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Det er ikke ofte Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen går til høytidelig åpning
av et kraftverk. Siste gang
var da NVE innviet Tokkeverkene i 1961.
Men nå fant vi tiden inne
til å heise flagget på nytt,
sammen med bygdefolket i
Eidfjord og Ulvik. Etter
mange års krevende plan- og
byggearbeide står Norges
hittil største kraftstasjon,
Sima Kraftverk i Indre Hardanger, klar for drift. En av
de ting som har preget dette
kraftverksarbeide er det
gode samarbeide med distriktet. Gjennom dette er
det skapt en rekke løsninger
som vil bli av varig verdi for
bygdefolket.
I tilknytning til stasjonen
er det på rekordtid bygget en
420 kV-linje fra Sima over
høyfjellet til Dagali, gjennom områder som har stillet
de strengeste krav til linjebyggerne. Litt av en bragd
også det.
Gjennomføringen av Sima
Kraftverk er spesiell på
mange måter; ved sin størrelse, ved at det er brutt nye
tekniske grenser, ved det
gode samarbeide med fylket
og med kommunene Eidfjord og Ulvik, og ved at en
iielhjertet innsats fra arbeidsstokk og arbeidsledelse

har resultert i nær hundre
prosent klaff med alle planer.
Nå starter vi turbinenes
hvirvIende dans, nå slipper vi
1,5 millioner hvite hester løs.
Hvert år, i generasjoner
framover, vil Sima sende
gjennomsnittlig to tusen syv
hundre millioner kilowattimer ut på det norske nettet.
Det tilsvarer energiinnholdet
i 225 000 tonn olje. Om vi
tenker oss at all energien fra
Sima skulle erstattes med
olje, ville det kreve en 7
tonns tankbil ut på landevei
hvert tredje minutt hver eneste arbeidsdag hele året
gjennom. Det forteller litt
om den enorme energimengde Sima Kraftverk skal
levere — gjennom seks
tynne tråder. Billig og ren
energi av evig fornybart,
gratis råstoff.
Snart takker Statskraftverkenes anleggsledelse av
etter velgjort jobb, driften
tar over. Vi er stolte over det
som er skapt. Måtte kraftverket skikke seg vel, og innfri alle forventninger vi har
til det.
I ærbodighet retter jeg en
takk til alle som har vært delaktige i at Sima Kraftverk
nå står ferdig.
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Åpning av Sima
Av direktør Sig. Aalefjær
Det hender at vii NVE føler det som verden går oss i mot og at vi blir urettferdig behandiet.
Massemedia
synes lite interessert i nøkterne opplysninger
om og beskrivelser av kraftverks- og linjeanlegg. Derimot er det mye sur kritikk. Enkelte ser seg tjent med å trekke vår
troverdighet og ærlighet i tvil, vi har inntrykk av at det er vår skyld at nordmenn fortsetter å
øke sitt elektrisitetsforbruk,
osv.
Vi burde ta til gjenmæle og vi prøver av og til. Men erfaring viser at når vi besvarer ett innlegg, kommer det fem nye. Nå må vi nødvendigvis prioritere det vi er ansatt og betalt for,
nemlig å fremskaffe den elektriske kraft Stortinget bestemmer Statskraftverkene
skal stå for.
Vi må resignere. Jeg har imidlertid den tro at i de t lange
løp vil vi bli bedømt etter de
resultater vi kan fremvise.
Sima kraftverk med tilhørende linjer er et slikt resultat. Det er klart vi er litt stolte når vi 17.
juni «overleverer» byggverkene til vår oppdragsgiver ved statsministeren.
Anleggene er gjennomført tidsmessig som forutsatt. Men her som ellers i disse tider er det nå andre kostnadstall enn de Stortinget fikk servert da de vedtok byggingen.
Det har alltid vært en glede å besøke anlegget og å vise det fram til fremmede. Det har
vært orden, disiplin og respekt for terminplaner. Jeg er overbevist om at det også vil bli en
glede denne gang. Linjebyggerne
har hatt ekstra trange terminer ved at konsesjoner lot
vente på seg. En kjempeinnsats
hindret kraftverk uten linjer.
Vi er glade for at norsk industri har kunnet levere så stor del av det permanente utstyr. Det
er flyttet grenser i forhold til hva som tidligere er laget. Det er vist fantasi og pågangsmot.
Det bør bli førsteklasses referanseanlegg
for ettertiden.
All virksomhet betyr fare for arbeidsulykker.
Ved Simautbyggingen
har vi hatt to dødsulykker og ved linjen Sima - Dagali er en entreprenøransatt
omkommet.
De mange som har deltatt på en eller annen måte ved gjennomføringen
av anleggene
burde blitt takket ved å være med på festlighetene
i juni. Det er dessverre umulig. Dermed
ser vi en av farene ved offisiell åpning. Vi kan komme til å skuffe eller fornærme flere enn vi
gleder.
Jeg nevnte at vi til tider kan føle oss motløse. Det plager oss heldigvis ikke altfor mye.
Egentlig er vi priviligerte ved at vi ser klare resultater av vårt arbeide. Det er en egen og stor
glede, når vi etter mange års arbeide, er vitne til at en ny maskin går rundt eller en linje eller
understasjon meldes klar til bruk. Mange føler at de har lagt igjen noe av seg selv i byggverket. For den enkelte er «deres» anlegg det gjeveste. Jo tettere vi har vært knyttet til det enkelte prosjekt, jo mere føler vi for det i ettertid. Undertegnede,
f.eks., føler noe helt spesielt
for Nore Il som i 1946 startet sin første 25 MW maskin. Vi syntes det var svære greier.
De mange små eller store tilstelninger
- på grunn av statens regler blir det nødvendigvis
spleiselag - for sammen med gode venner og arbeidskamerater
å feire en eller annen milepel, gir oss stunder vi husker med langt større glede en offisielle åpninger.
De to typer tilstelninger har vidt forskjellig siktemål og kan ikke erstatte hverandre. Ved Simaåpningen er vi spent på reaksjonene fra våre gjester og ikke minst fra journalister og reportere. Kan det tenkes at d e syns det er gjort en god jobb? «Det er etter resultatene vi i
de t la nge
l-ø p blir bedømt».

FOSSEKALLEN

3

Statsråd Gjerde til Fossekallen:

Vannkraftener sine konkurrenter
overlegenpå de vesentligsteområder
Sima kraftverk
åpner muligheter for
staten til å tildele ny
kraft til distrikter
uten egne kraftkilder
I et intervju med Fossekallen i forbindelse med åpningen av Sima kraftverk
peker statsråd Bjartmar Gjerde i Oljeog energidepartementet bl.a. på den
store
samfunnsmessige
betydning
igangsettingen av dette kraftverket
representerer, og hvor viktig det er
både for den alminnelige forsyning og
den kraftintensive industri at Statskraftverkene får påbegynt og fullført
sine anleggsarbeider etter de planer
som foreligger. Han uttaler ellers at
vannkraften, etter hans oppfatning,
stiller i en særklasse når den sammenlignes med de alternative energibærere
som er aktuelle i dag.
Ditt syn på vannkraft i forhold
til andre genereringsformer?
Etter min oppfatning
stiller
vannkraften i en særklasse når den
sammenlignes
med de alternative
energibærere som er aktuelle i dag. I
motsetning til sine konkurrenter er
vannkraften en fornybar kraftkilde,
som ikke forbruker viktige lagerressurser. Samtidig er den mindre forurensende og billig sammenlignet med
alternativene.
Om de såkalte nye energibærere
som bølgekraft og vindkraft vet vi
ennå for lite. Utnyttelse av disse energikildene vil forutsette mange års teknologisk utvikling. Det vil derfor ennå
gå noen tid før man kan gi noen
vurdering av deres plass i energibildet
såvel kostnads- som miljømessig.
Selv om vannkraftutbyggingen som
all energiproduksjon medfører ulemper, synes jeg vannkraften på de vesentligste områdene er sine konkurrenter overlegen. Vi bør derfor søke å
dekke vårt fremtidige kraftbehov i
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fortsatt skånDette har da
i EnergimelGjerde.

I St.meld. nr. 43 (1978 —79) om
Hardangervidda la Regjeringen fram
forslag om opprettelse av -en betydelig
nasjonalpark
på
Hardangervidda.
Regjeringen fant at Veigprosjektet ville berøre Veigdalen, som delvis ligger
i nasjonalparken, i en slik grad at
prosjektet ble uakseptabelt i forhold til
de verneinteressene som nasjonalparken skulle ivareta.

Hvilken samfunnsmessig betydning vil Sima kraftverk kunne få?
Det er en fordel at vi får mer
statskraft inn på produksjonssiden.
Dette åpner mulighet for staten til å
tildele ny kraft til distrikter uten egne
kraftkilder. Dessuten vil det kunne
øke fastkraftandelen i systemet.

Regjeringen vurderte her helt konkret skadevirkningene ved en kraftutbygging opp mot områdets verneverdi. Hvordan utbyggingsområdet var
lokalisert i forhold til nasjonalparkens
grense, blir i denne vurderingen av
underordnet betydning, mener statsråden.

Intervju:
Sverre Skara
størst mulig grad ved en
som vannkraftutbygging.
også Regjeringen tilrådd
dingen, påpeker statsråd

Arbeidene ved Eidfjord-anlegget går nå mot slutten, og framtiden
er usikker for alle som arbeider her.
De hadde — med en samstemmig
bygdeopinion i ryggen — håpet å
kunne gå over. på Veig-utbyggingen
nå, for deretter å flytte nordover til
Breheimen. Hvorfor ble egentlig Veig
vernet? Den siste planen Statskraftverkene søkte reguleringstillatelse
for, medførte jo ikke inngrep i nasjonalparkområdet?

Hvilke utbyggingsoppgaver ser
du nå for Statskraftverkene i årene
framover?
For å kunne dekke etterspørselen etter statskraft både for den alminnelige forsyning og for den kraftintensive industri er det viktig at Statskraftverkene får påbegynt og fullført sine
anleggsarbeider etter de planer som
foreligger. Dette gjelder både for
kraftutbyggingsprosjekter og for linjebygging.
I Energimeldingen er det i to tabeller opplistet de vassdragsprosjekter
som det kan være tale om kan stå
ferdig i årene fram til henholdsvis
1985 og 1990.
Når Energimeldingen er behandlet i
Stortinget, og det er tatt stilling til
kraftbalansen for 1980-årene, skal det
fremmes forslag om tillatelse til utbygging for de konkrete utbyggingsprosjekter som bør gjennomføres for
å sikre nødvendig kraftdekning fram
til 1990.

BjartmarGjerde.

' I tabellene er også tatt med Statskraftverkenes
utbyggingsprosjekter,
som f.eks. Kobbelv, Breheimen og
Svartisen/Saltfjellet. Av disse er da
Kobbelv kommet lengst i konsesjonsbehandling. La meg presisere at tabellene bare representerer en liste over
mulige vassdragsprosjekter, og at det
ikke på noen måte er tatt standpunkt

Arbeidsplasseretter
kraftutbyggingen
til om konsesjon vil bli gitt eller ikke,
uttaler Bjartmar Gjerde i den forbindelse.
I Energimeldingen står det at
Regjeringen anser et atbyggingstak
på 125 TWh midlere årsproduksjonsevne som en «rimefig illustrasjon på
en skånsom vannkraftutbygging».
Kan du presisere hva som ligger
dette utsagnet og hvilke følger det
skal få for den videre vannkraftutbyggingen?
Energimeldingen er et kompromiss mellom vekst og vern. Regjeringen har vurdert den framtidige
kraftetterspørsel og mulighetene for
krafttilgang fra andre kilder enn
vannkraft. Den har også tatt i betraktning andre brukerinteresser og lagt
stor vekt på vernehensyn. Etter en
slik samlet vurdering er Regjeringen
kommet til at et utbyggingstak på 125
TWh middel årsproduksjon vil være
en rimelig illustrasjon på en skånsom
vannkraftutbygging.
Et slikt utbyggingsnivå vil stort sett svare til dén
vannkrafttilgang som ligger i perspektivanslagene for elektrisitetsbehovet
fram til år 2000.
Har behandlingen
av Eidfjord-prosjektene
skapt
spesielle
problemer for departementet?
Under myndighetenes behandling av utbygging av Eidfjord Nord
(St.prp. nr. 3 (1972 —73)) ble det gitt
uttrykk for at myndighetene så langt
mulig ville medvirke til å skaffe utbyggingskommunene
varige arbeidsplasser.Etablering av varige arbeidsplasser er imidlertid avhengig av lokalt initiativ, i og med at staten ikke
disponerer arbeidsplasser som kan
fordeles.
Et slikt initiativ tok kommunene
Eidfjord 1:5gUlvik ved å gå sammen
om en tiltaksnemnd. Departementet
har vært representert i denne nemnda
med en observatør, samtidig som departementet de to siste årene har bevilget kr. 50 000, — årlig til dette tiltaksarbeidet, uttaler statsråd Bjartmar
Gjerde til slutt.

Telemarking starter
opp i 1981

Produksjon
av søppelbiler
i Eidfjord
Eidfjord hadde ingen industriarbeidsplasser for NVE begynte utbyggingen av Sima kraftstasjon i 1973.
Men kraftutbyggingen skapte liv og
rore i det lille samfunnet på knappe
tusen innbyggere, og når nå snart
anleggsperioden er over, ser man seg
om etter industri som er villig til å
etablere seg i Eidfjord. Blant annet
etterlater NVE seg et stort versktedbygg på 5000 kvm. grunnfiate som
kommunen skal overta. Nylig fikk
ingenior Ove Hovden kommunestyrets tillatelse til å disponere en del av
dette, hvis alt går etter planen er det
dermed klart for produksjon av soppelbiler i Eidfjord, skriver IngeiorNytt.
For å gå litt tilbake i tiden, så
begynte det hele med at Ove Hovden i
1974 reiste til Frankrike i den hensikt
å kjøpe en søppelbil. Han var blitt
kjent med den franske storprodusenten av renovasjonsutstyr,
Sita, og
mente avgjort at Sita-fabrikkens søppelbiler måtte være noe for Norge.
Vel hjemme med søppelbilen sin,
henvendte han seg til Oslo kommunes
reholdsverk og spurte om de var interessert i å prøve ekvipasjen i Oslo-trafikken i tre uker. Svaret var ja, og
siden har Sita-bilen rullet i Oslos gater. I 1977 fikk han en ordre på ytterligere lo•Sita-søppelbiler til Oslo kommune, og siden da har omsetningen
av disse franske spesialkjøretøyene øket hvert år. Hittil er 11 Sita-biler
levert i Oslo kommune, og en lang
rekke andre kommuner har mttalt ønske om å se nærmere på slike biler.

Lisensproduksjon
Det er særdeles tungvint å kjøre
chassisene fra Norge til Frankrike for
å få bygget dem opp der, og så kjøre
bilene hjem hit igjen. Derfor har tanken om å starte oppbygging av søppelbilene her i Norge vært svært nærliggende, forteller ingeniør Ove . Hovden i Eidfjord til «Ingeniørnytt».
Og jeg er derfor glad for at det
endelig ser ut til at en norsk produksjon kan iverksettes i 1981.
Vi håper jo å øke markedsandelen i
Norge i årene som kommer — og
dermed øke antallet arbeidsplasser i
bygden. I første omgang blir investeringene i maskiner og verktøy rundt
en million kroner.
H undre biler?
Det er vanskelig å spå, men ingeniør
Hovden våger seg på et stalltips om
hvorledes bedriften A/S 0. Hovden &
Co ser ut om fem år. — Kanskje vil vi
kunne ha 40 ansatte, en årsproduksjon på nærmere hundre biler, en omsetning på mellom 15 og 20 millioner
kroner? Mulighetene er store innen
denne sektoren, vi har møtt stor interesse fra mange kanter av landet, og
jeg er blitt bedt om å komme og vise
bilen flere steder snarest mulig. Sita er
forøvrig også produsent av mange
andre produkter innen renovasjonssektoren, som vi kommer til å markedsføre.

FOSSEKAL,LEN
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Fra Eidfjord-anleggenetil
Vestlands-verkene,Sima kraftverk
Av driftsbestyrer Vidar Bern
Tross det å ha arbeidet i mange år som driftsmann er det alltid like spennende å
overta et kraftverk fra anlegg til drift. Etter ca. 6 års anleggstid står nå kraftstasjonen i Simadalen med den ene delen av systemet, Lang-Sima, under driftens
kontroll og den andre delen, Sy-Sima, under anleggets kontroll. Tiden skulle
derfor være moden til et lite tilbakeblikk på historien fra anleggsstart til idag.
Som vi alle vet så er hele samfunnsutviklingen rettet mot mere samarbeid
og medinnflytelse til både godt og
vondt. I vår egen organisasjon har
dette satt sitt preg på forholdene internt med hensyn til plankontorer og
fagavdelinger i Oslo. overfor anleggsadministrasjon og driftsledelse ute.
For å møte disse nye strømninger ble
derfor prosjektledelses-funksjonen formelt innstiftet der en fast prosjektleder
styrte en prosjektgruppe. Denne var
igjen sammensatt av representanter
for plankontor. fagavdelinger, sentralt
anleggskontor, lokal anleggsledelse og
driftsledelse. Som deltaker i denne
gruppen har jeg for første gang følt at
driftserfaringer har blitt kanalisert tilbake til prosjekterende avdelinger.
Følgen av dette er at de feil som nå er
gjort og vil skape problemer for driften kan bare lastes meg selv når jeg
ikke hadde den nødvendige oversikt.
men også prosjekterende avdeling når
jeg ikke fikk gehør for mine synspunkter. Nå etterpå vil jeg trekke den
konklusjon at skulle det perfekte
driftsvennlige anlegg vært bygd hadde
prisen blitt for høy. skulle plankontorets minimumsløsninger
vært fulgt
hadde kraftverket vært lite brukervennlig og resultatet er kompromisløsninger som gir et godt resultat til
akseptabel pris. Når jeg ser på årene i
gruppen så vil jeg savne den ukonvensjonelle tonen som har preget våre
møter der alle diskusjoner. uansett
hvor voldsomme de har vært, hele
tiden har vært saklige.
Det er med vemod jeg tenker på
første sommer da Nummedal. Brekke
og jeg med tunge sekker i stekende
varme gikk opp fra Osa i veiløst terreng til Langavatn. der vi fisket ørret
og filosoferte over veier, dammer, reguleringer og produksjon. Med. de
konsentrerte inngrep vi har foretatt så
er nå dette isolerte fjellområde idag
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åpnet for alle som vil, og bare noen
hundre meter fra de to magasiner
Rundavatn og Langavatn, så kan turistene vandre i uberørt natur som er
«regulert».
De første årene var det bare jeg
som var direkte engasjert som driftsmann, men min deltakelse på prosjektmøtene var et resultat av interne
diskusjoner blant ingeniørstaben ved
Vestlands-verkene over tegninger, utredninger og notater fra plankontoret
og fagkontorene. Vestlands-verkenes
ingeniører hadde grønt lys til å besøke
anlegget når det passet, slik at vi alle
fikk relativt inngående kjennskap til
all utvikling i Eidfjord fra første spadestikk. Det ble tidlig bestemt at Sima
kraftverk skulle fjernstyres fra Sauda
driftsentral som var under oppbygging i vår administrasjon. På vegne av
telekontoret i Oslo påfok vi oss planlegging og bygging av radiolinksamband fra Sauda til Eidfjord. Dette var
et stort prosjekt der vi har bygd 5
linkstasjoner over Vestlands-fjordene.
rundt Folgefonn og inn til innerste
Hardanger. Dette linksystemet ble så
innkjøpt av telekontoret og satt i drift
i samarbeid med våre teleingeniører
sist vinter.

De fieste av Vestlands-verkenes
kraftverket.

Hva må så til for å sette et slikt kraftverk i drift? Det må ansettes driftspersonale og det er ikke bare å gå ut og
plukke folk. Et moderne kraftverk som
Sima som i anleggstiden kanskje krever bortimot et tusen mann i 6 —7 år
og med en nedlagt kapital på over 2
milliarder kroner, skal forvaltes og
vedlikeholdes av 20 —25 mann og levere energien med en meget høy kvalitet. det som vi kaller leveringssikkerhet. Dette krever fagfolk. flinke elektrikere. mekanikere. telefolk og bygningsfolk. I tillegg skal vi ha fiskeoppdrettere til å styre med det store produksjonsanlegget for settefisk. Det å
finne kandidater er ikke lett når vi med
statens lønnsregulativ som tilbud skal
ut på markedet. Til fordel for Vestlands-verkenes rekruttering i Eidfjord
så ble Veig nedstemt av de politiske
myndigheter når vi gikk ut med våre
annonser, slik at godt betalt anleggspersonale så faren i å bli arbeidsledige
i nærheten av hjemstedet. dette førte til
at vi allikevel ganske raskt fikk bygd
opp staben i Eidfjord. Det dreier seg
om en ny arbeidsplass med nytt miljø
og førsteinntrykket for et menneske på
en ny arbeidsplass er veldig viktig. For
arbeidstakeren er det spørsmål av meget stor viktighet, mens det for arbeidsgiverens representanter lett blir tatt for
lite alvorlig. Vi har forsøk't med personlige møter og samlinger å få gitt
best mulig inntrykk av vår virksomhet. om vi lykkes må andre bedømme.

driftsmannskaper

som i framtiden

skal ta hånd om

Personellet var til stor grad ukyndig
i kraftstasjonsutstyr og her skulle de
inn i drift og vedlikehold av verdens
største aggregater av sitt slag. Dette
krevde en enorm innsats av den stedlige leder m.h.t. opplæring, utplassering i montasje med firmaene, lokal
kursvirksomhet osv. Jeg vil rose den
innsats Vestlands-verkenes ledelse ved
Sima har vist i så henseende. Såfremt
den holdning til arbeid uavhengig dm
det dreide seg om fritid eller arbeidstid
hadde vært fulgt av andre uten overtidsbetaling, så hadde produktiviteten i
statens andre organer vært respektabel.
Jeg hadde den personlig glede å
følge mesteparten av idriftsettelsesprøvene og svare på utallige spørsmål fra
våre driftsfolk. Det er i grunnen dristig å starte et slikt kraftverk med en
stab unge entusiaster som har faglige
kvalifikasjoner, men svært lite driftserfaring. En av guttene sa til meg at
han hadde sommerfugler i maven
hver gang turbinen begynte å gå
rundt.
Nå er prøvetiden for de første aggregater snart over, produksjonen har
vært igang med et aggregat i to måneder, slik at vi allerede nå har fått inntrykk av at norsk industri er istand til å
utvikle og produsere nye og større maskiner på høyde med det beste som andre industriland lager.
Vi har etablert gode forhold til lokale myndigheter og fått representanter i kommunestyret fra våre ansatte.
Det som gleder meg er at vi føler oss
velkomne i Eidfjord, vi er tatt opp i lokalsamfunnet, og ordfører og kontorsjef drøfter alle samarbeidsforhold på
en god måte. Siden vi i fremtiden blir
statskraftverkenes ansikt utad i distriktet må vi bare håpe at sentraladministrasjonen ikke fatter vedtak i saker
som berører lokale forhold uten å ha
innhentet uttalelse fra oss som kjenner
grasrota. Det hender at vi får overraskende forespørsler fra ordførere om
saker som burde ha vært behandlet
noe mere varsomt i Oslo.
Hvis nå vi ser fremover? Det ligger
en periode ut i 1981 der anlegget

bygger ned, rydder opp og tilslutt
spres for alle vinder og det lille lokalsamfunnet sitter fortumlet tilbake. Etter en heseblesende anleggstid blir det
spennende om den sindige roen som
preger bygdefolket ved Vestlandsfjorden fremdeles er tilstede.
Jeg tror at Statskraftverkene ikke er
istand til å ødelegge sinnelag og bygdekultur i Eidljord. Jeg gleder meg til
den dagen alt er som før tross «energifabrikken» i Simadal, da vi rastløse
ingeniører
fra
Vestlands-verkenes
driftskontor i Sauda med god samvittighet kan hente sinnsro under befaring i indre Hardanger.

Jordvern
I boka «Kampen om Alta» skriver Georg Parmann også om
Orkla. «Det er imidlertid ikke
alle som oppfatter vern av
dyrkningsjord som særlig viktig. og dette har NVE merket
seg», sier han og henviser til nr.
5/79, som siterte fra Orkladebatten i Stortinget.
Det er en lite fruktbar debatt-teknikk å tillegge folk meninger de ikke har. I dette tilfelle retter han en alvorlig beskyldning mot de siterte stortingsrepresentantene.
Det er mange viktige brukerinteresser i våre vassdrag, og
ofte kommer de i konflikt med
hverandre. Mener Parmann at
jordbruket skal ha vetorett, bør
han si det høyt og tydelig, gjerne med et innlegg i Fossekallen.
Etter beste evne har vi forsøkt å
få i gang en nyansert debatt om
jordvern, se for eksempel i nr.
3/78 og nr. 6/79. Men i en
nyansert debatt har man også
plass til de ekstreme standpunkter.

Driften av kraftverkene blir fjernstyrt fra Sauda Driftssentral der datamaskiner over radiolink kontrollerer
datamaskiner i Sima som kontrollerer
driften av kraftverkene, men jeg vil
understreke at i dette systemet er datamaskinen et verktøy som heldigvis helt
ut kontrolleres av mennesker på skift i
Sauda og mennesker på hjemmevakt i
Eidfjord.
Jeg vil derfor avslutte med å si at til
tross for at et stykke ingeniørkunst er
utført så er det for å tjene mennesker
og ikke omvendt, derfor er det så rikt å
sitte som driftsleder, vi er ikke fiere i et
driftsområde at vi alle kjenner hverandre på godt og vondt.

Fossekallen
og pensjonistene
Pensjonisten «-z» har etterlyst
Fossekallen, se nr. 2, og Kalles
kommentar i nr. 3.
Like før dette nummeret gikk
i trykken, sendte Statens Pensjonskasse oss et magnetbånd
med alle pensjonistene. (Det er
over
1200 av dem!) Vår
EDB-ekspert, Robert T. Wiesener, er i gang med å innpasse
magnetbåndet i vårt distribusjonssystem. Vi håper dette blir
ferdig så tidlig at vi herved kan
ønske våre pensjonister velkommen som «abonnenter».

