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Vårt forsidebilde denne gang viser daglig leder for Statskraftverkenes fiskeanlegg i Eresfjord,
Peder Sponås, med en merket
laks fra Eira i 12 —13 kg-klassen.

En verdifullpakke
Den såkalte vernekurspakke for elverk foreligger — og allerede
så smått kommet til praktisk anvendelse.
Dette er bra.
Da grunnkurset Bedre Arbeidsmiljø i sin tid ble tatt i bruk,
følte mange ansatte ved elverkene at dette kurset var lite tilpasset
deres arbeidsforhold.
På denne bakgrunn tok NEVF's Verneutvalg initiativ til å få
utarbeidet et bransjeorientert kurstilbud for elverkene. Det “produkt» som altså nå foreligger karakteriseres som meget bra — og
et betydelig skritt i bestrebelsene på å redusere antall ulykker og
tilløp til ulykker i forbindelse med arbeid på elverk og kraftstasjoner er således tilbakelagt.
Arbeid for sikkerhet har lange tradisjoner ved elverk i Norge.
Dette henger selvfølgelig sammen med den faren høyspenningen
representerer. Våre driftsforskrifter er gode sikkerhetsregler som
styrer alt arbeid i høyspenningsanleggene. Imidlertid går vår
arbeidsmiljølov lenger: — Arbeidsmiljøet i virksomheten skal
være fullt forsvarlig ut fra både en enkeltvis og en samlet
vurdering av de faktorer i arbeidsmiljøet som kan ha innvirkning
på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.
Til å stå for dette arbeidet har vi vernetjenesten i bedriften, og
det organiserte vernearbeid begynte å skyte fart ved elverkene i
Norge etter at NEVF i 1967 utgå brosjyren «Sikkerhet først».
Dette ble fulgt opp av en rekke vernekurs og verneseminarer, og
nå altså dette betydelige arbeid som vernekurspakken representerer eller RST-pakken, om man vil. RSI står som kjent for RISI K0/ SAMARBEID/ TILTAK.
Vi finner grunn til å hilse denne verdifulle pakke velkommen.
Den utgjør et solid bidrag til å bedre arbeidsmiljøet og sikkerheten ved elverk og kraftstasjoner.
Hjertlig velkommen!
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SamletPlan for
vassdrag
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Et stort oppslag i en Oslo-avis nylig fortalte at en sentral politiker
mente Alta-elva kanskje kunne vært spart om vi hadde hatt en
samlet plan for vår vannkraftutbygging for ti år siden.
Er dette noe mer enn ønsketenkning? Hva er «Samlet Plan»?
«Samlet Plan» vil bli en gruppevis prioritert rekkefølge av
vannkraftprosjekter
for bruk ved framtidig konsesjonsbehandling.
Prioriteringen skal foretas ut fra følgende:
1. Økonomi (ubyggingskostnad)ved
det enkelte prosjekt.
2 . Grad av konflikt mellom kraftutbygging og andre interesser.
Når planen er vedtatt av Stortinget,
skal vi forsøke å få fram de billigste og
minst konfliktfylte prosjekter først.
Men samtidig må vi ta hensyn til en så
jevn regional kraftdekning som mulig.
Det er Stortinget som har bedt om å
få utarbeidet en samlet plan for gjenværende vassdrag som kan være aktuelle for kraftutbygging. I sin innstilling om energimeldingen uttalte flertallet i Stortingets industrikomite at
«en bør intensivere undersøkelser av
gjenværende vassdrag slik at en snarest får et forsvarlig faglig bakgrunnsmateriale for å gruppere prosjekter
etter kostnad og etter grad av konflikt
med andre interesser knyttet til vassdragene. På lengre sikt kan en slik
vurdering, sammen med hensynet til
en jevn regional oppdekning, bli retningsgivende for rekkefølgen ved konsesjonsbehandling.»
Ønsket om å få en samlet plan for
vassdrag er ikke nytt. Det ble første
gang tatt opp i Stortinget i 1960. Den
gang var det med tanke på vern. Dette
resulterte i oppnevning av «Undersøkelseskomiteen vedrørende fredning
mot vassdragsutbygging»
(Gabrielsen-komiteen). Komiteen avga sin
innstilling i november 1963. Etterfølgende stortingsmelding ble behandlet
av vår nasjonalforsamling i 1969, og
Stortinget ba om at det med utgangspunkt i meldingen måtte bli utarbeidet
en landsplan for vern av vassdrag.
«Kontaktutvalget
for kraftutbygging /naturvern»
(Sperstad-utvalget)
har så utarbeidet to verneplaner. Verneplan I ble vedtatt av Stortinget den
6. april 1973 og verneplan II den 30.
oktober 1980.
Verneplan I og II resulterte i varig

