fram en linje som går
så på tvers av det Stortingsflertallet
nylig ga uttrykk for, sier han. Tiden
får vise . . . .

FOSSEKALLEN
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Generalsekretæren i Naturvernforbundet:

Vi må fortsatt være et
korrektiv

— Norges Naturvern-
forbund har vel helst
grunn til å være skuf-
fet etter at Stortinget
har behandlet Regje-
ringens energimelding
og Verneplan II, gene-
ralsekretær Torbjørn
Paule?

— Ja. Vi er skuffet,
selv om utfallet av
stortingsbehandlingen
ikke var uventet. Vi
har jo hele tiden slått
til lyd for en annen
energipolitisk linje
enn den som har vært
fulgt hittil. Vi har tatt
til orde for en sterkere
satsing på energiøko-
nimisering og sparing.
Vi har påvist at det er
mulig å spare inn om-
lag 50 Altautbyggin-
ger ved slike tiltak. I
Stortinget var det
mange fagre ord å hø-
re, men få forplikten-
de vedtak. Resultatet
blir nok, dessverre, at
en god del av våre
gjenværende vassdrag
blir utbygget.

— Dere satset mye på å markedsføre
langtids grensekostnadsprinsippet
som grunnlag for fastsetting av elek-
trisitetsprisene til den kraftintensive
industri. Dere fikk ikke medhold der
heller?

— Det er riktig. Vi er skuffet også
over den linje Stortinget har valgt
overfor denne industrien. Den blir til-
delt mye ny kraft til priser langt under
det andre må betale. Dette vil etter
vårt skjønn måtte føre til at presset på
våre gjenværende vassdrag øker, i og
med at industrien nå trolig vil finne
det mer lønnsomt å be om mer kraft i
stedet for å satse på energiøkonomise-
ring.

Korrektiv
Bør ikke Naturvernforbundet

trekke konsekvensene av stortingsde-
batten og legge om til en annen linje
enn den dere har fulgt til nå?

Jeg tror ikke det vil være riktig.
Her vil jeg blant annet peke på at
saksordføreren for Verneplan II, Odd
Vigestad, i sitt innlegg i Stortinget la
stor vekt på at Norges Naturvernfor-
bund har lagt fram et materiale som
har vært verdifullt for industrikomi-
teens behandling av energimeldingen
og verneplanen. Vi har fått ros for
vårt verdifulle og banebrytende arbeid
på dette området, og vi kan og skal
fortsatt være et korrektiv. Da får det
ikke hjelpe at vi av og til kan irritere
mange. Den statlige støtten vi mottar
ser vi forøvrig på som et bevis på at vi
betraktes som en seriøs organisasjon. Vi
er da også et høringsorgan det offentlige
benytter seg av.

Større gehør
Men Verneplan II, som gir vern til

55 nye vassdrag med et samlet ener-
gipotensiale på over 4 TWh, må vel
være positiv for Norges Naturvern-
forbu nd?

Vi skal ikke se bort fra at ver-
neplanen er kommet som et resultat
av at forbundet har .hatt evnen til å
«stå på». Men vi må naturligvis gi
uttrykk for at vi helst hadde sett at vi
ble imøtekommet i større grad.
Mange verneverdige vassdrag er ikke
tatt med i verneplanen. Vi forutsetter

Torbjorn Paule: — Vi vil fortsatt kjempe
for vern av flere vassdrag. (Foto: NTB)

at man nå intensiverer avbeidet med
en Verneplan III, slik at vi så snart
SOm mulig får en samlet plan for
utnyttelsen av de gjenværende vass-
drag. Slik det er i dag, er det etter vårt
syn for mange vassdrag som er klare
til konsesjonsbehandling.

Konsesjonsbehandling er ikke
det samme som at det automatisk vil
bli gitt klarsignal for utbygging?

Nei. Det er riktig. Flere av re-
presentantene på Stortinget har da og-
så vært inne på nettopp det. Vi skal
ikke se for mørkt på framtidsutsikte-
ne, heller. Etter vårt skjønn er jo en
rekke av de vassdrag som nå skal
konsjesjonsbehandles, klart vernever-
dige.

Opp som en løve . . ?
— Da energimeldingen ble lagt fram
februar, ble den av Naturverforbun-

det karakterisert som en krigserklæ-
ring mot naturvernforkjemperne. Et
ordtak lyder: «Opp som en løve, ned
som en skinnfell»?

Jeg kan ikke være enig i at det
er noen god karakteristikk av vår akti-
vitet, selv om stortingsbehandlingen
kanskje var et antiklimaks. Vi vil fort-
satt kjempe for vern av flere vassdrag.
Men jeg må få legge til at jeg synes
det er rart at Stortinget ikke legger seg
noe mer over mot det jeg vil kalle
ungdomslinja. Det er nemlig klart at
det er et skille mellom unge og eldre i
synet på slike spørsmål. Et ordtak
lyder: «Vi har ikke arvet jorden etter
våre foreldre — vi har lånt den av
våre barn». Det er et godt ordtak, som
også illustrerer vårt syn på energipoli-
tikken.
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Breheimen
Kombiplan fo flomdempning og energi i
Jostedalen '
Intervjuer: Erik Tøndev ld

I forslaget til manovreringsreglem
magasiner brukes som flomdempn
månedene juli og august: Austda
Fåbergstolmagasinet over kvote 538

For forste gang i Norge har et k
ha en dobbelt rolle, både som flom
ville gjerne vite mer om dette og he
NVE-Hydrologisk Avdeling og Ma

Hva er forresten en hydrolog?
Wingård: — Hydro = vann, logi

lære. Dette skulle være unødvendig å
besvare i et NVE-miljø. Men jeg fo -
står at du tenker på alle dem utenf r
etaten som får tilsendt Fossekallen.

Norsk hydrologisk komité har føl -
ende definisjon: «Hydrologi er lær n
om vannets forekomst, kretsløp g
fordeling på landjorden. I videste f -
stand omfatter hydrologien også va -
nets fysiske og kjemiske egenskape .»
I tillegg kan vi gjerne si at en hydr -
log skal ha kjennskap til vannet so
en naturressurs og samspillet med et
naturmiljø og samfunn som utnytt r
denne ressursen.

I Jostedalen var det en stor sk -
deflom 14 — 15/8-79. Det er nærli -
gende å tro at dette er årsaken til t
man nå foreslår flomdempningsm -
gasiner. Kommentarer?

Fossdal: — Statskraftverkene h r
under planleggingen av Breheimen t-
byggingen hele tiden vært klar over at
Jostedøla er svært utsatt for ska e-
flommer, og vi ville under enh er
omstendighet ha gjort omfatten e
flomanalyser. Men planer om eg e
flomdempningsmagasiner kom fø st
etter storflommen i 1979, så litt flås te
kan man si at dette er en posi iv
virkning av flommen.

Wingård: Det må presiseres at
man i dag mangler lovhjemmel fo å
pålegge et kraftselskap å dempe n
naturlig flom. Flomskader er en stat ig
sak i Norge, og det var derfor natur ig
at statens eget kraftselskap skulle v re
det første som foreslo kombimag si-
ner.

Fossdal: — Vi i Statskraftverke e
føler ingen trang til å slå oss på br s-
tet. Det er heller tale om «Velkomm n 


etter». Slike kombimagasiner har
lange tradisjoner i utlandet.

— De foreslåtte dempningsmagasi-
nene er på tilsammen 29 mill. m3.
Hvordan vet man at dette er nok?

Fossdal: — Det karakteristiske med
1979 — flommen er at det var de
nordlige og vestlige delene av vass-
draget som vesentlig bidrog til stor-
flommen. Her hadde flommen et
gjentaksintervall på ca. 100 år mens
lenger ned var flommen mindre enn
en 100-års-flom. Flommen var dess-
uten forholdsvis kortvartig slik at vo-
lumet ikke var stor.

Vi har laget en figur som viser
1979-flommen ved Fåbergstølen og li-

Fig 1
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ke oppstrøms amløpet med Jostedøla.
Dessuten er vist hvordan den samme
flommen hadde vært på disse to stede-
ne  med  Breheimutbyggingen.

Man ser at overløpet fra Fåbergstøl-
magasinet startet først etter kulmina-
sjonstidspunktet, og det viser at større
flomdempningsmagasin enn de fore-
slåtte ikke ville redusert flommen yt-
terligere.

Imidlertid har vi også undersøkt to
teoretiske flommer, som både har
høyere toppverdi og større volum enn
1979-flommen. Her vil overløpet star-
te omtrent på det tidspunkt flommen
kulminerer. P.g.a. de store vannmeng-
dene som overføres til Fåbergstølen,
kan overløpet faktisk bli større enn
flommen før regulering. Dette endres
imidlertid nedstrøms samløpet med de
første sideelvene som tas inn, og før
samløpet med Leirdøla er redusjonen
hele 30 — 40 % .

Ved å tappe gjennom dammen i
tidsrommet før flommen kulminerer,
kan overløpet forskyves. Hvor stor
forhåndstappingen burde være, er lett
å beregne etterpå, men uten mulighet
for etterpåklokskap risikerer man også
å forsterke flommen,

«Nok» magasin vil man således ald-
ri få. Venter man lenge nok, vil det
opptre en flom som er større enn den
dimensjonerende.

Wingård: — Når det gjelder «di-
mensjonerende flom», bør det nevnes
at to studenter ved Institutt for geofy-
sikk ved Universitetet i Oslo studerer
I 979-flommen i detalj. Hovedoppga-
ven ventes ferdig i 1981 og vil også ta
for seg mulige kombinasjoner av regn
og snøsmelting som kan gi kraftig
flom.

— Hvorfor gjelder reglementet bare
juli og august? Er det ingen risiko
for storflom resten av året, for ek-
sempel i slutten av juni?

Fossdal: — Vurdering av observa-
sjonene ved avløpstasjonen ved Kro-
ken viser at det skulle være tilstrekke-
lig å kreve et flomdempningsmagasin
i månedene juli og august. Men hvis
nye observasjoner og utredninger

nt står det bl.a.: «øvre del av folgende
ngsmagasin i et tidsrom som settes til

svatnet/Styggevatnet over kote 1199 og

aftselskap gått inn for at magasiner skal
empning og som lager av naturenergi. Vi
vendte oss til to hydrologer: Bo Wingård,
it L. Fossdal, NVE-Statskraftverkene.
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blir kontakten lett dårligere med
driftsfolkene, og dessuten mister man
fordelene ved å oppholde seg i nærhe-
ten av vassdraget og følge de meteoro-
logiske og hydrologiske forholdene på
kroppen.

Wingård: — Det vil være viktig at
denne hydrologen har nært samarbei-
de med hydrologiske fagmiljøer.
Vassdragsdirektoratet er i ferd med å
opprette distriktskontorer, og det er
nærliggende å tenke seg en nær for-
bindelse mellom distriktskontoret for

BREHEIMEN ALT. B Vestlandet og hydrologen ved drifts-
NVE-STATSKRAFTVERKENE , Mars 1980 sentralen for Breheim-verkene.
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skulle antyde at denne perioden burde
utvides til å gjelde deler av juni og
eventuelt også deler av september, er
det mulig å endre reglementet.

— Reglementet er slik at det ikke
kan folges slavisk, men krever sak-
kyndig vurdering. Hvem har til en-
hver til ansvar for tilsigprognosene?

Fossdal: — Statskraftverkene har ik-
ke detaljert opplegget ennå. Men det
synes klart at det må være en hydro-




log som utfører tilsigprognosene og
har ansvaret for disse.