Brosjyre om
Sima kraftverk
Til åpningen av Sima kraftverk
Eidfjord foreligger en brosjyre om
verket. Den forteller litt om forhistorien, redegjør for reguleringen,
beskriver kraftstasjonen og bringer
en rekke tekniske data. Brosjyren
inneholder en rekke fotos og illustrasjoner, bl.a. et stort panoramakart over utbyggingsområdet. Både
tekst og billedunderskrifter er
oversatt til engelsk. Brosjyren kan
fåes ved henvendelse til informasjonskontoret.
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Anleggsvirksomheten
vedSima
kraftverk
Av sjefing. Olav Nummedal

Ved Kongelig resolusjon av 18. mai 1973 fikk NVE Statskraftverkene tillatelse
til utbygging av Eidfjord Nord prosjektet. Søknad om utbygging ble lagt fram
høsten 1968, så det gikk nære på 5 år før klarsignal ble gitt.
En del av denne ventetiden ble benyttet til en grundig planlegging av denne
anleggstekniske utførelsen. Målet var at all anleggsplanlegging skulle være så
avklaret at hvis konsesjon ble gitt var det nærmest bare å trykke på en knapp
og så ville anlegget være igang.
Det vil føre for langt å komme inn på alle momenter som det må taes hensyn
til ved utbygging av et stort kraftanlegg. Jeg vil derfor i det etterfølgende forsøke
å belyse en del av de problemer og oppgaver som vi har møtt, men først en generell orientering om anlegget.

Anleggsområdet
Eidfjord-utbyggingen ligger på Vestlandet, rundt de indre deler av Hardangerfjorden. Bosetningen i området
er hovedsakelig konsentrert om tettstedene Eidfjord og Ulvik. Foruten jordog skogbruk er hovednæringsveien basert på turisttrafikk. Disse stedene blir
ofte betraktet som turistattraksjon nr.
1 i Norge. Spesielt blir Hardangervidda
og Voringsfossen nevnt.
Hardangervidda er et høgplatå på
over 1000 m.o.h. og fra dette platået
renner elvene bratt ned til fjorden. På
platået er det et rikt dyreliv og en har
der Nord-Europas største stamme av
ville reinsdyr. Vøringsfossen med et
fritt fall på 182 m i elva Bjoreia er vel
det mest berømte fossefallet i Norge.
Ved planleggingen er det tatt hensyn
til at den også etter at kraftverket er i
drift, skal kunne renne i sommermånedene slik at turistene skal få se den.
Prosjektområdet ligger i Pre-Cambro grunnfjellregionen i Norge. Under
1100 m er fjellet for det meste gneis
og granitt. Over denne høyden er
grunnfjellet noen steder dekket av
Cambro-Silur
fjell. for det meste
fyllitt.
I området øst for Hardangerjøkelen,
er det store glaciale avsetninger, mens
en i vest og nord for isbreen har lite avsetninger av løsmasser.
Nedbørsfeltet for kraftverket ligger i
hovedsak rundt sørlige del av Hardangerjøkelen og det er derfor naturlig
at hydrologien i området bærer preg

8

FOSSEKALLEN

av dette. Mens vannavløpet fra armer
på isbreen kan være ca. 180 1/s/ km2 er
det bare ca. 30 l/s/ km2 lenger sør og
øst på platået.
I hovedsak omfatter utbygging en
utnytting av to vannsystemer. Det
første kalles Lang Sima og omfatter
elvene Norddøla og Austdøla, samt en
del vann på nordsiden av Hardangerfjorden. Hovedmagasiner er Rundavatn og Langavatn. Det andre systemet omfatter elvene Bjoreia og Sima
og kalles Sy-Sima, og har Sysevatn og
Rembesdalsvatn som magasiner. Disse to vannsystem blir utnyttet i en

Veg fra Osa og opp Austdalen.

felles underjordisk stasjon innerst i
Simadalsfjorden,
Sima kraftstasjon.
Når det gjelder en mere detaljert beskrivelse av anlegget vises til egen
brosjyre.
Anlegget og lokalsamfunnet
A ffieggsplanleggingen startet med å
etablere et nært samarbeid med kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Dette resulterte i at det ble avtalt at alle sentrale servicefunksjoner
som boliger, kontor, lager og verksted
skulle bygges permanente, slik at de
etter anleggstiden kunne overtas av

lokalsamfunnet.
Anleggssenteret ble
lagt til Nedre Eidfjord og inntil idag
har en her investert ca. 30 mill, kr. i
servicebygg
inkludert
vannog
kloakkanlegg.
I følge beslutning i Stortinget skal
dette overtas av lokalsamfunnet til
«svært rimelige vilkår» og forholdene
skulle derfor ligge godt til rette for å
skaffe bygda arbeidsplasser etter at
anleggstiden er over.
Alt i alt har vi etter min mening
hatt et enestående godt forhold til det
distrikt som anlegget ligger i. I dagens
samfunn er det ikke akkurat populært
å kalle seg «kraftutbygger» og derfor
er det desto mer gledelig å vite at til
dette området ble vi ønsket velkommen. Vi har følt at vi er blitt godtatt
på lik linje med distriktets egne innbyggere og på vegne av alle ved anlegget vil jeg få takke for dette.
Samband mellom og til de enkelte arbeidssteder
Starten på alle kraftanlegg er som regel

Olav Nummedal.

at en begynner med vegbygging. Tunnelpåhugg, dammer etc. ligger slik til
at før det egentlige anleggsarbeidet kan
begynne, må det føres veg fram.
I henhold til konsesjonsvilkåra skal
kommunen ved all slik bygging taes
med på råd. Dette blir gjort for at almenhetens interesser skal bli ivaretatt
på beste måte.
Som adkomst til de forskjellige arbeidssteder ved Eidfjord-anleggene er det
bygget ca. 50 km veger. På grunn av
de stupbratte fjella ble dette et omfattende og vanskelig arbeid. Spesielt skal
nevnes vegen fra Osa og opp til fjells,
samt vegen opp til Kjeåsen. Begge to er
både med hensyn til spenning og naturopplevelser vel verdt en kjøretur.
De fleste vegene har vi klart å holde åpne om vinteren, men når brøytekantene har nærmet seg 5 —6 meter
har vi måttet si stopp. I visse perioder
om vinteren skjer derfor transporten
bare med snøkjøretøyer til de mest
utsatte arbeidsstedene.
Både for å skåne naturen for inn-

Det er imponerende dimmensjoner over Sima kraftstasjon, lengde 200 m, bredde 22 m og høyde 40 m.
FOSSEKALLEN
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Taubane til Rembesdalen.

grep samt på grunn av vanskelig terreng har vi bygget taubaner til noen
arbeidssteder. Taubanene- er bygget
for kombinert gods- og persontrafikk.
og de har en lasteevne på 3 tonn. Den
lengste av banene er ca. 8.0 km og
fører fram til arbeidssted Holmavatn
like inn under Hardangerjøkelen.
Samtlige baner er konstruert og levert
av Hordaland Mek. Verksted. Voss.
Ellers har helikopter nesten daglig
vært i bruk ved anlegget. Til ett av
arbeidsstedene har dette vært den
eneste transportmåten foruten snøkjøretøy om vinteren. Telefonforbindelsen er også et viktig kapittel, ikke
minst med hensyn til sikkerheten. Til
vanlig blir det bygget linjer fram til
arbeidsstedene. men på grunn av de
værharde forhold i Osa-rjellene har vi
der måttet bygge egen radiostasjon på
en av fjelltoppene. Stasjonen skal senere brukes i samband med fjernstyring av luker. ventiler etc.
Kraftstasjonen
Allerede før en begynte arbeidet med
kraftstasjonen var en klar over at en
kunne få problemer med bergtrykket.
Etterhvert som en drev fram adkomst
tunneler ble det derfor foretatt målinger og undersøkelser for å få fastlagt
størrelse og retning på hovedspenningene.
Utifra de resultater en kom fram til
ble så både orientering og utforming
av hallen bestemt, likeså måten å
sprenge ut hallen på samt sikringsmetodikken.
10

FOSSEKALLEN

En valgte først å sprenge ut midtstollen av hvelvet og siden resten på
begge sider. Etter hvert som en
sprengte seg fremover ble hvelvet sikret med innstøpte bolter. På boltene er
montert trekantet stålplater.
Etter at utspregning av hvelv seksjonen var ferdig ble det armert med
nett og påført 15 cm sprøytebetong.
Av hensyn til stabiliteten og omfanget av sikringsarbeidene valgte en
å sprenge ut resten av stasjonen i
paller der høyden av pallene ikke
skulle være større enn 6 m. Etter
hvert som veggene ble frigjort ble det
også her sikret med innstøpte bolter.
Totalt er det satt inn ca. 20000 bolter i
stasjonen med en samlet lengde på
over 100 km.
Av hensyn til sprakefjellet måtte en
også bruke mye arbeicIssikring, dette
ble utført med korte (2.5 m) ekspansjonsbolter. Under hele arbeidet hørte
en knitring. spraking og smell fra fjellet. På et parti av hallen der spraken
var særlig sterk, ble en stein slengt fra
den ene veggen til den andre. d.v.s. 22
m. Heldigvis unngikk en alvorlige
skader under arbeidet.
En var klar over at en etter utsprengningen ville få en viss deformasjon av hallen. Dette har en nå
konstatert ved målinger og disse viser
at hallen er blitt ca. 2.0 cm smalere.
Av denne grunn er betongkonstruksjonene over turbindørken gjort fritt
bærende, d.v.s. vegger og dekker har
ikke direkte kontakt med fjellet.

Bemanning og administrasjon ved anlegget
Da anleggsaktivitetene var på topp var
det 1090 ansatte ved Eidfjord-anleggene og i tillegg hadde vi ca. 200 entreprenøransatte.
Disse siste kom fra
montasjefirmaer, maskin- og lastebilentreprenører etc. Til sammenligning
kan nevnes at vi på et visst tidspunkt
var Norges 4. største entreprenørfirma når det gjaldt antall tilsatte. Det er
derfor klart at det har vært noe av en
hovedoppgave å bygge opp en slik
organisasjon og få den til å fungere.
Det tror jeg vi klarte i Eidfjord. Av
den grunn er det nå trist å se at all
den ekspertise som var samlet gradvis
forsvinner, fordi det ikke finnes arbeid
innenfor kraftanleggsektoren for dem.
En del har nok også valgt å forlate oss
fordi de føler at vi nærmest kjemper
med ryggen mot veggen. Det er nå
engang ikke noe hygggelig å arbeide i
en bransje som det til stadig blir rakket ned på.
Framdrift og kostnad
Ved Sima kraftverk vil det i alt bli dreyet ca. 62 km tunneler og 4 km sjakter,
alle med varierende tverrsnitt. Betongarbeidene har vært av størrelsesorden
60 000 m3 og volumet av fyllingsdammene er ca 5.0 mill. m3.
For alle disse arbeidene ble det i
1973 med grunnlag i tidligere erfaringer, satt opp detaljert framdriftsplaner. 1 følge disse skal første aggregat
settes i drift 1 . desember 1979. Vi lå i
flere år jevnt med planene, men på
grunn av nedsettelse av arbeidstiden,
samt at det ble forbud mot nattarbeid,
ble starttidspunktet utsatt tilsvarende.
Det er derfor med en viss glede jeg
nå fastslår at vi greide å nå målet i tide.
Om det har berodd på flaks eller dyktighet kan være usagt.
Kostnadsoverslaget for Sima kraftverk lyder idag på ca. 2200 mill. kr.
Av denne summen er 525 mill. kr. utgifter til permanentutstyr som turbiner, generatorer etc.
Kostnadene har selvsagt steget i anleggstiden, men stort sett i samsvar
med den generelle prisstigningen i
samfunnet.

Sysselsettingenved Eidfjordanleggene i anleggsperioden
Av kontorleder John Kvalvik
Konsesjon for utbygging av Eidfjord
Nord ble gitt våren 1973. Men henblikk på rekruttering av anleggsfolk
var tidspunktet svært beleilig. Vikanleggene var bygget ned og ved Folgefonnanleggene var de største byggearbeidene sluttført. Anleggsarbeiderne fra disse anlegg var interessert
i arbeld ved Eidfjordanleggene, så
rekruttering til oppstarten bød ikke
på problemer.
For folket i Eidfjord var anleggsarbeidet heller ikke noe nytt. Forskjellen
bestod nå i at de kunne få arbeid i
hjembygda, i stedet for å reise ut og
dette tilbud lot de ikke gå fra seg. For
anlegget innebar dette den fordel at
disse arbeiderne kunne bo hjemme så
vi unngikk i første omgang å skaffe
brakkeplass til disse.
Ved årsskiftet 1973/74 var den totale arbeidsstyrken kommet opp i 123.
Nye arbeidsplasser og brakkeforlegninger ble etablert ut over våren-sommeren og høsten 1974 og ved årsskiftet 74/75 var den totale arbeidsstyrken 320.
Etter hvert som nye arbeidsplasser
ble etablert ble behovet for tekniske
funksjonærer. spesielt ingeniører med
2 eller 3 årig teknisk skole, større. Nå
ble det alvorlige problemer.
I tillegg til at vi ikke fikk søkere til
de nye stillingene, sa endel av ingeniørene opp sine stillinger. Arsaken var
enkel. Vi kunne ikke tilby tilfredsstillende lønnsvilkår og var slik sett ikke
konkurransedyktig i forhold til det private næringsliv.
Vi hadde klart å holde på endel ingeniører i ett år og med denne praksis
kunne de gå over i privat virksomhet
med lønnsvilkår som langt oversteg
det vi kunne tilby.
Anleggsledelsen innså raskt at dette
kunne føre til alvorlige konsekvenser
for utbyggingen og saken ble tatt opp
med de sentrale instanser i NVE. Men
saken ble ikke løst over natten. Det tok
år før det lyktes å komme fram til ordninger som ga muligheter til å tilby en
lønn som kunne godtaes.
I 1976 kom dambyggingen igang

for alvor. For sesongen hadde vi behov
for 300 nye arbeidstakere av alle kategorier. Arbeidsmarkedet på Vestlandet
var blitt strammere og vi måtte søke
østover for å kunne skaffe storNrten
av disse. Vi fikk respons på våre utlysninger og klarte å bygge opp en
stamme av sesongarbeidere som vi
lyktes å få tilbake i årene som fulgte.
Det er enkelte grupper av arbeidstakere ved anleggene som er livsviktige.
men som vi så altfor lett glemmer. Jeg
tenker her på kjøkken- og renholdspersonalet.
Da anleggsvirksomheten
var på
topp i 1978 —1979 var antallet 130.
Dette personalet sørget for mat og renhold for en arbeidsstyrke på ca. 1300
mann. Hva dette innebærer av arbeid
og omtenksomhet er det de færreste
som har kjennskap til.
Trivselen på en arbeidsplass er avhengig av dette personalet og de bør få
en større plass når «blomstene» skal
deles ut.
Eidfjord-anleggene ble forskånet for
«gjennomtrekk» av betydning i arbeidsstyrken. Vi har hatt en stabil og god
arbeidsstyrke som nå i løpet av 1980

«av naturlige årsaker» forlater anlegget
for å ta fatt på nye arbeidsoppgaver.
Det er beklagelig at vi ikke makter å
skaffe fortsatt beskjeftigelse i NVE for
disse arbeidstakere. De har fulgt våre
anlegg gjennom mange år og de representerer over 100 av landets kommuner. Vi vil aldri klare å bygge opp igjen
den stamme som nå forlater oss.
Vi takker for innsatsen ved Eidfjord-anleggene og ønsker dem tillykke på de nye arbeidsplasser.

600 000 kroner
til Jølster
Hovedstyret i NVE har tilrådd at L/L
Jølster Kraftlag gis tilsagn om en tilleggsstønad på inntil 600 000 kroner
for bygging av en transformatorstasjon på Skei i Jølster og tilknytning av
linjenettet ved stasjonsområdet.
Transformatorstasjonen
bygges i
samarbeid med L/L Firdakraft. som
også leverer kraft til Jølster. Etter de
reviderte planene for stasjonen, vil
Jølsters andel av kostnadene komme
opp i et beløp på nesten 4,4 millioner.
Da er kostnadene for tilkobling av
linjene medregnet.

John Kvalvik.

Tidligere har Jølster Kraftlag fått
tilsagn om statsstønad på inntil 1.2
millioner kroner. Hovedstyret har nå i
tillegg avbefalt at det blir gitt tilsagn
om inntil 600 000 kroner i tillegg. I
senere budsjettår vil man så komme
tilbake til spørsmålet om tildeling av
statsstønad på inntil 2.5 millioner kroner.
FOSSEKALL,EN
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Sima kraftverk
permanent maskinteknisk utstyr
Av overing. Knut Resell

Et kraftverk har maskintekniske installasjoner som fordeler seg over hele
kraftverksområdet, men mange av dem er ofte ikke lett synlige. Den mest
oversiktlige måten å presentere disse installasjoner på, er vel å følge vannveien
fra reguleringsområde til utløp.
Sima kraftverk består som kjent av to uavhengige vannveisystemer, LangSima og Sy-Sima, og vi tar først for oss Lang-Sima.
Innerst i tilløpsområdet fmnes en del
mindre luker, men disse skal vi ikke
hefte oss større med, og vi begynner
ved dam Langavatn. Her er det i omløpstunnelen anordnet to tappeluker
etter hverandre, slik at den ytterste er
hovedluke og den innerste revisjonsluke. Største trykk på disse luker som
har en lysåpning på 1,5 x 2,75 m2, er
47 m.v.s. Lukene manøvreres med hydrauliske spill.
Ved inntaket i Langavatn er det en
rulleluke med dimensjoner 2,75 x 4,3
m2, beregnet for et maksimalt trykk på
54,5 m.v.s. Den manøvreres med
skruespill.

Ved Rundavatn er også 2 stk. tappeluker anordnet som ved Langavatn,
mens inntaket har en spjeldventil med
diameter 2,8 m2 og dimensjonert for et
maksimalt trykk på 172,5 m.v.s. Dette
trykk kan opptre på nedstrøms side,
mens det den andre veien også kan bli
en trykkdifferanse på 54,5 m.v.s. Ventilen er derfor konstruert for å kunne
tette begge veier.
Inntakene ved
Langavatn
og
Rundavatn skal normalt ikke være
åpne samtidig, og stengeorganene er
derfor forriglet elektrisk slik at det ene
alltid er stengt.

Kule‘entil for ror Lang-Sima under transport til Kjeåsen.
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Fra inntakene og fram til der den
stålpansrede sjakten begynner leder en
tunnel uten maskintekniske installasjoner.
Lang-Sima har ikke åpent svingebasseng, men et luftputekammer.
Dette kammer må under oppfylling av
tunnelen fylles med luft for å gi tilstrekkelig demping av trykkstigning,
og det må kunne etterfylles for å erstatte eventuell lekkasje.
Da første gangs oppfylling krever en
forholdsvis stor luftmengde, har en
valgt en større kompressor til bruk ved
denne oppfylling.
Kompressoren leverer 1200 Nm3/ h
ved et trykk på 30 bar.
Denne er flyttbar og kan brukes ved
andre tilsvarende anlegg.
For den permanente overvåking av
luftnivået i luftputekammeret er valgt
3 stk. kompressorer med en ytelse på
98 Nm3 med 50 bars trykk for hver

kompressor. Rørledningene mellom
kompressorer og kammer er utført i
rustfritt stål.
Den pansrede del av sjakten begynner med en inntakskonus med innløpsdiamter på 6500 mm, og er forsynt
med en finvaregrind med lysåpning 40
mm mellom stavene. Konusen går
over i et rør med diameter 3400 mm
som fører fram til ventilkammer 200
m lengre nede.
Ovenfor ventilkammer er et adkomstkammer med et demontertbart
rørstykke for adkomst til tunnel.
1 ventilkammeret er plassert en avstengningsventil, som om nødvendig
kan lukkes mot vannstrøm.
Da ventilen har et konstruksjonstrykk på 600 m.v.s., er den utført som
kuleventil. Den har en nominell diameter på 2100 mm, og styres av vanntrykket over torusservomotorer. Totalvekt av ventil 98 t, transportvekt 95 t.

Transport av ror til sjaktpansring.

Fra ventilen går rørdiametern via en
konisk del igjen opp til 3400 mm diameter og via et bend går så røret over i
skråsjakten med helning 450.

:
Sjakt med
pansring.

skinnegang,

før

montasje

Montorene på plass %edrørskjot.

Rørene blir under montasjen firt ned
fra toppen av sjakten langs en skinnegang, og til denne nedfiringen brukes
et wirespill med en trekkraft på 23 t.
Rørene fires ned i lengder på 6 m og
blir så sveiset til det nedenforliggende,
for deretter å støpes inn.

Maling av partiet omkring skjøten.

Ringledning for turbin Lang-Sima under
montasje.

Lengden på den rette del av sjakten fra
knekkpunkt til knekkpunkt er ca. 856
m, og diameteren går trinnvis ned til
2700 mm foran nedre bend, som danner overgangen til den horisontle delen. Her innlagt et bukserør med avgreninger til de to turbinene. Grenrørsdiametern er 1700 mm, men går ned
til 1500 mm. Ved innløpet til kuleventilene, som er avstegningsorgan foran
turbinene. Stålpansringen har platetykkelser fra 90 mm til 28 mm, og den
totale stålvekt er ca. 3750 t.
FOSSEKALLEN
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Kuleventilene er konstruert for et
trykk på 1267 m.v.s og er trykkprøvet
med 1900 m.v.s. Pådraget er trykksvannsstyrte torussermotorer, og ventilene er utstyrt med revisjonstetning.
Turbinene for Langsima er konstruert for en ytelse på 260 MW ved en effektiv fallhøyde på 1065 m.v.s. og
428,6 o/ min. De er utført som vertikale peltonturbiner med 5 stråler, og
størst strålediameter er 220 mm.
Hjulet er helstøpt i krom-nikkel-stål
(13 —4) og har en utvendig diameter
på 3900 mm. Vekten av hjulet er 17 t.
Da de to inntaksmagasinene Rundavatn og Langvatn har en høydedifferanse på vel 100 m vil turbinene kunne yte vesentlig mere enn høyeste
driftstrykk enn merkeytelsen, da merkefallhøyden ligger på en teoretisk optimalverdi.
Vi skal raskt gå igjennom Sysima på
samme måte, men tar da bare for oss
det som er spesielt for dette anlegg, og
begynner ved Sysenvatn.
Omløpet har her ventiler for eventuell nødtapping, en spjeldventil og en
konusventil med diameter henholdsvis
2600 mm og 1800 mm, og konstruert
for et trykk på 100 m.v.s. Her er dessuten installert et tappearrangement
med en spjeldventil og en ringventil
som skal levere den konsesjonsbestemte vannmengde til Vøringsfossen.
Fra hovedmagasinet Sysenvatn fører en tunnel vannet over til Rembesdalsvatn, som er inntaksmagasin for
Sysima. Ved Sysenvatn er inntak i to
høyder, med en luke i hovedinntak 3,0
x 5,0 m2 og en i bunninntak 2,6 x 4,1
m2. Ved tunnelens utløp i Rembesdalsvatn er en tappeluke som skal regulere vanntilførselen til vatnet. Denne luke har lysåpning 2,0 x 4,0 m2 og
et maksimalt trykk på 87 m.v.s. Den
styres av et hydraulisk spill med ytelse
250 t.
omløpstunnel ved Rembesdalsvatn
er et tappearrangement med en spjeldventil med diameter 1500 mm.
Inntaket til tilløpstunnelen har en
rulleluke med lysåpning 3,1 x4,8 m2
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dimensjonert for et maksimalt trykk
på 57 m.v.s. og utstyr med hydraulisk
spill med løfteevne 140 t.
Tilløpstunnelen til Sysima har adkomst i begge ender gjennom tverrslagsporter med lysåpning 2,6 x2,6 m2.
Porten i nedre ende av tunnelen får et
trykk på 290 m.v.s., mens den øverste
får et statisk trykk på 60 m.v.s. Men
både denne porten og ventilen ved
Rembesdalsvatn er dimensjonert for å
tåle et trykkstøt på opptil 290 m.v.s., i
med
sabotasjehandlinger
tilfelle
sprengstoff mot dammen.
Sysima har en åpen svingesjakt for
en utjevning av trykkstøt, og trenger
derfor ikke utstyr for lutfpute.
Den pansrede del av sjakten begynner med en inntakskonus med diameter 8000 mm ved innløp. Den har
en varegrind med lysåpning 40 mm
mellom stavene. Konusen går over i et
rør med diameter 4000 mm. Denne
del av røret frem til avstengningsventil er ca. 95 m lang og går ved ventilen
ned til 2700 mm i diameter. Ventilen
er her som ved Langsima en kuleventil
toruspådrag.
med trykkvannsstyrt
Konstruksjonstrykket er 326 m.v.s. og
prøvetrykk 510 m.v.s Transportvekten
av ventilen, som er det tyngste kolli i
Kjeåsenområdet, er ca. 100 t., mens
ventilens totale vekt er 138 t. Fra ventilen går stålrøret igjen opp til en diameter på 3900 mm og via et bend
over i skråsjakten, som også her har
en helning på 450, og er 848 lang fra
knekkpunkt til knekkpunkt. Diameteren går trinnVis ned til 3000 mm foran
nedre bend. Etter bendet kommer så et
bukserør med innløpsdiameter 2850
mm og utløpsdiameter på de to grenene 1900 mm.
Da Sysima ble projektert, var dimensjoneringen av dette bukserøret
delvis bestemmende for installasjonen.
Med de erfaringer en da hadde, var de'
dimensjoner som ble valgt, de absolutt
største en mente var forsvarlig ut fra
og sveisetekniske
materialtekniske
hensyn.
Grenrørene inn til de to turbiner har
en diameter på 2100 mm, og går ved
ventilene ned til 1900 mm i diameter.