vern av 148 vassdrag, og midlertidig
vern til 1985 av 65. Sperstad-utvalget
har nå tatt fatt på arbeidet med de 65
midlertidig vernede prosjektene, og
skal ved årsskiftet 1983/84 legge fram
forslag om hvilke av disse som bør
vernes varig i en verneplan III og
hvilke som bør konsesjonsbehandles.
Når Stortinget har gjort vedtak om
Verneplan III, har vi gjennom de tre
delplaner fått den landsplan for vern
av vassdrag som Stortinget ba om i
1969. Denne landsplan for vern mot
kraftutbygging vil etter hvert bli supplert med vassdrag eller deler av vassdrag som får nei i forbindelse med
vanlig konsesjonsbehandling.
Stortingets forutsetning er at de
vassdrag som ikke er med i landsplanen, skal vurderes ved vanlig konsesjonsbehandling.
Samlet Plan som nå forberedes skal
derfor, som også presisert av miljøvernministeren, ikke ende opp med
forslag om vern av noe vassdrag. Den
skal bare angi en prioritert rekkefølge
til hjelp ved framtidig konsesjonsbehandling. Det er nødvendig å presisere
dette fordi massemedia har skapt forvirring ved stadig å trekke inn begrepet vern når de omtaler Samlet Plan.
Miljøverndepartementet har hovedansvaret for å utarbeide Samlet Plan.
Det er et nært samarbeide med Oljeog energidepartementet samt Kommunal- og arbeids-, Landbruks- og Sosialdepartementet. NVE vil ha ansvaret
for den teknisk-økonomiske vurdering
av de aktuelle prosjekter. Det blir regnet med at Samlet Plan kan behandles
av Stortinget våren 1985. Dette vil
trolig bli koordinert med en samtidig

behandling av en ny energimelding og
av Verneplan III.
Hvis samlet Plan blir behandlet av
Stortinget våren 1985, kan prosjekter
som er med i planen tidligst bli behandlet av Stortinget i 1986 eller
1987. Dermed kan de ikke gi ny krafttilgang av betydning før omkring
1992. De prosjekter som skal gi den
nødvendige
kraftdekning
fram til
1990 —92, må av den grunn holdes
utenfor og behandles uforstyrret av
Samlet Plan.
Det har vært en klar forutsetning at
energimeldingens
dekningsplan
for
1990 skulle holdes. Det ville kreve at
bl.a. alle konsesjonssøkte prosjekter
måtte holdes utenfor Samlet Plan.
Men nå har Regjeringen under sin
sluttbehandling redusert krafttilgangen
i 1990 i forhold til energimeldingens
dekningstall. Derved er det mulig å
redusere antall prosjekter som må holdes utenfor Samlet Plan. Å endre energimeldingens forutsetning om krafttilgang er en politisk beslutning, som må
godkjennes av Stortinget.
Hvilken nytte får vi så av Samlet
Plan når den ligger på bordet i 1985?
Hvilke virkemidler må vi ta i bruk for
å kunne få fram prosjekter i den rekkefølge planen legger opp til? Vil de
nødvendige virkemidler bli politisk akseptert? Blir det mulig å følge planens
prioritering når vi samtidig må ta hensyn bl.a. til distriktvis kraftdekning?
Vil Samlet Plan reise flere problemer
enn den løser?
Bare tiden kan gi svar. La oss håpe
at Samlet Plan vil gjøre det lettere å få
til en fortsatt varsom kraftutbygging i
framtiden.
Men &ri ting er sikkert: Alta ville
ikke vært spart om vi hadde hatt en
Samlet Plan for ti år siden, all den tid
det ikke er andre vassdrag i Finnmark
eller Troms som kan erstatte Alta.
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Godelaksefangsteri Eira
Av Ove Johansen