— Hvor skal den ansvarlige sitte?
Fossdal: — Denne hydrologen må

ha nær forbindelse med driftsfolkene,
og det synes naturlig at hydrologen
utfører prognosene på driftsentralen,
som trolig blir i Vik.

Teknisk sett er det mulig å utføre
prognosene sentralt, for eksempel i et
hydrologisk fagmiljø i Oslo. Men da 


Hva skjer når hydrologen har fe-
rie? Eller får han ikke lov til å ta
ferie i juli og august?

Wingård: — Det burde være mulig
med så godt samarbeide mellom
Vassdragsdirektoratet og Statskraft-
verkene at en hydrolog fra Vestlands-
kontoret kunne stille som vikar under
ferie eller sykdom.

Her ga du meg en idealpasningt
Statsrådens innlegg under energide-
batten i Stortinget 30.10. tyder på at
spørsmålet om NVE's organisasjon
skal ut på en ny ørkenvandring. Vil
ikke det hydrologiske fagmiljøet være
best tjent med at NVE forblir samlet?

Wingård: — For hydrologene er det
viktig både å ha kontakt med bruker-
ne og å samarbeide med beslektede
miljøer. I dag er vannmiljøene spredt
på en rekke etater og institutter, jeg
nevner SFT, NIVA, SIFF (drikke-
vann) og Landbruksdepartementet
(jordbruksvanning). En framtidig or-
ganisasjonsform som kan samle disse
miljøene bør være målsettingen for
hydrologene. Etter min mening kan
Vassdragsdirektoratet være et slikt
senter for undersøkelser og forvalt-
ning av landets vannressurser.

Fossdal: — Er forsåvidt enig med
Wingård, men som hydrolog i Stats-
kraftverkene synes jeg uten tvil det
har vært en voldsom fordel med Hyd-
rologisk avdeling under samme tak.
Men jeg ser jo at andre brukere greier
å opprettholde gode forbindelser, så
hvorfor skulle ikke dette også gjelde
for oss?

Takk skal dere ha for denne gang!
Da vi ikke ønsker å drukne leserne

i altfor mye flominformasjon på en
gang, følger resten av intervjuet i nes-
te nummer. Vi vil da se på måleutsty-
ret, reglementets prøvetid, andre flo-
melver i Norge, fremtidig behov for
hydrologer og undervisningsopplegget
for å sikre nok folk.
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Askerelven er naturmessig svært va
riert. Den starter i nord ved Mikkels
bånn og Grønland i Vestmarka, e
område dekket av granskog, og me
åser opp til 460 meters høyde. Lik
før Semsvann er det fosser og stryk a
forbløffende dimensjoner. Semsvan
bader man i om sommeren, drikke
man av og går på ski over om vint -
ren, og fisker i hele året. Nedenfor r
det også partier med fosser og stry ,
tettvokste strender og stupbratte fjel -
sider som andre steder i landet kalle
canyon. Elva delte Asker sentrum i t
før NSB og veivesenet overbygget de
med broer. Ved Bondivann stoppe
den nord-sør gående kursen, og elve
renner brått østover og roer seg ned i
Oslofjorden ved Blakstad. Denne sist
delen har ikke færre naturopplevels r
enn de første. Synd at folks interess r
for elver og vassdrag synes å øk
proporsjonalt med avstanden fra 1
kalmiljøet . . .

Hvorfor Askerelven? Det me
bruksinteressene er nevnt, dessute
bor mange hydrologer og vassdrag -
folk i Asker. Dette siste er viktig for °
holde økonomien for prosjektet ned ,
det blir lagt ned adskillig frivillig a -
beide i den perioden prosjektet vare ,
fra september 1980 til desember 198 .
Videre er det aktive lærere rundt o
på skolene som både ønsker å vise el -
vene bygdens naturområder å og ha t
undervisningsprosjekt i nærmiljøe
Det finnes ivrige fiskeorganisasjon r
og interesserte medlemmer i den lok
le naturvernorganisasjon. Dessute
henter prosjektet ressurser fra Unive
sitetet og forskningsinstitusjoner.

Bruksinteressene er som nevnt
mange, og kan ha karakter av å være 


samt alle tekniske innretninger i ho-
veddelen, fra dammer til kloakkut-
slipp. Videre forsøker man å få en
oversikt over hva bygdens folk ønsker
når det gjelder egen bruk av vassdra-
get.

I  utgangsfasen har man i prosjektet
gått ut fra at det er de generelle bruks-
måtene som er de viktigste. Slike er
landskapspleie, rekreasjon og fiske.
Prosjektets hovedmålsetting er derfor
å legge forholdene bedre til rette for
disse.  I  denne sammenheng må man
vurdere det man kan kalle de økono-
miske bruksmåtene som vannforsy-
ning, jordbruksvanning og resipient-
forhold. Hva ønsker man å prioritere,
og hvilke økonomiske betingelser
knytter det seg til prioriteringen? Vil
kommunene/ bygdens innbyggere
kunne gå inn for å få laget natursti
langs elven fremfor f.eks. idrettsan-
legg? Med dagens økende kraftpriser,
kan det tenkes at de som har fallrettig-
hetene ønsker å ta opp kraftproduks-
jonen igjen?

Prosjektet har fått stor omtale i lo-
kalpressen, og kommunens administ-
rasjon er interessert i et slikt tiltak
som uten store forpliktelser kan lage
en utredning om disse viktige sakene.
For hensikten er å få belyst endel
problemstillinger, med de feltobser-
vasjoner og den datainnsamling som
er nødvendig. Norsk hydrologisk
komit, som delfinansierer prosjek-

tet, ser det også
som viktig at man
får prøvet en orga-
nisasjonsform der
både sentrale insti-
tusjoner som NVE
og Universitetet og
lokale institusjoner
som skoler, fiske-
og miljøvern fore-
n in ger samarbeider
om en felles mål-
settin g .

Det er planlagt
at de sentrale in-
stitusjoner som
skal ha en samlet
arbeidsinnsats på

personår. Bare
en mindre del av
kostnadene finan-
sieres utenom in-
stitusjonene selv.
Man får rapporter
om resultater av
undersøkelsene
underveis, og hele
prosjektet avsluttes
som nevnt ut-
gangen av neste år.

Askerelvprosjektet
Av Bo Wingård

Vår tids motsetning mellom vår ege etat og de som representerer det som
kalles myke verdier var med til å anne grunnlaget for Askerelvprosjektet.
Kan folk med ulik bakgrunn i vass ragsspørsmål sammen komme frem til
bruksmåter som tilgodeser flertallet v bygdens befolkning, uten at de direkte
økonomiske interessene blir skadelid nde? Kan skoler, miljøvern- og fiskeor-
ganisasjoner, kommunen, NVE, uni ersitetet og forskningsinstitutter lage et
samarbeidsprosjekt der man både er enig om arbeidsfordeling, ressursforde-
ling og arbeidsmetoder? Svaret er ja og prosjektemnet er Askerelven. Et lite
vassdrag på 40 km2, stort nok til å d kke 40 % av arealet til Asker kommune,
stort sett nok til å representere en angfoldighet av brukerinteresser, og lite
nok til at ingen av disse er domineren e hva økonomisk betydning angår.

motstridende. Før i tiden dominerte
fiøtning, sagbruk og kraftproduksjon.
Idag er det vannforsyning, jordbruks-
vanning, fiske, rekreasjon, bading, fri-
luftsliv og transport av forurenset
vann, særlig kloakk og utvasking fra
jordbruks- og bymessige områder.

Prosjektet skal finne tnere ut om
vassdragets hydrologiske og hydrokje-
miske forhold. Man skal prøve å få en
oversikt over dyre- og planteliv i og
nær hovedelven. Grunneierens rettig-
heter og interesser skal klarlegges,
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Hedersbevisninger til
veltjente observatører

Vassdragsvesenets hydrologiske avdeling bar utover det ganske land knyttet til
seg en rekke observatører som daglig foretar meget nødvendige målinger i våre
vassdrag. Mange av disse trofaste medarbeidere har holdt på i mer enn 60 år
med disse nitidige avlesninger og rapporteringer. I all slags vær, sommer og
vinter må de foreta sine daglige vandringer for å kontrollere hvordan naturen
steller seg innen det hydrologiske område.

Vi har i dag gleden av å presentere tre av veteranene som har mottatt
hedersbevisninger for sin trofaste innsats.

Har gått 40 000 km. for å måle vannet
Lødingenmann hedret av NVE
I  fjor høst fikk Odin Hansen, Sneisa i instrument, kombinert barometer,
Lødingen Kongens fortjenestemedalje hygrometer, termometer med sølvpla-
for sin innsats gjennom 40 år som kett, bar inskripsjonen: «Takk for 60-
observatør ved Meteorologiske insti- års tjeneste».
tutt. I år har han nok en gang fått en
utmerkelse. Denne gangen var detOdin Hansen har i løpet av sin
Hydrologisk avdeling ved Vassdrags- lange tjenestetid gått over 40 000 km i
vesenet som fant grunn til å hedre forbindelse med sitt observatør-arbei-
denne mannsen for sin fine innsats de for Vassdragsvesenet. Dette er
som observatør ved Sneisvatn måle- lengre enn jorden rundt ved ekvator.
stasjon. Honnørgaven, et gedigent Gaven er i sannhet vel fortjent. Odin Hansen

60 år for Vassdragsvesenet —
Misværmann mottar honnørgave
I  Skar i Misvær skjedde det forleden
en sjelden overrekkelse av honnørga-
ve fra NVE. Det var ingeniør 0. Rå-
numdal fra Hydrologisk avdeling som
overrasket den snart 88 år gamle Ja-
kob Skar fra Misvær med denne he-
dersbevisningen som takk for nøyak-
tig 64 års tjeneste som observatør ved
Skarvannet målestasjon.

Helt siden opprettelsen av stasjonen
i 1916 har målingene foregått daglig
og av samme familie. Jakob Skar fikk
ros for sitt nøyaktige og pålitelige
arbeide som observatør. Jakob Skar
kunne fortelle at det har vært og
fremdeles er bare hyggelig og givende
med disse daglige turene ned til van-
net. Så lenge heLa holder vil han
fortsatt være med, men han la til at
snart skulle sønnen få lov til å overta
dette arbeidet.

Jakob Skar (t.h.) blir takket og overrakt hedersgaven
VHO

av avd. Ing. Olav Råmundal,
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SBG på studietur til Numedal
og Hallingdal
Av Astrid Martinsen og Hallvard Stensby

Anton Svartisdal

50 år for
Vassdragsvesenet —
Honnørgave
fra NVE
En stor begivenhet ble markert med
en liten høytidelighet i Svartisdalen nå
i sommer. Anton Svartisdal fikk over-
rakt Hydrologisk avdelings honnørga-
ve etter at han i over 50 år har vært
engasjert som avdelingens observatør
ved Svartisdal målestasjon.

Det er sjelden at man møter noen
som i så lang tid pliktoppf'yllende har
skjøttet et arbeide. Det var i 1929 at
stasjonen ble opprettet og Anton
Svartisdal ble innsatt som observatør.
Lønnen den gang var 30 øre dagen.

I sin tjeneste har Anton vandret en
anseelig distanse for å foreta daglige
vannstandsobservasjoner. Hans kone
Asbjørg Svartisdal fikk også sin heder.
Hun har alltid vært til stor hjelp som
avløser når Anton selv har vært for-
hindret fra å utføre observatør-arbei-
det.

