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A. Innledning. 

Den forserte utbygging av vår vasskraft har fort til at de 
gode prosjektene etter hvert blir utbygd. Vi vil stå overfor anlegg 
som krever stadig mer fantasi og fordomsfri planlegging for å komme 
fram til losninger som er okonomisk forsvarlige. Dette vil bli vik- 
tigere etter hvert som konkurransen med andre former for elektrisk 

kraftproduksjon oker. De store mengder av vasskraft til låg pris 
som utviklingslandene kan tilfore verdensmarkedet i form av billige 
halvfabrikata bor nevnes i denne sammenheng. 

I dambygginga vil de forhold som nevnt ovenfor bli spesi- 

elt merkbare. Dette fordi de gode damstedene etter hvert blir brukt 
opp, og utgifter til dammer vil derfor utgjore en stadigstorre del 
av anleggets kostnad. Det har derfor vært nodvendig å komme fram til 
damkonstruksjoner som er mer okonomiske enn de tradisjonelle. Utvik- 
linga av sprengningsteknikk og massetransport har gjort fyllingsdam- 
mer av forskjellige typer mer og mer konkurransedyktige - spesielt 
ved hoye dammer og på vanskelige damsteder. Disse damtyper er avhen- 
gige av at store mengder av passende materialer som stein, grus, mo- 
renemasser eller leire fins på stedet eller i nærheten. Stein av god 
kvalitet kan skaffes nesten overalt, men rasjonell drift krever store 

masser, noe som ved mindre dammer forer til dårlig konkurranseevne 
overfor betongdammer. Noe som trekker i samme retning ved lave dam- 
mer er de strenge krav som våre myndigheter setter til fribord og 
kronebredde. 

Hvis ikke tetningsmasser kan skaffes i rimelig nærhet, må 
tetningen lages på annen måte. Her har ymse metoder vært provet med 

både godt og dårlig resultat. Armert betongplate - sentralt eller 
frontalt - kan nevnes her, men av forskjellige grunner taper denne 
type stadig terreng. I forsaket på å finne andre og bedre tetnings- 
midler har dekker av stål, tre, plast og asfaltbetong vært provet. 
Men det er vel bare sistnevnte som virkelig ser ut til å ha slått 
1gJennom. En av grunnene til det er vel at ingen av de dammer som er 
bygd med asfalttetning har fått nevneverdige skader på tetningspla- 
ten. Asfaltbetong med riktig sammensetning er tilstrekkelig fleksi- 
bel, så den kan t&le de bevegelser og påkjenninger som kan oppstå, og 
er dessuten like tett eller tettere enn betong. Varigheten skulle 
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også være god, etter de erfaringer en har fra anlegg som har vært i 
drift i lengere tid. 

Statskraftverkene har vært oppmerksom på de mulighetene 
som denne damtype kan ha for våre forhold og har allerede bygget en 

liten provedam og er i ferd med å bygge en på 50 - 60 m's hoyde. Da 

det er f'o.r s t e gang denne damtype p r o ve s her i Skandinavia, må vi byg- 
ge på utenlandske erfaringer - spesielt tyske. Det var for å gjore 
oss kjent med disse erfaringer og sette oss inn i arbeidsmetoder og 

konstruktiv praksis på ferdige anlegg, i laboratoriet og på bygge- 
plassen at to ingeniorer - Sundt og undertegnede - fikk foreta en 
studiereise til Ruhrdistriktet. Etter å ha henvendt oss til bygge- 

firmaet Strabag Bau AG i Koln, som har prosjektert og bygget de 
fleste tyske asfaltdammer, blei programmet for turen lagt opp. 

B. Reisen til Koln. 

Reisen startet 1. mai fra Fornebo over Kobenhavn og videre 
til Dlisseldorf. Her blei vi mottatt av· dipl. ing. G. Horstmann med 
frue som kjorte oss til Koln. 