Platetykkelsen varierer fra 90 mm
til 30 mm i sjaktpanseringen, og den
totale stålvekt er ca. 3500 t.
foran turbiAvstegningsventilene
nene er kuleventiler som ved Langsima, med nominell diameter 1900
1000 m.v.s.
mm, konstruksjonstrykk
og prøvetrykk 1500 m.v.s.
Turbinene på Sysima er i ytelse de
største peltonturbiner som hittil er laget. De har en merkeytelse på 315
MW ved en effektiv fallhøyde på 885
rn.v.s. og et omdreiningstall på 300
o/min.
Løpehjulet har en utvendig diameter
på 5060 mm, en strålesirkeldiameter
på 4060 mm og veier totalt ca. 37 t.
Det er helstøpt i krom-nikkelstål 13/4.
Strålediameteren ved normalytelse er
278 mm, og turbinen har 5 stråler.
Turbinakselen har en diameter på
1090 mm og en lengde på 6350 mm og
veier ca. 60 t.
Diameteren i turbinhuset er 12 m,
hvilket betyr en grunnflate på ca. 113
m2.
tillegg til ovenfor nevnte utstyr har
en også maskintekniske innstallasjoner
som hjelpeinnretninger. I stasjonshallen er 2 stk. traverskraner med spennvidde 18 m og løfteevne hver på 270
t. Ved løfting av de tyngste generatordeler brukes begge kraner med et åk
opphengt i de to krankroker.
For kjøling av generatorer og transformatorer er installert 4 stk. kjølevannspumper med ytelse 16 m3/min
ved en løftehøyde på 40 m.v.s. Kjølevannet pumpes opp i et basseng og fordeles derfra til de respektive aggregater. Alle kjølevannsrør er rustfritt stål.
Etter avløp fra kjølerne kan det oppvarmede vannet pumpes ut til settefikraftstasjonen.
utenfor
skanlegget
Dette besørges av 3 stk. pumper med
en ytelse på 2450 1/ min. og 4 stk.
pumper med en ytelse på 1450 1/min.
Rundt omkring i kraftverket finnes
også en del mindre kraner og løfteinnretninger for å lette montasje og demontasje. Dessuten er det på kaien
utenfor kraftstasjonen en derrickkran
med løfteevne 40 t for lossing og lasting av gods som går sjøverts.

Enda mangler hjul.

Nålservomotorer på plass.

Spill for nedfiring av ror.

Driftsklar turbin.
FOSSEKALLEN
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To ordførararmed kontroversiellesynspunkt:

NVE

ein god etat for distrikta!

Av Tor Inge Akselsen
Ulvik og Eldfjord ville fått att
meir for kraftutbyggjinga om
Eidfjord hadde vore eigen kommune den gongen dei viktigaste
sporsmåla vart drofta.
Det er fortsatt utforståeleg at
naturverninteressene
klarte
å
stoppe Hordaland fylke og kommunane med hensyn til utbyggjing
eller vern av Veig — eller rettare
Eidfjord Sor.
I saker som har med vasskraftutbyggjing å gjere, må vi i storre
grad låne oyre til ekspertane.
NVE er ein god etat for distrikta!
Det er sant som det er
sagt:Jakob
Sæbo
og
Ragnvald
Fleten
manglar ikkje kontroversielle synspukt.
Og dei er ikkej redde for å hevde
dei.
Sæbø er ordførar i Eidfjord. Nå på
andre perioden. I 1964 vart Eidfjord
slått saman med kommunane Ullensvang og Kinsarvik. Frå første stund
arbeidde eidfjordingane for skilsmål.
Eidfjord vart eigen kommune att i
1977. Jakob Sæbø har ein ikje uvesentleg del av æra for at dei klarte å rive
seg laus frå storkommunen Ullensvang.
Ragnvald Fleten er ordførar i Ulvik,
den andre kommunen som er berørt
av utbyggjinga. Fleten er no inne i sin
tredje periode som kommunal topppolitikar. Ulvik har i dag omlag 1380
innbyggjarar
— Eidflord har rund
1220. Begge stadene er det primærnæringane og turismen som dominerer.
Vi møtte -dei to ordførarane til ein
samtale, i heradshuset i Ulvik.
— Både Eidfjord og Ulvik vil i åra
framover få store skatteinntekter av
kraftutbyggjinga. Kva skal pengane
brukast til?
Sæbo: Eit felles trekke for begge
kommunane
er at næringslivet er
svakt utbygd. Derfor er det naturleg at
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Ordforarane Jakob Sæbo (t.v.) og Ragnvald Fleten er samde om at dei har fått mykje att
for Eidfjord-utbyggjinga. Her er dei ved ferjeleiet I Bruravik. Bak del har M /F Eldfjord
nettopp lagt til kai.

store delar må brukast til utvikling av
næringslivet.
Fleten: Dessutan har både Eidfjord
og Ulvik relativt stor gjeld i forhold til
innbyggjar-talet. Så det skal ikkje bli
vanskeleg å flnne noko å bruke pengane til!
Har Eidfjord og Ulvik klart å
samarbeide i den perioden arbeidet
med Eidfjord-anlegga har stått på, eller har det vorte mest krangel om kven
som skulle få mest?
Sæbo: Samarbeidet har vore godt.
Men vi hadde sjølsagt gjerne sett at
Eidfjord var eigen kommune den
gongen utbyggjinga tok til. Da kunne
vi ha starta samarbeidet tidlegare, 6g.
Når det ikkje skjedde, måtte vi berre
prøve å gjere det beste ut av det.
Fleten: Sæbø har rett i det han sier
her. Eg kan vise til eit døme. Da utbyggjinga tok til, fekk Ulvik og Ullensvang oppfordring om å starte tingingar
for å bli samde om deling av skatteinntektene frå kraftverka. Ullensvang sa
nei tilslike tingingar. Det trur eg ikkje
Eidfjord hadde gjort om den hadde
vore eigen kommune på den tida.
Sæbo: 'Ellers er det vanskeleg å
trekke fram einskilde døme på kva
samarbeidet mellorn Ulvik og Eidflord
—

har gjeve. Vi må tross alt sjå det heile i
samanheng. Eg trur i alle fall at vi ville
ha fått betre kommunikasjonar om vi
hadde fått starta samarbeidet tidlegare.
Vi la til dømes fram krav om fast vegsamband mellom Eidfjord og Ulvik.
Ullensvang ville imidlertid ikkje kjøre
fram dette kravet. Ferjesambandet vi
fekk mellom Bruravik og Brimnes, må
ein sjå på som eit plaster på såret for
dette.
Men noko har de vel fått att for
utnyttinga av naturressursane?
Sæbo: Fallrettane i dette vassdraget
vart selde allerede ved århundreskiftet.
Vi har fått vente lenge på at ressursane
skulle bli utnytta. I samband med utbyggjinga har vi satsa mykje på
grunnlagsinvesteringar
— som vegar,
vatn o.l. Dette har vi gjort på ein slik
måte at det skal kome ettertida til gode.
No håper vi at dette skal gje seg utslag
for næringslivet i distriktet.
Kva med Ulvik, Fleten?
Fleten: Vi har nok ikkje vore så
flinke som Eidfjord når det gjeld
grunnlagsinvesteringar.
Hovedkravet
frå vår side var at utbyggjinga skulle
leggjast til Osa, og ikkje til Simadalen i
Eidfjord. Da kraftstasjonen vart flytta

til Simadalen likevel, bøygde vi oss for
det fordi vi såg det fornuftige i ei slik
endring ut frå dei planene som da var
aktuelle. Men slik reguleringa vart til
slutt, utan Eidfjord Sør, kunne kraftstasjonen like godt ha lege i Osa. Vi har
derfor kome dårleg ut om ein ser det vi
sit att med i høve til kor stor del av tilsigsområdet som ligg innanfor Ulvik
sine grenser.
Men kommunen får overta anlegga etter Statskraftverka i Osa, det
er bygd veg frå Osa til Rundavatn og
Langvatn osb. — i tillegg til den okonomiske fOrdelen Ulvik får av reguleringa?
Fleten: Vi har fått att mykje. Det er
ret. Osa-bygda vart mest øydelagd av
verksemda tidleg på dette hundireåret,
da Fossekompaniet ville byggje ut
vassdraget. Tyskarane, som 6g arbeidde med planer for utnytting av
vasskrafta, fér ikkje finare fram. Men
no.har Statskraftverka tatt til med oppryddingsarbeid. Vi skal overta dei eigedomane NVE ikkje har bruk for, og
det er bygd veg opp til Rundavatn

og

Langvatn. Det får nok mykje å seie for
reiselivet her.
Sæbo: Og vegen til Bruravik og ferjesambandet er til stor nytte for begge
kommunane.
NVE har i enkelte kretsar ord
på seg for å vere ein byråkratisk institusjon og ein vanskeleg samarbeidspartnar. Kva meiner ordforarane?
Sæbo: Samarbeidet har i alle fall
vore så godt at mange kunne ha noko
å lære av det. Eg kan til dømes nemne
samarbeidet mellom NVE og Vegvesenet, som har resultert i at store samferdsleproblem har vorte løyste. Det
gjeld først og fremst riksvegen gjennom Måbødalen. Her kunne det kanskje ha vore gjort meir.
Fleten: Eg tykkjer åg at samarbeidet
med Vassdragsvesenet har vore godt.
Statskraftverka har ikkje gjeve noko
ved dørene. Men dei har vore villige til
å tinge. Og tingingane har alltid vore.
førde i ein sakleg tone.
Sæbø: Her tykkjer eg det er rimeleg
å nemne anleggsleiinga spesielt. Dei
har vist særleg god samarbeidsånd.

Tyder det på at de ikkje er nogde
med innstillinga i Oslo?
Fleten: Nei. Vi har møtt samarbeidsvilje i Oslo, og.
Sæbo: Utan tvil.
Men når ordforarane no forst
har sjansen, har dei vel 6g kritiske
merknader?
Fleten: Eigentleg ikkje. Det blir i
dag kasta alt for mykje skitt på NVE i
utrengs mål.
Sæbo: Vassdragsvesenet er ein god
etat for distrikta.
Vi takkar og bukkar!
Sæbo: Vi kjem til å sakne anleggsfolka når dei dreg herifrå. La meg
leggje til at vi gjerne hadde sett at Eidfjord Sør hadde vorte utbygd!
Fleten og Sæbo er med andre
ord ikkje glade for forslaget om å
gjere store delar av Hardangervidda
til nasjonalpark?
Fleten: Vi er ikkje det, nei.
Sæbo: Når kommunane og fylket
gjekk inn for at Eidfjord Sør skulle
byggjast ut, var det utforståeleg for
meg at Stortinget kunne gå inn for
noko anna. Dessutan må ein tenkje på
energisituasjonen. Vasskrafta er tross
alt ein evigvarande ressurs.
Fleten: Eg -tykkjer 6g det er ufatteklarte å
leg at natutverninteressene
stoppe fylket og kommunane. Det ville
ha vore meir forståeleg om denne
gruppa hadde prøvd å gjere ei slik utbyggjing så skånsom som mogleg.
Sæbo: Dessutan er vi da ikkje vandalar, vi som vil ha regulering, heller.
Vi har da vist at vi kan ta vare på Hardangervidda fram til no. Eg vil faktisk
påstå at det er måten vi har forvalta
ressursane på, som har gjort vidda så
attraktiv.
Senterpartiet, som Fleten representerer, ser ut til å ha vorte ein bastant motstandar av kraftutbyggjing. I
Sæbos parti, Arbeiderpartiet, er åg
motstanden relativt stor. Er det ikkje
vanskeleg å sitje i slike parti og vere
tilhengarar av vassdragsregulering?
Sæbo: Neida. Dei fleste motstandarane endrar nemleg syn på slike problem berre dei får sakene nært innpå livet. Og eg vil gjerne få seie dette: Vi

har ein statsetat her i landet til å ta seg
av slike spørsmål. Denne etaten er
bygd opp med brei ekspertise. Da kan
vi ikkje godta at lekfolk trekker både
prognosar og råd i tvil. Kva skal vi i så
fall med ekspertisen?
Du er klar over at du no vil bli
skulda for å vere ein ukritisk tilhengar av eit slags ekspertvelde?
Sæbo: I akkurat slike saker trur eg
bestemt at vi i større grad må låne øyre
til ekspertane.
Kva med Fleten i Senterpartiet.
Du er på kollisjonskurs med partilina?
Fleten: Eg kjem da godt overeins
med partiet mitt. Sjøl ser eg vassdragsregulering som ei samordning av dei
lokale interessene. I og med at det tydelegvis blir vanskeleg for kommunane å få kompensasjon for at vassdrag blir verna, har vi ikkje råd til å la
ressursane liggje. Dessutan er kraftutbyggjing nOko heilt anna i dag enn det
var berre for kort tid sidan. No blir det
tatt mykje meire omsyn til naturverninteressene

og til krav frå distrikta.

Kva for ein karakter vil Jakob
Sæbo og Ragnvald Fleten gje den debatten vi har om aktuelle vassdragsreguleringar i dag?
Sæbø: Det er vanskeleg å gje ein generell karakteristikk. Men la oss sjå på
debatten om Alta-utbyggjinga. Du får
ikkje meg til å tru at motstanden mot ei
forsiktig utbyggjing av vassdraget er så
stor i Finnmark som massemedia vil
ha det til.
Fleten: Massemedia legg i dag alt
for lite vekt på å ha eit avbalansert forhold til slike saker. Dessutan blir det
gjort for lite for å få fram kva distrikta
meier.
Til slutt: Ville Eidfjord og Ulvik
ha gått inn for Eidfjord-utbygginga
dersom avgjerda skulle treffast i dag?
, Sæbo: Med NVE som samarbeidspartnar blir svaret ja.
Fleten: Eg vil åg skrive under på
det. Men vi reknar sjølsagt ikkje med
at alle bruer er brende om anleggsperioden snart er slutt. Vi håper på eit
godt samarbeid med driftsavdelinga,
6g.
FOSSEKALLEN
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VellykketEidfjord,men . . ?
Av bygningssjef P. T. Smith

Igangsettingen av de første maskinene i Eidfjord betyr en meget
betydelig tilvekst til norsk energiforsyning. Gjennom mange ti-år
fremover vil dette anlegget yte sitt bidrag av billig og fornybar energi
til norsk samfunnsliv. Det er neppe stor spåmannskunst å forutsi at vi
kommer til å verdsette dette bidraget stadig høyere etter hvert som
verden mer og mer nærmer seg en virkelig energikrise.
Denne utbyggingen er altså på det
nærmeste lykkelig gjennomført, — en
kunne kanskje si som en rutine av en
organisasjon som har spesialisert seg
på dette feltet. Terminplanen, satt opp
ved starten i 1973, har holdt, bortsett
fra den endring som arbeidsmiljøloven førte med seg. Det opprinnelige
overslag har, — nær sagt selvfølgelig,
— ikke holdt, men det er det i sannhet mange grunner til. årsakene blir
nå underkastet en grundi'g gjennomgåelse.
Samtidig og parallelt med virksomheten i Eidfjord har den samme organisasjonen også gjennomført utbyggingen av Oksla kraftverk i Tyssedal.
Dette synes å ha gått nærmest upåaktet
hen, men det er dog bygget en kraftstasjon med en installasjon på 200 MW
og med tilhørende tunneler og øvrige
anleggsdeler.
Tilsynelatende er disse prosjektene
gjennomført uten problemer. Selvfølgelig har vi møtt de «vanlige» vanskeligheter
av
teknisk
og
teknisk/økonomisk
art. oppgaver av
denne størrelse vil alltid føre til konfrontasjon med forhold vi ikke har
kunnet forutse. likegyldig hvor nitid
planleggingen på forhånd har vært.
Dette er «betingelser» vi er vant med
og som vi venter å måtte takle, de er
nærmest utfordringer som tiltaler vår
fighting spirit.
Men: vi har problemer i vår kraftutbygging. Jeg tenker her ikke på den
motstand enhver utbyggingsplan blir
møtt med fra naturvern- og nullveksthold, men på hva jeg vil kalle interne
problemer. I anleggsdriften har vi
gjennom år hatt vanskeligheter med
en forsvarlig oppdekking av funksjonærer i nøkkelstillinger. Årsakene er
— i alle fall for en stor del — velkjente: Statens lønnsbetingelser ligger håpløst etter. statens personalbedrift er
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bundet av, er særdeles uegnet for anleggsvirksomhet. I noen grad har vi
hittil kunnet motvirke disse drawback
fordi vi har hatt de største og mest
interessante oppgavene i feltet å tilby
våre ansatte. Nå ser det ikke ut til at
disse store jobbene har samme tiltrekningskraft lenger. Lønnsgapet er etterhvert blitt .for stort, samtidig som
andre forhold kommer til: anleggslivet
er ikke så ettertraktet som før. folk
Venter seg nå mer en 9 —4 jobb,
mann og kone skal helst begge ha
arbeide, hvilket er vanskelig å realisere i de strøk det her gjelder, den
usaklige agitasjon mot vannkraften
spiller kanskje også inn.
Et vesentlig moment kommer til:
den tafatthet som i lange tider har preget holdningen til kraftutbyggingen
har ført til uvisshet og utrygghet og
svekker rekrutteringen til bransjen ytterligere. For Eidfjord betyr mangelen
på et «neste anlegg» at vi kommer til å
miste verdifulle medarbeidere.
Resultatet er at vi i anleggsdriften
arbeider med en bernanning på ledersiden som er på grensen til det forsvarlige. (Når det gjelder arbeiderne
har vi ikke de samme vanskeligheter.
Disse er ikke bundet til statens lønnsregulativ, og vi må betale lønninger
diktert av markedsforholdene). På anleggene har vi ennå — en dyktig og
interessert medarbeiderstab som gjør
en flott innsats, under vanskelig forhold, men reservene er betenkelig
små. og det er nesten umulig å få
ansatt erfarne folk til erstatning for
avgang. Det økonomiske og sikkerhetsmessige ansvar ved anleggsdriften
veier tungt, og vi har spurt oss selv
mange ganger hvor lenge vi tør fortsette om ikke forholdene bedrer seg.
NVE s anleggsdrift i egen regi bør
ikke svekkes. Statskraftverkene planlegger, prosjekterer-, bygger og driver

en betydelig del av de norske kraftverk, og denne kombinasjonen med
sin mulighet for utnytting av erfaringer, med feed-back tilbake til planlegging/prosjektering
er et vesentlig
aktivum. Skal imidlertid vår virksomhet i egen regi være en faktor av
betydning, må den ha omfang som
gjør at vi i landssammenheng betyr
noe på anleggssiden. Vi står i fare for
å miste denne posisjon og er redde for
at har vi først sluppet taket, kan det
bli vanskelig å bygge virksomheten
opp igjen. Finnes det botemidler? Etter min mening, ja. Statskraftverkene
må få en friere stilling til statens
lønnsregulativ, slik at vi bedre kan
belønne ekstra innsats og også bedre
tilpasse oss tilbud/etterspørsel: Også
friere i forhold til statens innfløkte
regelverk, som er særdeles lite hensiktsmessig for anleggsforhold. Et annet virkemiddel ville etter min mening
være ennå viktigere, nemlig en «rimelig bindende langtidsplan» som en rettesnor for vår virksomhet fremover,
slik at våre ansatte bedre kunne vurdere sine utsikter. En slik plan ville
sette oss i stand til å disponere på
lengre sikt, og derved fol-valte menneskelige og materielle resurser bedre.
Jeg er klar over at dette ønsket i
øyeblikket nærmest er utopisk, fordi
det politisk ikke lar seg gjennomføre.
Det første punktet burde imidlertid
kunne la seg realisere, her er det «bare» spørsmål om administrative forføyninger. Det er viktig å merke seg
at vi tidligere hadde en slik friere
stilling gjennom «bygningsfullmakten». Bestrebelsen burde altså gå ut på
å få igjen denne!
Ved hovedkontoret i Oslo står vi
overfor de samme problemer som ved
anleggsdriften, selv om vanskelighetene kanskje i øyeblikket ikke er så
iøynefallende. Men på sikt kan situasjonen også her bli meget bekymringsfull. Vi har mange eksempler på
at våre erfarne folk er meget ettertraktet andre steder, det beviser den lønnsøkning de oppnår. Rekrutteringen er
vanskelig, årsakene vel mye de samme som skissert tidligere. Et forhold

Av avd.ingeniorene Bård Aspen og Kjell Erik Stensby

Kurs om dammer-erfaringer
og nye forskrifter
gjør seg spesielt gjeldende ved Oslokontorene: vi har gjennom mange år
blitt nektet utvidelse av vårt personale, — det siste er jo at vi skal bygges
ned sentralt, samtidig som kravet til
alle mulige slags utredninger, redegjørelser, vurderinger og beregninger er
økt kolossalt. Det ser ut til at overliggende organer ikke har innsett at det
her inå oppstå problemer. Kanskje har
vi laget ris til vår egen bak ved alltid å
anstrenge oss til det ytterste for å
effektuere alle ønsker. Det bidrar ikke
til glede ved arbeidet at vi nok av og
til har følelsen av at endel av ekstraarbeidet mer har til hensikt å trenere en
sak enn å fremme den.
Vannkraftperioden
er slett ikke
forbi, slik det ble hevdet for noen år siden. Jeg tror det etter hvert vil bli klart
at «vår vidunerlige vannkraft» mer og
mer vil fortjene denne betegnelsen.
Selv med de vedtatte begrensninger er
det mange nye, store oppgaver å gjennomføre, samtidig som det er klart at
svært mange gamle verk vil gi stor gevinst ved utbygging. Det vil sikkert
være meget lønnsomt å holde vedlike
vårt utbyggingspotensiale!
Ved den vellykkede gjennomføring
er vår hittil største oppgave kan det
synes upassende å fremme synspunkter som jeg har gjort det i disse linjer.
— 1 dette nummer av Fossekallen er
det mange bidragsytere som beskriver
hvorledes vi løste oppgaven Eidflordutbyggingen. Jeg har følt at de problemer jeg her har behandlet også burde
komme frem. Og jeg har gjort det i
vissheten om at vårt erfarne personale
på alle plan er vår viktigste ressurs, og
alt må gjøres for å holde denne ressurs intakt!
Eidfjordutbyggingen er på det nærmeste gjennomført. Den har budt på
utfordringer og vanskeligheter som vi
har fått bryne oss på, som har gitt oss
nye erfaringer og som vi derfor har
vokset på. Jeg tror vi kan se på vårt arbeide med stolthet. Til alle som medvirket ved dette prosjektet — fra den
første spede planlegging til det ferdige
verk, ved skrivebord, tegnebrett, på
verksted og på anlegg — sier jeg takk
for god innsats!

Som mange av Fossekallens lesere kjenner til, har det de tre siste årene
vært et utvalg i arbeid med forslag til forskrifter for dammer. Det har
lengre tid også framkommet ønsker om et kurs som skulle ta opp emnene planlegging, bygging og vedlikehold av dammer. Da utvalget hadde
levert sitt arbeid var det derfor naturlig at dette kurset kom i stand.
Kurset ble arrangert på Pers Hotell på Gol i tiden 5 —7 mars. Arrangør var Norske Sivilingenierers Forening i samarbeid med Norges
avdeling av den internasjonale komite for store dammer og Reguleringsforeningens Landssammenslutning, Servicekontoret for driftserfaringer.
Kursets innhold
Kurset tok opp forskjellige sider ved
dambygging, både gjennom foredrag
og etterfølgende diskusjoner. Hovedemnene kan kort summeres slik:
flomberegninger
skader, reparasjoner og erfaringer
kontroll og oppfølging
miljøvern og landskapspleie
risikoanalyse
de nye damforskriftene

Damforskriftene
Damforskriftene er delt i to deler, en
del som er kalt «Forskrifter» og en del
som er kalt «Regler og anbefalinger».
Den første delen angir grunnleggende
krav og prinsipper (funksjonskrav).
Den andre delen er et supplement til
«Forskrifter». Det er her gjort rede for
hvordan funksjonskravene kan oppfylles. «Regler og anbefalinger» er
ment å kunne revideres og suppleres.
Denne delen kan sies å skulle inneholde den erfaring og viten man har
ervervet etter mange års dambygging
her i landet. For enkelte vil derfor
denne delen, slik den nå er, inneholde
lite helt ukjent stoff.

I alt var det 13 foredrag samt en avsluttende paneldebatt
de nye damforskriftene. Det vil føre for langt å
komme inn på de enkelte foredrag, vi
viser derfor til kurskompendiet. Enkelte emner vil vi likevel omtale noe
nærmere.

Flomanalyser
Det vesentligste nye er i avsnittet om
flommer og flomvannstander, tildels

Bård Aspen

Kjell Erik Stensby
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Elforsyninga og informasjonssvikten

Som tidlegare NVE-ar les eg Fossekallen med interesse. I nr. 1- for
1980 er der eit intervju med redaktøren i Nordlys, Reidar Nilsen.
Dette intervjuet burde lesast nøye
av alle som har ansvar og interesse
for elforsyninga her i landet. Det
rører nemleg ved faktorar som
sterkt har medverka til den situa-

også avsnittet om dimensjonering og
utførelse av flomløp og tappearrangementer. Det skal nå utføres flomfrekvensanalyser for å finne sammenhengen mellom tilløpsflommens størrelse og hyppighet. Den dimensjonerende tilløpsflom skal ha et gjentaksintervall på 1000 år. Avløpsorganene
skal kunne avlede en dimmensjonerende avløpsflom ved det som er kalt
dimensjonerende
flomvannstand
(DFV). I tillegg skal det påvises at dammer og avløpsorganer er dimensjonert
tilstrekkelig til at den såkalte påregnelige maksimale flom (PMF) kan opptre
uten at det oppstår dambrudd, men det
kan tillates at dammen overtoppes.
Denne flommen er ikke knyttet til et
bestemt gjentaksintervall, men fastsettes på grunnlag av de ugunstigste mulige kombinasjoner av meteorologiske
og hydrologiske forhold.
Risikoanalyselsikringstiltak
Forskriftene angir de krav som stilles
til planlegging, bygging og drift av
dammer. Disse kravene er selvsagt
strenge. Allikevel vil det bestandig
være en mulighet for dambrudd. Risikoanalyse og sannsynlighet for brudd
er ikke spesielt behandlet i damforskriftene, men hadde likevel en naturlig
plass på kurset.
I sitt foredrag påpekte Torvald
Sande fra Oljedirektoratet at med
tanke på ulykker med store konsekvenser, er dammer noe av det farligste vi har. Ifølge den såkalte Rasmussenrapporten er de den eneste type
konstruksjon som ved sammenbrudd
kan ta livet av opp til 10 000 mennesker i en og samme ulykke. Selv om en
slik ulykkeshendelse har liten sannsyn-
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sjonen
som elforsyninga
har
hamna i. Nøkkelordet er informasjonssvikt.
Redaktør Nilsen peikar på at:
— Elforsyninga bør rette søkjelyset
også innover mot seg sjølv for
informasjonssvikten i massemedia.

lighet, vil det i alle fall være riktig å
vurdere mulige sikringstiltak. Disse
bør avgjøres på grunnlag av kostnad/ nytte vurderinger for hver enkelt
dam og hvert enkelt sikringsalternativ.
Som utgangspunkt foreslo han at for
alle dammer bør følgende gjelde:
Flombølgeberegninger
for dambrudd ved fullt magasin utføres.
Den politimester som har ansvaret
for evakuerings- og redningsaksjoner gis de nødvendige opplysninger
om vannstantids-forløpet.
Forholdene legges til rette slik at
alternative tomter over høyeste
flombølgevannstand
vurderes ved
byggirig av sykehus, aldershjem,
skoler o.l.
Dette er et emne det bør arbeides videre med. På den annen side kan slike
tiltak lett skape utrygghet blant folk,
tvil om dammenes sikkerhet vil reise
seg. Kravet til informasjon vil derfor
bli stort, og dette vil kanskje bli den
største belastningen ved sikkerhetstiltakene.
Sluttord
Kurset var populært og etterlengtet,
noe den store deltakelsen viste. Inkludert forelesere og komite var det 151
deltakere, herav 29 fra NVE. Flere interesserte var da avvist, også fra NVE.
Dette var synd, men vi vil foreslå at
enkelte av foreleserne blir invitert til å
holde sitt foredrag ved en annen anlednIng.
Arrangementet av kurset var utmerket. Foredragene var stort sett
praktisk rettet, og med den etterfolgende diskusjonen ble det meget utbytterike dager for deltakerne.