Vassdragsvesenet takker for et godt
og tillitsfullt arbeid gjennom alle år.

Onsdag 29/10 lukket Generalplan-
kontoret ved Statskraftverkene (SBG)
sine dører og begav seg ut på en
todagers studietur til Numedals- og
Hallingdalsvassdraget. Turen var
kommet i gang på initiativ fra kontor-
leder Mæhlum og inneholdt et rikhol-
dig program. Spesielt for de som sjel-
den er utenfor Middelthunsgt., var det
en meget interessant og lærerik tur.

Fra Drammen hadde vi alliert oss
med eksterne krefter, idet overinge-
niørene Johannessen og Karlsen fra
Buskerud Kraftverker guidet oss opp
gjennom Numedalen og fortalte løst
og fast om Lågen og om Buskerud
Kraftverkers planer og ideer. Vi var
innom og så på Djupdal kraftanlegg,
et elvekraftverk som stod ferdig for 4
år siden. Her fikk vi et eksempel på at
kraftutbygging også kan føre med seg
positive ting utover kraftproduksjon,
idet overskuddsmasser ble brukt til
opparbeiding av et nydyrkingsareal på
ca. 40 mål. Etter Djupdal gikk turen
videre til «våre» områder, til Nore-
verkene. Daglig leder Karl Nilsen for-
talte om Nore-verkenes utvikling opp
gjennom årene og ledet en omvisning
i kraftstasjonen Nore 1. Etter en ut-
merket lunsj i fru Stenbergs regi, stod
Tunhovddammen og Pålsbudammen
på programmet. Tøndevold orienterte
om planene for å utnytte det 13 m
høye fallet mellom Pålsbufjorden og
Tunhovdfjorden. Kraftverker og regu-
leringer til tross, det spørs om det ikke
var storørreten i stamfiskkummen ved
Pålsbufjorden som gjorde det største
inntrykket på oss denne dagen. Vekta
ble av damvokteren anslått til 12 kg.
Oppvokst i regulert vann til og med!
Vi overnattet på Vestlia hotel på Gei-
lo, hvor det var anledning til å få
stølheten ut av kroppen etter mange
timers busstur. Først i svømmebas-
senget og senere på kvelden på danse-
gulvet.

Torsdag stod Hallingdalsvassdraget
på programmet. Overingeniør Mor-
tensen fra Oslo Lysveker åpnet dagen
med en grundig gjennomgåelse av he-
le det reguleringsområdet som er tilk-
nyttet Hallingdalen, slik at bakgrunns-

kunnskapene skulle være best mulig
før vi forlot Geilo. Ned gjennom Hal-
lingdalen fikk vi se at det utmerket
godt går an å leve med ei elv også
etter at den er regulert. Et stort antall
terskler sørger for å holde vannspeilet
oppe og gi elva inntrykk av liv selv
ved beskjeden vannføring. Også den-
ne dagen hadde vi to kraftstasjoner på
programmet. Først var vi innom
Hemsil II og deretter Nes kraftstasjon.
På begge steder bidro Oslo Lysverkers
representanter med interessant infor-
masjon om verkene.

Etter å ha kjørt gjennom Hallingda-
lens nedre del og unnagjort sluttetap-
pen mellom Hønefoss og Oslo, ble
turen avsluttet ved NVE's hovedkon-
tor torsdag ettermiddag.

Litt «status» ved
årsslutt
I og med dette nummer legger vi året
1980 bak oss i Fossekallen-sammenheng.
Litt opp og ned har det kanskje gått, og
det har vanket både ros og ris, som rett
og riktig sikkert er. Noen liker mora og
noen dattera, som kjent. Interessen om-
kring Fossekallen er imidlertid økende,
og har neppe noen gang vært større enn
akkurat nå. Opplagstallet nærmer seg
raskt 8000. En bør ha grunn til å være
fornøyd med det.

Oppslutningen fra «vesenets» egne har
også vært stigende, noe som kanskje gir
anledning til den aller største glede. Bi-
drag, synspunkter og meninger fra alle
hold innen vår mangeartede virksomhet
danner det beste grunnlag for et aktuelt
og levende blad. Derfor sier vi som før:
— Grip pennen fatt, nol ikke. Det er Fos-
sekallen som er stedet!

Vi ser frem til en enda bredere kon-
taktflate i det nye år.

Neste nummer av Fossekallen kommer
ut de første dager av februar 1981. Stoff
av alle slag; artikler, notiser, bilder, «jeg
mener» osv, må være «i hus» innen fredag
9. januar.

God jul, takk for et godt år og for godt
samarbeid!

Red.
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Norsk Vannforening
Har vi endelig fått et forum for
saklig debatt?

I Norsk Vannforening foregår mye
interessant, og vi ber leserne tilgi at vi
hittil har fulgt dårlig med. Men bedre
sent enn aldri!

Foreningens tidsskrift VANN kom
nylig med nr. 3/80 og fortalte fra
møtene 12/6 og 4/9 da temaene var
henholdsvis Vannsjø (Østfold) og orn
vi bør endre behandlingen av vassd-
ragsreguleringssaker.

Fiske, et tiltak mot uønsket algevekst
Torodd Hauger, Østfold fylkeskom-
mune og Olav Rosten, Østfold Land-
bruksselskap fortalte at man ville fiske
for å redusere algeveksten. Ved studie

av næringskjeden har man funnet ut
at fisken spiser dyreplankton som
igjen spiser alger. Fisket vil forhåpent-
ligvis medføre et oppsving av dyre-
plankton og en reduksjon av alge-
mengden, og dette betyr bedre vann-
kvalitet i Vannsjø.

Vi snakket nylig med Hauger, som
fortalte at foredraget ble supplert med
sommerens erfaringer før det ble tryk-
ket.

Dette føyer seg pent inn i rekken av
ukonvensjonelle tiltak i våre vassdrag.
Vi har tidligere omtalt biologisk resir-
kulering (nr. 5/79) og Kvitfiskrap-
porten (nr. 8/80).

Behandlingen av vassdrags-
reguleringsaker
Dette møtet ble holdt i NVE's kanti-
ne. Fremmøtet var bra, men det var
dessverre få fra NVE.

Blant de mange konstruktive inn-
leggene gikk sivilingeniør Erik Ræstad
mest rett på sak. Etter vår mening bør
vi tåle såpass kritikk, for vi blir aldri
perfekte. Kanskje er Norsk Vannfore-
ning det mest egnete debattforum?

Ræstad foreslo at foreningen skulle
engasjere seg i dette. Vi snakket nylig
med sivilingeniør Haakon Thaulow,
som er formann i møtekomiten. Han
fortalte at foreningen vil skrive et brev
til Vannressursutvalget og henvise til
noe av det som fremkom på møtet.

Kursdagene Ferskvannsfisk ved skjønn
ved NTH og for skjønnere

Et apropos til Erik Tondevolds innlegg
om ferskvannsfisk

For 24. gang er det kursdager. De
arrangeres av NTH og Norske Sivil-
ingeniørers Forening (NIF) i begyn-
nelsen av januar og utnytter lokalene
før studentene kommer tilbake fra ju-
leferien. På tre av kursene er NVE-
ansatte med i kurskomit&n og/ eller
deltar som foredragsholder.

Den økonomiske drift av elkraft-
systemet: Fagsjef Karl Nilsen og
overingeniør Svein Kroken.
E rosjon og erosjonssikring: Fagsjef
Bård Andersen.
Ingeniorgeodetiske målemetoder:
Overingeniør Arne Ruud.

Almannamøtet
Årets informasjonsmøte i Colosseum kino
fredag 20. november ble avsluttet i det
Fossekallen gikk i trykken. Nærmere 350
av de ansatte ved hovedkontoret hadde
møtt fram til et vellykket møte, der
mange interessante spørsmål ble brakt på
bane.

Hovedinnlegget var som vanlig ved ge-
neraldirektør Sigmund Larsen og om-
handlet de viktigste begivenheter for
NVE i året som nå ebber ut, og hva som
kan ventes 1 den nærmeste fremtid.

Mer fra møtet senere. 


Samme dagen som Fossekallen nr. 8
ble distribuert hadde jeg et ærend i et
nærliggende supermarked. Forret-
ningen var slett ikke blind for «andre
ferskvannsfisker». Et digert skilt re-
klamerte for MØSVATN-RØYE. Pri-
sen var hyggelig, så en kilospose ble
kjøpt inn og prøvet på skeptiske ven-
ner (som bare hadde spist laks og
ørret). Røya ble erklært meget god,
fin i smaken, rød i kjøttet og-sammen-
lignet med damørret — meget saftig.
Litt småfallen kanskje, men fem
sløyede fisk pr. kg, kan ikke kalles
dårlig.

Dette var ikke mitt første møte med
Møsvatn-røyen in corpora, men i
rettsbokutskrifter fra regulerings-
skjønn har jeg møtt den før. Skjønns-
mennene fra 1950 hadde åpenbart
ingen ting til overs for røye: «I dei
siste åra har røyemengda auka sterkt.

Etter dette er det stor fare for at fisket
i Møsvatn — likesom i dei fleste and-
re vatn med røye — vert verdilaust
om nokre år.» Litt senere i uttalelsen
heter det «Kor snart kjem katastrofen?
Og i so fall er det reguleringa som i
nokon mun er skuld i at fisket soleis
vert øydelagt?»

Ni år senere er fremdeles røyen
regnet som verdiløs. Retten går ut fra
at overbefolkning før eller siden er
unngåelig, selv om «Røyefisket ennå
gir et visst utbytte».

Da jeg kom tilbake til supermarke-
det dagen etter var de utsolgt på røye.
De håpet å få flere leveranser senere
på høsten.

Dersom stigende etterspørsel fører
til overfiske kan de kanskje prøve
«Kraftstasjons-røye» fra Totak også. —
Og dette var månedens tekstreklame.

Anne Christophersen
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Dahl er ingeniør fra NTH og han var
tilsett i NVE frå 1957 til 1962 då han
vart driftstyrar i Lofotkraft. Det er
mange som har vore tilsette i etaten
mykje lenge utan å verte hugsa, ikkje
so med Tormodur. Sjølv hugsa eg han
best frå eit stykke i Fossekallen der
han apa med intervjua mine som eg
hadde med nytilsette direktørar og
fagsjefar. Mellom anna spurde eg des-
se kvar kona var frå, og kor mange
born dei hadde. «Korfor kan du ikkje
kome opp til oss opp i Rana og spørje
kvar kjerringane våre er frå og kor
mange born vi har», skreiv Dahl. And-
re vil hugse kor flink han var å gå på
hendene, antan det var på kanten av
basenget på eit hotel i Trondheim eller
ned landgangen frå kystruta i Svol-
vær. Dahl har sine meiningar og seier
frå om det.

Medan han var i Lofoten vart alle
kraftlaga i området samla til eit lag,
Lofotkraft. I området der er det
mange kablar og Dahl lerde seg til
froskemann so han var sjølvhjelpt i
kabelettersyn.

I tida si der fekk han i stand eit
trålarreideri («Vågafisk») for på den
måten å prøve å stogge fråflyttinga.
Det var då han erta på seg Fiskarla-
get, han sa at det einaste nye fiskarane
hadde akseptert dei siste 700 åra var
sjøsyketabletten «Dromyl». Det var og
på den tid han vart hudfletta for «5 -K
teorien» sin for utvikling i distriktet:
Kunnskap —  Komunikasjon —  Kraft
— Kapital — Kvinnfolk. (Det var ser-
leg den siste K-en mange hadde vondt
for å svelje).