C. Besok på laboratoriet. 

Dagen etter, den 2. mai, blei v·i vLs t omkring på laborato- 
riet, hvor  det foregikk et meget omfattende arbeide med materialpro- 
ving og forsking. Laboratoriet var delt i 4 avdelinger: Geoteknikk, 
asfalt og tjære, sement og hydrauliske bindemiddel og forskning og 
utvikling. Stabe besto av en leder, 6 diplomingeniorer, 1 kjemiker 
og 20 laboranter. Det kan nevnes at all bitumen som blei nyttet både 
til vegdekker og dambygging gjennomgikk en noye analyse her. Labora- 
toriet fikk tilsendt rutinemessige prover av aggregater for asfaltbe- 
tong fra byggeplassene og dessuten fra massetak for aktuelle prosjek- 
ter for prisoverslag etc. Undersokelsene besto av sikteanalyser, 
riktig sammensetning av tilslagene, biturnentype og -innhold, kompri- 
meringsforsok, vanngjennomgang, måling av egenvekt etc. De oppnådde 
egenskaper på asfaltbetongen var etter vår oppfatning svært gode - 
noe som i stor utstrekning må tilskrives en noye sammensetning av 

tilslagene og omhyggelig kontroll på byggeplassene. Laboratoriet ut- 
forte et omfattende forskningsarbeide som de hadde holdt pi med i 
mange år. De hadde utviklet eget utstyr og arbeidsmetoder spesielt 
tilpasset de særegne forhold. Det kan nevnes at de var i ferd med å 
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utvikle en mekanisk komprimeringsmaskin for Proctorforsok etc. som 

skulle erstatte den manuelle. Grunnen var at man på den måten skul- 

le få et mer entydig komprimeringsarbeide. 

Triaksialprove. 

I forbindelse med en fyllingsdam med sentral tetnings- 

kjerne hadde byggherren ytret tvil om kjernens stabilitet. De mente 

at asfaltbetongen ville opptre som en væske, hvor sidetrykket var 

lik vertikaltrykket. Ved en 30 - 40 m hoy dam var de redd for at 

asfaltbetongen ville sige inn i steinfyllingen med derav felgende 

setninger på toppen. F'or å vise at denne faren ikke var aktuell 

blei det foretatt triaksialprover på vanlig måte som viste at det 

ikke var noen fare på ferde. Dessuten hadde de stående et par pro- 

ver med dia.meter ca. 20 cm og 1 m hoye som hadde stått på hoykant i 

nesten 25 år. Utvidelsen på midten på grunn av sig var ubetydelig. 

Men dette med asfaltbetongens spenningstilstand hadde vak t interes- 

sen for videre forsking. De var klar over at et triaksialapparat av 

tradisjonell type ikke var tilfredsstillende og gikk derfor igang 

med å konstruere et nytt. Apparaturen var ganske innviklet, og et 

kort besok var ikke nok til å sette seg inn i dets enkelte detaljer. 

Det kan nevnes at utstyret varplasert i et klimarom for at tempera- 

tur, fugtighet etc. kunne holdes konstant i proveperioden. Noe som 

blei vLe t spesiell oppmerksomhet var virkningen av bevegelse verti- 

kalt på trykkretningen og langtidsforandringene. Måleutstyr og 

-teknikk for dette hadde skaffet dem mye hodebry, og de var enda ik- 

ke helt fornoyd med utstyret. 

Resultatet av de målingene de hittil hadde gjort.tydet på 

at asfaltbetong med riktig sammensetning ikke oppforte seg som en 

væske ved moderate trykk. Hvis den ikke var fast innspent i sidene, 

så var sidetrykket praktisk talt lik O ved vertikalspenning opptil 

5 kg/cm2, uansett hvor lang tid trykket stod på. Over 5 kg/cm2 kun- 
ne en regne med at sidetrykket oket noe, men sjol ved de hoyeste 

trykk som var provet (36 kg/cm2) var ikke sidetrykket storre enn 
15 - 20 % av vertikaltrykket. De mente at grunnen til dette var at 

biturneninnholdet var så lite at det bare virket som et lim som oket 

den indre friksjon på samme måte som i betong. Trykket blei såleis 

ikke overfort gjennom en plastisk væske, men direkte over kontakt- 

flatene mellom sandkorna. Vi skal se litt på de erfaringer som 25 - 
30 års forsking og bygging av asfaltbetongdekker hadde gitt dem . 
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Damfyllingen. 