I DRIVA-posten for 21 november
siste år kunne vi lese om to store
lakser som ble tatt i Eira elv i Eresfjord i forbindelse med årets fangst av
gytefisk. Begge laksene var merket og
satt ut som smolt fra fiskeanlegget i
Eresfjord i 1978. De var da omlag 14
cm lange. Ved gjenfangsten 3 år seinere var lengden ca. 1 m og vekten 13 kg.
Bildene nedenfor ble tatt noen dager
etter fangsten og mens tapping av
rogn foregikk. Det er den daglige leder
for anlegget, Peder Sponås, som stolt
kan vise fram den ene av laksene.
Merket i ryggfinnen angir fiskens
nummer ved merkingen. En kunne
derfor raskt finne ut hvor den var
drettet opp, likeså størrelse, år og sted
for utsettingen.

Gjenfangst av merket laks 1981 (13 kg).

Allerede i 1956 anla Statskraftverkene et eget klekkeri og fiskeanlegg i
Eresfjord. Men kunnskapene om kunstig oppdrett av lakseyngel fram til
utsettingsferdig
laksesmolt
var
dengang mangelfulle. De første årene

Oversiktsbilde av settefiskanlegget i Eresfjord.
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ble nok resultatene heller ikke så overbevisende.
De siste 10 —12 årene har det foregått en sammenhengende forbedring
av anlegget, og resultatet har bedret
seg betraktelig. Hvert år settes ut
50 000 laksesmolt av Eira's egen
stamme. En liten del blir merket for å
gi oss beskjed om vi er på rett vei.
Aura-verkene har hele tiden hatt
ansvaret for driften av fiskeanlegget i
Eresfjord. Tre store vassdragsoverføringer har ført til at Eira elv kun
har 35 % tilbake av det naturlige tilsig. Derfor er det oppmuntrende nåy
DRIVA-posten flere ganger siste sommer kunne vise fram bilder av fornøyde sportsfiskere fra Eira med flere
lakser i klassen 10 —15 kg.

Nye transformatorstasjonertas i bruk

«Villa-typen». Liabø trafo-stasjon. Bygget av A/S Svorka Kraftselskap i Halsa kommune på Nordmøre.

En transformatorstasjon har tradisjonelt vært ei betongkasse rundt de nødvendige elektriske installasjoner. Lite
oppmerksomhet har vært ofret på utseen de.
Nå skjer det imidlertid noe. En
av tanken på utseende
kombinasjon
og nye tekniske løsninger innendørs,

har fødet den såkalte «V illa-typen».
Dette gir et slikt teknisk proppet hus et
utseende langt på veg i tråd med dagens byggeskikker.
Materialer i ytterveggene og tak kan
velges ut fra de stedlige forhold. Jord-

kabler sørger for forsyning og leveranse av elektrisitet. Prismessig er denne
løsning konkurransedyktig med de tradisjonelle typer.
Det er Siemens som har utviklet
dette produktet og det bør være et
alternativ til mange av de hittil valgte
løsninger.
Det bør imidlertid fortsatt være rom
for løsninger ut fra dagens varierte
arkitektur og materialvalg slik at uniformering unngås.

Eldre tradisjonell trafo-stasjon på Skel, Nordmøre.