Dei som vart kjende med Tormodur
Dahl hugsa han, sa ein i NVE som eg
helsa til no etter eg kom tilbake, og det
er sant.

Dahl tok seg fri ein dag og bila oss
frå Torshavn og ut til Kirkubø og viste
oss rundt på garden på denne sogesta-




den. Her var han rette mannen, han
slektar herfrå. Den kjende Noregsve-
nen Johannes Paturson var bestefar
hans og han har sjølv vore mykje der
ute. Det var forvitneleg å sjå denne
staden med den gamle bispegarden,
murane av Magnuskatedralen og i til-
leg ei kyrkje som stod, og ruinane
etter ei onnor.

Om ettermiddagen heime hjå Dahl
sa eg at eg er ikkje redaktør lenger,
men eg kunne godt tenkje meg å lage
eit intervju med deg i tilfelle redaktø-
ren av Fossekallen vil ha det. Gjerne
sa Dahl, og so vart det.

Kva slags stilling er det du har
no.9

Eg plar seie eg er leiar for Næ-
ringslivskontoret på Færøyane. Til
nordmenn plar eg seie at det vel kan
samanliknast med den stillingen som
Reidar Carlsen hadde då eg var i
Noreg, sjef for Utbyggingsfondet. Men
eg er og formann i Natur og miljø-
vernforbundet på Færøyane.

Det var forresten Dahl som skipa
dette. Dette laget gjekk hardt ut mot
planane om å bygge ut eit vassdrag då
dei meinte at ein måtte ta vare på
dette. Dei fieste var for å bygge ut
dette vassdraget, men dei fekk snu
folkemeininga og verne vassdraget.

Færøyane får berre omlag halvpar-
ten av elektrisiteten sin frå vasskraft-
verk, resten av varmekraft. No vert
det arbeidt mykje med planar om ein
kabel frå Island. Det er nok råd å
gjennomføre dette, men det vert langt
og dyrt. Det er 450 km, omlag tre
gonger so langt som kabelen frå Noreg
til Danmark, men Dahl går sterkt inn
for denne planen. Han fortalde elles at
det har vore møte om dette der m.a.
folk frå NVE har vore med, og at dei
røynslene ein har frå Skagerak-kabe-
len kan bli til stor nytte dersom det
vert kabel til Island.

Dahl føl godt med det som hender i
Noreg og eg hugsa på no å spørje kvar
kona hans er frå, og ho er norsk, frå
Hamarøy. Eg spurde han so kva han
meinte om Altautbygginga, og då stus-
sa han litt, om han skulle seie det han
meinte, men so kom det. Han seier
han fekk godt kjennskap til utkantane
sit syn dei åra han var i Nord-Noreg.
Det undrar meg at dei set i gang dette
arbeidet når det møter so mykje mot-
stand. Utbygginga der vil gje so lite
kraft at det er uklokt å ta denne
utbygginga når ein stor del av samane
er mot. Vi på Færøyane er og ein
minoritet, men vi rår oss no i slike
saker sjølve. Naturen har vi på lån og
vi skal forvalte den til dei som kjem
etter oss. Sjølv gjekk eg som nemnt
mot utbygging av vassdrag her og eg
trur nok at mange i NVE er mot
Altautbygginga og fleire kjem til å
kome på andre tankar. Industri og
utbygjarar må lære seg til å sjå på
naturressursane på ein annan måte
enn hittil.

Elles hadde Tormodur Dahl sine
meininger om mangt, ein måte ikkje
bli for byråkratisk, det må alltid ver
rom for nytenking, autoritetane har
ikkje altid rett, snarare tvert i mot. Ein
sit at med mange tankar etter ein dag
saman med Dahl, men i Fossekallen
får det vere nok med dette.

Fossekallen
godt mottatt av
pensjonistene
Etter de mange henvendelser å døm-
me, skriftlige så vel som muntlige, blir
Fossekallen godt mottatt av våre pen-
sjonister. Den kontakt med sin tidlige-
re arbeidsplass som Fossekallen repre-
senterer for dem, blir tydeligvis satt
stor pris på. Mange gir også uttrykk
for at bladet utgjør et godt bidrag når
det gjelder å følge med på energi-
fronten, som sivilingeniør Jan Mørch
uttrykker det i en hilsen til Fossekal-
len.

En annen, Nils S. Lillestøl fra Hor-
nindal sier det slik: — Tusen takk for
Fossekallen. Det var som å få ei uven-
ta julegåve!

Som det har stått å lese i bladet,
kom den endelige ordning med forsen-
delsen av Fossekallen til alle pensjo-
nister istand fra og med nr. 9/1980.
Skulle det imidlertid ennå finnes noen
av etatens pensjonister som av en eller
annen grunn ikke får bladet i postkas-
sen, håper vi å bli underrettet om det.

Helsing frå Tormodur Dahl

Av Sigurd Nesdal

Det høvde seg slik at i somar fekk eg ta ein tur til Færøyane, noko eg har hatt
hug til sidan eg var ung. Det var mykje forvitneleg å sjå og høyre hjå frendane
vest i havet. Likskap i mål, namn og nemningar og ulikskap som ei anna
livsform har ført til. Dette skal eg late ligge denne gongen, eg skal her bere
fram ei helsing frå ein færøying som mange av dei eldre i NVE kjenner,
Tormodur Dahl.
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Jeg ble den 27.6 d.å. tilsendt fra hr.
Tøndevold manuskript til hans angrep
på meg med frist til 1. august d.å.
med å avgi svar. Jeg sendte mitt svar
den  15.7. d.å.  Jeg synes det da er
eiendommelig at man i «Fossekallen»
nr. 6/7 bare gir plass for hr. Tønde-
volds angrep på meg, men ikke mitt
svar som måtte utstå pga. manglende
spalteplass. Dersom det var så dårlig
med spalteplass, kunne vel også an-
grepet på meg blitt utsatt til neste nr.
slik at det var kommet samtidig.

Min respekt for «ekspertene» er ik-
ke blitt større etterat hr Tøndevold i
«Fossekallen» nr. 8 fortsatt turer fram
med sitt «klippe, klippe» med person-
lig angrep på meg og Venstre. Han
har fremdeles ikke oppfattet at dette
ikke er en personlig eller politisk sak,
men en realøkonomisk sak som i høy-
este grad angår almenheten i Trond-
heim, Sør-Trøndelag og Hedmark.

Jeg må be om at den nyvalgte
bladstyreformann tar hr. Tøndevold
for seg og lærer han anstendig og
saklig diskusjonsteknikk og presse-
skikk.

Også hr. Fagerbergs svar er util-
fredsstillende. Det er en meget stor
forskjell på å bygge et kraftverk i
Statkraftverkenes regi og i fylkers og
kommuners regi.

Statskraftverkene kan støtte seg til
statsbudsjettet og har hele landet som
utligningsområde. Det er anderledes
med en kommune eller et fylke som
må fordele utgiftene på den lokale
befolkning og ingen hjelp får fra stats-
budsjettet.

Jeg vet at det er grenser for hva
man kan belaste statsbudsjettet med i
bevilgninger til nye kraftverk. Er det
denne grensen man forsøker å unngå
ved å la fylker og kommuner bygge
ut i egen regi og selv sette seg og
lokalbefolkningen i gjeld for å skaffe
nye kraftverk?

Når hr. Fagerberg påpeker et stort
gap mellom hans beregnede sam-




funnsmessige kostnader og de penger
Orklaeierne må låne for å reise kraft-
verket, mener han noe nedlatende
overfor meg å ha sitt på det tørre med
sine lavere byggekostnader. Men det
er nettopp den store lånegjeld som må
til for å dekke de virkelige byggekost-
nader som er den sørgelig realitet for
de på forhånd økonomisk betrengte
eiere. Og det er denne virkelige kost-
nad som fylkets og kommunens poli-
tikere har lagt til grunn for sine be-
vilgninger. Når de i stedet får seg
forelagt den  samfunnsøkonomiske
pris uten at dette har vært klart defi-
nert, er de direkte ført bak lyset. Og
på noen annen bakgrunn kan man
ikke forstå Trondheim kommunes
rådmanns innstilling av 14.6.1978
hvori kostnadene inkl, renter og pris-
stigninger etter de opplysninger han
hadde fått (fra hvem?) anslås til
1,4 — 1,6 milliarder.

Hvordan kan det forklares at man
under ett års byggetid med lønns- og
prisstopp må forhøye anslaget til 2,3
mrd. kr., og heller ikke dette er nok.
Etter de siste opplysninger er man nå
kommet bort i uforutsette vanskelig-
heter med bergartene og sprengnings-
arbeidene. Det kunne være fristende å
spørre om hvilke forutsetninger som
har vært lagt til grunn m.h.t. bergar-
ter og hvorfor disse forutsetninger
svikter.

Jeg tenker ikke på NVE's hederlig-
het og dets evne til å regne ut den
samfunnsmessige kostnad. Men vil
samfunnet ta konsekvensene av dette.

Hvis der skal betales konsesjonsav-
gifter — noe som gjerne pleier å være
et agn for å få de lokale kommuner
interessert, må KVO betale disse til
eierkommunene. Staten tar gjerne det-
te igjen ved å redusere tilskudd til
skatteutjevning og lærerlønninger.
Dette må også bæres av KVO som får
denne belastning i tillegg til amortisa-
sjonsutgiftene ved verket. Vil Staten 


ut fra sitt samfunnsøkonomiske prin-
sipp yte noen støtte?

Det er lett å skylde på inflasjonen.
De aller fieste er interessert i å bremse
den, men der er også krefter som
åpenbart dyrker inflasjonen som kan
gjøre de galeste investeringer riktige
med tiden.

Sammenligningen med alternative
energikilder er lite interessant når
man regner med en oljepris som vil
akselerere etter Opec's mønster. Men
er dette mønster riktig? Dersom vi i
Norge gjorde som andre oljeproduse-
rende land og satte en lav pris på
egenprodusert olje til eget bruk og tok
Opec's priser for det vi eksporterer,
ville sammenligningsgrunnlaget og
fundamentet for hr. Fagerbergs argu-
menter svikte, og vi fikk grunnlag for
en fruktbringende diskusjon.

Men den store trøst er at dersom
KVO kommer gjennom trengselsårene
frem til århundreskiftet og har nedbe-
talt kraftverket, vil man få billig ener-
gi i Sør-Trøndelag og Hedmark? Vil
Staten finne seg i det eller vil den som
sagt i energimeldingen legge på El.-
avgift slik at KVO ikke kan selge
billigere kraft enn andre?

Selv industri som eier sine egne
kraftverk er blitt tildelt denne skjebne
i energimeldingen.

Fagerberg liker åpentbart ikke å
svare åpent på mine spørsmål om
kraftprisen blir 35 øre pr. kWh. Jeg
vil derfor utvide dette spørsmål:

Det interesserer innbyggerne i
KVO's distrikt å vite hva kraftverket
konkret  vil koste —  ikke den sam-
funnsokonomiske pris.  Kan De sette
opp dette regnestykket? Man ønsker
ikke bare prisen for sprengningsarbei-
der og generatorpriser + 7 % renter.
Der må gis opplysning om nødvendi-
ge kraftledninger, industrifonds, kon-
sesjonsavgifter, etterarbeider, hus og
kontorer og kostnadene ved admini-
strasjon, skjønnsutgifter m.v.