Denne kunne bestå av· sprengt stein eller grus. Med hen- 
syn til kvaliteten så var de ikke redd for å bruke masser av meget 
dårlig kvalitet. Men de poengterte sterkt at komprimeringsmetoden 
og -arbeidet måtte tilpasses massens art. Massene blei overalt lagt 
ut i tynne lag? hvor tykkelsen (0.6 - 1 .Om) var avhengig av kompri- 
meringsutstyret. 

At resultatet var tilfredsstillende, viste de setningsmå- 
lingene som var foretatt. (Genkeltal ca. 0.02 % og Hennetal ca. 
0.035 %. ). 

Underlag_for_Elata. __ Drenasje. 

På de forste storre asfaltdammene, som blei bygget i 
Tyskland? besto tetningsplata av mange forskjellige lag og var der- 
for svært komplisert og kostbar. Til eksempel kan nevnes at på Gen- 
keltaldammen består platen av felgende lag - regnet fra steinfyllin- 
gen: Grovbetong, 6 cm poros asfaltbetong, 2 x 3 cm tett asfaltbe- 
tong, 12 cm pukklag fuktet med bitumen, 2 cm poros asfaltbetong, 
2 x 3 cm tett asfaltbetong oe til slutt såkalt mastics med 5 kg/m2. 
Resultatet har vært svært godt, noe som lekkasjemålinger og kontroll 
av dekkene har vist. De har derfor sluttet at de kan lage asfaltbe- 
tong som er praktisk talt vasstett og fore så streng kontroll med 
utforelsen at god kvalitet kan sikres overalt i plata. Derfor mente 
de nå at et drenslag som samlet opp eventuelt lekkasjevatn hadde ut- 
tjent sin rolle - i hvert fall som ledd i forskningen. At de fram- 
leis hadde en meget stor reklameverdi for asfaltbetong som byggema- 
teriale og for det utforende firma, provet de ikke å legge skjul på. 

På noen av de sist utforte dammer hadde de derfor sloyfet drenslaget 

og lagt tetningsplaten direkte på steinfyllingen som ble jevnet av 
med grovbetong eller pukk. Bruk av grovbetong som underlag hadde de 
for ovrig gått fra på grunn av at de betraktet det som et fremmedle- 
geme som var mindre bestandig enn de ovrige materialene. 

Pukken fylte ut mellom steinene i fyllingen og framskaf- 
fet en jevn flate. Den blei sproytet med en asfaltblanding og kom- 
primert. Når damfyllingen besto av finere masser (Vianden), blei 
overflaten jevnet for hånd, komprimert og påsproytet bitumen. Der- 
nest la de ut et drensjikt på 8 - 10 cm i 2 lag med utleggermaskin. 
Sjiktet besto av bituminisert pukk. 
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Sjolve_dekket. 

Helningen på dekket hadde vært mye diskutert, uten at CH? 

var kommet fram til et entydig resultat. Laboratorieundersokelsee 
har vist at riktig sammensatt asfaltbetong er stabil på skr årrl.ncer 

opp til 1 : 1, men u t f'dr-e Ls en av arbeidet med den teknikk som nå )}:"i .. i . : .  
tes tilsier at skråningen bor være adskillig slakere. Det valige 
var 1 : 1 .7, men de hadde utfort dammer med skråning opp til 
1 : 1 . 6 - 1 : 1 . 5. (Waln1bachtalsperre hadde på grunn av buet d2r,,};:ro-- 

ne storre helning på midten enn på sidene.). Det som forte til spe- 
sielle vansker ved stor helning, var at arbeiderne måtte bevege seg 
på damskråningen under utlegginga. Men de så ikke bort fra mulighe- 

ten å bygge en plattform på hver side av utleggeren som arbeiderne 
kunne stå på. Arbeidsteknikken måtte da endres noe. Sammensetningen 
av dekket blei, som for nevnt, viet stor oppmerksomhet. Spesielt 
viktig var det at finstoffinnholdet var stort nok. For å oppnå det 

blei det vanligvis nyttet steinmjol. Storste steinstorrelse var 8 - 

12 mm - avhengig av lagtykkelsen som varierte mellom 3 og 4 cm. Over 

4.5 cm ville de nodig gå pA grunn av vanskene med å sikre god kompri- 
mering. Dekket besto normalt av et lag på ca. 3 cm med poros asfalt- 
betong som underlag. Dernest blei det lagt 2 - 3 lag på 3 - 3.5 cm 
med tett asfaltbetong, slik at sjolve tetningen mot vasstrykket bare 
var 6 - 10 cm for dammer opp til 60 m's hoyde. 