Elforsyninga driv ein pedantisk
form for informasjon. Flest
mogleg utgjevne brosjyrer synes å vere målestokken for suksess.
Elforsyninga.er altfor redd for å
vere banal. Ekspertar informerer ekspertar.
Det er ikkje vanskeleg å vere samd
i dei fleste av desse synspunkta. Etter mi oppfatning skuldast informasjonssvikten i første rekkje at elforsyninga i stor grad synes å ha
oversett to grunnleggande forhold:
Både folk flest og politikarar
flest får så godt som all sin informasjon om energispørsmål gjennom massemdia.
Både folk flest og politikarar
flest kan langt, langt mindre om
energispørsmål enn kva elvforsyninga reknar med.
Elforsyninga har stort sett latt
vere å informere i massemedia.
Ein har meint at dette ikkje er «vårt
bord». Haldninga har vel vore at
dette er politikk og såleis noko som
politikarane får ta seg av. Men politikarane manglar 6g stort sett den
kunnskap om spørsmåla som er
naudsynt for å informere andre,
alstå liten eller ingen informasjon
derifrå også.
Viktigaste informasjonskanalane
er såleis blitt overlatt til dei pressgrupper som har gjeve folk agitasjon i staden for informasjon. Fagfolka har dels smilt overberande og.
dels fortalt kvarandre kor rysta dei
er over alle dei «bort i veggene» —
påstandane som desse uansvarlege
gruppene har kome med. Ståande
uimotsagde har imidlertid påstandane etter kvart blitt «sanne». Ein
skal ikkje bevege seg langt utanfor
vår bransje før vi — sjølv hos nøkterne og fornuftige folk — møter
dei mest utrulege mistydingar
om elementære energispørsmål. Vi
kan ikkje laste «folket» for dette.
Mest å laste er sjølvsagt dei grup-

Formidling av
driftserfaringer
per og dei i massemedia som bevisst har drive desinformasjonen,
men også elforsyninga får ta sin del
av ansvaret for «tingenes tilstand».
Eit typisk døme på bransjens
sviktande informasjon i massemedia er Alta-saka, som dominerte
nyhetsbildet mest heile sommaren
-79. Det som stadig gjekk igjen i
massemedia var at denne utbygginga ville «rasere» Finnmarksvidda og «øydelegge» laksefisket i
vassdraget, og det var stort sett
dette folk flest rundt om i landet
måtte nøye se med av «informasjon». Det burde imidlertid ikkje
koste mykje å sende ut nokre pressemeldingar med faktiske opplysningar om utbyggingsplanane både i høve til Finnmarksvidda og i
høve til laksefisket. Då ville folk i
alle fall fått høve til å gjere seg opp
ei meining på grunnlag av dei faktiske forholda. Dette er ikkje blitt
gjort. Kva skal så folk tru? Det er
liten grunn til å kritisere alle dei
som på grunnlag av «informasjon»
i massemedia har danna seg eit
helt feilaktig bilete av Alta-utbygginga.
Etter mi oppfatning er det på
høg tid at elforsyninga innser at
bransjen har eit ansvar for at ålmenta får korrekt informasjon om
energispørsmåla, og at informasjonen i første rekkje må gjevast
der ein kan nå folk flest
dvs, i
massemedia. Når dette ikkje vert
gjort, nektar ein i praksis folk
kunnskap om eit av dei viktigaste
spørsmål i vår tid. Dette er alvorleg, fordi kunnskap er ein grunnleggande føresetnad for at demokratiet skal fungere.
Det er gledeleg å sjå at NVE i
større grad enn tidlegare vil gå ut
og korrigere feilpåstandar i massemedia. Det spørs berre om dette er
nok. Etter mi oppfatning bør heile
bransjen ta ei drøfting på om det
ikkje må til eit krafttak på informasjonssektoren for å ta att tidlegare
års forsøming.
Rikard Solheim

Servicekontoret
for driftserfaringer
(Reguleringsforeningens
landssammenslutning) arrangerte et «medlemsmøte» på Leangkollen
i Asker
28. —30. april. Man tok for seg følgende temaer:
Pansringer. Utforming, innstøping,
erfaringer.
Asfalt i vannbygging.
Tap i kraftverkets vannveier.
Større korrosjonsarbeider i kraftverkets egen regi.
NVE —Statskraftverkene
var sterkt
representert, bl.a. med to mann i arrangementskomiteen:
Thorleif Hoff
(SDB) og Gunnar Kummeneje (SBA).
Som foreleser deltok dessuten: Ragnar
Hartmann (SBM), Karl Nilsen (Noreverkene) og Erik Tøndevold (SBG).
Alt i alt deltok ca. 80 personer.
Servicekontorets
medlemmer representerer omkring 80% av landets
kraftproduksjon — og deltakerne fordelte seg på både planlegging-, anleggog driftssiden. Asfaltentreprenørenes
Forening var invitert til å være med i
arrangementskdmiteen
og møtte med
en mannsterk delegasjon. Videre var
det invitert medlemmer fra Entreprenørenes Landssammenslutning.

Statsstønad til
Hitra og Frøya
Hovedstyret

i NVe har, ut fra en

samlet vurdering av investeringsbehovet og mulig evne til selvfinansiering, foreslått at A/L Hitra og Frøya
kraftlag gis tilsagn om inntil 4,0 millioner kroner i statsstønad til delvis
dekning av sine utbyggingskostnader i
perioden 1980 —83. Kraftlaget har
nemlig søkt om statsstønad til gjennomføring av et program for en nødvendig forsterkning av forsyningsnettet i sitt område. Totalt er programmet
kostnadsberegnet
til 11,4 millioner
kroner.
Hovedstyret finner det imidlertid
naturlig at det i denne omgang bare
gis tilsagn om de statsstønadsmidler
som kan skaffes fra bevilgningen for
1980. NVE vil derfor komme tilbake
til spørsmålet om tildeling av statsstønad for de etterfølgende år. Hovedstyret tilrår ut fra dette at Hitra og
Frøya kraftlag gis tilsagn om stønad
på inntil en million til det oppsatte
byggeprogram for 1980.

Statsstønad til
Aukra Kraftlag
Hovedstyret har tilrådd at .Aukra
Kraftlag får tilsagn om inntil 0,5 millioner kroner i 1980 i tilskott til investeringer i høyspennings fordelingsnett.
Det er også forutsatt at det på senere
budsjettår gis tilsagn om et beløp av
samme størrelse i statsstønad til disse
anleggene.
Aukra Kraftlag har også søkt om
tilleggsstønad til allerede utførte arbeider. En vurdering av dette spørsmålet
er imidlertid anbefalt utsatt inntil de
framtidige organisasjonsforhold for elforsyningen i dette området er endelig
avgjort og en samtet oversikt over
investeringsbehovet foreligger.

Hovedstyret
har tilrådd at Dalane Elverk gis
tilsagn om 60 000 kroner i
statsstønad til bygging av finje
fram til en planlagt bolig for en
multippel
sclerose-rammet
i
Bjerkreim i Rogaland.
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Elektrotekniske installasjoner
Av overing. Arne Brugaard, Sv. Vikanes og A.T. Haugen

En ting som særmerker de nye store
kraftverksprosjektene er at det installeres relativt store maskiner. Det er
behovet for lavere kostnad pr. utbygget kW, og ønsket om lavere tap dvs.
høyere virkningsgrad som har styrt
utviklingen mot stadig større enhetsydelser. Både sikkerhets- og driftsmessige hensyn medfører dermed en
del tekniske løsninger som ikke har
vært benyttet i våre kraftverk tidligere. Alle kraftverk bygges i dag for å
kunne fjernstyres. Dette medfører
også en viss nytenking i forbindelse
med driftssikkerheten i anleggene.
Generatorene
Av de fire aggregatene i Sima kraftverk har de to som utnytter Lang —
Sima en merkeydelse for hver generator på 290 MVA med effektfaktor 0,86
—1,0 (svarende til 250 MW). Generatorspenningen er 16 kV og omdreiningstallet er 428 °/ min. Generatorene
for Sy — Sima har hver en merkeydelse på 360 MVA ved effektfaktor
0,86 — 1,0 (svarende til 310 — 360
MW). Spenningen er 20 kV og omdreiningstallet 300 °/ min.
De første Nore-generatorene
fra
1920-årene med en ydelse på 29
MVA ved 300 °/ min. var den gang
en meget stor teknisk utfordring. Den
utvikling som er skjedd har vært mulig ved at det er utviklet bedre isolasjon for statorviklinger — de såkalte
kunsthartsisolasjonstyper
— og videre
ved teknologiske fremskritt med materialer som tåler høyere mekaniske
påkjenninger. Sentralt i utviklingen
står også innføring av forbedrede og
nye kjølemetoder. Det kjøleprinsipp
som er nyttet for de fieste vannkraftgeneratorer, og som vil bevare seg
som det gunstigste for generatorer
opp til kanskje 150 — 200 MVA
kaller vi konvensjonell luftkjøling.
Dette har i prinsippiell oppbygning
endret seg uvesentlig siden Nore-generatorene ble til.
I 1960-årene kom det fart i utviklingen av generatorer med direkte
vannkjøling i stator, statorvikling og
rotorvikling. De første generatorer i

22

FOSSEKALLEN

Norge med direkte vannkjøling i stator og rotor var 190 MVA generatorene til Tonstad kraftverk. Det samme
kjøleprinsipp er nyttet for Sy — Simageneratorene. Leverandør er Norsk
Elektrisk og Brown Boveri.
Det indre kjølesystem i Sy — Simageneratorene består av fire *kjølevannskretser — en for hver av følgende:
Statorvikling, rotorvikling, statorblikk
og statorpressplater. I tillegg kommer
en
lukket
luftkjølekrets
med
luft-/ vannkjølere og med motordrevne
vifter som befordrer en meget beskjeden luftmengde gjennom maskinen.
Vannet til statorvikling og rotorvikling
tilføres via isolerende elastiske rørforbindelser. Vannet til rotorviklingen til-føres rotoren over et vannhode på akseltoppen.

Vannet

føres gjennom

sta-

torviklingen ved at et bestemt antall av
dellederne er utført som hulledere. Rotorviklingens ledere er hulprofil slik at
alle vindinger gjennomstrømmes av
vann. Vannet til stator- og rotorviklingen må ha en meget lav elektrisk ledningsevne. Dette oppnås ved spesielle
filtre (avjonisering). Videre er det bygget inn oxygenfiltre for å hindre koorrosjon i kopperet. Det avjoniserte vann
— «finvannet» — sirkuleres i lukket
krets av motordrevne pumper og avgir

Isolasjon

tapsvarmen via en vann/vannkjøler til
det ytre kjølevannssystem. Den elektriske ledningsevne
for «finvannet»
måles og overvåkes
kontinuerlig.
Pumpeaggregat, filtre og kjølere er
dublert av revisjonshensyn.
Driftstekniske fordeler med direkte
vannkjøling er lavt temperaturnivå i
viklingene. Ulempene er et mer omfattende vedlikeholdsarbeide (i forhold til
konvensjonelt luftkjølte maskiner).
Lang-Sima-generatorene kjøles etter
et prinsipp som er resultatet av en
utviklingskontrakt som National Industri har hatt med Statskraftverkene.
Denne innbefattet utvikling av et kjølesystem med forsert luftkjøling av
rotor. Dette er bedre egnet for større
maskiner enn den konvensjonelle
luftkjøling.

I

utviklingskontrakten

inngikk også modellforsøk i fabrikken
for å bestemme kjølekonstanter og
luftmengder.
Modellforsøkene viste
tilfredsstillende resultater og Statskraftverkene fant — etter anbud — å
kunne bestille Lang — Sima-generatorene med dette kjølesystem. En hovedbetingelse var at den første ble
bygget sammen i fabrikk for prøving,
og at dette kunne skje så' tidlig at det
var tid til justeringer. Prøvingen i fabrikk og avleveringsprøvingen
ved
idriftsettelsen viste tilfredsstillende resultater, og at garantiene var oppfylt.
Lang — Sima-generatorene har følgende kjølekretser:

L. En

El D
Del-leder
O D
ElEl

Hul-leder
for vann

El

luftkjølekrets for statorblikket
med motordrevne vifter som er
plassert fordelt over omfanget midt
på statorhuset — og som befordrer
kjøleluft fra generatorgruben til aksielle kjølekanaler i blikkpakken.
Fra de aksielle kjølekanaler strømmer luften via luft-/vannkjølere i
hver ende av stator tilbake til generatorgruben.

2 En kjølevannskrets for direkte kjøling av statorvikling i prinsippet lik
den som er beskrevet for Sy —
Sima-generatorene.
Snitt gjennom stav
statorvikling.

for direkte

vannkjelt

3. En luftkjølekrets for rotor. Luften
trekkes her med rotors egen ventilatorvirkning fra generatorgruben
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Kjøleprinsipp for 290 MVA-generatorer Lang-Sima. Tallene på figuren refererer til
kjølekretsene: I. Statorblikk (luft). 2. Statorvikling (vann). 3. Rotor (luft).

gjennom radielle slisser i rotorringen og fordeles i et kanalsystem
slik at effektiv kjøling av rotorviklingen oppnås med en relativt beskjeden luftmengde. Etter å ha passert rotor, føres luften tilbake til
generatorgruben via luft-/vannkjølerne i hver ende av stator (felles
med krets 1).
Sima generatorene har overliggende
kombinert bærelager og styrelager og
et nedre styrelager mellom turbinlager
og generator. Bærelagrene har trykkoljeavlastning som består i at olje under høyt trykk føres inn gjennom hull
midt på hvert segment for å hindre
skade på lageret under start og utløpsfasen, da det er ugunstigst påkjent.
Magnetiseringsutrustningene
består
av luftkjølt magnetiseringstransformator med innstøpte viklinger og med
statiske styrte likerettere (tyristorer) og
elektroniske regulatorer.
Da alle aggregatene i Peltonaggregater har en ingen «naturlig» bremsevirkning i turbinen når den lukkes for
stopp. Dette forhold stiller derfor store
krav til bremseutrustningen
når det
fordres en rask stopp (f.eks. ved lagerfeil). Sima-aggregatene har 3 uavheng-

ige bremsesystemer. Elektrisk brems,
mekanisk brems med bremseskive i
akselflenskoplingen og bremsedyse i
turbinen. Bremsedysen brukes bare
ved nødstopp.
Sima-generatorene har meget lave
tap. Virkningsgraden er ved full last

og effektfaktor 1,0 ca. 99 % . Virkningsgraden har stor betydning i kostnadssammenheng. For en 300 MWgenerator kan en forskjell på 0,1%
f.eks. fra 99% til 98,9% med dagens
priser på energi ha en verdi kapitalisert på 1,5 — 2 mill kr.
Sima-generatorene
representerer
ikke noen grenseydelse for vannkraftgeneratorer, men konstruksjonene stiller store krav til materialene. Som eks.
kan nevnes at rotorringene i Lang —
Sima-generatorene ved maksimal rusning er påkjent av en kraft i festepunktene for hver av de 14 polene på ca.
8700 tonn. Det tilsvarer vekten av 58
«Dovregubbe»-lokomotiver
i hver av
de 14 festepunkter.
Transformatorene
De fire maskinene i Sima er hver koplet til sin transformator som transformerer fra generatorspenning til 420
kV. Fra transformatorene overføres så
kraften over oljekabler til friluftsanlegget ute hvor man kan kople seg til
landets 420 kV-nett.
Hovedtransformatorene
er de største maskintransformatorene
her i
landet itintil nå. De to som er levert av
ASEA A /S til Lang-Sima er på 290

10,

tor
brytor

'.6
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-

Skinneanlegg meltom generator og transformator med effektbryter og avgreninger. 420
kV SF6-avgang på transformatorens sekundære side.
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transformator

Luftkjolt transformator med innstopt vikling.

MVA hver, mens de to til Sy-Sima er
levert av National Ifidustri A/S og er
på 360 MVA hver. Den største transportvekt er på 210 tonn, totalvekt for
montert transformator 270 tonn.
I dag legges det stor vekt på at man
har en høy sikkerhet mot oljebrann og
oljeeksplosjoner i våre kraftverk. I den
forbindelse er det lagt ned en god del
arbeide for å få bort det oljevolumet
man tidligere hadde i kabelboksene.
Denne kabelboksen inneholder overgangen mellom kabel og transformator. Man har funnet fram til en løsning
med anvendelse av SF 6-gass istedenfor olje. Denne løsningen kan enkelt
kombineres med en kapslet SF 6-føring slik at kabelmuffene ikke nødvendigvis må plasseres i umiddelbar nærhet av transformatoren. I Sima kraftverk har man en føring som er ca. 12
m. Skulle man mot all formodning få
en eksplosjon i forbindelse med transformatorene så er det innrettet trykkavlastning på en måte som sikrer mot
person- og materiellskade.

fra distriktet er det installert en 30
MVA transformator mellom generatorspenning og distriktets 66 kV-nett.
Høyspenningsanleggene

Med de store maskinene man har i
på
Sima blir kortslutningseffekten
skinneanlegget mellom generator og
kA og ca. 140 kA på avgreningene.
kortsluthøye
disse
Med
ningsstrømmene er det nødvendig av
hensyn til personsikkerheten at anlegget er mest mulig kapslet. Kapslede
skinneanlegg har mange fordeler:
De er berøringssikre. Ved kortslutninger oppstår clet bare mekaniske
påkjenninger mellom kapsling og leder. De er beskyitet mot overslag mellom fasene. Det oppstår ubetydelige

Alle transformatorer for egenforsyning og magnetisering er i tørr utførels. Disse transformatorene har noe
mot overspenlavere holdfasthet
ninger, men med de lange kabelføringene man har ut til friluft er dette problemet uten særlig betydning.
Disse transformatorene leveres i dag
i helt åpen utførelse fra norske leverandører. Utenlandske leverandører leverer en type hvor viklingen er innstøpt i
epoxy. Denne utførelsen er betydelig
dyrere enn den åpne, men er sikrere
mot fuktighet og er lettere å vedlikeholde. Vi har derfor valgt denne type i
Sima kraftverk.
For å kunne levere og ta inn kraft
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Generatorbryter

varmetap i ledende materialar i nærheten. Dessuten er vedlikeholdet enkelt.
Som kapslingsmateriell er benyttet
aluminiumsrør med en diameter på
910 mm.
Med hensyn til kortslutninger er det
selvfølgelig avgreningene som er det
største problemet. I Sima er det derfor
satt inn en reaktor i uttaket for egenforsyningen og magnetiseringstransformatorene. Alle spenningstransformatorer er kapslet og det er bare benyttet enpolige spenningstransformatorer for å unngå topolige kortslutninger.
Av sikkerhetsmessige grunner er det
installert effektbryter mellom generaEn eventuell
tor og transformator.
kortslutning på utsiden av effektbryteren vil da bli frakoplet innen ca.
80 —90 millisekund. Uten effektbryter
ville en eventuell kortslutning i anlegget helt fram til koplingsanlegget i friluft bli matet av generatoren inntil en
effektiv avmagnetisering finner sted.
Dette vil ta ca. 2 —4 sekunder.
Med de høye nominelle strømmer,
12000 A og kortslutningsstrøm på ca.
100 kA må man anvende spesielle
effektbrytere som er beregnet for kopling til kapslede skinneanlegg.
Disse kapslede anleggene blir selvfølgelig betydelig dyrere enn vanlige
åpne anlegg. Når man imidlertid kommer opp i strømstyrker som i Sima på
12000 A skal man være oppmerksom
på at dette krever betydelige tiltak for å
unngå oppvarming i armering, gitter,
festejern og lignende.
De åpne anleggene krever også at
man har en tilstrekkelig ekspansjonsmulighet for den betydelige trykkstig-

ningen man vil få ved en eventuell
kortslutning.
Med den løsningen vi har valgt i
Sima kraftverk mener vi å ha fatt et
personsikkert anlegg. I tillegg har vi
dessuten fått en løsning som gir en relativ sikker egenforsyning.
420 kV-koplingsanlegget som ligger
utenfor inngangen til stasjonen er utført etter den vanlige standard ved
Statskraftverkene. Da prosjekteringen
startet hadde vi oppe spørsmålet om
anvendelse av metallkapslet gassisolert
(SF6) anlegg. Anlegget ville da kunne
vært redusert betraktelig. Vi regnet
imidlertid med at man i framtiden ville
få så mange innkommende ledninger
at disse ville være de mest dominerende i landskapet.
Den vesentligste delen av høyspenningsanleggene er levert og montert
av NEBB, unntatt 420 kV effektbrytere som er levert av EGA og skillebryterne som er levert av ELMEK.
420 kV-kabelanlegget er levert av

Hjelpekraftanlegget
montert av NEBB.

er

levert

og

Kontrollanleggene

Med kontrollanlegg forstar vi det utstyr og de apparater som er nødvendige
for at kraftverket skal kunne kjøres på
en sikker og hensiktsmessig måte.
Dette inkluderer også vern av forskjellige typer som automatisk kan stoppe
aggregater og kople bort de deler av
anlegget dersom en feil inntreffer eller
er under utvikling.
Kontrollanlegget i Sima er levert av
NEBB. Det er meget omfattende og
kan grovt deles opp i 3 deler:
I . Kontrollanlegg for selve kraftstasjonen

Fjernkontroll av luker, ventiler
m.m. i reguleringsområdet.
Kontrollanlegg for utendørsanlegget.
— For aggregatene er en del av
kontrollutstyret plassert ved de respektive anleggsdeler men det meste
av utstyret er plassert i et sentralt
reletavlerom med kabelforbindelse til
de forskjellige anleggsdeler. For hvert
aggregat er dette bygget opp i selvstendige enheter i separate releskap.
Et omfattende og til dels dublert elektronisk relevernutstyr skal sørge for at
omfanget av eventuelle feil kan begrenses til et minimum. Foruten automatiske start- og stopp-funksjoner kan

STK.

Stasjonsforsyningen

Egetforbruket i et kraftverk som Sirna
er relativt stort. Middeleffekten er antatt å bli ea. 1-600 k\V og middeleffekten av prioritert belastning 900 kW.
Arsaken til det spesielt høye forbruket
skriver seg hovedsaklig fra vannkjølingene av generatorene.
Kortslutningsstrømmen
på lavspentsiden tillates ikke å overstige 50
kA. For å unngå for mye oppdeling av
anlegget er det derfor anvendt 380 Vfordeling istedenfor 220 V.
Hjelpekraftanlegget kan forsynes fra
alle fire aggregatene. I tillegg til disse
uttakene har man tilførsel utenfra over
66 kV-forbindelsen.
Da stasjonen er av vesentlig betydning for nettet og vi ikke kan tillate en
utkopling av hele stasjonen, har vi funnet det nødvendig med en helt uavhengig reserve. For dette formalet er
det installert en gass-turbin på 1750
kVA som er levert av Kongsberg Våpenfabrikk.
290 MVA generator for Lang-Sima under sammenbygging for proving i fabrikk.
FOSSEKALLEN
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videre nevnes at man har anvendt
dublerte styrestrømkretser og et helt
uavhengig nødstopputstyr for hvert
aggregat.
Releskapene inneholder også alle
mellomreleer og måleverdiomformere
for tilkoplingen til datautstyret slik at
skadelige støyspenninger ikke påvirker anlegget. Aggregatene kan styres
direkte fra de kombinerte rele- og
kontrolltavler.
En rekke luker og ventiler i reguleringsområdet kan fjernstyres. I tillegg overfører man viktige vannstandsmålinger fra magasiner i området, lakkasjemålinger fra dammer og
meteorologiske målinger. Utstyret for
dette er plassert i det sentrale kontrollrom slik at man her kan utføre de
nødvendige inngrep og avlesninger.
For utendørsanlegget har man
valgt å bygge et eget kontrollanlegg.
Dette omfatter nødvendig vern og utstyr for linjer m.v., og er i prinsippet
bygget på samme måte som for aggregatene. Ved å bygge dette ute sparer
man en stor mengde kabler inn til det
sentrale kontrollrom og får øket sikkerhet. Alle informasjoner fra dette
anlegget går inn på en datamaskin av
typen NORD-12 som så overfører
disse til det sentrale kontrollrom over
et kabeltrådpar.
I det sentrale kontrollrom er installert en større datamaskin av typen
NORD-10S. Denne får alle informasjoner fra de tre nevnte kontrollanlegg.
Disse informasjoner blir kontinuerlig
oppdatert etter hvert som det skjer endringer i tilstanden. Til maskinen er
knyttet en skrivemaskin og en fargedataskjerm med tastatur.
Alle hendelser i kraftverket blir automatisk utskrevet med riktig tid.
(Tidssignalet fra NRK synkroniserer
daglig klokken i datamaskinen).
Måleverdier som effekt, temperatur
o.l. blir kontinuerlig overvåket om de
holder seg innenfor satte grenser og
alarm gis ved unormale tilstander.
Start- og stoppautomatikken overvåkes slik at om en feil inntreffer vil
man få utskrevet nøyaktig hvor i kjeden feilen har funnet sted.
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Stator for 360 MVA-generator Sy-Sima i fabrikk.