Det som ønskes er en kalkyle som
en privat investor må sette opp med
aktuelle renter — 10 — 12 % og amor-
tisasjonstid 10 — 12 år for å se om han
har råd til investeringene og hvilken
pris han må ha for strømmen for å
dekke utgiftene. Og det gjelder ikke
kraftmengdene fra verket men den
kraftmengde som med fradrag av
svinn tilbys forbrukerne.

Ola Skjåk Bræk

Prisen for Orkla Grana

I anledning av det i «Fossekallen» nr. 6/7 inntatte angrep på meg personlig og
Venstre samt hr. Fagerbergs svar på mine spørsmål i «Fossekallen» nr. 8
finner jeg foranledning til folgende.
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Kostnader og utgifter ved utbygging
av Orkla/Grana
Svar til Ola Skjåk Bræk

Av Arne 0. Fagerberg,
NVE — Elektrisitetsavdelingen

Av siste brev fra Ola Skjåk Bræk
synes det å fremgå at han nå aksepte-
rer at de kostnader og utgifter som
oppstår i forbindelse med et kraft-
verksprosjekt, kan analyseres fra flere
innfallsvinkler. Hva angår Elektrisi-
tetsdirektoratets kostnadsanalyser blir
disse utført i henhold til Finansdepar-
tementets direktiver. Dersom det skul-
le være slik Skjåk Bræk påstår, at
fylkets og kommunens politikere føler
seg «ført bak lyset» p.g.a. Elektrisitets-
direktoratets kostnadsanalyser, må
dette derfor bli en sak mellom dem og
Finansdepartementet. Mer er det
egentlig ikke å si om dette.

Imidlertid er Skjåk Bræk sterkt
opptatt av den bedriftsøkonomiske si-
de av saken. Dette aspekt er ikke
relevant til Elektrisitetsdirektoratets
systemplanlegging. Men siden emnet
er bragt på bane, er det fristende å gi
noen kommentarer.

For tiden anbefaler Finansdeparte-
mentet at samfunnsøkonomiske kost-
nadsanalyser baseres på at verdien av
marginal realkapital, dvs. kalkula-

sjonsrenten, er 7 % p.a., referert faste
priser. Med en årlig inflasjon på ek-
sempelvis 12 % tilsvarer kalkulasjons-
renten en nominell rente på ca. 19 %
p.a. I likhet med andre låntagere beta-
ler kraftselskapene en langt lavere
rente for å få kapital stillet til disposi-
sjon. I forhold til anbefalt kalkula-
sjonsrentesats medfører vanlige låne-
betingelser derfor store inntektsover-
føringer [1]. For et kraftselskap vil
bedriftsøkonomisk kostnad derfor bli
langt lavere enn samfunnsøkonomisk
kostnad. Spesielt gunstig stillet er
Statskraftverkene som til enhver tid
betaler en rente lik gjennomsnittlig
rente på statens lån i utlandet. For
inneværende år er satsen 7,1% . I
statsbudsjettet for 1981 er benyttet
7.0% .

Statskraftverkenes investeringer til-
bakebetales etter annuitetsprinsippet
over 25 år. Med 7 % lånerente og
10 % årlig inflasjon innebærer dette i
forhold til anbefalt kalkulasjonsrente-
sats at bare 50 % av de bevilgede
realverdier betales tilbake [1]. Av hver 


krone som bevilges over statsbudsjet-
tet blir altså bare 50 øre (faste priser)
betalt tilbake. De resterende 50 øre,
sammen med eventuelle overskudd/
underskudd, finansierer differansen
mellom samfunnsøkonomisk langtids
grensekostnad og statskraftprisen.
Bedriftsøkonomisk sett er det derfor
riktig som Skjåk Bræk skriver at det
er «stor forskjell på å bygge et kraft-
verk i Statskraftverkenes regi og i fyl-
kenes og kommunens regi».

Både for Statskraftverkene og andre
kraftselskaper er bedriftsøkonomisk
kostnad lavere enn samfunnsøkono-
misk kostnad. Både for kraftselskaper
og andre lånetager burde dette være
en gledelig realitet heller enn en sørge-
lig realitet som Skjåk Bræk kaller det.
Derimot er det forunderlig at ingen
solidariserer seg med dem som finan-
sierer gildet, nemlig sparerne.

Bedriftene må imidlertid også ta i
betraktning utgiftene, som for de førs-
te driftsårene kan bli en tung byrde.
Undertegnede har ikke detaljert
kjennskap til hvordan utbyggingen av

Orkla/Grana finansieres. Men det vil
ikke overraske om utgiftene de første
driftsårene vil beløpe seg til 35 øre pr.
produsert kW h, slik Skjåk Bræk anty-
der. Årsaken er at de ansvarlige fagli-
ge og politiske myndigheter hittil ikke
har vært villig til å la norsk elektrisi-
tetsforsyning finansiere sine innveste-
ringer med lån til betingelser som gir
et kapitalutgiftsprofil sammenfallende
med kapitalkostnadsprofilet Elektrisi-
tetsdirektoratet kan imidlertid ikke
gjøre annet enn å påpeke slike misfor-
hold og redegjøre for konsekvensene.
Men egentlig fortoner det seg noe un-
derlig at det i Norge er de som på
forhånd er godt bemidlet, som mottar
de største innteksoverføringer gjen-
nom inflasjonen. Dette er et fenomen
som ikke minst gjør seg gjeldende på
boligsektoren.

Elektrisitetsforsyningens økonomi
var forøvrig tema for en konferanse
som nylig ble arrangert av Norsk
Elektroteknisk Forening i samarbeide
med Elektrisitetsdirektoratet. Under-
tegnede tillater seg spesielt å henvise 


til [2] hvor bl.a. misforholdet mellom
kostnader og utgifter er drøftet. Hva
angår utbyggingen av Orkla/Grana
spesielt har Elektrisitetsdirektoratet
mottat brev [3] fra Norges Naturvern-
forbund med en rekke spørsmål i for-
bindelse med kostnadsoverslaget. I
Elektrisitetsdirektoratets svarbrev [4]
er det gitt en grundig redegjørelse for
de faktiske forhold.

Samtlige referansedokumenter er
oversendt Skjåk Bræk for selvstu-
dium. Andre vil kunne få dokumen-
tentene tilsendt ved henvendelse til
NVE's informasjonskontor.

Referanser:
«En analyse av forholdet mellom kal-
kulasjonsrente, lånerente og inflasjons-
rente». Rapport NVE-EE 22/79,
6.11.1979.
A. 0. Fagerberg: «Kostnadsstrukturen
i norsk elektrisitetsforsyning». Fore-
drag under konferanse om elektrisitets-
forsyningens økonomi, arrangert av
Norsk Elektroteknisk Forening og
Elektrisitetsdirektoratet, 11. — 12.11.
1980.
«Kostnadsoverskridelser ved Orkla-
/Granautbyggingen». Brev av
29.9.1980 fra Norges Naturvernfor-
bund til NVE-Elektrisitetsdirektoratet.
«Kostnad for utbygging av Orkla og
Grana». Brev av 21.10.1980 fra NVE-
Elektrisitetsdirektoratet til Norges Na-
turvernforbund.

Statsrådbesøk
NVE

Tirsdag 11. november satte den nye
olje- og energiministeren Arvid Jo-
hanson av hele formiddagen til et mø-
te i Middelthuns gt. 29 med NVE's
ledelse.

Generaldirektør Larsen og hans
nærmeste medarbeidere la fram for
statsråden de spørsmålene som opptar
etaten mest nå etter at Energimeld-
ingen er behandlet i Stortinget. Drøft-
ingene skjedde i meget vennskapelige
former, meddeles det fra «vanligvis
velunderrettet hold.»

Vi skal komme tilbake med et bilde
fra møtet med Statsråden i neste num-
mer.
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Tunhovd, Kalhovd og Hovden
eller noen relleksjoner om betong til hverdag
og fest

Vassdragsdirektoratets og Statskraft-
verkenes årlige høsttur startet fra Oslo
18.9 i strålende sol. Det var 29 delta-
kere.

Hallingdalelven var mer vannrik
enn ventet etter tørkesommeren. Påls-
bumagasinet bar mer preg av en ma-
gasinfylling langt under det normale
for årstiden. Det var mere sand å se
enn ved ett badested på rivieraen. Der
hadde det dog vært varmere vann og
mindre fisk. Det lå båter strødd på
sandbankene, men forståelig nok har
de fieste valgt å bygge ved den fulle
Tunhovdfjorden — som vel er blant
våre større inntaksdammer. Hyttene
er så godt kamuflert i Bjørkeskogen at
en skal se godt etter før en blir opp-
merksom på hvor mange det er bygget
her. De fieste må ha kommet til lenge
etter reguleringen.

Bratt fall ned Numedalen til Nore.
Ingen har forsøkt å kamufiere Nore I
og ingen grunn er det til å gjøre det
heller. Bygningene ligger tungt i ter-
renget, men velproposjonert og fint
vedlikeholdt er de. Vedlikeholdet er
ikke dårligere innendørs. Jeg var ufor-
siktig nok til å spørre om noen hadde
tatt vare på en av de fire turbinene fra
1928.

Det viste seg at alle fire snurret og
gikk. En hadde til og med de opprin-
nelige viklingene. Kontrollrummet var
åpenbart ikke fra 1928. Heller ikke en
rød kube av en bygning kalt SF6 hvor
strømmen ble opptransformert til 240
KV (lesere som ønsker nærmere infor-
masjon om virkemåten bes henvende
seg til nærmeste elektroingenør, linje
sterkstrøm.) Det kunne ved første øye-
kast se ut som NVE har fått lite igien
for sine 40 millioner. Her var ikke én
bevegelig del å se; anlegget var abso-
lutt lydløst og omtrent så spenningsfylt
som lagerhallen ved et meieri å se på.
Det er selvsagt en av de største forde-
lene ved anlegget at det er lite. En
friluftstransformatorstasjon med sam-
me kapasitet ville legge beslag på
24 x arealet og det er trangt i Nume-
dal. NVE er fremdeles en stor arbeids-
giver her med ca. 70 ansatte. Mange 


pensjonister bor fremdeles i tjenestebo-
ligene.

Ferden gikk videre til Kalhovd og
Mårmagasinene. Her fikk vi anledning
til å beundre en 75 år gammel gra-
nittdam som fremdeles er i bruk med
den opprinnelige lukemekanismen in-
takt. Meget pen, men særdeles vedli-
keholdskrevende. Fisket er bra her og-
så. Det kunne en se av antallet båter
og ikke minst av alle hyttene som her
ligger høyt og fritt på snaufjellet med
vidt utsyn. Dessverre kan de tilfeldig
plaserte kassene med maling i de fieste
av spektrets urene farger sees på me-
get langt hold. Betongplatedammen fra
1950-årene er ikke så vakker den hel-
ler, men ligger heldigvis lavt i terren-
get.

Neste stopp var Mår kraftverk som
etter mange års drift er blitt en turist-
attraksjon. 20 000 turister, flertallet
utenlandske, hadde vært innom hittil i
år. Vi fikk se det samme informasjons-
programmet som dem og det var både
saklig og oversiktlig med stoff som selv
NVE-ansatte kan ha godt av å få
summert opp. Vi hadde dessverre ikke
tid til å prøve trappen — tre tusen
trinn i tunnell kunne ellers blitt en ny
opplevelse for defleste av oss.