Dekksjikt_(Asfaltmastiks). 

Overflaten av asfaltdekket smores med en asfaltblanding 
(mastiks) av 60 % finstoff og 40 % bitumen. Dette har ikke noe med 
tetningen å gjore, da asfaltbetongen jo som nevnt er vasstett7 men 
skal bare tjene som beskyttelse mot is og dessuten gjore overflaten 
penere. Det kan her nevnes at mengden som blei påsmurt tidligere var 

5 - 6 kg/m2, men det har vist seg at det var for mye. Det danner seg 
såkalt "Elephanthaut" på grunn av at asfaltmikscn siger. De mente 
derfor at 2 - 3 kg/m2 var den riktige mengden. 

D. Dlinntalsperre. 

Samme dag, 2. mai, besokte vi Dlinntalsperre. Den skaffer 

7 mill. m3 magasin for vannforsyning og er bare en såkalt 11Vor- 

sperre". Seinere skal det neml:Lg bygges en mye storre dam lengere 
nede i dalen som setter hele dammen under v·atn. 
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Dammen er 33 m hoy og består av steinfylling med kjerne- 
tetning av asfaltbetong - tykkelse 70 - 50 cm. Vannsiden var plast- 
ret med håndsatt stein? noe som etter det de fortalte var svært 
kostbart. Damkronen var 5 m bred og lå 1 .5 mover hoyeste flomvann- 
stand, noe som etter våre hjemlige krav var uhyre dristig, særlig 
hvis en tenker pl den tett befolkede dalen nedenfor. Helningen på 
vannsiden var 1 : 2 og på luftsiden 1 : 1 .75. Hele luftsiden var 
dekket av matjord, og den skalle tilsåes. For setningsmåling var 
det laget en sjakt av kumr Lng e r i dammens hoye s t e tverrsnitt. Dam- 
men var bygget med 0. 5 m over ho yde og buet damkrone. 

E. Biggetalerre. 

Fra Dtinntalsperre fortsatte vi forbi Listersperre, en gam- 
mel betongdam som blir "vorsperre11 for Biggetalsperre som var under 
arbeide og ventes fullfort i 1963. Den består egentlig av to dammer 
på til sammen 650 m og har en storste hoyde på 60 m. Den bygges av 
1.9 mill. m3 sprengstein (Grauwacke) som legges i 1 .2 m's lag og kom- 
primeres. Dammen skal tettes med 40.000 m2 asfaltbetong med drenslag 
som gjordet mulig å folge med eventuelle lekkasjer i en kontrollgang 
i damfoten. Det var etter våre forhold svært dårlig fjell i damfo- 
ten, men de mente at med omhyggelig injisering så skulle det bli 
tett. Luftsiden skulle dekkes med matjord og tilsåes, men det var 
ingen mangel på jord, da svære områder med dyrket mark blei neddem- 
met. 

Der var intet over lop, og flommene skulle avLede s gjennom 
bunn Lope t og kraft verket. Bunn Lope t var for synt med 2 luker med 
skråopptrekk. For å sikre dammen ved eventuelle krigshandlinger 
blei det bygget inn en ca. 80 cm tykk sperresone av mager asfaltbe- 
tong i helning 60° og på toppen av den en 12 m hoy betong ribbekon- 
struksjon som bombevern. Som en kuriositet kan nevnes at de brukte 
1 1 k a n i n n e t t i n g 1 1  til forskaling her. Dammen danner et magasin på 
145 mill. m3 for v·annforsyning og kraftproduksjon. 