Tore Olav Sandnæs

Tokyo —ikke
lenger
hovedstad?
Etter besøk i denne 11,5 millioner metropolen, som japanerne
selv kaller overbefolket til trengsel, leser jeg i Japan Time at
«the National Land Agency» etter pålegg fra kabinettet har
utarbeidet en plan for å flytte
hovedstadfunksjonene vekk fra
Tokyo. I følge planen kan dette
skje på flere måter. Den mest
omfattende plan går ut på å
flytte 300 000 til 600 000 mennesker over en 20-årsperiode.
Flere steder er undersøkt for ny
hovedstad, men disse er ikke
ennå gjort kjent. Kostnaden anslås til 2,4 til 7,4 trillioner (1012)
Yen 60 til 180 milliarder kroner. Det antas at den «mentale
treghet» hos dem som skal flyttes vil bli et problem, men at
dette kan minskes ved å informere om prosjektet over lengre
tid.
Avisen bedømmer planen både fornuftig og nødvendig.
Det har vært tale om å flytte
ut deler av NVE. Det synes å
være problematisk nok!
Asbjørn Vinjar

Sangkoret
«Fossekallene»
Jeg er i grunnen ikke helt enig med A.
C. i hennes betraktninger (Fossekallen
nr. 1-82) over sangkoret «Fossekallenes» fanes utsmykning: 2 grønne grener, en rødstrupe i midten, syngende
sin glade sang.
Istedenfor denne vakre fugl — som
forresten hørte hjemme i min barndoms have — skulle man altså tegne
en syngende fossekall. Men dette ville
jo bli nokså lite meningsfyllt (for å si
det på dagens norsk), eftersom fossekallen bare kan si «tse, tse», mens
rødstrupens sang er både melodiøs og
vakker, kfr. Fugleboken.
Og da må jeg spørre: Hvilket sangkor med respekt for seg selv ville ikke
foretrekke en musikalsk liten fugl i sitt
banner?
KG
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Fjernvarmeforsyning,miljøvernog energiokonomisering ett år medAVØK
Av Erling Solberg

Det arbeides med fjernvarmeprosiekterrundt om i landet.
Prosjektene er gjerne basert på utnyttelse av kommunalt
avfall, avfall fra treforedling, skogsbrensel eller spillvarme
fra kraftkrevende Industri. Karakteristisk for situasjonen
er at avfallsproblemer,påbud om miljøverntiltakog ønsket
om god ressursutnyttelse er faktorer som har utiøst mye av
aktiviteten på dette området.
Gjennomføringen av prosjektene viser seg å by på
rekke problemer. Problemene kan være:
Organisatoriske problemer, uklare ansvarsforhold m.v.
Manglende lover og forskrifter.
Mangelfull kompetanse for bygging av fjernvarme.
Usikre kriterierfor vurderingav prosjektene.

Finansieringsproblemer.

Utvalget har videre hatt befatning
med en del prosjekter som befinner
seg på utredningsstadiet. Eksempler på
slike kan være:
Fiskaa Verk. Utnyttelse av spillfjernvarme, elproduksjon,
varme,
varmepotensial ca. 270 GWh/år.
Utnyttelse
Solna/ Forus-prosjektet.
av spillvarme fra Shell-raffineriet/
fjernvarmeanavfallsforbrenning,
340
ca.
legg, varmepotensial
GWh /år.
Avfallsforbrenningsanlegg i Trondheim, fjernvarmeanlegg, varmepotensial ca. 100 GWh/år.
UlsteinAvfallsforbrenningsanlegg
vik, fiernvarmeanlegg, varmepotensial ca. 6 GWh/år (ferdig 1981/82).