På veien opp mot Møsvatn passerte
vi en del av Norges mest utskjelte
steintipper. De er ikke vakre skjønt
neppe styggere enn de fredete ved Rø-
ros. A I S Rjukanfos kunne vel ellers
ha råd til å spandere litt utjevning og
påfylling — som en form for minnelig
tiltak? De ved Frøystul ligger så nær
veien at transport ikke skulle være noe
problem. Møsvatnsdammen ble passert
og like ovenfor kom vi til et naturinn-
grep mer skjemmende en samtlige tip-
per tilsammen.

Her var det sandfiater på størrelse
med dem ved Pålsbudammen. Rustent
makineri, henslengte kabeltromler og
hauger og utgravninger ingen hadde
gjort noe med. Nyanlegg eller havarert
industritiltak. Neida, et lenende og
værbitt skilt viste veien til et «Alpint ski-
senter».

Det er underlig at ikke Østerrike og
Sveits protesterer, skisentre får ikke
lov til å se slik ut på deres områder.
Kanskje Miljøverndepartementet kun-
ne sende noen folk nedover for å finne
ut hvordan idrettsorganisasjoner og
hotellfolks virksomhet kan begrenses
og kontrolleres. Jeg hadde trodd at
Wyllerløypa ved Oslo var Norges ver-
ste eksempel på naturødeleggelse til

Slik tar det seg ut fra demningen på Pålsbudammen under normal vannforing.
(Foto: Sv. Scheen)
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Brit Lunde, SAI, klar til å ta fatt på en
Vråliosen hotell i Telemark.

friluftsformål, men dette var enda mer
sjusket utført.

Songa-dammen og NVE's fritids-
hjem der er heller ingen skjønnhets-
åpenbaringer, men ryddig er det der
og langt unna allfarvei ligger anleg-
get. Båthusene ved dammen er artige
og i god gammel fjellstil. Det kan
ingen si om det nye appartementsho-
tellet ved Hovden.

Det har vært snakket så meget om
nostalgi til 50-årene i det siste — kan
det tenkes at arkitekten rett og slett
har følt seg inspirert av en betongpla-
tedam? Beplantninger kan kanskje
mildne inntrykket noe, men arkitekt-
trøst vil vel ikke gro i 800 m høyde.

II S Øvre Otra kan muligens komme
hotellet til hjelp med råd og dåd —
selv en kamufierende tipp ville hjelpe.
Det var en del tipper å se på veien ned
til Valle, men fint formet og tilsådd
som der er det ikke lenge før alle
spor etter den fire mil lange tunnelen
fra Bossvatn til Brokke er forsvunnet.

Mitt merkelege
møte med
Fossekallen
I oktober i år var vi to mann
som reiste på fisketur tiI Loda-
len. Vi fiska med garn, og ein
dag sette vi eit par av garna
heilt inne i Kjenndalen. Då vi
kom inn dagen etter og skulle
drage dei såg vi på lang avstand
at det sat ein fugl i det eine av
garna. Han hekk heilt oppe i
vasskorpa og hadde vasa seg
fælt fast, og det var ein Fosse-
kall. Første tanken var at han
var so skadd at eg måtte avlive
han, men so såg eg at venger og
bein var heile og gla vart eg, for
å ta livet av ein Fossekall ville
vere vondt, min namnebror
gjennom mange år. Det var ik-
kje råd å få han laus med å
smette han ut av garnet — til
det var han for mykje innvasa.
Vi måtte skjere sundt garnet.
Eg heldt fuglen og kamraten
bruka kniven. Då vengene og
kroppen var fri var det likevel
vanskeleg, han heldt seg fast i
garnet med tærne og ville ikkje
opne dei, men med tolmod
gjekk det og. Han var pjuskut i
fjøra og vi var spente på korleis
han ville greie seg men det
gjekk fint. Vi slepte han og han
fauk, sjangla litt i lufta, men
retta seg fort opp og for gla
avgarde.

Vi drog opp eit garn og tok
so til å setje ut att garna, og no
hende det merkelege. Fossekal-
len følde oss. For kvar stad vi
rodde i land tok fuglen ein
sving over båten, kvitra litt og
slo seg so ned i f.jæra medan vi
sette garnet. Seks garn sette vi
der inne i Kjenndalen og fuglen
fylgde med. Vi rodde so omlag
ein kilometer ut til Nesdal og
fuglen fylgde med, der tok han
ein siste sving over båten og so
fauk han tilbake til Kjenndalen.
Dette er ei oppleving eg seint
kjem til å gløyme.

Sigurd Nesdal

Kalles refleksjoner

1 — 1, Arvid!
Jamen var du rask
til å reagere på in-
vitasjonen i forrige
nummer. Allerede
11 / 11 kom du på
besøk.

Men det er sjel-
den surpompen
Kalle bare roser.
Finn fram nr. 6/7
der Finn Gran
skreiv: — Politikere

ta standpunkt!»
Hvorfor kunne du ikke tvinge fram

en avgjørelse i Stortinget under ener-
gidebatten 30i 1 0?

ny, interessant dag etter overnatting på
(Foto: Sv. Scheen)

Terskeldammene i Otra gjør åpenbart
meget god nytte for seg. Jeg syklet
gjennom Setesdalen en tørkesommer
for over tyve år siden og det var den
gang nesten umulig å se forskjell mel-
lom vei og elveleie. Begge var striper
av grus og stein med støyskyer
hengende over. Denne tørkesommeren
var veien støvfri og elven preget av
lange fine loner og livlige stryk. Vann-

- føringen er selvfølgelig ikke så stor
som den ser ut til, men naturvernentu-
siaster som misliker kamuflasje burde
ta en kikk på uregulerte Sørlandselver
etter en langvarig tørke. De er ingen
glede verken for øye eller nese.

Skarp Telemarkssving igjen og
stopp ved Grimdalen. Her ligger en
gammel fjellgård — Anne Grimdalens
hjem og en nytt betongbygg med
skulptursamlingen tett sammen. Un-
derlig nok kler de hverandre. Det kan.
diskuteres om en tjener Anne Grimda-
lens minne ved å stille ut alle hennes.
etterlatte skulpturer. Noen av de
mindre tingene ligner betenkelig på
Nips.

Tokke kraftverk har ingen pynt og
trenger det heller ikke. Maskinsaler og
kontrollrum er fint proporsjonert med
vakre farger. Lite folk å se som alltid,
med det arbeider fortsatt 70 mann ved
Tokkeverkene. Utbyggingen har jo her
og der stimulert annen næringsvirk-
somhet. I brattlien like ovenfor stasjo-
nen utvinner to — tre mann stein fra en
tipp for salg. De sparer sprengstoff og
tippen er vel ikke styggere enn andre
steinbrudd.

Det er ingen ting utenom et Henrik
Sørensenmaleri som er så fargerikt
som en høstsøndag i Telemark. Det
var hardt, men nødvendig å vende om
i retning Oslo.

Arrangørene Margit Hjelseng og
John Døsvik fortjener all honnør for et
meget vellykket arrangement.

Kalle A nne Christophersen
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Fem småkraftverk i Rakkestadelva
Av avd. ing. ToroddJensen, VU

Kraftverkene er presentert i tegningen
under med de viktigste data. Som det
går fram vil nedre del av elva bli ut-
bygd i trappetrinn der undervann for
en stasjon er overvann for neste.

tidligere vært utnyttet. Fra 1914 ut-
nyttet man fallet i Mjørud i en kraft-
stasjon på 120 kw. I dag er det bare
ruiner igjen av dette. En kraftstasjon
på 80 kw utnytter i dag noe av fallet

ved Stemme. Stasjonen er i meget
dårlig forfatning men inntaksdammen
kan brukes. Buer kraftstasjon ble
bygd i 1912 og var i drift fram til
1962 med en installasjon på 520 kw.
Kraftstasjon og inntaksdam eksisterer
og kan rehabiliteres. Gapestadfossen
har tidligere gitt grunnlag for mølle-
virksomhet. Av dette er det bare res-
ter igjen. Fallet ved Brekke er delt i to
med en lone i midten. Hele fallet har
tidligere vært utnyttet i en stasjon på
250 kw. Rester av dam og rørgate er
det eneste som vidner om dette.

Vassdragsdirektoratet ved avdling
for vasskraftundersøkelser (VU) re-
gistrerte for 3 år siden Buer og Gape-
stad som mulig småkraftverk. Samlet
anslo man en mulig installasjon på
1250 kw med en årlig midlene pro-
duksjon på 7,1 GWh. Stasjonene ble

Søknad om utbygging av Rakkestadelva i Østfold
er nå inne til konsesjonsbehandling.

Data:
5 kraftverk kan gi 20 GWh til 14 øre/kwh
20 GWh er 1/3 av Rakkestads kommunes forbruk.
Installasjoner fra 550 kw til 1700 kw
Fall fra 6 m til 17 m med rørlengder fra 0 — 575 m.
Nedslagsfelt 465 km2
Midlere avløp 7,7 m3/ s ved utløp i Glomma
Total kostnad 33 mill. kr. 1.1.80.

,O7,/

.....

BREKKE
KW 1500
GWh 5.3
Hn max 15,3 m
Qmax 10.5 m3/s
Rørgate tre I = 153 m
ø mm 2200
Rørgate stål I = 48 m
Ø mm 1800
Kostn. 11.80 7.3 mill. kr.

rMJORUD
KW 550
Hn max 6.9 m

STEMME Q max 8.5 m3/s
KW 700 Rørgate I = 0 m
GWh 2.4 Kostn. 11.80 4.3 mill. kr.
Hn max 8.5 m
Q max 8.5 m3/s
Rørgate tre I = 250 m
ø mm 2200
Kostn. 11.80 5.6 mill. kr.

at1 /
.o, STEMME

Historie
De aktuelle fallene ved Mjørud, Stem-



me, Buer, Gapestad og Brekke har alle

GAPESTAD
KW 1700
GWh 5.8
Hn max 17.2 m
Qmax 10.5 m3/s
Boret sjakt I = 100 m
Ø mm 1800
Kostn. 11.80 7.4 mill. kr.

BUER
KW 1000
GWh 5,5
Hn max 17.2 m
Q max 10 m3/s
Rørgate tre I = 575 m
Ø mm 2200
Kostn. 11.80 8.4 mill. kr.

13141.KE-
FOSS

das GAPESTADFOSS
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vurdert til å ligge i kostnadsklasse III
(1,60 — 2,24 kr/kwh 1.1.80). Erfa-
ringer om tekniske løsninger og kost-
nad fra nye små lavtrykksanlegg er
det lite av her i landet, derfor ble det
bestemt å satse på Rakkestadelva som
et prøveprosjekt.

Konsulentfirmaet Berdal A/S ble
engasjert til å utføre planleggingsar-
beidet, og for å lede arbeidet ble det
opprettet en prosjektgruppe med re-
presentanter fra Rakkestad kommune,
konsulenten og Vassdragsdirektoratet.

Hydrologi
De beste avløpsdata for Rakkestadelva
kunne en få fra Magnor avløpsstasjon

i Vrangselv, da en mangler avløpsdata
i Rakkestadelva. Avløpsdataene fra
Vrangselv representerer et område re-
lativt langt bort fra Rakkestad. For å
få mer representative data valgte man
å bruke en nedbør-avløps modell. En
slik modell beskriver i grove trekk
egenskapene ved et nedbørfelt og be-
regner vassføringen ved utløpet fra
feltet med hjelp av observerte nedbør-
og temperaturdata i eller nær feltet.
Den norske SNSF-modellen ble valgt
da modellstrukturen i stor grad kan
bestemmes på grunnlag av informa-
sjoner tilgjengelige på vanlige topo-
grafiske kart.