For å gi et inntrykk av hvilke store virkninger en slik 
dam har kan jeg nevne at i tillegg til de 7 km2 som blei neddemmet 
så måtte 50 km veg og 12 km jernbane legges om inklusive 3 tunneler, 
2 bruer i 2 etasjer for jernbane og veg. Fem andre vegbruer måtte 
bygges, og 2500 mennesker flyttes og skaffes hus og arbeide et annet 
sted. En kan såleis si at sjolve dambygginga bare er en del av det 
hele. 
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F. Hennetalsperre 

På hjemveien besokte vi Hennetalsperre som blei bygget i 
1952 - 1955. Det var et meget pent anlegg som damv·okteren Schultz 
viste oss med en dårlig skjult stolthet. Overalt var det gras, små 
trær og blomster, så det hele såg ut som et parkanlegg. Dammen er 
58 m hoy og inneholder 1 .3 mill. m3 stein. Magasinet er på 39 mill. 
m3. Vi gikk gjennom kontrollgangen, hvor avlopsrorene fra drensjik- 
tet munnet ut. Hvis vi på forhånd var noe skeptisk overfor asfalt- 
betong som tetning mot vas s t.r ykk , måtte denne turen gjennom kon- 
trollgangen fjerne enhver tvil. Det var helt tort overalt, bare på 
et par av rorene kunne vi så vidt fukte fingertuppene i åpningen. 

G. Wahnbachtalsperre. 

Torsdag 3. mai gikk turen til Wahnbachtalsperre. Det var 

også et meget pent anlegg med gras og blomster overalt og dessuten 
en flott fontene som dessverre bare var i drift i turistsesongen. 
Vi boyde våre hoder i ærbodighet, da de fortalte at "der Alte" drakk 
av dette vatnet. I den ene enden av dammen var det en luksurios 
villa, hvor damvokteren - en diplomingenior - bodde. Også litt 
uvanlig etter våre forhold. Med hensyn til data for dammen kan nev-  
nes at den er 46.5 m hoy og ca. 3 8 0  m lang. Steinfyllingen innehol- 
der 1 . 03 mill. m3, og magasinet er på ca. 43 mill. m3. Den blei 

bygget i 1955 - 1956, og dekket var fullstendig uten skader. Også 
her var det kontrollgang? hvor eventuelle lekkasjer kunne registre- 
res. Men bortsett fra et par ror som avLede t bekker i dalsiden un- 
steinfyllingen var det fullstendig tort overalt. Helningen ned- 
stroms var 1 : 1 .5 og på vannsida 1 : 1 .6. Men på grunn av at fyl- 
lingen var lagt ut på midten for å framskaffe krumning på damkronen 
blei helningen på dekket maksimalt 1 : 1 .5 på midten av dammen, uten 
at det hadde voldt noen vansker under utlegginga. Damkronen låg 2 m 
over H. fl. vst. og var bygget med 1 .4 m overhoyde - noe de mente var 
altfor mye etter de erfaringer de hadde med hensyn til setninger. 
Asfaltdekket sluttet bare så vidt over H. fl. vst. med en stripe av 
gatestein lagt i asfalt, og videre opp til kronen var det graskledt. 
Sjolve damkronen besto av en asfaltbelagt veg. Til slutt kan jeg 
nevne at fordammen her tjente som provedam for bruk av sentral tet- 
ning av asfalt. Den blei u t I'ort på to forskjellige må ter: Den ene 

besto av en ca. 1 m bred kjerne av asfaltmortel, hvor det blei vi- 
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bert i ca. 42 % stein av storrelse 15 - 25 cm. Den andre blei byg- 
get O:?P av asfaltbetong av ca. 50 cm bredde og komprimert. Resulta- 
tet av pr ovedammen var at sistnevnte type var å foretrekke. 

3:. j _ l  Vianden. 

Ferden gikk så vi a Ko Ln til Vianden i Luxembourg. På vei- 
en passerte vi en flerbuedam, 0leftalsperre, som var litt av et re- 
klameobjekt for asfaltfirmaet. Et prosjekt med fyllingsdam og as- 
falttetning låg 20.000 DM hoyere i anbudspris, og betongdammen blei 
foretrukket. Men ved forste oppdemning i 1956 viste det seg at den 
slo sprekker, og vannspeilet måtte senkes igjen og diverse fagfolk 
tilkalles. Resultatet var at de oppdaget at konsulenten hadde glomt 
å regne med temperaturspenningene. Etter mye diskusjon fram og til- 
bake mellom spesialistene blei det bestemt at svære forsterkningsar- 
beider skulle settes i gang, og disse var enda ikke på langt nær fer- 
dige og var kalkulert til 4 - 5 mill. DM. Så det var å spare på 
skillingen. Bare 60 % av magasinet hadde vært nyttbart i de 6 årene 
dammen hadde vært i funksjon. 