er det
Innen sentraladministrasjonen
oppnevnt et spesielt utvalg for å behandle teknisk/ økonomiske sider ved
prosjekter av den type som her er
nevnt, et såkalt Arbeidsutvalg for samordning av energiøkonomiseringstiltak
og tiltak for bedre utnyttelse av avfall
(AVØK). Utvalget består av representanter fra:
Miljøverndepartementet
Industridepartementet
Olje- og energidepartementet
Kommunal- og arbeidsdepartementet
Som rådgivere er oppnevnt representanter fra:
NTNF — Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd
SFT — Statens Forurensningstilsyn
NVE — Norges vassdrags-og
elektrisitetsvesen
Utvalget har nå vært i arbeid i ca.
ett års tid og har avgitt en årsrapport
om sin virksomhet. Da utvalget behandler saker som på mange måter
berører NVE's fagområder og virksomhet, kan det være grunn til å
trekke frem noen momenter fra rapporten og se på de mulighter og oppgaver som ligger i fiernvarmeforsyning.
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Etter gjeldende retningslinjer kan
det gis statlig finansiell støtte til gjennomføringen av tiltak for miljøvern og
energiøkonomisering i industrien. Videre kan det gis slik støtte til prosjekter
for utnyttelse av avfall, enten som
energikilde eller som råstoff for nye
produkter.
Finansiell støtte kan være i form av
lån, garantier og tilskott. Det er en
forutsetning for slik støtte at prosjektene kan ansees som samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Utvalget vurderer ulike sider ved
prosjektene og avgir uttalelser og innstillinger m.v. Det har tilrådd finansiering av følgende anlegg:
HallingAvfallsforbrenningsanlegg
dalsregionen, fjernvarme til industriområde, varmepotensial ca. 15
GWh /år.
og resirkuleAvfallsforbrenningsringsanlegg i Oslo, f.jernvarme/
produksjon, varmepotensial ca. 237
GWh/år (foreløpig tilsagn).
Forbrenningsanlegg for avfall, Tokerud Energisentral Oslo, varmepotensial ca. 4,6 GWh.
Avfallsforbrenningsanlegg
rikstad, fjernvarmeanlegg,
potensial ca. 70 GWh/år.

i Fredvarme-

Flis- og avfallsforbrenningsanlegg
Orkanger, fjernvarmeanlegg, varmepotensial ca. 29 GWh/år.
Avfallsforbrenningsanlegg i Hamarregionen, fjernvarmeanlegg, varmepotensial ca. 30 GWh/år.
i ÅleAvfallsforbrenningsanlegg
fjernvarmeanlegg,
sund-området,
varmepotensial ca. 60 GWh/år.
Gjennom Ciernvarmeprosjektene får
mange av elverkene et utvidet arbeidsområde. De blir til dels engasjert i
utredningsarbeidet, dels i planlegging
og bygging av slike anlegg. Et slikt
engasjement er naturlig ettersom driften av fjernvarmeanleggene og salget
av varmeenergi i følge offisiell oppfatning bør foregå i elverkenes regi.
I en utredning av desember 1980
Forskhar Elektrisitetsforsyningens
ningsinstitutt (EFI) gitt en oversikt
over potensialet for fjernvarmeforsyning i Norge. Instituttet har overfor
OED foreslått et handlingsprogram for
å legge forholdene bedre til rette for
fordi det
slike oppvarmingssystemer
kan være lønnsomt.
Etter EFI's vurdering er de potensielle muligheter for fjernvarme i Norge anslått til ca. 13 TWh/år rundt
1990. Av dette kan ca. 6 TWh/år
dekkes av lokale energiressurser. Res-