Modellen er i sin helhet beskrevet i

rapport nr. 2 fra Norsk hydrologisk
komite. Prinsippet for modellen går
fram av figuren under. Rapporten kan
fås ved henvendelse til Hydrologisk
avdeling i NVE.

Det eksisterer i dag magasiner på
tilsammen 7.106m3 øverst i feltet. Det-
te representere bare 4 % av årsavløpet
på 175 x 106m3 ved Mjørud og bidrar
stort sett bare til å øke vassføringen
noe i de tørreste månedene, juni og
juli. Magasinene reguleres med tanke
på jordbruksvanning og alminnelig
vassforsyning. Simuleringen har vist
at det planlagte vassuttaket til irriga-
sjon i vekstmånedene (juni, juli) vil
tørrlegge elva nedenfor Mjørud i tør-
keperioder med de skader dette har
for dyreliv, fisk, planter og rekreasjon.
Magasinene bidrar til å redusere den-
ne skaden, og vil således ikke bli
brukt for kraftproduskjonen. Tross
den ubetydelige reguleringen er vin-
tervassføringen høy takket være jevn-
lige mildværsperioder samt tidlige
vårflommer (mars-april). Dette øker
verdien av kraften, og den samlede
vinterkraftproduksjonen utgjør mer
enn 70 % av årsproduksjonen.

Kraftproduksjon
SNSF-modellen har gitt oss en avløps-
serie på 20 år. Ut fra denne er pro-
duksjonen beregnet med programmer
som kan bruke døgnmiddel i avløps-
data. Andre modeller med uke og
månedsmiddel er forsøkt brukt, men
det viste seg at den beregnede pro-
duksjon ble for høy. Ut fra en kapasi-
tetsmodell som baserer seg på varig-
hetskurven var det mulig å finne den
teoretisk største produksjon etter tur-
binenes slukeevne. Denne viste seg å
være under resultatene fra uke og
månedsmiddelprogrammene. Konklu-
sjonen blir at produksjonen for stasjo-
ner i småfelt og med liten magasin-
prosent bør vurderes etter døgnmiddel
i avløpsdata.

Kapasitetsprogrammet ga oss også
en god mulighet til å vurdere gevins-
ten ved start — stopp kjøring kontra
kontinuerlig drift.

Prinsippene går fram av figurene.
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andre. Forskjellen i virkningsgrad for
aggregatene (turbin, gear, generator)
vises under.

Turbinen ved kontinuerlig drift må
stoppes på en vassføring av 30 %
av slukevnen. Ved start — stopp går
turbinen normalt fram til 65% av
slukevnen for deretter å få en start
— stopp prosedyre. I tillegg til at man
utnytter mer vann blir det også mulig
å kjøre på en gjennomsnittelig bedre
virkningsgrad. Qmax er her 10 m3 /s
som er slukevnen i Buer.

Inntaksmagasinet ved Mjørud er
grunnpilaren for å kunne kjøre med
start — stopp. Med 0,5 m regulering
her oppnår man en regulering av elva
8 km oppstrøms fossen. Ved hjelp av
terskler og kanalisering er det mulig å
oppnå fritt vannspeil mellom hver
stasjon. Uten dette ville vassføringen i
elva variert for mye med start —
stopp kjøring. Start — stopp kjøring

08

Ossbergerturbinen lages i dag mel-
lom 1 kw og 1000 kw og for fall
mellom 1 m og 200 m. Maksimal 


gir for alle 5 stasjonene en gevinst på
2,5 GWh under forutsetning av drift
hele året.

Turbiner
Da fallene varierer mellom 5 og 17 m
var det tre turbiner som var aktuelle:
Rørturbin, Francisturbin og Ossber-
gerturbin (gjennomstrømningsturbin).
Da den sistnevnte turbin ikke er så
godt kjent her i landet skal den kort
beskrives. Figuren. under viser prin-
sippet for turbinen som kan gå på
1/3, 2/3 eller 3/3 av Qmaks. Dette
reguleres med en ventil. Virknings-
gradskurven er flat mellom 20 og
100% av full last. Dette betyr at tur-
binene egner seg godt for uregulerte
elver med store variasjoner i avløps-
forholdene. Således skulle den egne
seg godt i Rakkestad.

(

Prinsippet  fat  en Ossburger turbin.

Virkningsgraden er flat i området

mellom 20 og 100 % av maksimal

slukeevne for turbinen.

slukeevne varierer fra 0,2 m3/s til ca.
7 mVs.

Turbinene ble vurdert mot hver-

Resultatene av undersokelsen folger
summarisk.

Rørturbin egner seg godt for vass-
føringene og fallhøydene i Mjørud,
Stemme og Brekke, men store va-
riasjoner i undervannet vanskelig-
gjorde bruken av turbinen. Om-
trent samme kostnad og produk-
sjon som for Francisturbinen.
Francisturbinen egner seg for alle
fallene og har mulighet til å utnytte
variasjoner i undervannet på en
billig måte (sugerør). Stasjonene
blir mer kompakte noe som igjen
reduserer bygge kostnaden. Ved
start — stopp kan virkningsgraden
økes, da vannet kan kjøres ut nær-
mere det optimale punkt på kur-
ven.
Ossbergerturbinen har en pris av
ca. 80% av en tilsvarende Francis-
turbin. Imidlertid vil begrensingen i
slukeevne enten føre til lavere pro-
duksjon eller dyrere bygging da
man må ha to turbiner. P.g.a. for-
men på virkningsgradskurven er
en gevinst med start — stopp kjø-
ring tilnærmet null for denne turbi-
nen.

Vannveier
Mjørud er den eneste stasjon hvor
kraftstasjonen vil ligge i dammen.
Som oversiktstegningen viser har •
Buer den lengste vannveien med 575
m rør. Diametrene er beregnet til
Ømm 2200 noe som automatisk ute-
lukker plastrør da disse forløpig har
en øvre grense på Ømm 2000. Trerør
vil være det billigste alternativ. Disse
har også den egenskap at de snor seg
lettere i terrenget slik at falltapet i
bendene blir minimale. Ved Gapestad
håper man å kunne bruke boret tun-
nel, og bruke denne uforet.

1.
Konklusjonen ble at Francisturbi-

nen viste seg best teknisk/økonomisk
for de forholdene man har i Rakke-
stadelva.
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Stasjonene
Oversiktstegningen viser de enkelte
stasjonene med de viktigste data. Prin-
sippet for stasjonene er å gjøre det
hele billigst mulig. Det vil si alt som
det er forsvarlig å bruke av gamle
dammer, kraftstasjonsbygninger, buk-
ker til rør etc. skal brukes. Elva vil gi
erfaringer fra ny-anlegg, og rehabilite-
ring av eldre anlegg. Til sistnevnte
kategori hører Buer. Dammen ved
Buer er vist på et bilde. Den krever
omfattende reparasjoner for å til-
fredsstille damforskriftene. Kraftsta-
sjonsbygningen er gammel, men den
er brukbar og har satt sitt preg på
området i snart 70 år. Et bilde viser
noe av bygningen og tegningen under
gir inntrykk av hvordan den rehabili-
terte blir.

Dammen ved Buer.

•

SNITT A — A
loo

1.‘o.sol

ÇPJITT 8-8

Buer kraftstasjon P = 1600 kw

Gapestad og Brekke må karakteriseres
som nyanlegg der ingenting av det
gamle kan brukes. Et bilde av Gape-
stadfossen viser at denne er en perle i
elva. Vannet er imidlertid så skittent
at den i liten grad brukes til rekrea-
sjon. Fossen vil bli tørr i store deler av
året hvis stasjonen kommer i drift.
Brekke stasjon har en kontroversiell
rørgate da fallet er delt i to. Rørgaten
må krysse en lone i elva godt synlig
fra veg. Et annet problem med Brekke
er undervannet som varierer over 6 m
med flom i Glomma. Stasjonen vil ha
en Francisturbin i kum som figuren
viser. Her er det meningen å ha avtag-
bart tak for å eliminere utgift til kran.

. —
Buer kraftstasjon.

Gapestadfossen.
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Dette er et utdanningstilbud som når
ut til alle steder i landet hvor det er
behov, sier inspektør Georg Kalleberg
v&:1 NKI-skolen, og fortsetter:

— De fleste norske kommuner til-
byr nå videreutdanning gjennom en
kombinasjon av klasseundervinsning
og brevundervisning. NKI-skolen har
i mer enn 10 år samarbeidet med
opplysningsorganisasjoner og offentli-
ge skoler om lokale kurstilbud. Vår
erfaring er at denne studieformen gir
høy fullføringsprosent og jevn studie-
fremgang. Studieformen gjør det også
mulig å kombinere studiene med hen-
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LENGDESNITT STASJON

SNITT B- B

SNITT C-C

Brekke kraftstasjon P = 1500 kw

Plasstøpt betong og prefabrikerte ele-
menter er funnet å være det beste
byggemateriale for stasjonene alt tatt i
betraktning. Stasjoner av tre med
gipsvegger innvendig vil få en høyere
brannforsikringspremie som oppveier
gevinsten med billigere materialer.

Miljøvirkninger
Stasjoner og rørgater vil virke direkte
inn på miljøet ved hver stasjon. Imid-

synet til arbeid og hjem, og gir gode
muligheter til videreutdanning for
voksne mennesker. I mange tilfelle
legges studiene opp som bedrifts- eller
bransjeinternt kurs. Denne formen
har flere kraftlag valgt, og de rekrutter
da elevene til kurset- og ofte lærer-
krefter også.

Inspektør Kalleberg gir en kort
orientering om studieopplegg ved
henholdsvis teorikurs til fagprøven for
montører i elektrofag og — for elek-
troreparatører:

Først litt om teorikurs til fagprøven
for  montører  i elektrofag:

lertid vil rot og rask fra tidligere virk-
somhet bli ryddet opp. Da det  er
jordbruk ned til elva i store strek-
ninger langs den 7 km lange utbyg-
gingsstrekningen, har det vært et
overordnet mål at forholdene for
jordbruket ikke skulle forverres. Ved
hjelp av bakkeplanering, luker i dam-
mer, lengere overløpsterskler og det
faktum at stasjonene sluker 1,35 x
Qm (Qm = midlere avløp i elva, m3/ s)
kan man anta at flomsituasjonen vil
bedre seg i utbyggingsstrekningen.
Når det gjelder irrigasjon vil som tidli-
gere nevnt jordbruket prioriteres i
sommermånedene juni og juli da det
er lite vann. En har også fått fram
avtaler, der bakenforliggende gårder
som tidligere ikke har hatt rett til
uttak av vann, nå kan få det.

Avslutning
Rakkestadelva har gitt verdifulle opp-
lysninger med hensyn til turbiner, rør,
rehabilitering kontra nybygg, hydro-
logi og sist men ikke minst hvordan
man kan gå fram overfor lokalbefolk-
ningen for å informere best mulig.
Det siste er selvfølgelig enklere med
små verk enn store. Når det gjelder de
hydrologiske beregninger har erfa-
ringene herfra allerede blitt tatt i bruk
av konsulenter. Kostnadserfaringene
hittil, og spesielt senere om stasjonene
blir bygd vil gi Vassdragsdirektoratet
bedre mulighet for å vurdere små
lavtrykksanlegg når man etter hvert
får de til konsesjonsbehandling.