Videre kjorte vi gjennom Ardennerdistriktet, hvor det enda 
var tydelige merker etter siste krig. Husv·eggene bar merker etter 
kuler, og de aller fleste av dem hadde ny overdel. Utov·er jordene 
sto det enda på kilometervis med tanksperrer i betong og istykker- 
sprengte bunkers på alle hauger. Vi spurte hvorfor ikke alt dette 
var fjernet, og fikk til svar at det lonte seg ikke. 

En sammenligning med pengene som var lagt ned i forskjon- 
nelse av deres damanlegg var nærliggende. 

I. Vianden pum2ekraftverk. 

Etter å ha passert grensen til Luxembourg, ankom vi om et- 

termiddagen til Vianden - en liten småkoslig turistby like innenfor 
grensen som nå for sesongen var temmelig folketom. Allerede samme 
dag kjorte vi oppover dalen for å se på anlegget. Men for jeg går 
vt der e og for teller om det, kan det være på sin plass å gi en kort 
beskrivelse av pumpeverket: Kraftforsyningen i Tyskland er avhengig 
av kullfyrte varmekraftverk som gir billigst kraft når de går med 
jevnt hoy last hele dagnet. Men forbruket er som kjent svært varia- 
belt, og det melder seg derfor et sterkt behov for toppkraft. Byg- 
ging av magasinverk forbyr seg av okonomiske grunner, mens pumpe- 
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kraftverk kan være rentable. 

Dette består av et nedre og et ovre basseng som forbindes 
med en rorgate. I nedre ende av denne er det et kraftverk som - i 
tillegg til de vanlige maskiner og elektriske installasjoner - også 
har kraftige pumper forbundet til turbinakselen med en losbar kob- 
ling. I den del av dognet (om natta) da det er overskudd a.v kraft på 
samkjoringsnettet7 virker generatorene som motor og driver pumpene 
som pumper vatn fra nedre og opp i ovre basseng. Når det er behov 

for toppkraft (om dagen), kobles pumpene ut, og vatnet ledes via ven- 
tiler inn på turbinene som driver generatorene for kraftproduksjon. 
Slik fortsetter en så å pumpe vatnet opp om natta og tappe det ned 
igjen om dagen hele året igjennom. Det er opplagt at noe netto 
kraftproduksjon kan det ikke bli av dette, tvertimot blir det et tap 
på ca. 25 %. Grunnen til at det likevel lonner seg er hoye priser 
på toppkraft. 

Noen data for anlegget: 

: 1. byggetrinn 2. byggetrinn. 

Nedre magasin (nyttbart) : 
0 

Ovre magasin : 

Daglig pendelforbruk : . 
Vas sf'or Lng i 4 (8) turbiner : 
Vas sf'o r-Lng i 4 ( 8) pumper : 
Brutto fallhtiyde : . 
Turbinytelse : 

0 

Genera tor ytelse : 
Pumpe yte 1 se : 
Brukstid for turbiner : . 
Brukstid for pumper ,: 

0 

lr sproduks j on : . 
Pumpeforbruk : 

0 

Total vir_kningsg_rad_ . .:..:..:.: '. : 

5 mill. m3 6 mill. m3 

2. 75 11 II 6 11 11 

2.42 11 11 4.84 11 11 
0 

m3/sek. 
. 

m3/sek . 158 316 
84 11 168 Il 

0 
0 

280 m 
560.000 HK .. 

0 

460.000 MVA. : 

376.000 HK. 

1 . 1 20. 000 HK 
920.000 1-'NA. 

752.000 HK. 
0 

1 . 500 timer. 
2.800 timer. 