ten, ca. 7 TWh, kan tenkes dekket ved
hjelp av varmepumper og lokale lavtemperaturkilder.
Av de lokale energiressurser representerer kommunalt avfall et potensial
på ca. 1,7 TWh/år for flernvarme,
eller rundt 3,5 % av det totale energibehov for romoppvarming og varmtvann.
Spillvarme fra kraftkrevende industri representerer et energipotensial for
fjernvarme på ca. 3,1 TWh/år. Hovedproblemet ved utnyttelse av spillvarme er at noen av de største forekomstene ligger i stor avstand fra varmebehovene. Et annet problem når
det gjelder å utnytte slik energi er at
oppvarmingsbehovene avhenger av
utetemperaturen. Ressurstilgangen er
derimot som oftest konstant. En har
altså et spillproblem eller et lagringsbehov.
Innføringen av fjernvarme i et område kan ikke betegnes som energiøkonomisering uten at kostnadene ved
dette er lavere enn om tilsvarende
forbruk skulle dekkes ved fremskaffing av energi på annen måte. Det er
her tale om samfunnsøkonomiske
kostnader hvor en prøver å se alle
sider ved energiproduksjon og — utnyttelse i sammenheng.
Fjernvarmeforsyning er spesielt attraktivt i områder hvor det i dag er
oljefyrte kjeler i vannbåret system og
hvor varmebehovet er stort (helst over
50 —100 kWh / m2 år ifølge EFI). I
disse områder kan det også investeres i
elektrokjeler. Fjernvarme bør derfor
konkurrere kostnadsmessig med elektrisitet.
I sin rapport konstaterer AVØK at
det i de nærmeste år må arbeides med
de grunnleggende problemer når det
gjelder energiøkonomisering og utnyttelse av avfall, f.eks. for fjernvarmeforsyning.
Problemene er av organisatorisk,
økonomisk og teknisk art. Alle disse
problemene kan løses, men det krever
en innsats fra mange hold. Det kreves
også et engasjement fra NVEs side.
Det er nå bestemt at Elektrisitetsdirektoratet skal gå over til å bli Energidirektorat fra 1. januar 1982. Flere
elverk har allerede gått over til å bli
energiverk, og flere kommer etter. Det
er videre avgitt et utkast til lov om
fjernvarmeanlegg med forslag om
konsesjon for slike anlegg. Dette innebærer etter alt å dømme at Energidirektoratet får et vesentlig ansvar for
plarilegging, konsesjon og samfunnsmessig forvaltning av dette fagområdet.

kra
natu
ti
Ifølge et referat i Fossekallen fra et
seminar om opprustning av eldre
kraftverk (holdt i Molde 28.9. —1.10.
1981)heter det:
—Nå brukes en svært stor del av
planleggingen i forbindelse med
konsesjonsbehandlingen til naturvitenskapelige undersøkelser. Man
mente at en del av disse undersøkelsene kunne vært utført på en rimeligere og enklere måte uten at det
nødvendigvis derfor skulle gå ut
over sluttresultatene. Hvem er det
som har oppgaver i dette arbeidet?
Vi som arbeider på dette felt, kjenner oss ikke igjen. Slik er da ikke
situasjonen. Da sekretariatet til Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer
behandler alle vassdragssaker for Det
nasjonale kontaktutvalg, tør vi hevde
Årlifoss/Øvre Tinna kv.
Ny Vestfoss kraftst.
Vemork kraftverk
Hogga kraftverk
Trylvatn kraftverk
Fallselva m/Trevatna
Lya-Nes kraftverk
Skollenborg kraftverk

at vi har en viss oversikt over dette;
sakskompleks.
Dessverre var vi ikke representert
på nevnte seminar. Men etter å ha gått
igjennom foredragskompendiet, må en
anta at temaet har vært behandlet i
diskusjonene. Ingen av foredragene
berører nemlig naturvitenskapelige
forhold. Rett nok tar ett av dem opp
«Samordning av andre bruksgrupper».
Men i dette foredraget av dir. Vikan
fra DVF blir heller ikke de naturvitenskapelige interesser nevnt spesielt.
Det gis her bare kommentarer til
landskapspleie, fisk og fiske, vilt,
jordbruk og resipientforhold.
La oss derfor se på de «tørre fakta»
når det gjelder hvilke omkostninger
som til nå har figurert fra vår side ved
opprustning av eldre kraftverk:

Skiensfiorden komm. kraftselskap

kr. 3 477
«

Øvre Eiker Elverk

Norsk Hydro
NVE-Statskraftverkene
V.Agder E-verk
V.Oppland komm. kraftselskap
Oslo Lysverker
Drammen E-verk/
Vestfold fylkes E-verk
Vannsjø
Moss Aktiemølle
Mårelva
—Øst-Telemarkens Brukseierforening
Pikerfoss/Grettefoss
Buskerud kraftverk
Skasen / Brødbølvassdraget —Glåmdal Kraftlag
Skafså kraftverk
Norsk Hydro

«
«
«

0

«

4 692

«
«
«
«
«

«

« 5 850
Bedtom en
befaringsdag

Denne listen taler for seg.