Ved hjelp av dataskjermen kan vakten i det sentrale kontrollrom til enhver tid kontrollere tilst.anden i kraftverket. På et tastatur (kommamdomodul) kan han gripe inn og styre brytere, regulere aggregater osv.
Normalt vil imidlertid kontrollrommet være ubemannet og kraftverket
være fjernkontrollert fra Sauda driftssentral.
Datamaskinen i kraftverket kommuniserer over radiolink med driftssentralen i Sauda. Fra denne vil hele
NVE's hovedriett på Sør-Vestlandet
samt kraftstasjonene i Ulla — Førre etter hvert bli fjernkontrollert.
Vannstandsmåling og -regulering
For å kunne drive kraftstasjonen og
hele nettet på den mest økonomiske
måte er det nødvendig med så eksakte
vannverdier som mulig. Disse vannverdiene vil bli bearbeidet på landsbasis (vannverdinivået), for et område
(produksjonsfordeling), og lokalt (korttidsoptimatisering).
For de fieste magasinene har man
en nøyaktighet på ± 2 cm. Målingene
overføres som digitalverdier (absoluttverdier) for bruk i datamaskiner.

tillegg til en stor målenøyaktighet
er det viktig at man har en god driftssikkerhet for måling og regulering.
Måling og styring overføres over kabler, men en slik overføring regnes ikke
for å være tilstrekkelig driftssikker så
man har anvendt radioforbindelser
som reserve.

Lysanlegget
Lysanlegget er av sikkerhetsmessig
hensyn fordelt på to forsyninger med
en halvpart av lysarmaturene koplet til
hver. I tillegg til dette er det benyttet en
forsyning fra reserveaggregatet som
gir lys til hvert tredje armatur.
Nødforsyningen er som vanlig tatt
over vekselretter fra batteri og gir bare
nødvendig ganglys.
Ved anvendelse av høytrykks natriumlamper i stedet for lysstoffrør i maskinsalen er kraftbehovet redusert med
75 kW.
For å utnytte de lokale ressursene
på de områdene det har vært mulig
ble lysanlegget for kraftverket satt
bort til det lokale firmaet Bernt Mikkelsen A/S.

196819731977
3 ganger generalplan
Av YngvarMæhlum
Mai 1968 ble vår første generalplan for Eidfjord-verkene lagt
fram på en pressekonferanse
Middelthunsgate. Idag, 12 år etter, er Sima kraftverk i drift. Hovedtrekkene ved utbygningen kan
man så noenlunde kjenne igjen,
men ved nærmere ettersyn vil man
finne at mangt er endret og noe
Vi begynte i 1960, men fart i planarbeidet ble det først i —64. Det var
dengang ingen lov som påbød melding av planleggingen. Noen oppmerksomhet ble det omkring vårt planarbeid, men ingen organisert motstand slik som vi idag opplever det.
Det kom senere. De som var på vidda
fulgte arbeidet vårt ved å snakke med
våre folk i marken. Vi ble godtatt som
fjellfolk. Man aksepterte at vi var der
for å gjøre en jobb som var nødvendig, men man var sterkt opptatt av at
det ikke ble satt i gang noe før Stortinget hadde vedtatt utbygging. Jeg
husker en episode da generalsekretær
Lyng i Turistforeningen reagerte da vi
satte ut stikningspeler rundt Sysenvatnet. Det ble oppfattet som om noe
var forestående. Folk i Eielfjord og
Ulvik ventet på planene. Jeg tror
mange syntes vi brukte for mye tid.
De var utålmodige og vel med rette.
Gjennom en generasjon hadde man
levet på løfter og forhåpninger som
gang på gang hadde sviktet.

Plan av mai 1968
La meg ta med litt av innledningen fra
søknaden:
Sitat:
«Utbyggingen av Osafallene ble satt i
gang allerede i 1920 og siden.ført videre av tyskerne under den siste verdenskrig med tanke på et aluminiumsverk. Anlegget, som ikke ble
fullført, ble i 1945 overtatt av den
norske stat som .fientlig eiendom. Da
Statskraftverkene i 1960 satte i gang
de .første kartleggingsarbeider i området, var det derfor i.første omgang
naturlig å konsentrere interessen
omkring selve Osaområdet.

redusert. Plasseringen av kraftverket ble som foreslått, men det
var vanskelig å akseptere for
mange som fra gammelt av mente
at Osa var stedet. Arbeidene var
to ganger påbegynt og mange årsverk nedlagt til ingen nytte. Men
Osa er en historie for seg som jeg
ikke skal gå inn på. Jeg vil gi

noen betraktninger til våre tre generalplaner som har opptatt oss i
en 20 årsperiode. Det har bestått
å foreta de endringer som ble aktuelle i forbindelse med diskusjonen om utnyttelse av Hardangervidda.

Fra 1962 gikk man imidlertid inn
for å utvide planområdet nordover
til Raundalselvi og Flomselvi. I sørlig retning valgte man å ta med
vassdragene Sima, Bforeia, Veig og
Kinso. Ved utvidelse av området østover, kom det også til å omfatte Numedalslågen, hvor det bl.a. gis muligheter .for rimelige magasiner. I
Numedalslagen har Statskraftverkene ved drift av Nore-verkene og
med tilhørende reguleringer allerede
vesentlig interesse.
Vår regionalplanlegging .for hele
området går ut på å .finne den beste
tekniskløkonomiske
løsning .for utbygging av vasskraftverk. Vi er klar
over at natur- og turistinteresser er
av vesentlig betydning i områdene
ved Eidfjord, rundt Hardangeriøkulen, på Hardangervidda og ikke
minst Vøringsfossen».

1 arkivene fant man ideer om reguleringer av de fieste vassdrag som
hadde tilknytning til Hardangervidda.
De som hadde solgt sine rettigheter
hadde levet med en innstilling om at
utbygging ville komme. Generaldirektør Vogt var i de første årene etter
krigen sterkt opptatt av å øke produksjonen i de få kraftverk vi hadde.
Aura og Røssåga var fremdeles under
utbyving. Allerede under krigen var
Tinnhølen blitt overført. Det tok vann
fra Vøringsfossen. Dette var av de
gode ting krigen førte med seg, og det
ble stadfestet i 1947. Vogt var opptatt
av alle muligheter for å øke produksjonen i Nore-verkene. På en fielltur
kom han over Viersla som i 1953 ble
overført fra det omstridte• Veig. Halnefjorden var regulert. Så sent som i
59 —60 ble det pga. kraftnød gjennomført nesten uten saksbehandling
midlertidig reguleringer i Bjorenesfjorden. Langesjøen og Store- og Lille
Krækja.
juli 1951 dro en gruppe med de
mest kjent elkraftverksfolk på fottur
på Hardangervidda for å se på mulighetene for å ta mer vann fra Vøringsfossen over til Numedalslågen. Det
var ingen ringere enn generaldirektør
Vogt, bygningssjef Broch Due. kraftverksjef Hjort, direktørene Chr. Lindboe, Mørk og Busland. Det resulterte i
søknad om overføring av Finnsbergvatn og Olavsbuvatn. Men selv dette
seriøse opplegg kunne ikke forhindre
at myndighetene
denne gang sa
stopp. Skog-vassdrags- og industrikomiteen sier i sin innstilling 12. juni
1952: «Vøringsfossen er i sin tid ervervet av staten nærmest med sikte på
å bevare fossen som natursceneri. For
fossen som turistatraksjon vil reduk-

.

Jeg kan ikke her gå inn på planen i
detalj. Ennå har vi igjen 100 eksemplarer for de som skal studere historie.
Derimot kan det være på sin plass å
trekke fram en rekke forhold som
muligens belyser hvorledes vi den
gang oppfattet vår oppgave, og at det
var gode grunner for at planen ble
slik som den ble.
Vi tenkte nok den gang mer rasjonelt og nøkternt enn mange i dag. Vi
hadde naturlig respekt for flellet, og
var besnæret av oppgaven primært
fordi vi gjennom arbeidet fikk opplevelser i et fantastisk fjellområde. Men
vår pietetsfølelse for området var ikke
så overveldende at vi vek unna for å
planlegge inngrep som de fleste idag
regner for helt uantagelig. Den gang
var det alminnelig oppfatning at utbygninger ville komme.
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sjonen av vassføringen i de vannfattigste år kunne bli ganske merkbar.
Videre bemerkes at både ørretfisket i
øvre del av Bjoreio og laksefisket i
elvens nedre del er verdifullt i og for
seg og dessuten av betydning for turistnæringen. Overføringsplanene har
møtt enstemmig motstand vest for
vannskillet og oppsitterne i Nedre og
Øvre Eidfjord og rettighetshavere i
Bjoreia. Sysendalen og Leiro har innsendt protestskriv.»
«Nemda er difor samd med Hovudstyret og departementet i at saka
om overføring av Olavsbu og Finnsbergfelta i Bjoreia-vassdraget
vert
langt bort.
Nemda vil streka under at ein ikkje
må gå til noko tiltak som minkar den
verdi Vøringsfossen har for turistnæringa».
Vi hadde grunn til å tro at Vøringsfossen var vernet, og vi befattet oss i
begynnelsen bare med vassdragene
nord for Bjoreio. Men fossen var ikke
formelt vernet. Spesielle hensyn måtte
vi ta etter det Stortingskomiteen hadde sagt. V i utredet et alternativ uten
inngrep i fossen, men fant det riktig å
innstille på et alternativ med begrenset
inngrep. V i hadde et omfattende
engasjement med et eget bind som
behandlet
problemet
Vøringfossen

lo Vprinasfossen.

med modellbygging ved Vassdragsog havnelaboratorie.t i Trondheim og
fotografering og filming av modell og
fossen in natura. Det var etterdønninger fra diskusjonen omkring utbygging av Mardalsfossen som i sterk
grad fokuserte

interessen

om Vørings-

fossen. Vi fikk Vøringsfossens venner
med den velkjente redaktøren Thomsen i Stavanger Aftenblad i spissen.
Vi la ikke nok vekt på de verdier vi
berørte på vidda. Vi kjente planene
for en vernet nasjonalpark, men den
gang var man mere beskjeden med
hensyn til omfanget. De krefter som
stod bak var opptatt av å sikre at noe
kunne bevares. Vår plan ble til etter
en teknisk/økonomisk vurdering med
den erfaring som vi etterhvert hadde
ervervet oss ved store utbygninger
som for eks. Tokke og Trollheim.
Avgjørende for hvorledes et kraftverk blir utformet og dimensjonert er
de verdier vi forutsetter under prosjekteringen. Den gang måtte vi bygge
på den erfaring vi hadde ved kjøp og
salg av kraft. Størst betydning hadde
forholdstallet mellom verdiene på ulike kraftslag. For eksempel fikk vi firedoblet verdien ved å foredle tilfeldig
sommerkraft til garantert vinterkraft.
Vi antok ingen begrensing på behovet
for vinterkraft og utviklet kraftverket
med magasiner etter forutsetninger så
langt det var økonomisk. De naturlige
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(Slik Pedro i sin tid så hvordan det ville gå med Voringsfossen.)
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betingelser for oppdemning var gode.
Trass i hovedvekten lagt på økonomi
la planen av —68 etter vår mening
grunnlaget for en nasjonalpark over et
sentralt område på Hardangervidda.
Man konsentrerte store magasiner enkelte steder og oppnådde å spare andre områder.
Da planen ble offentliggjort vakte
den stor oppmerksomhet. For første
gang ble den presentert på et åpent
møte i Eidfjord. Det var en veldig
tilslutning, og planene ble positivt
mottatt. Det jeg husker best er at
ordføreren takket for orienteringen,
men nevnte at vi muligens hadde
overdrevet ulempene. Men det var
den gang. Siden ble det nok av kritiske bemerkninger. Først ved av Vøringsfossen ble redusert. Vårt tappeforslag ble titulert som et «trekk i
snora» prinsipp og ga stoff til karikaturtegneren.
Etterhvert øket interessen for selve
Hardangervidda. På høstmøtet i Universitetets Aula 1968 fikk vi presentere
våre planer med våre tanker om verneområde og hvorledes fjellområdet
fremdeles kunne utnyttes ved bedre
adkomst og innkvartering og hvorledes stier kunne legges om.
Selv om vi høstet høflig applaus var
kampen om Vidda igang for fullt. I de
etterfølgende år fram til —73 gjennomførte vi en rekke befaringer med
Hovedstyret NVE, Statens Naturvernråd og Friluftsråd, departementer og
industrikomite. Vi ble kjentmenn for
mange som på forhånd hadde sterke
meninger om fjellområdet.
Hva kunne det bli igjen av vår plan
av —68. Den ble underkastet en
grundigere vurdering enn noen annen
kraftutbygging jeg kjenner til. Før den
egentlige konsesjonsbehandling fikk vi
omfattende behandling gjennom Verneplanen.
Vi planleggere møtte under behandlingen de største vanskeligheter
ved at planene måtte vurderes etter
helt andre verdier enn de vi hadde
utviklet planene etter. Med tidligere
som foregangsgeneraldir.
Hveding

mann var det utviklet de første enkle
samkjøringsmodeller.
Man
kunne
vurdere nytten av en utbygning for
hele kraftsystemet, og verdien ble
sammenlignet med annet alternativ
enn vannkraft. Kjernekraften hadde
man en optimistisk innstilling til, og
oljeprisene var lave. Ennå hadde man
ikke opplevet energikrisen.
Ved de første modellstudier fikk
man vanskelig fremstilt den reelle verdi for det store Heinsmagasinet.

30

FOSSEKALLEN

EIDFJORDVERKENE
PLAN 1973

rbø.1
4•17
51
EIOFJORD
1,16 KRSI

_

G;;KODISvt

EIDFJORDVERKENE
PLAN 1973

EE10,10,.,
EIPFJORD

Busale.

Ulempene var store og for mange
vanskelig å akseptere. Andre vurderte
den sikkerhet vi fikk for levering av
vannkraft som det avgjørende. Usikkerheten omkring verdiangivelsen førte til at Heinsmagasinet ikke ble akseptert, og det paradoksale var at det
først og fremst var på grunn av de
usikre økonomiske vurderinger. Senere ble modeller utviklet som ytet flerårsmagasin med pumper større rettferdighet. Men Heinsmagasinet hadde
da allerede politisk fått et dolkestøt.
Den nye filosofi omkring kraftverdier hadde endret Eidfjord Nord drastisk. Heinsmagasinet falt ut, men verdien av en utbygging med meget små
magasiner ble sterkt stigende i forhold
til de som ble lagt til grunn for plan
av —68. Det som sto tilbake av Eidfjord Nord uten økning av Sysenmagasinet var dermed fortsatt en meget
økonomisk utbygging som Hovedstyret kunne tilrå. Dette var viktig da
planen for Eidfjord Syd var gått
oppløsning under behandling av Verneplanen. Kinso ble varig vernet og
man ba om nye planer for Veig og
Erdalselv.
Selv om den nye kraftverdifilosofi
medførte drastiske forstyrrelser i våre
planer, var det også den som egentlig
reddet noe slik at utbyggingen endelig
kunne starte.
Plan av desember
73
Mens utbyggingen pågikk, ble planleggingen ført videre. Vi prøvde å kompensere tapet av Heinsmagasinet med
øket magasin i Sysenvatnet. Desverre
fikk vi ingen politiske signaler om verneklausuler for Veigdalen ved behandling av Verneplanen.
Allerede desember 1973 fremmet vi
nye planer. Et alternativ ha'dde fremdeles det omstridte magasin i Brandaleite med. Vi fant grunn til å redusere
det litt og endret manøvreringsreglementet slik at man sikret en bedre fylling tildlig på sommeren.
I en subsidiær søknad hadde vi overføring av Veig til Sysenvatnet. Det var
ønskelig med litt større magasin til
Sysenvatnet men i Brandaleite ble det
ingen neddemning. Det ble en vanskelig nøtt å knekke for de som skulle ta
standpunkt. Det første alternativ tok
mest hensyn til bygdeinteresser, først
og fremst lakseinteressene ved at
kraftverket ved Eidfjordvatnet sikret
I;edre vannføring i Eio. Det andre
alternativ sparte den øvre del av Veigdalen. Naturverninteressene var bedre
—
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Ole Fles har snart 30 år bak seg hos Statskraftverka:

Håper på Lårdalselvaog Tokke
Intervju: Tor Inge Akselsen

Ole Fles (53), tunnelarbeidar på Eidfjordanlegga. Bor på brakke og reiser
heim til kona så ofte han kan. Ein typisk representant for dagens «rallar»?
Det er i alle fall helt andre forhold for oss anleggsarbeidarar no. Brakkelivet er sjølsagt ikkje det same. Om kveldane sit vi for eksempel oftast framfor
fjernsynsapparatet. I helgene reiser mange heim til familien
Anei, det er
nok slutt på «kortspel, drikk og svir», ler han sjøl.
Ole fles veit kva han snakkar om når
praten går om anleggsarbeid. I Statskraftverka si teneste har han vore i
mest 30 år til saman. Han har lagt att
litt av seg sjøl både på Tokke og Folgefon n.
Det å vere tunnelarbeidar er vel
ikkje det same no som det var før?
Nei, det er sant. Vi har fått det
lettare etter kvart. Sjå berre på boringa
vi hadde tidlegare. Da var det mange
gonger slik at du trudde du skulle bli
rista i filler. Sånn er det ikkje med dei
maskinene vi har no. Men berre fordelar har vi ikkje av det, heller.
IKKJE BERRE BRA
Du er ikkje blid på alt det nye?
Det er klart at arbeidsoperasjonane har vorte lettare. Men no må vi
«stå på» mykje jamnare enn før. Pauser har vi ikkje for mange av. Det bør
helst gå i eitt. Maskinene er visst så
dyre at dei ikkje kan stå for lenge.
Tar ein lønna i betraktning
blir det likevel ikkje så verst?
Vi kan ikkje klage på lønna, nei.
Likevel trur eg det skal bli vanskelegare å få folk til å ta tunnelarbeid i
framtida. Før har det nemleg vore slik
at anleggsarbeid var betre bealt enn
anna arbeid. I dag er ikkje det tilfelle.
No kan du tene like godt i mange
andre jobbar. Vi ser da Og at det alt i
dag kan vere vanskeleg å få ungdomane til å ta vanleg tunnelarbeid.
IKKJE NOKO VALG
Enkelte vil kanskje påstå at det no
er verre enn før å finne «skikkelege
arbeidskarar» blant ungdomane?
Det trur eg ikkje er sant. Feilen er
at vi alt for ofte ventar at dei skal
kunne arbeidet sitt frå første dagen.
Det er ikkje rett å stille slike krav. Vi
må sleppe dei til, men samtidig vere
villige til å rettleie.

Går det an å spørre om årsaken
til at du valde å bli anleggsarbeidar?
Det var rett og slett ikkje stort
anna å finna på. Gruva på heimstaden
min vart nedlagd. Vi måtte sjå utanom bygda etter arbeid.
GODT MOTTEKE
Og etter snart 30 år i staten si teneste
finn vi han altså i Simadalen. I Eidfjord, der NVE vart fast bestemt
på å nytte ressursane til kraftutbygging.
Så her har det ikkje vore noko
snakk om at naturen blir øydelagd?
Nei. Eg har heile tida hatt inntrykk av at folk i Eidfjord ser positivt
på det vi gjer. Vi ser forresten ikkje på
oss sjøl som vandaler, heller. Her nyt-

tar vi vatnet — ein evigvarande ressurs. Dessutan fer vi da fram så fint vi
kan, elles Og.
Men det finst dei som vil sette
ein stoppar for vidare kraftutbyggjing
her i landet?
Ja. Det ser slik ut. Eg vonar berre
dei ikkje klarer å få fleritalet med seg.
Og kanskje er det slik at dei ikkje er
fullt så mange som dei vil ha det til?
TIL TELEMARK?
— Men det går i alle fall mot slutten
på anleggstida her i Eidfjord. Neste år
er det meste gjort. Dersom ikkje nye
prosjekt blir starta, kan det bli vanskeleg med arbeid for deg og mange
andre?
Eg høyrer det. Men eg trur da
det må vere mogleg å få noko å gjere
på Ulla-Førre. Dei treng da visst fleire
der, enno. Men helst hadde eg sjølsagt
sett at det vart alvor av planene om å
regulere Lårdalselva. Så vidt eg forstår
har dei tenkt på å ta ho inn som ein del
av Tokke.
Enno er ikkje den saka avgjort. Det
er i alle fall ikkje rart Ole Fles går med
eit håp. Blir det innfridd, kan han nemleg vende heim att til Telemark . . . .

Minstevannføring
Kjela elv

Vi ser forresten ikkje på oss sjøl som
vandaler, heller, fastslår Ole Fles.

Nåværende
manøvreringsreglement
er fra 1964 og har ingen bestemmelser om minstevannføring. En revisjon
av reglementet har vært vurdert siden
1975, og Statskraftverkene sendte inn
søknad i januar 1979. På vei til åpningshøytideligheten på Eidljord befarer Hovedstyret Kjela elv 15/6 og vil
trolig komme med sin innstilling til
Energidepartementet like etterpå.
Statskraftverkenes forslag er beregnet å redusere produksjonen i Kjela
kraftverk med ca. 6 GWh/år. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk og
Vinje kommune anbefaler betydelig
større vannslipping.
FOSSEKALLEN
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Eidfjordanleggene,
landskapsmessigeforhold
Av landskapsarkitekt Per Halle
Ved Eidfjordanleggene er natur- og landskapsmessige forhold viet stor oppmersomhet. Allerede på planleggingsstadiet ble det lagt vekt på å konsentrere inngrepene om få lokaliteter. Dette medfører som oftest miljø- og landskapsmessige
fordeler selv om inngrepene på de enkelte stedene lett blir desto større. Konsentrasjon av inngrepene kan også gi teknisk/økonomiske fordeler.
Det er særlig 5 saker som er viet stor
opPmerksomhet
i landskapsmessig
sammenheng,
både under planleggingen og utbyggingen. Det er Vøringsfossen. Sysendammenn, kraftstasjonsområdet i Sima. Kjesåsen og 420
kV-Iedningen Sima —Dagali. De har
alle spesielt viktige miljø — og landskapsmessige sider:

Plastringsarbeidene
på dammens
nedstrømsside og istandsettingen av
terrenget inn mot dammen er meget
bra utført. Dette sammen med at de
fleste inngrepene i forbindelse med
dambyggingen er plassert innenfor
magasinet gjør at dammen fremtrer
som et imponerende og vel gjennom-

ført byggverk. Det gjenstår bare å sette
kronen på verket (bokstavelig talt), noe
som kanskje allerede er gjort når dette
kommer på trykk.
KRAFTSTASJONSOMRÅDET
I
SIMA inneholder mange elementer.
Derfor har det også vært mange mennesker som representerer forskjellige
fagområder med i planleggingen. Dette
har gjort arbeidene med å få til et best
mulig landskapsarkitektonisk resultat
komplisert. Vi som er satt til å ivareta
dette hensynet kunne nok tenke oss
noe strammere
koordinering
både

VØRINGSFOSSEN
ble gitt stor
oppmerksomhet under konsesjonsbehandlingen. Det ble fra forskjellige
hold kastet fram ideer om flytting av
fossen og endring av fossenakken for å
opprettholde
virkningen av fossen
med liten vannføring.
Statskraftverkene ga Vassdrags- og
havnelaboratoriet i oppdrag å gjennomføre modellforsøk. Det ble tatt opp
film av modellforsøkene og av fossen
under forskjellige vannføringer. En
egen rapport og filmen om Vøringsfossen fulgte søknaden. Resultatene av
behandlingen er at reguleringstillatelsen pålegger Statskraftverkene å slippe
12 m3/s over Vøringsfossen om sommeren. Forhåpentlig vil mange med tiden oppfatte dette som et fornuftig
kompromiss mellom verne- og utbyggingsinteressene.
SYSENDAM MEN ligger like ved
og er lett synlig fra riksvegen. For det
store publikum vil dammen derfor
være det byggverket de forbinder med
Eidfjordanleggene. Det er kanskje den
mest eksponerte dammen i landet, og
den vil derfor trolig i mange sammenhenger trekkes frem som eksempel på
dimensjonene av de landskapsinngrepene vannkraftutbyggingen kan forårsake.
Plassering og utforming er vurdert
gjennom modellbygging. Av økonomiske grunner ble det valgt rett damakse
selv om det landskapsmessig sett trolig
ville vært en fordel med en svak bue.
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Sysendammen. Utlegging av tetningskjernen og plastringsarbeider.

under planleggingen og anleggsarbeidene.
I VN hadde vi et sterkt ønske om at
det ble bygget et SF-6 anlegg i fjell istedenfor friluftsanlegg. Dette synet vant
dessverre ikke frem.
Ved plassering av friluftsanlegget
med nedstrekk er det lagt vekt på å
trekke det nærmest mulig fjellsiden for
at det ikke skal virke for dominerende i
dalen. Ved sprengning av påhugget for
adkomsttunnelen til kraftstasjonen forsøkte en å få minst mulig med forskjæringer slik at bruddflatene
skulle
kunne dekkes av portalbygget. Dette
lykkes Statskraftverkene delvis med.
Apparathus, friluftsanlegg, muffehus, portalbygg, settefiskanlegg, veier
m.v. har en plassert og utformet med
tanke på en arkitektonisk helhetsløsning. Dette har lykkes, og det skyldes
for en stor del at Statskraftverkene har
benyttet arkitekt Sorteberg som konsulent til planleggingen av hele området.
Vi håper nå at Statskraftverkene setter
prikken over fen ved å fjerne 22 kV —
luftstrekket til Kjeåsen, da dette ender
midt ute på tippen foran friluftsanlegget, og virker forstyrrende i området.
KJEÅSEN er beskrevet i Fossekallen tidligere slik at stedet er kjent for de
fleste. Det er her møtet mellom gammel og ny tid er mest markert. Noen
vil kalle det kulturkollisjon, andre en
positiv hendelse med veiutløsning for
gården på Kjeåsen som stikkord. Uansett hva vi mener om dette er det viktig
Mannskapsforlegningen