600 mill. kWh.: 1 .200 
0 

850 II Il : 1 • 700 

- - - - - -  ca..!.-...75- j_.  

mill. kWh 
II II 

Som tallene viser så er det et imponerende anlegg - noe 
som også bestiket på stedet viste. Ken så er det også verdens storste 
pumpekraftverk. Like ovenfor Vianden ligger betongdammen som demmer 
opp elva Our ca. 20 m og danner en sjo på 10 km's lengde. I forbin- 
delse med dammen er det bygget et lite kraftverk som tjener som hus- 
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aggregat for pumpeverket. Kloss opp til dammen låg et gammelt ka- 
pell med gravplass, og kontrasten var helt tydelig. Oppdemningen 

vil virke ganske skjemmende på landskapet, idet vannstanden vil vari- 

ere 6 - 7 m daglig. 
Vi kjorte så videre oppover dalen til sjolve kraftverket. 

Besoket her var svært kort, og det var il<l{e noe spesielt å se. Like- 
vel kan jeg nevne en liten ting av ikketeknisk natur: Da vi kom dit, 

var det e n ½  time til skiftet skulle begynne. Men da satt arbeider- 
ne, v·esentlig italienere, utenfor og ventet på å slippe til. Sanne- 
lig et uvanlig fenomen for oss nordmenn som går med klokka i handa 
gjennom et helt liv. Mens v.i snakker om arbeidere, så kan jeg for- 
telle at der var ca. 700 personer fra 9 nasjoner ansatt - v·esentlig 
tyskere (50 %) og italienere (30 %). Brakkene var atskillig dårlige- 
re enn det vi er vant med, timefortjenesten for vanlige arbeidere 
låg på ca. 3.50 DM/time (ca. 6.25 kr./time). Inne i kraftstasjonen 
var montasjearbeidene i full gang. Hallen var 315 m lang, 30 m hoy 
og 18 m bred, og guiden vår fortalte stolt at det var verdens storste 

kraftstasjonshall i fjell, og han protesterte heftig, da jeg antydet 
at hallen for Kemano kraftv·erk i Kanada var s t or r e . (Den er nemlig 
346 m lang, 41 m hoy og 25 m bred.). Han fortalte ellers at pumpene 
som blei installert var verdens storste. Aggregatene kunne startes 
opp til full last i lopet av 14o sek., og det var mulig å skifte over 
fra turbin til pumpedrift på 80 sek. og motsatt veg på 70 sek. Dette 
var svært viktig, da behovet for kraft forandret seg hurtig. En an- 
nen ting som kan nevnes var de 2 husaggregatene på 2.500 HK og 300 m 
f'a l l.hoyde som besto av· to turbinpumper med tilhorende generatormoto- 
rer. De var de forste av denne type bygget i Europa for så stor 
fallhoyde, men de kunne fortelle at det var under bygging en turbin- 
pumpe på 70.000 HK og 300 m fall for et italiensk pumpeverk. Total 
utbygningskostnad i 1. byggetrinn var ca. 900 kr./kW, så det var hel- 
ler billig - spesielt når en tenker på arbeidene for å skaffe maga- 
sin. 

Dagen etter, 4. mai, drog vi opp til ovre basseng. Det 
har etter våre forhold et helt uvanlig utseende. Hele reservoaret er 
kunstig oppbygget på et hoydedrag. Massene som består av en kvarts- 
holdig skifer blir revet opp med bulldozer og dels sprengt ut inne i 
sjolve bassenget og fylt opp i en dam rundt det hele, slik at det 
danner en nyreformet innsjo. Storre deler av steinfyllingen var et- 
ter våre forhold av dårlig kvalitet og såg nærmest ut som jord. Men 
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den blei lagt ut i 30 em's lag og komprimert med 40 tonns gummihjul- 
valse som resulterte i en hulromsprosent på 15 - 20, så de hadde in- 
gen betenkeligheter med det. Total lengde av dammen er - . 6  km, maks. 
hoyde ca. 30 m. Totale masser som skal flyttes er 3 mill. m3, hvor- 
av 2.4 mill. m3 fjell. Alle utvendige flater skulle som vanlig dek- 
kes med matjord og tilsåes. Bassenget tettes i sidene og bunnen med 
asfaltbetong. Det var for ovrig det som gjorde at prosjektet i det 

hele var okonomisk gjennomforbart, da det ikke finnes tetningsmasser 

i nærheten. Som et bevis på asfaltbetongens gode egenskaper kan nev-  

nes at entreprenoren med meget hoy mulkt har garantert en lekkasje 
mindre enn 10 1/sek. gjennom en flate på 240.000 m2. Det tilsvarer 
en permeabilitet på ca. 4 x 10+8. Lekkasjevatnet samles i drenskana- 
ler som loper ut i en gangbar betongtunnel langs midten av bunnen. 
Tunnelen fortsetter under dammen og til en målestasjon ved nedstroms 
damtå. 