Det den også sier, er at vi ikke har
kapasitet til å behandle disse saker
faglig forsvarlig. Det er lite tilfredsstillende å behandle disse inngrep uten å

ha de nødvendige faglige relevante data. Dette er situasjonen. Hva er det

utbyggerne egentlig legger i naturvitenskapelige utredninger (jfr. referatet)?
For Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer —Sekretariatet
Per E. Faugli

Mykje besøk på Ulla-Førre
Ulla-Førre har hatt besøk av ei rekke grupper frå mange ulike land i fire
verdsdelar, opplyser siste nummer av Ulla-Førreposten. Også mange skuleklassar har vitja anlegget. Informasjonskontoret
året som gjekk.

hadde om lag 900 hendvendingar
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Automatisert deformasjonsmåling
på fyllingsdammer
Av overingenior Arne Ruud
I de senere år har kravet til kontroll av fyllingsdammer stadig blitt skjerpet. Et
viktig kriterium for vurdering av dammenes sikkerhet får man gjennom
deformasjonsmåling. For å få et bilde av hvordan en dams fysiske form
forandrer seg med tiden, blir et stort antall bolter (faststopt i store steiner i
damskråningen) koordinat- og høydebestemt ca. 1 gang pr. måned gjennom
hele den aktive del av byggetiden. I det øverste skjikt av morenekjernen
forankres bolter som føres gjennom rør opp til overflaten av damkrona hvor de
er tilgjengelige for kontroll. Til sammen kan en stor dam ha ca. 300 bolter
fordelt over hele overflaten. Etter at dammene er ferdigbygget, kontrollmåles
boltene et par ganger årlig så lenge det registreres deformasjon av betydning,
og deretter trappes kontrollen ned litt etter hvert.
Den stadig økende arbeidsmengde i
forbindelse
med deformasjonsmålinger var årsaken til at vi på SBS
gjorde et fremstøt for å effektivisere
måle- og beregningsprosessen.
For ca. 2 år siden kom en ny og
meget avansert versjon av de såkalte
elektroniske tachymetre (også kalt totalstasjoner) på markedet. Det dreier
seg her om moderne oppmålingsinstrument med vinkelmåler, elektronisk
avstandsmåler, datalager, computer og
strømkilde (batt.) i en og samme enhet.
Det er også mulighet for automatisk
overføring av lagret måledata fra instrumentets datalager til en elektronisk
regnemaskin enten ved direkte tilkopling eller over telenettet.
På bygningsavdelingen hadde vi fra
før en slik regnemaskin, nemlig en
Olivetti P 6060, og dermed øynet vi
store muligheter både på måle- og
beregningssiden.
Planen ble lagt frem for ca. 2 år
siden, og tillatelse til kjøp av elektronisk tachymeter gitt. Vi valgte et instrument av typen Zeiss Elta 2, pris
ca. kr. 200 000, —, vekt 13,5 kg. Men
dermed var ikke oppgaven løst. Det
måtte nemlig programmer til. Først et
lite overføringsprogram fra datautleser
til Olivetti og dernest selve beregningsprogrammet som gjør regnemaskinen istand til å redigere, beregne
og presentere resultatet i tabellform.
Det første sørget Olivettis dataeks-

perter for, og det andre ble skrevetav
P. Horne SBS.
Under hele arbeidet med å få systemet i sving, hadde vi en følelse av at
det var svært vanskelig å komme i
kontakt med noen som hadde god
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IBEIZZ Elta 2

Elta 2 i måleposisjon på betongsøyle ved
Sysendammen.

kjennskap til og praktisk erfaring med
teleoverføring av måldata. Om dette
skyldes trange inforinasjonskanaler,
hemmeligholdelse av erfaringer, eller
rett og slett at systemet er lite kjent, får
være et åpent spørsmål.