Sy senda m men . Ilastringen

på kjeåsen.

at den store tippen

blir formet

og be-

på luftsiden.
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Settefiskanlegget
i Eidfjord
Av fiskebiolog Ove Johansen
handlet slik at en er sikret rask etablering av vegetasjon. Tippen slik den ligger i dag kan enklest sammenlignes
med en gjøkunge som er i ferd med å
vokse ut av redet. Dette skyldes de fysiske realiteter, og ikke vrangvilje fra
Statskraftverkene. Etter planene skal
det plantes ut 2500 bjørkeplanter på
tippen våren 1981, plantene er under
produksjon ved Ulvik skogplanteskole.
420 kV — LEDNINGEN SIMA —
DAGALI er en sak som gikk helt til
Stortinget da endelig trase skulle velges. Valget av traseen langs Bergensbanen og ikke over sentralvidda må
oppfattes som et steg i arbeidetAned å
opprette
Hardangervidda
nasjonalpark. Dette er et eksempel på at verneinteressene vant fram til tross for en
mye dyrere trase.
Det er nok ellers mange objekter,
anleggssteder og synsmåter det kunne
være av interesse å trekke frem ved en
anledning som denne. Men det ville bli
for langt. Det må likevel nevnes at det
er planlagt terskler i Bjoreia og Isdøla,
og at planleggingen fortsetter i andre
vassdrag i sommer.
Den endelige virkningen av Eidfjordanleggene er det ennå for tidlig å si
noe om. Mye arbeid gjenstår før de
landskapsmessige forholdene er blitt
slik de er ment å skulle være.
Mennesker har lett for å glemme.
Bl.a. derfor har en i NVE bestemt seg
for å følge anlegget med film. En film
ble tatt opp før anleggsarbeidene begynte for å fortelle om bygdene før
virksomheten startet opp. Den heter
«Mellom fjella ein stad». Film nr. 2
forteller om selve byggevirksomheten
— altså i det vesentlige om den tekniske gjennomføringen av anlegget. Den
skal være ferdig til åpningen. Arbeide
er også igang med en film om det endelige resultatet av byggevirksomheten. I
denne vil de landskapsmessige forholdene spille hovedrollen. Med denne
triologien håper en å kunne gi et inntrykk av hva som har skjedd ved'byggingen av Eidfjordanleggene. Filmene
vil i fremtiden bli vist for besøkende
ved Eidfjordanleggene.
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Vi nærmer oss dagen da Sima kraftstasjon offisielt skal åpnes. I nær tilknytning til kraftstasjonen ligger settefiskanlegget som allerede har vært i
drift et par år.
Bygging av settefiskanlegg er vel
ikke av de helt store begivenheter i
Statskraftverkene. Det kan allikevel
være riktig ved denne anledning å
trekke oss selv litt fram i lyset igjen.
Reguleringsbestemmelsene
for utbygging av Eidfjord-Nord fastsatte at
Statskraftverkene kunne pålegges å bekoste bygging og drift av et anlegg for
klekking og fremforing av fisk. I brev
av 6. juni 1975 fra Miljøverndepartementet kom et slikt påiegg. Pålegget
gikk videre ut på at anlegget skulle legges i nær tilknytning til kraftstasjonen
i Simadalen. Forut for pålegget hadde
det vært forhandlinger mellom Direktoratet for vilt og ferksvannsfisk og
Statskraftverkene om stedsvalget. Vi
var kjent med at utbyggingen av UllaFørre også ville kreve omfattende tiltak for fiske. Men Eidfjord og Ullensvang kommuner presset hardt på for å
få eget fiskeanlegg. Flere gode lakseelver blir ved denne utbygging sterkt berørt av reguleringen, men like verdifullt var det kanskje å sikre tilgangen
av fjellørret på Hardangervidda. For
Statskraftverkene passet det også bra
med et anlegg i Simadalen. En valgte
her å bygge et storanlegg som skulle
dekke begge disse utbyggingene og forøvrig andre allerede eksisterende utbygginger på Vestlandet.

Settefiskanlegget

i Eidfjord

Eidfjord utbyggingen var i full gang
på dette tidspunkt. På et møte etter at
pålegget om bygging av fiskeanlegget
var kjent, påtok anleggsledelsen i Eidfjord seg å stå ansvarlig for byggingen
av fiskeanlegget. For Byggnings- og
Produksjonsavdelingene
som sentralt
sto for å oppfylle pålegget, var det
svært positivt å møte denne innstillinger. Til å prosjektere anlegget ble
kontaktet ingeniør A. B. Berdahl A/S.
Firmaet sto ansvarlig for den bygningsmessige og vanntekniske delen.
Det fiskeribiologiske opplegget sto Produksjonsavdelingen for. Berdahl førte
prosjektet frem til anbudsinnbydelse
der Heyer — Ellefsen A/S fikk hovedentreprisen. Byggestart ble satt til 1.
nov. 1976, og på nyåret 1978 var
anlegget såpass klart at den første rogn
for klekking av fremtidig laks og ørret i
Eidfjord kunne ta til.
Anlegget er ført opp i en etasje med
et grunnareal på ca. 2000 m2. Produksjonshallen utgjør 1500 m2 mens
det resterende dekker behov for lagerrom, verksted, kontor og nødvendige
bekvemmeligheter for de 4 personene
som har sitt daglige arbeid her.
Ved prosjekteringen av dette anlegget tok en sikte på å dekke et behov på
ca. 100 000 smolt og 2 — 300 000 stk.
fjellørret. Produksjonen har ennå ikke
kommet så høyt. Kjølevannet fra
kraftstasjonen har hittil latt vente på
seg, men dette vil forhåpentligvis være
i orden til neste vintersesong.

Stortingets
industrikomW
på besok i NVE
Tirsdag 22. april troppet hele Stortingets industrikomité opp i Middelthunsgate 29. Foranledningen til besøket var at Industrikomiteen er i full
gang med å behandle Regjeringens
energimelding. Komiteens innstilling
ventes avgitt før sommerferien. Som
kjent er det mange og kompliserte
spørsmål som er tatt opp i Energimeldingen. Alle disse spørsmålene
skal komiteen mene noe om.
Komiteen hadde på forhånd sendt
sine skriftlige spørsmål til etaten.
Disse dreide seg om sentrale saker
som kostnadsforhold for kraft til
kraftintensiv industri og til husholdninger, om sammenheng mellom oljeprisutviklingen og etterspørselen,
om den samlede plan for en videre
disponering av vannkraftressursene,
om Statskraftverkenes kraftbalanse
for årene framover, om muligheter
for opprusting av ledningsnettet, med
meget mer. De fleste spørsmålene lå
innenfor
Elektrisitetsdirektoratets
ansvarsområde, så direktør Vinjar
fikk en svært så travel ettermiddag,
godt assistert av overingenlør Fagerberg. Også direktør Sperstad i
Vassdragsdirektoratet måtte i ilden,
og likeså direktør Aalefjær i Statskraftverkene. Etter disse forberedte
innleggene og en bedre lunsj ved
langbord i kantinen, ble møtet avsluttet med en spørsmål- og svarrunde i
friere former. I denne runden ble nær
sagt alle spørsmål med tilknytning til
Vassdragsvesenets arbeidsområde berørt.
Møtet i Vassdragsvesenet var bare
ett i en lang serie med høringsmøter
som Industrikomiteen gjennomfører i
forbindelse med sin behandling av
Energimeldingen. Og så får vi bare
vente og se hvilke konklusjoner Industrikomiteen kommer fram til i sin innstilling.
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Kraftledningerfra Eidfjordverkene
Det er idag én kraftledning som fører
ut fra Sima kraftstasjon, nemlig 420
kV ledningen Sima — Dagall.
Høsten 1983 skal kraftledning nr.
2 stå ferdig. Det er 420 kV ledningen
Sima — Aurland. Da kan den elektriske kraften føres til Østlandet enten over Dagali og Nore til Drammen/Hønefoss — området, eller over
Aurland og Hallingdal til øst for
Oslo.
Det er planlagt på sikt å føre en
420 kV kraftledning fra Sima mot
Bergen-området.

Planlegging og prosjektering
Planlegging og prosjektering av denne
kraftledningen er den mest omfattende
vi noen gang har hatt. Det er stukket
3 —4 ganger så mange kilometer som
den endelige lengde. Det er arrangert 2
Hovedstyrebefaringer med møter i distriktet, og toppledelsen i NVE har vært
sterkt engasjert. Departementet har
hatt en rekke befaringer og møter i for-

bindelse med ankebehandlingen. Statskraftverkene har hatt flere folk i sving
enn på noe annet prosjekt. Engasjementet fra de som kraftledningen berører har vært større enn noen gang, enten det nå gjelder kommuner, organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner.
Teknisk sett er kraftledningen spesiell på mange måter. Den er oppe i

De første skisser for kraftledninger fra Eidfjordverkene ble laget
allerede i siste halvdel av 1960-årene.
Det var den gang planer for både
Eidfjord nord og for Eidfjord sør.
Kraftledningsnettet var derfor nokså
omfattende.
Da det i 1973 ble gitt klarsignal
for Eidfjord nord alene, ble nettet
noe enklere, slik som beskrevet i de
første avsnittene.
Formell behandling
Etter forhåndsutsendelser, møter, befaringer, utredninger og stikning i
stort omfang, gikk anmodning om
vedtak for kraftledningen mot Dagali
ut fra Statskraftverkene
sommeren
1975. Den omfattet 2 alternativer. Det
ene gikk fra Sima om Hallingskeid og
Geiteryggen til Usta, det andre over
Halne til Dagali. Hovedstyret ba høsten 1975 om at Statskraftverkene utredet en tredje trase fra Sima, i hovedtrekkene i nærheten av eller parallelt med Bergensbanen fra Hallingskeid til Ustaoset, derfra direkte til
Dagali.
Hovedstyret fattet i april 1976 vedtak om bygging og drift av to parallelle
420 kV kraftledninger etter det tredje
alternativ. Etter diverse anker ble Hovedstyrets vedtak stadfestet ved kg1. resolusjon i februar 1977, bortsett fra de
siste 30 km før Dagali. Først i jimi
1978 ble denne strekningen endelig
fastlagt ved kg1. resolusjon. Det var da
bare snaue 172 år igjen til kraftledningen skulle i drift.
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Denne masten er beregnetå skulle motstå snoopphopningerpå 7 —8 meter.
(Foto: S. E. Hagen.)

Fagsjef Rolf R. Johnsen
en høyde av 1425 meter over havet
(Finseskaret). Største delen av den går
i en høyde av 1000 —1200 meter over
havet. De klimatiske forhold langs
store deler av traseen er strenge. Det
er islaster på opptil 50 kg/ m (Grjotrust). Det er tildels store snødybder,
7 —8 m. Klimastatistikken viser blant
annet at store deler av traseen:
har snødekket mark over 50% av
året
har nedbør over 50% av året
har under 0°C ca. 40% av året.
På grunn av de store islaster på mesteparten av strekningen fra Sima til Bergensbanen, har vi her benyttet et linetverrsnitt med diameter 56,7 mm.
Det er en linestørrelse og en linekonstruksjon som neppe finnes andre steder i verden.
Forberedende arbeider
Etter Hovedstyrets vedtak i april 1976,
og etter at ankene var innkommet,
måtte vi for alvor ta fatt på anleggsplanleggingen sommeren 1976. Alt tydet på at anleggsstart neppe kunne påregnes før våren 1977, etter Departementets ankebehandling.
Vi ble meget snart klar over at vi
selv ikke ville makte oppgaven med å
bygge kraftledningen ferdig på de 272
år som ville bli til disposisjon. Vi tok
derfor høsten 1976 kontakt med to
entreprenørfirmaer i bransjen og inn-

Stålaluminiumsline

med diameter 56,7 mm.

Målestasjon for islaster på Larseslaet.

ledet forhandlinger basert på at de to
entreprenørfirmaene
pluss oss selv
delte den 105 km lange ledningen i 3
deler, 1 for hver av partene.
Vi ble i løpet av høsten enig om
kontrakter med A/S Betongmast og
A/S Linjebygg, slik at disse firmaer
tok seg av de vestligste deler av ledningen, mens vi selv skulle ta oss aV
den østligste tredjeparten.
Allerede høsten 1976 begynte vi diverse forberedende arbeid og tilrigging. det gjaldt veger, brakker, lager
o.l. Det kan skrives mye om dette. Her
skal bare nevnes et par ting.

(Foto: S. E. Hagen.)

(Foto: S. E. Hagen.)

1 forbindelse med bygging av blant
annet Bergensbanen ble det anlagt en
anleggsveg langs den planlagte jernbanetras,
fra Haugastøl til Myrdal.
Etter avtale med NSB foretok vi en
opprusting av vegen fra Haugastøl til
Taagevatn. Vegen var til stor hjelp
under bygging av kraftledningen.
De mange nedlagte vokterboliger
langs Bergensbanen skulle også vise
seg å komme til nytte. Etter avtale med
NSB ble 5 av boligene opprustet og satt
istand for innkvartering.

Bygging av kraftledningen
Arbeidene med selve kraftledningen
startet opp på forsommeren 1977 med
fundamenter. Noen få master ble også
montert i 1977, innen arbeidene ble
avsluttet for vinteren i november.
Fra våren 1978 til november 1979
gikk så arbeidene for fullt med fundamenter, mastemontasje, linemontasje
m.m., bortsett fra 4 —5 vintermåneder. På den østligste delen kom vi selv
ikke igang før etter ferien 1978 som
følge av ankebehandlingen på denne
strekningen.
Det har vært opp til 250 mann beskjeftiget på anlegget i den mest hektiske
periode. Det er nedlagt ialt omtrent
220 årsverk, hvorav omtrent 55% på
entreprenørsiden.
FOSSEKALLEN
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Kraftvarmeverki Tromso

Statskraftverkene har hatt en stedlig
byggeleder som sammen med en beskjeden stab har lagt til rette arbeidet,
kontrollert entreprenørene og koordinert hele virksomheten i marken fra
vårt kontor på Haugastøl. Vårt anleggskontor på Hokksund har ledet arbeidet på den østligste tredjedelen av
kraftledningen.
Kostnader
Den totale kostnad (inklusiv erstatninger, administrasjon
o.1.) er nå
kommet opp i 211 mill. kr. Dette er et
høyt tall, men noen forklarende momenter skal nevnes:
Kort, hektisk byggetid
Store islaster, derav turige master
Tildels vanskelig adkomst, helikoptertransporter nødvendig
Klimatisk vanskelige forhold
Når først kostnader er nevnt, kan det
sies at det valgte trasealternativ i utgangspunktet var kalkulert til å være
misnt 40 mill. kr. dyrere enn det direkte alternativ over Halne til Dagali.
Tallet skulle indikere den prisen samfunnet har betalt for å unngå kraftledninger gjennom de sentrale deler av
Hardangervidda.

Vi sakser fra Georg Parmanns intervju med direktør Anders Reutz i A ftenposten 8/5:
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Prosjektet er godkjent i NVE. Bl.a.
har Statskraftverkenes varmekraftavdeling utredet en rekke alternative løsninger i samarbeid med Troms Kraftforsyning. Elektrisitetsdirektoratet har
også i den forbindelse bidradd med
systemanalyser.
Dersom
Elektrisitetsdirektoratet
omgjøres til et Energidirektorat, vil
det åpne muligheten for et sterkere
engasjement også på andre felter enn
elektrisitetsforsyning.
I energimeldingen legges det opp til dette.
K. Køber
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Tilbakeblikk
Målet er nådd. Kraftledningen ble ferdig i god tid før kraftverket ble satt i
drift.
Det har vært en helhjertet innsats
for å nå målet. Våre folk ved Oslo-kontoret såvel som våre tilsatte ute, entreprenører og leverandører har måttet
stå på helt til det siste for å få dette gigantprosjektet vel i havn. For gigantisk
er det med sine ca. 5000 tonn stålmaster, sine ca 850 km liner og sine 3 nærmere 45000 isolatorer. Så kan da også
ledningen føre elektrisk kraft i en
mengde som er noe mere enn det hele
Oslo by har behov for på den kaldeste
Vinterdag.
Jeg håper at sinnene som har vært i
kok så ofte på grunn av denne kraftledningen nå er falt til ro, og at den vil
tjene samfunnet vårt på beste måte.
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Oljemeldingog
verneplanutsatt
Stortinget kommer hverken til å
behandle den nye verneplanen
for vassdrag eller oljemeldingen
i vår. Dette framgår av to instillinger fra industrikomiteen, som
anbefaler såkalt «ikke-behandling» i inneværende storing.
Energimeldingen ventes å bli
behandlet i løpet av høstsesjonen.

Hydrologiens pinoerer

Den systematiske undersøkelse av Norges vannresurser kom for alvor i gang i
1930 årene. Først i forbindelse med el. utbyggingen og nå mere og mere som en
viktig faktor i vårt generelle miljø.
Etter denne overskrift og innledning så
vil nok de fieste tenke på «vise menn»
med formler og beregninger. Og ikke
på de som i løpet av årene har tråkket
opp hundrevis av kilometre med stier
ned til vannmerker over hele landet.
Uten disse hadde det vært umulig å fåtil noen beregninger.
har daglig avlest
Observatørene
vannstander og notert disse og andre
opplysninger for innsendelse til Oslo.
Noen observatører som begynnte i
1930 årene har holdt på helt til nå.
Andre steder har denne bijobben gått i
arv gjennom fiere generasjoner. En av
disse som nå overlater observasjonene
til sin svigerdatter er Nils J. Dalåmo.
Han har vært observatør ved målestasjon Tangfoss i Stjørdalselva siden
opprettelsen 9.11.1932. Det vil si at
han har hatt ansvar for daglig observasjoner i 47 år. Sammen med sin kone,
og etter hvert barna, har han foretatt
over 17 000 observasjoner og tilbakelagt over 20 000 km til fots for dette.
Uansett vær og føreforhold, så må
vannstanden avleses, ja spesielt i dårlig
vær er det jo størrste variasjon i vannstandene.
Den samme uken som VH mottok
oppsigelsen fra Dalåmo, så kom også

oppsigelse fra Arne Kappskarmo. Han
har hatt ansvaret for målestasjon nr.
703 —0 Kapskarmo i Svenningsdalselva siden 25.10.1936. Hjemme hos
ham henger forøvrig allerede observatørdiplom på veggen, mottatt i sin tid
av hans far som var observatør fra
1915.
I mange år har diplomet vært den
eneste ekstra påskjønnelse etter lang
og tro tjeneste. Høsten 1979 ble en ny
tekst oppdaget i Statens personalhåndbok, under punktet 257.52. «Påskjønnelse til tilsatte som slutter etter lang
tids tjeneste.» Dette var utvidet til å
også gjelde «for deltidstilsatte med
under 15 timers arbeid pr. uke, samt
bistillingsinnehavere.» Dermed hadde
vi dekning for å kunne gi en ting av
mere verdi, som en synlig takk for vel
utført jobb. Det ble enighet på VH om
en standardisert honnorgave med inble for
skripsjon. Et godt armbåndsur
dyrt og et forslag om gjøkur med inskripsjon på gjøken ble forkastet. Barometer med hygrometer og termometer

med forsølvet plate for inskripsjon ble
resultatet.
Dalåmo og Kappskarmo ble de to
første som fikk denne Hedersbevisningen. Disse to har forøvrig ikke he-

Arne Kappskarmo inspirerer den automatiske vannstandsskriveren som ble montert
1971.

Nils J. Dalåmo med honnergaven etter 47
år som observatør. I bakgrunnen hans
premiesamling fra yngre dager i skiløypa.

derstegn bare fra VH, men også fra
andre områder i to lange og aktive liv.
De kommer nok til å ta en og annen
inspeksjonstur også etter at de nå har
sluttet.
Betalingen til observatørene i 1930,
var stort sett kr. 0,30 pr. observasjon.
Dette kunne for enkelte den gang bety nokså mye, men 20 ganger mere i
Norddag betyr lite for økonomien.
menn av 1980 er heldigvis ikke redde
Spesifor å «komme på fattigkassen».

elt lønnen like før jul var for mange familier kjærkommen. Da tok mang en
observatør med skreppa, som duftet av
tømmerskog, og reiste til handelsmannen. Ved hjemkomsten samlet barneflokken seg rundt den slitte skreppa.
Øynene tindret og de små nesetippene
snuste inn duften av svisker og annen
deilig aroma som varslet jul.
Vi har på VH mange hyllemeter korrespondanse med observatører og rapporter fra ingeniører, men den departementale stilen skjuler mye. Ute på
tjenestereiser må en ha tid til å lytte om
en vil vite mere om svunndne tider og
mennesker. Utsendingene fra Oslo var
et pusst fra den store omverden, høyt
respektert, men kritisk vurdert i det
stille. Under fire øyne i dag, kan en få
servert mang en god historie og det er
beklagelig at de forsvinner med observatørene. De er svært så anonyme i
Fossekallen, som de alle mottar, men
kan tilføre mye om de griper pennen
H. Vikan
fatt.
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Osa, Simadal,Eidfjordog NVEervervav grunnog rettigheterm.m.
Av Arvid Lokensgard
Utbygging av Eidfjord Nord kraftanlegg berører de geografisk adskilte bygder Osa, Simadal og Eidfjord med Sysendal, dalfører som de fleste av oss
forbinder med vestlandske innfalssporter til de østenforliggende ormåder,
bl.a. det vi i dag benevner som Hardangervidda.
Fra yngre steinalder ble fiske og jakt
utøvet av folk vestfra i de da skogkledte østenforliggende områder og
med ferdsel gjennom nevnte dalfører.
Fra tiden rundt år 0 ble det i tillegg
hertil hentet myrmalm fra disse områder for jernutvinning,b1.a. på Fet i Sysendal hvor produksjon i perioder sysselsatte 50 —100 mann. Likeledes har
folk østfra kommet gjennom disse dalfører med jernprodukter som byttemiddel når de skulle vestover for å
skaffe seg korn, salt og andre varer
med tilbake bl.a. til Hallingdal, som
antas tidligere å være befolket fra vest,
hvorfra også Svartedauen i sin tid var
kommet.
Til Hallingskeid kom hardinger opp
Osadalen for å møte hallinger, sogninger og vossinger til hestekamper,
kraftprøver, dans og leik. Osa var også
innfallsporten
for hardinger
som
skulle til Grøndalsmarknaden
for å
handle med folk fra Hallingdal. Disse
sammenkomster på fjellet fikk imidlertid en brå slutt da Svartedauen avfolket bygdene.
Den gang Hallingdal/ Valdres hørte
til Stavanger bispedømme dro biskoper og prester gjennom Simadal og Sysendal langs de gamle ferdselsveier på
visitas mellom Stavanger og Hallingdal/Valdres.
Etter Peder Claussön
Friis (1632) var det forbud mot å fare
over fjellet fra Bartolomei tid om
høsten (4.9.) til Korsmess om våren
(14.5.) grunnet naturforholdene.
Ferdselen og varetransporten i århundreder igjennom disse dalfører
mellom Øst- og Vest-Norge ble særlig
stor da bergverksdriften på Kongsberg
tok til i 1600. Matvarer m.m. ble ført
østover mens industriprodukter
ble
ført tilbake. Senere begynte man også
med heste- og driftehandel. Folk vest
fra, de såkalte «nordmennene», benyt-
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tet i sommherhalvåret
ferdselsveier
Statens oppkjøpsvirksomhet
(«slep» som er en slags rekstevei) fra Statens oppkjørsvirksomhet ble innlebl.a. Simadal og Eidfjord på sine handet med dokument nr. 21 (1892) fra
delsturer til «autsmenene» i Hallingdal
Stortingets budsjettkomité der det ble
eller Numedal med Kongsberg.
henvist til de store resultater som den
Om vinteren var samkvemmet at- vitenskapelige forskning i den senere
skillig mindre. Mellom øverste gård.
tid hadde kommet fram til på elektrisiNygard, i Hallingdal og øverste gård,
tetens område 'og at lander derved
Maurseth. i Sysendalen var det vardehadde oppnådd bedre betingelser for
leie med ialt 40 store murte varder.
utvikling på alle næringslivets områLangs dette vardeleie kom folk østfra
der, hvor mekanisk arbeid inngikk,
som midtvinters dro etter seg kjelke- enn noe annet land i Europa. På denne
lass med bl.a. ljå som de solgte vestpå
bakgrunn fant Gunnar Knutsen (sehvor de også arbeidet vinterstid og re- nere statsminister) det nødvendig at
turnerte med korn og salt midtsomstaten søkte å legge forholdene til rette
mers.
for en utnyttelse av vassfallene som
I første halvdel av 18. århundre var
kom landets næringsliv til gode, fordet at vitenskapsmenn, kunstmalere og . trinnsvis til benyttelse som drivkraft
turister etter hvert begynte å ferdes
for jernbaner. Han foreslo også oppgjennom angjeldende dalfører. Nevnes
kjøp av vassfall med eiendommelig
bør den spanske amatørgeolog Grev E. skjønnhet til bevaring for turismen,
R. Vargas-Bedemar (august 1811), men også vassfall som kunne nyttes til
professor Christopher Hansteen (som i industrielt og annet bruk. Forutset1821 «oppdaget» Vøringsfossen, garn- ningen var at kjøpte vassfall helt eller
melnorsk betydning «den vørdelege»),
delsiv kunne overdras til private på
kaptein Gerhard Munthe, maleren Jo- vanlig vilkår, for så vidt det offetnlige
han Flintoe, slottsintendant Hans Lins- ikke kunne antas selv å ville få bruk
tow, professor Mathias N. Blytt og for dem. Gunnar Knutsen tok saken
landskapsmaler J. C. Dahl (1882).
opp på ny (dokument nr. 93/1894 fra
Etter det her korte og spesielle tverrJernbanekomiten)
og foreslo bevilget
snitt av dalførerenes historie er vi en et beløp til innkjøp av vassfall som
menneskealder senere kommet fram til kunne anvendes til drift av jernbaner.
tiden da spekulanter, industriens menn
og statens representanter fant fram til Den 21.7.94 fattet Stortinget beslutning om at Regjeringen kunne benytte
Osa, Simadal og Eidfjord for oppkjøp
inntil
kr. 50 000, — til erverv av vassav fallrettigheter.
fall med fornøden grunn for elektrisk
drift av anlagte eller planlagte jernbaner og offentlige verksteder. I Inst. S
X III/1895 går det imidlertid fram at
det ennå ikke var innkjøpt noe vassfall.
Den 10.6.95 ble det nedsatt en parlamentarisk komité på 5 medlemmer til
å undersøke og avgi redegjørelse om
mulig forslag angående vassfallenes
benyttelse til elektrisk drivkraft for
jernbaner og fabrikker. I Inst. S nr.
247 (1897) er det opplyst at bevilgede
kr. 50 000, — er medgått til kjøp av
vassfall samt foreslått at det skal bevilges ytterligere kr. 50 000, — til innkjøp
av vassfall for eventuell elektrisk jernbanedrift, hvilke ble vedtatt av Stortinget 5.8.97. I følgende år ble det gitt
Arvid Lokengard.
flere bevilgninger til samme formål.