Asfaltbetongstasjonen. 

Stasjonen er nesten helautomatisk. Aggregatene består av 
6 fraksjoner+ skifermjol og tippes fra lastebilene i hauger avdelt 
med tommervegger. Herfra fylles de over i siloer ved hjelp av en 
hjullaster. Doseringen foregikk helt automatisk med en slags vibra- 
sjonsinnretning, og massene gikk så via et samlebånd inn i varmetrom- 
melen og videre til blandemaskinen. Den ferdige asfaltbetongen blei 
transportert til utleggerstedet med lastebiler. Like ved stasjonen 
stod et feltlaboratorium betjent av en laborant. Han tok stadig pro- 
ver av aggregatene for og etter doseringen og av ferdig miks. Dessu- 
ten tok han prover på utleggerstedet og av· utborede prover i asfalt- 
platen. De samme prover blir også tatt etter anmodning og anvisning 

av byggherren. 

Tetningsplaten. 

I bunnen legges forst et lag med hoyovnslagg som tjener 
som drenasje. Denne sproytes med biturnenemulsjon og komprimeres. 
Over den blir det lagt ut to lag av bituminisert pukk 25 - 40 mm med 
utleggermaskin. Lagtykkelsen er henholdsvis 5 og 4 cm. Så kommer et 
utjevningslag på ca. 3 cm med mager asfaltbetong og over det 2 lag på 
3.5 cm med tett asfaltbetong. Det hele påsproytes til slutt en as- 
faltkomposisjon (60 % steinmjol og 40 % bitumen) 2 - 3 kg/m2. 

Damskråningene med helning 1 : 1 .75 avjevnes for hånd og 
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komprimeres, så overflaten blir omtrent som en dårlig grusveg - det 
vil si ganske slett og nesten vasstett. Over denne blir så lagt ut 

akkurat de samme lagene som i bunnen med unntak av drensjiktet av 
hoyovnslagg. Som et apropos kan nevnes at det var bemerkelsesverdig 
hvor stabil pukken var. Sammenlimingen var så effektiv at det var 
ikke mulig å få steinene fra hverandre med skohælene. Utlegging av 
asfaltbetongen foregikk ved hjelp av en spesialkonstruert utlegger- 
maskin i ca. 3.5 m's striper. På damkronen som hadde 4 m's bredde1 
gikk en spillvogn på 2 sett larvefotter og trakk utleggermaskinen 
oppov·er. Den varme asfaltbetongen blei fylt i nede i bunnen, og en 

fylling holdt for en stripe. Den frie kant av hvert lag blei kom- 
primert med en liten håndstamper og påsmurt asfaltemulsjon for god 

kontakt med neste lag. For ovrig blei komprimeringa utfort med 2 
ombygde vibrovalser på 1 .8 tonn som hang etter utleggeren og fjern- 
styrtes både i side- og lengderetningen av kjoreren som satt på val- 
sen. I tillegg til disse gikk det en lignende valse på stripen ved 
siden av. Denne var opphengt på en utligger på spillvogna på toppen 

og blei også fjernstyrt. Det var i alt 17 mann beskjeftiget med ut- 
legginga - vesentlig håndarbeide med river og koster. 

Til slutt kan jeg nevne at det ferdige dekket blei noye 
saumfart for å finne sprekker som kunne oppstå - spesielt på steder 
hvor det hadde vært lang tid mellom utlegginga av to striper ved si- 
den av hverandre. Disse sprekkene blei så behandlet med et spesielt 
patentbeskyttet apparat som varmet opp asfalten ved hjelp av infra- 
rode stråler og komprimerte den. 

J. Hjemturen. 

Etter å ha besokt kontorene, som etter vår oppfatning var 
heller primitive, gikk turen over Bonn tilbake til Koln. Dagen et- 
ter, 5. mai, gikk reisen via Dlisseldorf - Kobenhavn tilbake til Oslo. 

Olav Stokkebo 