Studieopplegget passer for alle som
vil skaffe seg fullverdig teoretisk ut-
danning for .elektromontører i gruppe-
ne A, B, H og L samt heismontører.

Brevkurs som er godkjent av Kirke-
og undervisningsdepartementet  er
grunnlag  for kombinert undervisning.
Pensum er godkjent  av Norges
VasSdrags- og Elektrisitetsvesen
(NVE) som fullverdig teoretisk utdan-
ning for elektromontører i gruppene
A, B, H og L samt heismontører.

Den teoretiske delen av utdan-
ningen er lik for alle grupper. Det er
tidligere praksis som bestemmer hvil-
ken gruppe man kommer inn under.
Det er derfor to studieopplegg.

Studieopplegg I er basert på 9-årig
grunnskole eller tilsvarende forkunn-
skaper i norsk og matematikk (tilsv.
kursplan II eller III).

Undervisningen går over 3 semest-
re (1 % år) med en undervisnings-
kveld å 4 timer pr. uke (50 uker/200
timer).

Studieopplegg II basert på ett-årig
verkstedskole — sterkstrøm, ett-årig
grunnkurs, elektrofag, eller tilsvaren-
de forkunnskaper.

Undervisningen går da over 1
semester (25 uker) med en undervis-
ningskveld å 4 timer pr. uke (100
timer).

Ved kombinert undervisning anbe-
fales hvert semester lagt opp over 17
uker med 4 undervisningstimer pr.
uke. Tilsammen 68 timer pr. semes-
ter.

Fagprøven består av en teoretisk og
en praktisk prøve. Eksamen i yrkes-
teori avlagt ved NKI-skolen fritar ele-
vene for de deler av fagprøven som
omfatter Lærlingeskolens pensum i
elektroteknikk.

Læreren kommer fra skoleverket
(yrkesskole, teknisk fagskole, inge-
niørhøgskole), fra lokale elektrisitets-
verk eller fra næringslivet.

Teorikurs for fagprøven for elektro-
reparatører følger samme mønster
som kurset for montører i elektrofag.

Pensum er godkjent av NVE som
fullverdig teoretisk utdanning for
elektroreparatører.

Kurset passer for alle som ønsker å
skaffe seg utdanning med sikte på
reparasjoner av kontrollpliktige elek-
triske apparater  og bruksgjenstander
for bruk i hjemmet. (Komfyrer, vaske-
maskiner, kjøleskap, frysere, mixmas-
tere

Praksiskravet er 3 år. For elektrore-
paratører kreves godkjenning med
sertifikat fra sertifiseringskomiteen

NEVF.

Teorikurs til fagprøven som
kombinert brev- og klasse-
undervisning
18 steder rundt i landet gjennomgår i alt 173 elektro-reparatører og montører
i elektrofag teorikurs til fagprøver som kombinert brev- og klasseundervis-
ning.
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« Sprenger deberget
i luftamedkrutt!»

Dette er ikke fortellingen om de syv
dverger, men en nybakt bedriftssy-
kepleiers opplevelse en dag fjellet.

Utgangspunktet — NVE —
Eidfjord-anleggenes hovedkontor i
Eidflord 2. september 1980. Stille,
litt regn og tåke. Vi biler 1 mil til
Brimnes, — tar ferge over fjorden
ca. 10 minutter til Bruravik. Kjører
videre til Ulvik 1 mil og fortsetter
inn Osa-fjorden til Osa 9 km. Så
begynner oppstigningen til Eidfjord-
anleggenes avdeling inne i Osa-
fiellene. Anleggsveien går i krok og
sving, først gjennom frodig varme-
kjær vegetasjon som snart må vike
plassen for dvergbjørk, mose og
lyng.

Omsider er vi oppe ved tauba-
nestasjonen og plasserer oss i «ka-
binen» som skal føre oss videre til
målet i dag — Holmarvatn.

Taubaneturen blir ganske «luf-
tig» i høyt svev over vatn, daler og
høydedrag i vindstyrke på opptil
20m1 sek. i byger. Sikten er heller
dårlig, det regner godt og skodda
ligger i tette fiak innetter bergnab-
bene. Over alt er det grått jjell med
gulbrune islett av lyngrabber og
reinlav i mattgrønne flekker. Høy-
fjell vilt og karrig.

Etter ca. 45 minutter er vi på
Holmavatn — jeg vil anta ca. 1200
m.o.h.

Et lite samfunn .for seg selv med
kvinner og menn som gjør en fin
innsats for Norge på en av dets
utposter.

Etter en prat med hyggelige imø-
tekommende mennesker forbereder
vi oss til den videre ferd — til vårt
egentlige mål i dag: Stuff på tunnel
mot Demmevatn.

Formiddagsskiftet går av —
svette, svarte og slitne, og vi slår
lag med karene som ruster seg ut
til ettermiddagens dyst i tunnelen.

Tunnelens lengde nærmer seg i
dag ca. 3400 m og det gjenstår ca.
200 m før gjennomslag.

Ved inngangen av tunnelen blir
det fortalt oss at vi må vente en god
stund før den videre transport kan
skje. En salve skal straks sprenges
og et dump drønn med påfølgende
«dotter» i ørene forteller etter en tid
at så har skjedd.

Omsider kommer «lok'en» (et lite
lokomotiv) ut, og det bærer avgårde
inn mot det mørke ukjente med
dunder og brak. Jeg fester hake-
stroppen på hjelmen, klorer meg
fast etter beste evne og tenker at 


her er det bare å se glad ut og la
det stå til!

Etter noen minutters kjøring mø-
ter vi den meget omtalte skyteprop-
pen på sin vei ut. En tett sky av
gasser — farlige og mindre farlige,
støv og vanndamp. Jeg prøver å
holde pusten, men kan jo ikke
unngå å merke at en stund i denne
atmosfæren — og det ville føles! —

Så er vi endelig på stuff der
masse etter skytesalven lesses på
tippevognene.

Stuff— et inferno av støy, mørke,
støv og fuktighet. Her arbeider en
liten flokk karer som gjør en jobb
det bør stå respekt av. Det kreves
samarbeid og årvåkenhet, fysisk og
ikke minst psykisk styrke for å ut-
føre et slikt arbeid.

I dag er det ikke ille vil kanskje
noen si. Selvsagt det har vært and-
re tider på Stuff! Men tenker vi på

den del av befolkningen — som
bare går i sine stuer og trykker på
lekre hvite knapper for å få lys og
varme hvilket enormt arbeide som
ligger bak — fra den første synfa-
ring til elektrisiteten er et faktum.

Jeg vil gjerne gi dere alle min
honnør, men sender i dag en spe-
siell hilsen til de tøffe menn på Stuff

hvor mange av dere har lagt
igjen de beste årene av sitt liv i
hardt arbeid. Når dette kommer på
trykk har det nok forlengst vært
gjennomslag på tunnel mot Dem-
mevatn og det tilbørlig feiret! Jeg
vil derfor ønske tillykke med vel
utført jobb og hell og lykke videre i
anleggsarbeidet hvor det enn måtte
bli!

S. Jorid
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 — Maj
Oslo3

NVE's personale

Om den vakre fossen
utenfor det vakre
huset vårt

Barfrost
Hver dag — hørte vifossen
uten å høre etter
så den levende vannflaten
uten å se —

Endringer i september og oktober 1980

SAA
VH
Innset-verkene
AAA
Aura-verkene
SAA
VH
Mår kraftverk
Mår kraftverk
Ulla-Førre-anleggene
SAA
Mår kraftverk
Aura-verkene
VA
SAA
SAA
EA
SEA
Rana-verkene
SK-Hokksund

AP
SAA
SAA

Ulla-Førre-anleggene
SEA
EEP
Mår Kraftverk
AAA
Rana-verkene
SBA
SEK
SPS
Mår kraftverk
Eidfjord-anleggene
SEA
Frogner trafostasjon

Fratredelsemed pensj
Finsås, Kåre
Johannessen, Albert R
Kraft-Strøm, Sonja
Larsen, Lars
Myrmæl, Karl
Paule, Olav
Reiersgård, Ola
Stensli, Konrad
Vikran, Bjarne

Fratredelse, annen:
Baltzersen, Knut
Bjordal, Leif
Brygard, Terje
Eide, Lars-Arne
Fladvad, Erik Jan
Gihleengen, Per
Hassel, Knut
Haugaa, Gunnar  0
Heimark, Rune
Jørgensen, Ole
Kalvik, Gunn-Mai
Krogstad, Else
Sakshaug, Harald
Salbu, Gunnar
Sefting, John Reinulf
Stub, Eva Vigdis
Wangensteen, Ivar

on:
Overing. SPV
.Maskinist Glomfjord Kraftverk
Førstektr. fullm.VA
Maskinm. ass. Tveiten trafostasjon
Fagarbeider Nore-verkene
Maskinm. ass Flesaker trafostasjon
Maskinm. ass. Flesaker trafostasjon
Maskinm. ass. Aura-yerkene
Fagarbeider Aura-verkene

Makinist Smestad trafostasjon
Maskinm. ass. Gjøvik trafostasjon
Avd. ing. EEP
Oppsynsm. ass. Ulla-Førre-anleggene
Overing. SBP
Montasjeleder Smestad trafostasjon
Maskinm. ass. Aura-verkene
Avd. ing. SBV
Spesialarbeider Mår kraftverk
Oppsynsm.ass. Ulla-Førre-anleggene
Ktr. ass. VHI
Ktr. fullm. EA
Ingeniør SBG
Adm.,sekretær Eidfjord-anleggene
Adm. sekretær Ulla-Førre-anleggene
Ktr. ass. EA
Overing.

Nytilsatte:
Andersen, Brit FartumKtr. ass.
Bjertnes, Trond M. Avd. ing.
Br.oks, Berner Ingeniør
Dybdahl, Ella Betjent
Evensen, Arnold Maskinist
Frøynes, Anita J. Ktr. ass.
Hjukse, Tor Statshydrolog
Jore, Jon K. Fagarbeider
Kvåle, Nils Spesialarbeider
Losnegård, Svein Adm. sekretær
Olsen, Pål Gunnar Ktr. ass.
Pedersen, Odd Fagarbeider
Reitan, Gustav Fagarbeider
Rishaug, Anne Marie Ktr. ass.
Røe, Solrun Ktr. ass
Stangeland, May Ktr. ass:
Sørum, Bjarnhild Ktr. ass.
Tharaldsen, Trine Tegner
Tverå, Solbjørg Ktr. ass.
Velle, Knut Overing.
Vermundsdammen,

Inger Lise Adm. sekr.
Walford, Anne Marie Ktr. ass.
Østlund, Anne Lise Ktr. ass.

Avansement og opprykk:
Antonsen, Bertin Adm. sekretær
Brunmark, Svein-Erik Avd.ing.
Carlsen, Trond H. Overing.
Eggerud, Halvor Maskinist
Haanes, Kari Bente Ktr. fullm.
Jørgensen, Johannes Montasjeleder
Liavaag, Knut Overing.
Ormø, Kjell Avd. ing.
Rørvik, Ove Avd. ing.
Samuelsen, Einar Maskinist
Stalheim, Kjell Avd. ing.
Strandem, Arve Overing.
Østerbø, Olav Maskinmester

En dag hørte vi
at det selvfølgelige
dysset over vår travle hverdag
hadde stillnet

Så bare
etfrossent knudrete leie
som venter på nytt levende vann

ile

Trykk: Hookon Arnesen A/S, Oslo