Av Inst. S nr. 98 (1906/07) går det
fram at departementet i budsjettproposisjon for vedkommende år oppfattet
forslag om at bevilgningen til innkjøp
av vassfall ikke skulle begrenses til
bare vassfall som var egnet til anvendelse for elektrisk jernbanedrift, men
at bevilgningen skulle kunne nyttes til
innkjøp også av andre vassfall, om
dette etter forholdene måttes finnes
ønskelig. Departementet henviste til at
statens stilling, med hensyn til spørsmål om erverv av vassfall i senere tid,
også var å minske faren for at vassfallene i alt, for stor utstrekning skulle
komme på fremmede hender og landets vasskraft monopoliseres av kapitalsterke selskaper, vesentlig bestående
av utlendinger.
Bevilgningen som ble gitt ved Stortingets vedtak 20.2.1907 var i samsvar
med departementets forslag, og departementet anså det med dette i prinsippet avgjort at staten av hensyn til
sine egne mulige behov og landets
fremtidige utvikling i det hele burde
søke å sikre seg en tegulerende og kontrollerende inntlytelse ved utnyttelse
av landets vassfall.
Eidfjordvassdraget

Med denne bakgrunn var det at statens
representanter
i tiden
fra
1908 —1914 kjøpte fallrettigheter i
Bjoteio fra et stykke ovenfor Vøringsfossen ned til et stykke ovenfor Eidfjordvann. Selgere var delvis grunneiere og delvis personer som fra 1896
hadde kjøpt opp fallrettigheter på
denne elvestrekning. Fra 1962 —64 ble
det, med bl.a. bakgrunn i sprøsmål om
Norges medlemskap i EF, etter initiativ dels fra NVE og dels fra grunneiere
kjøpt fallrettigheter i Bjoreio med sidevassdrag ovenfor Vøringsfossen.
I denne anledning bør nevnes at det
første vedtak om fysisk inngrep i Bjoreio ble truffet 21.5.1942. Det gjaldt
vassdragets øvre del, Tinnhølfeltet som
utgjør 20 % av vassdragets hele nedbørsfelt, som for statens regning ble
overført til Numedalslågens nedbørsfelt for tidsrommet inntil lavvassperiodens slutt 1947. Den 2.6.1947 frem-

met NVE forslag til departementet om
at overføringen av Tinnhølfeltet'skulle
iverksettes som ordinær, varig statsregulering. Ved kgl.res.-5.3.1948 ble det
bestemt at overføringen skulle gjelde
for tiden inntil Bjoreio skulle utbygge s
i en slik utstrekning at det overførte
vann ville gi minst like stor kraftytelse
i Bjoreio som i Numedalslågen, dog
ikke utover 3 .10.1994. Tilbakeføringen av Tinnhølfeltet vil således nå
kunne skje når nevnte betingelse oppfylles.
Videre bør nevnes at NVE i mai
1947 leide bort til EicIfjord kommunale elektrisitetsverk staten sine faliretter i Tveitafossen i Bjoreio som utgjør
ca. 60 meters fall. Kommunen bygde
ut fallet for 700 kWA og ved kgl.res.
16.5.1952 ble det gitt tillatelse til å regulere Sysenvatnet 31/2 meter for å
skaffe driftsvann til anlegget . Etter at
NVE 7.1.1977 sa opp kontrakten er
denne falt bort pr. 7.1.1979.
Simavassdraget

I 1956 kjøpte NVE Simavassdraget
og eiendommene
Rembesdalen og
Verkstomt I i Simadal av A/S Sima
som ved konstituering
8.12.1917
hadde overtatt fallrettighetene m.m.
samt eiendommen Rembesdalen kjøpt
opp av Interessentselskabet Simadalsvassdraget i årene 1908 —1915 . I 1918
forelå det utbygningsplan for vassdraget hvoretter Rembesdalsvatn i tunnel
skulle overføres til Skykjedalsvatn.
Herfra skulle vannet føres i turbinrør,
med et fall på 630 meter, til kraftstasjon ved samløpet Skykjedalselven —
Rembedalselven nede i Simadal. Fra
denne kraftstasjon skulle vannet føres
videre i tunell ned til sjøen hvor det
skulle bygges kraftstasjon i dagen for
der å kunne utnytte ytterligere 210
meter fall. Denne plan ble ikke realisert, ei heller utbygningsplaner som
det ble arbeidet med i tiden .1938 —41.
I denne sammenheng bør nevnes tidligere flomskader i Simadal. Disse flommer skyldes følgende forhold: På vestsiden av Hardanetjøkelen er et dalføre
nord-sør fra Ramnaberget til og med
Luranuten. På sørsiden av Luranuten

er det et annet dalføre vest-øst inn
hvorigjenunder Hardangerjøkelen
nom isen siger med en arm som
heter Remnedalsskåkje og som ender i
Rembedalsvatnet. Denne brearm skjærer av dalføret nord-sør, og i dette dalføret var det at Demmevatnet ble dannet. Når vannet blev fullt, flømmet det
opp på brearmen og skar seg langs sørsiden av Luranuten og tæret på isen
slik at det, vanligvis i august måned,
ble flom i Simadal. Etter hvert som
Rembedalsskåkje minket, ble det oftere
og oftere florn med skadevirkninger
nedover Simadal. Dette var årsaken til
at Kanalvesenet i 1896 —99 fikk slått
en 365 m lang tappetunnel med tverrsnitt på 4 m2 gjennom østre ryggen av
Luranuten til Demmevatnet som dermed ble senket ca. 15 m og som skulle
sikre Simadal for skadeflommer. Men
etter som Rembedalsskjåkje fortsatt
minket, ble trykket fra Demmevatnet
for stort, slik at det laget seg «vei»
under brearmen og tømte 11,6 mill. m3
vann ned i dalen på noen få timer, første gang i 1937 og annen gang i 1938.
Dette svarte til en middelvassføring på
920 m3/ sek. Ved de to sistnevnte flommer blev vesentlige deler av dalen ødelagt. For å unngå gjentakelse slo NVE
ny 680 m lang senkningstunnel med
tverrsnitt på 4 m2 inn til Demmevatnet
for .ytterligere 50 m nedtapping av
dette.
Videre bør nevnes at NVE etter
flomkatastrofen i 1937 har utført store

forbygningsarbeider langs Sima for å
sikre bygde mot fortsatt skadeflommer.
Osavassdraget,

Imidlertid var det Osavassdraget med
elven Norddøla og Austdøla som fra
først av vakte kraftutbyggernes interesse. I årene 1906 og 1907 ble Austdøla solgt til forskjellige oppkjøpere.
Det ble samtidig og senere solgt hele eiendommer i Osa eller deler av disse til
bruk i forbindelse med påtenkt kraftut-

bygging. Disse fallrettigheter med
grunnarealer fikk det nyetablerte A/S
Osa Fossekompani ved kg1. res.
18.9.1915 og i samsvar med StortingsFOSSEKALLEN
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vedtak 30.6.1914 rett til å erverve med
sikte på elektrokjemisk industri i distriktet samt rett til å foreta en nærmere angitt regulering av vassdraget.
Etter planen skulle det nyttes ut ca.
120 km3 nedbørfelt og driftstunnelen
var prosjektert fra Nedre Austdalsvatnet til fordelingsbasseng i Osanuten
med dobbel rørgate i sjakt ned til
kraftstasjonen i fjell nede i Osa. Det
var regnet med en kraftytelse på
44 000 hk. Arbeidet kom i gang i 1917
og planen var da å bygge en kraftstasjon på 80 MW. Arbeidet pågikk fram
til 1926 da det stoppet grunnet kapitalmangel og sviktende konjukturer og
etter at det da var nedlagt en kapital på
10 millioner kroner. Bl.a. var det byggt
midlertidig kraftstasjon på 200
kW , sprengt ca. 400 m av hovedtunnelen med 5 tverrslag, fordelingsbassenget i Osanuten, trykksjakt med
halvt tverrsnitt ca. 1300 m, en del av
kraftstasjonshallen, 300 m transporttunnel til stasjonshallen og ferdig avløpstunnel og avløpskanal ut i Austdøla. Videre var det drevet ca. 400 m
av tappetunnelen fra Langavatnet til
A ustdalsvatnet.
Fra 1926 lå arbeidet nede inntil tyskerne under annen verdenskrig tok arbeidet opp igjen med sikte på å fullføre
utbyggingen for å nytte kraften til aluminiumsindustri. Den 12.12.41 ble det
gitt ekspropriasjonstillatelse til selskapet i medhold av § 62 i vassdragsloven
av 15.3.1940 for erverv av nødvendig
grunn og rettigheter for bygging av fabrikkanlegg m.v. ved kraftstasjonsområde. I denne perioden var det i Osa
sysselsatt ca. 1500 mann inntil virksomheten opphørte i slutten av krigen.
Ved skjøtet av 12.1.53 ble alle rettighetene og ca. 500 dekar grunnareal
med påstående byggninger m.v. tilhørende Osakomplekset overtatt av staten ved NVE som bortleide den midlertidig kraftstasjon til Ulvik kommune ved kontrakt av 16.11.59.
Denne er av kommunen sagt opp med
virkning fra og med 1.7.74.
Eidfjord Nord Kraftanlegg,
eiendomserverv
Som det vil fremgå av foranstående,
var NVE eier av de flestee fallrettigheter som inngår i utbyggingen av Eidfjord-Nord kraftanlegg samt nevnte
grunnarealer i Osa og Simadal. Imidlertid var det nødvendig med ytterligere erverv av grunnarealer for utbygging av kraftanlegget. Det ble således,
samtidig med at utbygningsplanene
var under arbeid, tatt kontakt med
Eidfjord kommune (senere Ullensvang
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kommune) og grunneiere om erverv,
på nærmere angitte betingelser, av
nødvendige arealer for anleggssenter,
besøksmesse og boliger på Lægereid,
samt tomter for kontorbrakke og boliger på Hæreidsiden av Eio i Nedre
Eidfjord og kraftstasjonsområde i Simadal.
Høsten 1964 ble den første kontakt tatt
med Eidfjord kommune
vedkommende bl.a. spørsmål om disponering
av nødvendig grunn for anleggssenter
i forbindelse med eventuell kraftutbygging i distriktet.
I det kommunen øynet en utvikling
i retning av et bedre næringsgrunnlag
ved kraftutbygging, ble det fra kommunalt hold også regnet med fremtidig
bygdeby i Eidfjord. Det ble således i de
følgende år avholdt flere konferanser
med kommunens representanter og foretatte befaringer av areal på Lægereid
i Eidfjord.
For å hindre planløs utbygging samt
tilrettelegge forholdene med hensynt
til arealdisponering i forbindelse med
eventuell kraftutbygging fikk kommunen 31.5.68 tillatelse til å ekspropriere
et nærmere bestemt 52,2 dekar stort
areal på Lægereid i medhold av § 36
nr. 1 i bygningsloven av 18.6.1965,
slik at kommunen kunne henvise
NVE — i en eller annen form og på en
eller anne måte — til ekspropriasjonsarealet når så langt kom. Underskjønn og overskjønn ble avhjemlet
henholdsvis 30.10.69 og 27.6.1970.
I tiden etter avholdelse av skjønnene
ble samarbeidet med kommunen mer
konkretisert, og i juni 1971 inngikk
NVE avtale med kommunen om kjøp
av det eksproprierte areal under forutsetning av at kommunen etter anleggstidens slutt skulle overta arealet
Og bygninger etter takst, unntatt permanente boliger som NVE måtte
ønske å beholde. Skjøte på anleggssentertomten ble utstedt i oktober 1971 og
tinglyst s.m.
Hva angikk NVEs behov for ytterligere areal i Eidfjord for oppføring av
50 —60 boliger, ble det tatt kontakt
med kommunen om valg av tomter i
henhold til gjeldende reguleringsplan.
Etter endt valg av boligområde ble det
ført forhandlinger med 3 bekørte grunneiere, hvilket endte med at NVE i februar/ mars 1972 kjøpte et 10,7 dekar
stort areal, boligområde -B-2, på Lægereid — for plassering av 36 boliger —
og som ble tilskjøtet NVE i mars og
april 1973. Ved tilleggskontrakt av oktober 1974 ble ervervet ytterligere 1,3
dekar grunn som ble tilskjøtet NVE i
februar 1975 og tinglyst i mars s.å..

Videre ble det april i 1973 ervervet i
minnelighet tomt for anleggsmesse på
Lægereid, og våren 1977 ble det ervervet et tilleggsareal, alt på ca. 7,5 dekar,
som ble tilskjøtet NVE i mai 1973 og
august 1977.
I tillegg til de her kjøpte eiendommer hadde en allerede i 1971 leid tre
arealer på Hæreidsiden av Eio for
oppføring av kontorbrakke og tre boliger. I 1973 ble det leiet ytterligere en
tomt på dette området til oppføring av
en bolig.
Hva angikk anlegg og drift av vannog kloakkanlegg i Nedre Eidfjord ble
det etter forutgående forhandlinger
inngått avtale med kommunen i februar 1974 hvoretter NVE dekket 50 %
av anleggskostnadene.
Da tillatelsen til regulering for utbygging av Eidljord-Nord kraftanlegg ble
gitt ved kg1. res. 18.5.73 var det således
ført opp kontorbrakke og tre boliger
samtidig som det på tidspunktet for
oppstarting av anleggsdriften var ervervet grunn for anleggssenter, boliger
og messe.
Med hensyn til planlagt kraftstasjonsområde i Simadal, var det også
ført forhandlinger med grunneierne på
et tidligere tidspunkt, hvilket resulterte
i at NVE kunne ta grunnen, i alt 495
dekar, i besittelse pr. 1.8.73. Kjøpekontraktene om erverv av disse områder
for anlegg av kraftstasjon med friluftsanlegg, atkomstveier m.v. ble inngått
januar 1974 og skjøter , utstedt i februar 1979. Som erstatningstomt for de
her to berørte grunneiere, kjøpte en i
mars 1974 av kommunen en byggetomt på Hæreidsiden av Eio.
For øvrig er det i tiden etter at utbygningstillatelsen ble gitt inngått i alt
fem kontrakter om leie av grunn i
Eidfjord for oppføring av seks boliger i
tillegg til ovennevnte 40 boliger og ni
andre boliger som i mellomtiden var
ført opp på området for anleggssenteret. I Ulvik ble det november 1974 og
august 1976 inngått to avtaler om leie
av kommunal grunn for oppføring av i
alt 11 boliger.
Skjønn
Ved stevning til Hardanger herredsrett 30.8.1973 begjærte NVE skjønn
avholdt
etter
vassdragsloven.
av
14.12.1917 § I 6 og 19 til fastsettelse
av erstatninger og/eller pålegg om tiltak for dem som blir skadelig berørt av
de reguleringer og overføringer som er
tillatt gjennomført ved kgl. res. av
18.5.1973. Underskjønnet ble inkaminert i Eidfjord 12. og 13.2.1974. Det
ble besluttet å dele skjønnet i fiere se-

sjoner og at sesjon I skulle omfatte
kraftledninger, taubaner, anleggsveier,
anleggssteder, kraftstasjonsområde og
Instestølen turisthytte.
Skjønnsbefaringer
ble
foretatt
29.4 - 8.5 samt 27.8 - 5.9.74.
Prosedyren fant sted i Eidfjord i tiden
26. - 30.11.
samt
i
Oslo
9. - 10.12.1974 og skjønnet ble avhjelmet 28.1.1975 separat for Instestølen turisthytte og 5.4.1975 for de øvrige takstnumre.
Hva angår førstnevnte skjønn har skjønnsretten lagt til
grunn at Den Norske Turistforening i
henhold til avtale var tildelt av NVE
erstatningstomt ved Kjeldåis utløp i
Fisketjønn.
Overskjønn ble begjært over vesentlige deler av underskjønnet, dog ikke
for
Instestølen
turisthytte.
Den
4.5.1976 ble overskjønnet inkaminert i
Eidfjord med påfølgende befaringer
dagene 5. - 8.5 s.å. Befaringene forsatte dagene 7. - 10.9.1976, prosedyre avholdt i Simadal og Eidfjord
10.9 og 13. - 17. s.m. og overskjønnet ble avhjelmet 25. og 26.3.1977 og
godtatt av partene uten anke.
Underskjønnet, sesjon II, omfattet
fall - med unntak av en del nærmere
angitte fallstrekninger som ble utsatt til
senere skjønnsbehandling - noen utsatte krav fra sesjon I og fradrag i konsesjonsvederlag p.g.a. tidligere betalte
kjøpesummer samt kontraktbetinget
levering og frikraft. Skjønnet ble innkaminert i Ulvik 10.6.1975 med påfølgende befaringer 11. - 22. s.m. og
19. - 24.8. s.å. Prosedyre fant sted
på Geilo i tiden 13. - 25.1.1976 og
Rauland i tiden 16. - 17. s.å. Skjønnet ble avhjemlet 30.7. s.å. Skjønnet
har bl.a. lagt til grunn at reguleringene
skal skje overenstemmende

med tidli-

gere manøvreringsreglement
fastsatt
ved kg1. res. av 18.5.1973 og det endrede manøvreringsreglement
fastsatt
ved kg1. res. av 4.6.1976 hvormed bl.a.
er gitt tillatelse til økt regulering av Sysenvatn, Rembesdalsvatn og Kvilinganutvatn og som var gjort betinget av at
reguleringsanleggets eier etter skjønnets bestemmelse skal treffe tiltak eller
innbetale et beløp til Eidfjord og Ulvik
kommuner for å kompensere for økete
utgifter ved avkloakkering og vannforsyning av områder som berøres av
kraftverksutbyggingen. I denne forbindelse skal skjønnene ta hensyn til rimelig fremtidig øking av utslippene i området og til mulige skjerpede rensekrav
i medhold av nye bestemmelser.
De her nevnte konsesjonsvilkår er
inntatt i reguleringsbestemmelsenes
post 17.

Over skjønnet ble det i sin helhet begjært overskjønn som ble inkaminert i
Ulvik 16.8.1977 med etterfølgende befaringer 17. - 23. s.m. Prosedyre ble
avholdt
på
Geilo
i
dagene
10. - 19.1.1978 og skjønnet avhjemlet 23. og 24.6. Skjønnet har bl.a.
lagt til grunn nytt manøvreringsreglement fastsatt ved kg1. res. av 13.5.1977
som er mindre restrektivt hva angår
flomvassføring nedenfor magasinene
enn de tidligere gitte manøvreringsreglementer.
Av konsesjonsvilkår som skjønnene
har lagt til grunn skal nevnes at det for
dem som i sin tid har solgt sine ,rassdragsrettigheter skal det fastsettes konsesjonsvederlag (tilleggserstatning) for
skader og ulemper reguleringen volder
- med fradrag av tidligere gitte vederlag - etter nærmere bestemmelse av
skjønnene. Videre forutsettes at det
ved fastsettelse av fradragsbeløpet tas
hensyn til bl.a. forandring av kroneverdien og en rimelig avkastning av
det tidligere gitte vederlag.
Underskjønnet, sesjon II, kom til at
konsesjonsvilkåret
vedkommende
konsesjonsvederlag bare hjemlet eierne krav på erstatning for skader og
ulemper, men ikke for tidligere solgte
fallrettigheter. Det ble således ved
underskjønnet ikke gitt kosesjonsvederlag for fall, kun for skader og ulemper. På den anne side ble det heller
ikke gjort fradrag for frikraft som eierne var blitt forbeholdt ved de gamle

17,1 mill., mens fradragene i disse vederlag er oppjustert fra kr. 297 999, til ca. kr. 9,5 mill., slik at den reelle
differanse inellom under- og overskjønn beløper seg til ca. kr. 10,9 mill.
Overskjønnet er i oktober 1978 påanket til Høyesterett for så vidt angår
tilkjent konsesjonsvederlag og fradrag
i konsesjonsvederlagene. Videre er påanket overskjønnets avgjørelse vedrørende spørsmål om belastning av merverdiavgift og elektrisitetsavgift på
firkraftlevering, spørmål om konsesjonspålagt slipping av 12 m3/ sek.
vann i Vøringfossen skal tas med ved
beregning av antall nat. hk. som det
skal betales erstatning for, spørsmål
om hvorvidt Isdalsvatn er å anse som
selvstendig bruksobjekt innefor vedkommende fallstrekning («både/og»
problematikken).
Hovedforhandling
i Høysesterett
tok til 6.5. d.å. og pågikk følgende dager til og med 14 s.m. Dom er i
skrivende stund ikke avsagt.
Underskjønnet, sesjon III, omfatter
samtlige magasiner samt anleggssteder, veier og kraftledninger m.v. som
ikke er behandlet i sesjon I og II, skader og ulemper for jakt, samtlige gjenstående elver og bekker i Osavassdraget
og Simavassdraget som tidligere ikke
er behandlet i sesjon I og II, skader og
ulemper i Isdøla, Leiro og Bjoreio samt
noen utsatte krav fra sesjon II.

salgskontrakter.

ringer fram til 25. s.m. Prosedyre ble
holdt
på
Geilo
i
tiden
1 1 . - 20.1.1977 og skjønnet ble av-

Kjøpesummen

som i

sin tid var blitt betalt, ble splittet opp i
en andel for fall og en andel for skader
og ulemper. Bare den antatte oppjusterte andel for skader og ulemper
ble fastsatt som fradrag i de fastsatte
konsesjonsvederlag.
Overskjønnet kom imidlertid til at
NVE tilpliktes å betale konsesjonsvederlag for tidligere solgte fall. Som en
konsekvens av dette har overskjønnet
for de grunneiere hvor fall er solgt foretatt fullt fradrag både av oppjusterte
kjøpesummer
og av frikraft.
Underskjønnets mindretall kom til
at det skulle tilskjennes konsesjonsvederlag for fall samt at det måtte foretas
oppsplitting av fradragene for dem
som intet fikk for fall fordi skader og
ulemper
er størst. Overskjønnets
mindretall, som kom til at det ikke
skulle betales konsesjonsvederlag for
fall, var enige med partene i at det i
dette tilfelle måtte foretas en oppsplitting av fradragene.
For konsesjonsvederlagene innebærer overskjønnets avgjørelse en oppgang fra ca. kr. 890 000, - til ca. kr.

Skjønnet ble inkaminert i Eidfjord
17.8 .1976 med etterfølgende befa-

hjemlet 21.5.1977.
Over skjønnet ble det i sin helhet begjært overskjønn som ble inkaminert i
Eidfjord 14.8.1978 med etterfølgende
befaringer fram til 17. s.m. Prosedyre
ble holdt på Geilo i dagene 9. - 11.
og 15. - 17.1.1979 og skjønnet avhjemlet 11. og 12.6.1979.
Det bør her bemerkes at overskjønnets fastsettelse av erstatninger og konsesjonsvederlag vedrørende magasinene ligger ca. 30 % over underskjønnets fastsettesle. Videre at overskjønnet har lagt til grunn samme vurderingsprinsipper og samme erstatning
på kr. 70, - pr. nat. hk. som under
etappe II og som er godtatt av partene.
Overskjønnet er påanket til Høyesterett for så vidt angår spørsmål om
hvorvidt en servitutthaver faller inn
under det samme bruksbegrep pålegget om konsesjonsvederlag opererer
med samt hvorvidt det skal betales erstatning for neddemmet hytte oppført
på statsallmenningen uten hjemmel.
FOSSEKALLEN
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Anken er forenet til felles behandling
ankesak i Høymed forannevnte
esteret..
Underskjønnet. sesjon IV. omfatter
og kloakkforhold,
vannforsyningsbrønner for settefiskanlegg i Simadal.
massetak Bjoreio og Fet. Skjønnet ble
inkaminert i Eidjord 4.9.1978 med etterfølgende befaringer fram til 9. s.m.
pa Geilo
holdt
ble
Prosedyre
30.1. — 24.2.79 og skjønnet avhjemlet 4.5.79.
Skjønnsretten har delvis bygget på
alminnevassdragsreguleringslovens
lige bestemmelser om erstatning og tiltak i § 16 og § 19. men det vesentligste
fundament ligger i forannevnte reguleringsbestemmelse post 17.
Skjønnet har bl.a. pålagt bygging av
renseanlegg for kloakk i Maurset-området, Garen-området og for nedre
nedslagsfelt til Isdøla samt anlegg av
inntaksbasseng i Isdola for vannforsyning. Videre har skjønnet — i tilknytning til tidligere inngått avtale av juni
1978 om NVEs deltakelse med 45
dekning av utgiftene i forbindelse med
bygging og drift av kommunalt vannog kloakkanlegg i Øvre Eidfjord pa
nærmere bestemte vilkar — pålagt anlegg av en del stikkledninger for vannog kloakk.
For endel av skjønnet ble det begjært overskjønn som ble inkaminert i
Eidfjord 18.9.1979 med etterfølgende
befaringer fram til 22. s.m. Prosedyre
på Geilo i dagene
ble holdt
8. — 11.1.1980 og overskjønnet ventes avhjeemlet i juni 1980.
Underskjønnet, sesjon V, omfatter
laks- og sjøørretfiske i Eidljord-vassdraget, jordvanning for enkelte bruk i
Øvre Eidfjord og massetak ved Tråastølen. Skjønnet ble inkaminert i Eidf-
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LJnderskjønnet ved Rundavatn.

jord 7.8.1979 med etterfølgende befaringer fram til 11. s.m. Prosedyre ble
tiden
i
Geilo
på
holdt
15. — 18.1.1980 og Rauland 15. og
16.3.1980 og skjønnet ventes avhjemlet inneværende var.
For eventuelt overskjønn er avsatt
til inkaminasjon og befaringer dagene
2. — 5.9.1980 og for prosedyren dagene 13. — 17.1.1981.
Underskjønn. sesjon VI. vil omfatte
stikkledninger i Sysedal, kloakkledning for Vøringfoss kafeteria, tomter
med atkomstveier etc. til forannevnte
tre pålagte renseanlegg samt vannforsyning til.støler i Skykjedalen. Skjønnet vil bli aVholdt 13. — 15.8.1980
med prosedyre i tiden 6. — 8.1.1981.
For samtlige takstnumre utstår i
henhold til de alminnelige skjønnsforutsetninger: Kjøving. isgang, klima-

skader, større utgravninger og ras
samt grunnvannsskader.
Ved skjønnene har det vært engasjert i alt 9 advokater og benyttet i alt
11 sakkyndige. Pr. 1.4. d.å. har det ved
skjønnene medgått i alt 4' /2 måned til
rettsdager, inklusive befaringsdager og
pr. 31.3.1980
skjønnsomkostningene
beløper seg til kr. 5,2 mill.
I tillegg til tiltak pålagt av skjønnene
4.4.1974 i
har Industridepartementet
medhold av reguleringsbestemmelsene
post 20 pålagt bygging og vedlikehold
av i alt 10 grunndammer (terskler) i
Bjoreio.
Radiolinkkjede og overforingsledninger
Da Sima kraftverk skal fjernstyres
fra NVEs områdesentral i Sauda via
en radiolinkkjede er det ved. avtaler ervervet tomter for relestasjoner på
Ramnarjell i Sauda. Storhaug i Uskedalen. Hamrane ved Melstveit i Kvam.
Bu i Ullensvang og Sæd i Simadal. Videre er det for fjernstyring av reguleringsanlegg ved avtale ervervet en
tomt og ved skjønn fire tomter for relestasjoner.
Kraften fra Sima kraftstasjon skal
overføres med 380 k\T over bl.a. to parallelle kraftledninger til Østlandet.
5.4.1976
Ved ekspropriasjonsvedtak
ble det i medhold av lov om oreigning
av fast eigedom av 23.10.1959 § 12 nr.
19. kgl. res. av 2.6.1960 og bemyndigelse gitt av Industridepartementef
10.1.1971 gitt tillatelse til å kreve avstått nødvendig grunn og rettigheter for
bygging og drift av disse to 99 km
lange parallelle kraftledninger fra Sima
kraftstasjon til Dagaliområdet for til-

1968 —1973 —1977
3 ganger generalplan
Forts. fra side 30

knytning til bestående samkjøringsnett. I den anledning har en avholdt
kraftledningsskjønn, del 1, del II, avhjemlet 5.4.1976 og 23.2.1979. Begge
skjønn er rettskraftige.
Avhendelse av grunn m.m.
Når kraftverket nå er satt i drift vil
behovet for leid og ervervet grunn
med påstående bygninger i Eidfjord og
Ulvik minke i takt med nedtrapping av
Leiekontrakter
anleggsvirksomheten.
vil bli sagt opp og eiendommer som
det ikke er behov for vil bli solgt.
I henhold til forannevnte skjøte på
tomt for anleggssenteret i Nedre Eidfjord vil deler av dette område som ikke
blir benyttet til permanent bebyggelse
for NVEs framtidige behov bli å
overta av kommunen med påstående
bygninger etter takst. Videre er Eidfjord kommune i medhold av avtale desember 1972/januar 1973 forpliktet til
å overta inntil 18 boliger med tomter
på boligområde B-2 etter rimelig takst.
Likeledes har Ulvik kommune i medhold av to avtaler, november 1974 og
august 1976, forpliktet seg til å overta
samtlige våre I I hus i Ulvik som er
oppført på kommunalt byggefelt etter
rimelig takst. I Eidfjord har grunneiere
og kommunen tatt forbehold om forkjøpsrett til boliger ved leiekontraktenes opphør.
Ved behandling av reguleringsbestemmelsene for Eidfjord ble av Industridepartemente, slik det fremgår av
St. prp. nr. 3 for 1972/73 s. 157, uttalt:
«Ulvik kommune har fremholdt at
det må få overta vederlagsfritt statens grunnareal på omkring 500 dekar i Osa. Hovedstyret uttaler at det
mener at det er naturlig at kommunen på rimelig vilkår for overta det
av statens grunnareal i Osa som ikke
skal nyttes til statsformål. Departementet er enig i dette bl.a. på bakgrunn av at jordbruksarealene i-Osa
gjennom mange år har vært disponert for en kraftutbygging som aldri
er blitt fullføfrt. Dersom samtykke
til statsregulerin blir gitt, vil departementet ta opp denne sak senere og

tjent med dette. Selv om vi fikk støtte
av Hovedstyret, kommune og fylke
for våre primære søknad fikk den
aldri noen endelig behandling. Planene for utbygging av Veig sammen
med Dagalifallene møtte en stadig

forutsetter da at man er bemyndiget
til å foreta overføringen av grunnarealene.»
Videre uttalte Industrikomiteen, slik
det fremgår av Innst. S. nr. 206
1972/73 s. 581 og 582, i sin innstilling, som enstemmig ble bifalt av Stortinget:
«Ulvik kommune held fram at kommunane må få overta vederlagsfritt
statens grunnareal på omIga 500 dekar i Osa. Hovedstyret og departementet er samd i at kommunen må
få overta arealet på rimelege vilkår.
Etter komiteen syn bør Ulvik kommune få overta disse areala til ein
svært rimeleg pris»
og
«Når det gjelde plassering av byggverk, som er turvane for anleggsdrifta, går komiteen ut frå at dette
skjer i samråd med kommunane.
Etter komiteens syn bør slike bygg
kunna overtakast av kommunane
på svært rimelege vilkår når anleggstida er ute.»
Med bakgrunn i nevnte skjøte, avtaler
og leiekontrakter samt ovennevnte utog
talelser av Industridepartementet
Industrikomiteen føres det nå forhandlinger om overdragelse av de eiendommer med påstående byggninger som
NVE nå ikke lenger har behov for.
Forha?rdlingene ventes avsluttet inneværende år, slik at det som da står tilbake å sluttbehandle er de av skjønnet
forannevnte utsatte spørsmål vedkommende utbyggingen av Eidfjord-Nord
kraftanlegg.

økende politisk motbør. Verneinteressene for vassdragene i forbindelse
med en nasjonalpark ble diskusjonstemaet i alle partier og organisasjoner.
Planene av 1973, møtte energikrisen,
og vi fikk i de etterfølgende år sterkt
stigende priser på olje. Etterhvert fikk
man en økende kritisk innstilling til
kjernekraften. Ved at vi nå vurderte
verdien av vannkraften i forhold til andre alternativ ble det påtrengende å revurdere planene av 1973. Spørsmålet
om verning ble politisk mer og mer aktuelt.
Før man tar standpunkt til verning
av et vassdrag må det være riktig først
å vurdere et alternativ som er så skånsomt som mulig. Vi tok for oss Veig
på nytt. Kunne vi unnvære det store
magasinet i Brandaleite som var lagt
inn i det sentrale fjellområde med spe-,
sielle verneinteresser? Med de høye
verdier på kraften som vi nå kunne
anta, var den separate utbygning av
Veig med kraftstasjon ved Eidfjordvatnet fortsatt meget økonomisk, og
var å foretrekke framfor overføring
av Veig til Sysenvatnet.
77
Plan av november
Vi syntes selv at planen var god. Den
nye kraftverdifilosofi som etter —68'
skaffet oss en del ubehageligheter,
hjalp oss nå til en ny Israftressurs ved
en utbygging som meget godt kunne
kombineres med en stor nasjonalpark.
Vår plan av november —77 møtte
samme skjebne som plan av desember
—73. Den kom aldri helt fram til
endelig behandling i Stortinget. Det
ble ikke fremmet noen proposisjon.
Saken ble indirekte avgjort gjennom
behandlingen av nasjonalpark på Hardangervidda som forutsatte verning
av Veig og Dagalifallene.
Jeg har hørt bemerket at det må
være deprimerende å arbeide med planer som for stor del ikke blir godtatt.
Mange kan oppfatte det som vi har
mange tapte slag med planleggingen
av Eidfjordverkene. Mye av det arbeide vi har utført ansees for å være
forgjeves. Det skal ikke legges skjul på
at vi enkelte ganger har uttrykt fortvilelse. Det er en naturlig reaksjon, men
vi bør tillegge det liten vekt når vi
endelig gjør opp status for vårt arbeide med Eidfjordverkene. Enten det
har blitt ja eller nei for våre ideer, må
vis ette pris på at vi fikk delta i et
interessant arbeid. Det vi har lagt
fram av planer har i alle tilfelle vært
med på å gi grunnlag for viktige
beslutninger om utnyttelse av våre
ressurser på Hardangervidda.
—
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Sima

et kraftverkfra vårtid

Av overing. K. Y. Nilsen

Når et nytt kraftverk settes i
drift føler nok de fleste av oss
som enten har deltatt i planleggingen eller byggingen en tilfredsstillelse. Jobben er fullført.
Vi føler at vi har vært med på å
skape noe verdifullt og nyttig
for land og folk — som det heter. Men kanskje blander det
seg inn litt vemod også. En interessant og utfordrende oppgave er sluttført, arbeidsfellesskap blir oppløst og miljø forsvinner. Personlig føler jeg også
for at et stykke norsk natur ikke
lenger er uberørt — en følelse
jeg deler med de fleste av mine
yrkesfeller har jeg erfart. Menneskelig virksomhet må imidlertid sette spor etter seg. I våre
dager gjøres det heldigvis store
anstrengelser for at naturskadene i forbindelse med kraftutbygging skal bli akseptable for
samfunnet.
Det nye kraftverket vil være ulikt alle
andre. Det er et typisk trekk ved vannkraftverk at det aldri finnes to som er
like. De kan i høyden minne om hverandre og ha noen detaljutforminger
felles — men heller ikke mer. Det er
mange årsaker til at det er slik. De naturgitte forhold spiller selvsagt en avgjørende rolle for planløsningen, likeledes bosetting og miljømessige forhold i utbyggingsområdet. Avgjørende
for planløsningen er også tidspunktet
da kraftverket ble bygget.Mange er av
den oppfatning at kraftverksteknikken
har utviklet seg lite i årene etter siste
krig. Vi som etterhvert får et visst perspektiv bakover i tiden konstaterer lett
at dette ikke er riktig. Hvis kraftkildene
i indre Hardanger skulle vært utnyttet
engang på 50-tallet ville Sima kraftverk fått en vesentlig annen utforming
enn det har idag. Sima har komponenter og planløsninger som nærmest var
utenkelige dengang man planla f.eks.
Tokke — verkene. Det er slett ikke
nødvendig å gå tilbake til urtiden da
kraftverk som Nore ble til for å se utviklingen.
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Men — det var Sima denne gang.
De maskin- og elektrotekniske særtrekk ved kraftverket skal jeg av gode
grunner overlate til andre å skrive om.
Jeg får gjøre et utvalg fra byggsiden og
velger meg ut tilløpssystemet. Det er
vel verdt noen ord, myntet også på
Fossekallens «ikke-tekniske» lesere.
Sima kraftverk har to tilløpssystemer. Sima er nemlig i virkeligheten to atskilte kraftverk — LangSima og Sy-Sima — med sine aggregater plassert i en felles maskinhall.
Tilløpssystemet til et typisk høytrykksanlegg har gjennom tidene vanligvis bestått av to hovedkomponenter
—tilløpstunnel og falledning. Fra inntaket føres vannet gjennom en tilnærmet horisontal tunnel så langt frem
mot kraftstasjonen som mulig.
Men vannet alene skaper ikke vannkraft — det må trykk til. Vanntrykket
bygges opp ved at vannet føres i fallledning (turbinrør, trykksjakt) til turbinen. 1 tilløpstunnelen ønsker man å
holde vanntrykket så lavt som mulig.
Man regnet i praksis med at fjellet ikke
kunne oppta vanntrykk" av betydning
uten spesiell utforming av tunnelen.
Kraftverksingeniører har i mange år
syslet med tanken om å føre vannet i
en kombinert tilløps- og trykktunnel i
jevnt fall fra inntaket til kraftstasjonen.
Man ville m.a.o. kutte ned på den dyre
falledningen og bygge opp trykket ned-

Kjell Y. Nilsen

over i tilløpstunnelen. Løsningen har
en rekke fordeler. Tunnelen kan drives nede fra kraftstasjonsnivå hvor det
vanligvis er lettere å rigge seg til og bli
kvitt tunnelmasse. Man unngår skjemmende veibygging opp til høytliggende
tunnelinnslag. Vannveien fra inntak til
turbin blir kortere, hvilket betyr
mindre tap og følgelig bedre virkningsgrad for kraftverket.
Men kraftverksingeniørene vek tilbake for å utsette uforet fjell for så
store trykk som det kunne bli tale om.
Her kom ingeniørgeologen til hjelp.
årene etter krigen er det utviklet et eget
fagområde som samlet går under betegnelse ingeniørgeologi. Den har sin
basis i den klassiske geologi, men sammenfattende kan vi si at ingeniørgeologien tar sikte på å klarlegge de faktorer
som spesielt interesserer ingeniørfaget
når det skal bygges i fjell. Etterhvert
ble det skapt en teknologi som gjør det
mulig å dokumentere tilfredsstillende
stabilitet og sikkerhet ved stadig større
vanntrykk i tunneler og sjakter. Idag
blir prinsippet med kombinert tilløpsog trykktunnel benyttet i stor utstrekning der forholdene ellers ligger til
rette.
På Sima er det brukt en mellomløsning. Begge tilløpstunnelene er drevet
fra et felles angrepspunkt på kote 600
ved Kjeåsen i jevn stigning mot inntakene. Fra Kjeåsen mot kraftstasjonen
føres vannet i pansrede trykksjakter.
Tilløpstunnelene er uforet helt frem til
for trykksjaktene.
inntakskonusene
Lang-Sima har inntak både i Rundavatn og Langvatn med HRV hhv. på
kote 1158 og kote 1040. Dette betyr at
maksimalt statisk trykk i tilløpstunnelen til Lang-Sima er 525 m vannsøyle
(525 t/ m2), tunneltverrsnittet er 30 m2.
Tilsvarende tall for Sy-Sima er 300 m
og 52 m2.
En slik løsning var mulig pga. gunstige geologiske og topografiske forhold. Det måtte til nitide ingeniørgeologiske forundersøkelser for å kunne
dokumentere tilstrekkelig sikkerhet.
Spesielt er området ved overgangen
mellom tunnel og stålpansring kritisk.
Her ble det bygget inn måleinstrumen-

Ytterligere
desentralisering av
NVE's virksomhet
ter i fjellmassivet for å overvåke deformasjoner når vanntrykket kom på. Det
kan nevnes at en av målerne under
oppfyllingen registrerte en lokal deformasjon i fjellet på 30 mm. Det var
nødvendig å senke trykket i tunnelen
noe til forholdene var nærmere undersøkt.
I tilløpstunnelen til Lang-Sima er
det også bygget et såkalt luftputekammer. Jeg har merket meg at mange av
Fossekallens lesere har stilt interesserte
spørsmål om dette og jeg tror noen
forklarende ord kan være på sin plass.
Under drift må aggregatets belastning (ytelse) — dvs. turbinens vannforbruk — kunne endres meget raskt.
Turbinen må kunne reguleres — som
en sier. Dersom tilløpssystemet er av
en viss lengde må det anordnes et basseng med fritt vannspeil så nær turbinen som mulig, vanligvis på overgangen mellom tunnelen og turbinrøret. Et slikt basseng (fordelingsbasseng,
svingekammer) er nødvendig hvis turbinen skal få tilfredsstillende reguleringsbetingelser. Dets oppgave er å
dempe trykkvariasjoner i turbinrørledningen under lastvariasjoner. Videre
skal det utligne så raskt som mulig endringer i turbinens vannforbruk. På
grunn av tregheten i den store vannmassen tar det nemlig tid å endre
vannhastigheten i selve tilløpstunnelen.
Fordelingsbassenget
unngår man
ikke ved bruk av kombinert trykk- og
tilløpstunnel og det må fortsatt ha en
høyde som tilsvarer trykket i tunnelen.
I tilfellet Lang-Sima måtte bassenget
hatt en vertikal høyde på minst 525 m.
Et alternativ er da å utforme fordelingsbassenget som en luftpute. Kort
fortalt går dette ut på at det sprenges ut
et kammer så nær turbinen som mulig
på et sted hvor fjellkvaliteten og tettheten i fjellet er god. En kort tunnelstubb
eller sjakt forbinder kammeret med tilløpstunnelen. Under oppfyllingen av
tilløpssystemet pumpes det samtidig
inn luft i kammeret. Kammeret ligger
litt høyere enn tunnelnivået slik at luften stenges inne oppunder taket i kammeret. Lufttrykket i kammeret tilsva-

rer til enhver tid vanntrykket i tilløpstunnelen.
Luftputekammeret har den samme
funksjon som et tradisjonelt fordelingsbasseng. Det er som regel betydelig billigere og enklere å bygge og gir
bedre reguleringsbetingelser for turbinen. Det siste henger sammen med at
man kan få etablert det frie vannspeil
nærmere turbinen enn ved et tradisjonelt hydraulisk system.
Men det har også sine ulemper. Det
er mer komplisert og uoversiktelig å
dimensjonere. For driftspersonalet betyr det nok en merbelastning. Det krever et eget høytrykks kompressoranlegg og et komplisert overvåkningsyutstyr. Det «passer seg ikke sjøl» slik et
konvensjonelt fordelingsbasseng gjør.
En sammenpresset luftmengde av
slike dimensjoner og med det trykk det
her er snakk om representerer en stor
potensiell energi. Hvis luftputen ved et
uhell fikk sjansen til å unnvike til friluft ville den ekspandere med eksplosiv
kraft og bety en fare for nærliggende
konstruksjoner.
Hvorvidt man skal velge et luftputekammer eller et tradisjonelt fordelingsbasseng kan ofte være en vanskelig avveining. Det er så mange momenter
som spiller inn. Det er derfor ikke så
underlig at man for Sy-Sima valgte et
tradisjonelt basseng utformet som en
lang skråsjakt. Et avgjørende forhold
var imidlertid at det kunne tas inn en
bekk via sjakten.
Når jeg har skrevet nettopp om tilløpssystemet på Sima, så er ikke valget
tilfeldig. Det er visse sider ved vår
kraftverksteknikk som i utlandet benevnes typisk norsk. Dype tunnelutslag
under vann var og er vel forsatt en
norsk spesialitet. Det høye vanntrykk
vi anvender i trykktunneler og —
sjakter har ført til uttrykket «den
norske type» i utenlandsk fagpresse, og
i det siste har luftputekamrene i endel
nye kraftverk her hjemme vakt interesse utenfor landets grenser.
Sima kraftverk har ingredienser
som gjenspeiler norsk kraftverksteknikks standard idag — det er et kraftverk fra vår tid.

Seksmannsutvalget (se nr. 4) har nå
kommet med sitt forslag:
Forbygningsavdelingens
to Østlandskontorer
Vassdragstilsynet
Hydrologisk avdelings distriktskontorer for Nord-Norge.
Trøndelag og Vestlandet . . . .
Elektrisitetstilsynet 2. distrikt:

6
3

og hjelpefunksjoner

9
6
3

Vassdragsdirektoratet og
Elektrisitetsdirektoratet

27

Stabs-

Telekommunikasjoner,
Driftsavdelingen
Eiendoms- og skjønnssaker
Landmåling og skogsavvirkning
Kraftledningsavd.
Bygningsavd
Varmekraft (når utbygging
vedtas)
Vannkraftutbygging (NordNorge og Vestlandet)
Stabs-

4

4
7
30
13
5

og hjelpefunksjoner

Statskraftverkene

Foreslått desentralisering
Tidligere

desentralisert

Samlet desentralisering

.
...

90
40

. . . 130

Vi merker oss at utvalget har redusert kraftig forslaget fra 1975 om
distriktskontor for Statskraftverkene i
Mo i Rana (omtalt i nr. 6, 7, 8 og 9
i 1979).
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 — Maj
Oslo 3

NVE's personale
Endringeri mars og april 1980
Nytilsatte:
Aspeli, Astor
Berget, Bente
Brekke, Oddvar
Dimmen, Johan
Drageide, Geir Ove
Eide, Svein Ove
Eliassen, Tor Petter
Foss, Oddmund
Granerud, Bjørn
Gundersen, Svenn H.
Halvorsen, Bente
Hammer, Hallvard
Hauge, Øystein
Haanes, Kari Bente
Johansen, Ingrid
Kallevik, Sverre
Korshamn, Einar
Kvande, Harry
Lunde, Jorunn
Lykkjen, Gudmund
Løberg, Ståle
Meland, Samson
Naterstad, Vidar
Ness, Bjørn
Nærheim, Magne
Nærheim, Åse
Næss, Gunnar
Ose, Tove Lise
Rollefsen, Torgeir
Sandvik, Arild
Sprakehaug, Turid
Sæd,.Eivind
Vaksdal, Anders
Vanvik, Odd
Vold, Olav
Værvågen, Helge
Vårviken, Harald
Aarnes, Even A.

In-geniør
Ktr. fullm.
Ingeniør
Maskinm. ass.
M askinist
Driftsarbeider
Maskinm. ass.
Avd. ing.
Førstesekretær
Driftsarbeider
Ktr. ass.
Overing.
I ngeniør
Ktr. ass.
Ktr. fullm.
Førstesekretær
Overing.
Ingeniør
Ktr. ass.
Overing.
Ktr. ass.
Driftsarbeider
Driftsarbeider
Maskinm. ass.
Driftsarbeider
Ktr. ass.
I ngeniør
Ktr. fullm.
Maskinm. ass.
Maskinm. ass.
Ktr. fullm.
Driftsarbeider Fagarbeider
Maskinm. ass.
Maskinist
Maskinm. ass.
Spesialarbeider
Ingeniør

Avansement og opprykk:
Arstad, Synøve H.Avd.
ing.
Billdal, Viggo
Konsulent
Braathen, Jan
Konsulent
Bøe, Jacob H.
Overing.
Flood, Marit H.
Avd. ing.
Holter, Astrid
Førstesekretær
Janset, Ole Petter
Avd. ing.

Trykk: Haakon Arnesen A/S, Oslo

Kristiansand trafostasjon
SA A
Ulla-Førre-anleggene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Gjøvik trafostasjon
EKS
SA A
Rød trafostasjon
SA A
SBV
Ulla-Førre-anleggene
AAA
SA A
ESS
Ulla-Førre-anleggene
Vestlands-verkene
Ulla-,Førre-anleggene
SBA
Ulla-Førre-anleggene
Vestlands-verkerje
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Ulla-Førre-anleggene
EEM
SA A
Rød trafostasjon
Vestlands-verkene
ET 1
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Hamang trafostasjon
SOE

SBG
AE,
SOE
Ulla-Førre-anleggene
VU
Tokke-verkee,
SDS

•

Jordal, Kåre
Kure, Jan
Kaas Larsen; Randi
Lien, Einar
Lind, Sigmund
Løkke, Kristian
Myhre, Karl B.
Mykstu, Gudmund
Nilsen, Kai Bjørn
Nyland, Svein
Reppe, Ronald
Ribe, Grethe
Saupstad, Harald
Styrmo, Odd
Sæthre, Evald
Topp, Helge
Vormedal, Lars Kr.
Walseth, Ivar

Konsulent
Eidfjord-anleggene
SEV
Overing.
Førstektr. fullm. AAØ
Avd. ing.
SDR
Maskinmester
Innset-verkene
Avd. ing.
ESO
Konsulent
AJ
Fagarbeider
Område 5
Førstekonsulent
SOE
Avd. ing.
SDR
Førstesekretær
AA
Førstektr. fullm. AAA
Overing.
SPK
Konsulent
SAI
Avd. ing.
EEP
Avd. ing.
EKS
Avd. ing.
SDR
Overing.
Rana-verkene

Fratredelse med pensjon:
Eldevik, HjørleifOpps.
mann
Gislerud, HaraldFagarbeider
Hansen, Odd Arne
Ingeniør
Kaugerud, Erling
Montasjeleder
Nesdal, Sigurd
Avd. ing.
Olsen, Klara
Spesialarbeider
Onsvåg, William
Betjent
Sandnes, Ragnar
Maskinist
Ulleren, Olav
Damformann

SK-Melhus
Hakavik kraftverk
Leirdøla kraftanlegg
Område 3
ESS
Rana-verkene
SAA
Aura-verkene
Mår kraftverk

Fratredelse, annen:
Abrahamsen, Arne
Austerheim, Arild
Bakke, Grete Kristin
Bakketun, Knut
Bjørlykke, Gunnar
Eide, Berit
Elgstøen, A sbjørn
Ellingsen, Turid
Glende, Ivar
Henriksen, Per Inge
Hjartnes, Tore
Kolbenstvedt, Lars
Lambertsen, Jack
Larsen, Svein
Syltern, Øystein J.

ESO
Eidfjord-anleggene
SAA
Eidfjord-anleggene
SPK
ET 1
SDR
SAA
EEP
Eidfjord-anleggene
Eidfjord-anleggene
EKS
Eidfjord-anleggene
SEA
Eidfjord-anleggene

Avd. ing.
Ingeniør
Ktr. ass.
Overing.
Avd. ing.
Ktr. ass.
Overing.
Ktr. ass.
Overing.
Avd. ing.
Adm. sekretær
Avd. ing.
Opps. mannsass.
Avd. ing.
Avd. ing.