Vi var litt engstelig for at forstyrrelser på telefonlinjen skulle forårsake
feil ved overføringen, men ble positivt
overrasket. Systemet har nå vært utprøvd i en hel målesesong og har
virket meget tilfredsstillende.
Tidligere ble damboltene innmålt
ved fremskjæring, dvs. innskjært ved
hjelp av retninger fra to koordinatbestemte punkter (målestasjoner). Etter
det nye måleopplegget bestemmes de
etter polarmetoden, dvs, ved hjelp av
avstand og retning målt fra 1 stasjon.
Instrumentet stilles opp på en målestasjon som vanligvis er en betongsøyle og rettes inn mot et lite reflektorprisrne plassert på damboltene. Ved
bare å vri på måleutløseren registreres
avstand, horisontalretning og vertikalvinkel som alle overføres automatisk
til datalageret.
Når alle damboltene er innmålt,
kjører man bare til anleggskontoret
eventuelt en brakke eller et annet sted
hvor det finnes en telefon, ringer opp
hovedkontoret og ber en eller annen
gjøre Olivetti-maskinen klar for mottak av måledata. Senderen tar datalagret ut av instrumentet og plasserer det
i datautleseren og kopler denne via et
modem til telefonnettet.
På samme måte kopler mottakeren
Olivetti-maskinen, også via et modem,
inn på telenettet. Begge står i telefonkontakt med hverandre og når alt er
klart, trykker de på hver sin knapp og
sendingen er igang. Måledata fra 20 —
25 bolter overføres pr. min, og lagres
på en diskett.
Deretter foretar regnemaskinen beregning av boltenes koordinater og
høyde og deres forskyvning (dx, dY
og d1-1)i forhold til 1. gangs måling.
Alt presenteres i tabellform på A4-ark
uten at vi under måle- eller beregningsprosessen har foretatt manuelle
avlesninger eller noteringer.
Dette måle- og beregningsopplegget
har nærmest revolusjonert deformasjonsmålingene hva tiden angår. I dag
kan vi faktisk både måle og beregne
en stor dam på dagen om en prekær
situasjon skulle gjøre det nødvendig.

DEFORMRSJONSMAPLINL
PNLEGG:
LOITER
LOLT
303
305
307
309
311
313
315

NR.

EIDFJORD
PRO

4 - FIPPLI
DPM:

19 . 9 . 91

SYSEN-DPMMEN

UFINNSIDP

DX

X
8278.853
8314.777
8357.747
8401.372
8444.957
8488.395
8531.306

3788.295
3720.618
3653.788
3586.776
3519.212
3452.644

3385.848
317
3318.047
8575.211
319
8618.391
3251.069
321
8662.630
3182.748
323
8706.143
3115.709
325
8749.527
3048.864
327
8793.287
2981.452
BOLTER PRR LUFTSIDR
COLT**4

x

2
4
6
8
10
12
14
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

8308.816
8333.762
8522.953
8551.154
8625.267
8324.430
8351.223
8433.974
8462.955
8488.201
8515.404
8539.666
8563.094
8590.972
8617.032
8321.556
8343.313
8365.863
8386.438

3557.272
3519.067
3224.377
3182.313
3084.441
3571.026
3529.726
3404.126
3358.366
3320.062
3277.262
3234.012
3189.908
3147.110
3107.680
3626.713
3594.042
3559.320
3527.842

42
44

8407.549

3495.037

46
48
50
52
54
56
58
60

8438.137
8451.391
8473.159
8494.140
8515.948
8537.764
8557.878
8582.180
8602.912

62

8624.743

64
66
68
72
74
76
78

8645.923
8665.443
8689.946
8234.007
8255.301
8276.173
8300.796

3459.515
3476.:469
3393.389
3360.841
3326.626
3292.539
3261.508
3224.406
3192.936
3159.449
3126.837
3096.474
3058.728
3808.880
3777.023
3743.307
3697.244

DY

•945.80.5 -0.016 -0.083
945.203
0.011 -0.009
945.426
0.014
-8.011
945.351 -0.026
-8.018
945.458 -0.036
-0.022
945.421 -8.039
-8.035
945.531 -0.079
-8.122
945.528 -0.188
-8.152
945.739 -0.221
-0.149
945.549 -0.213
-8.136
945.458 -0.101 -0.856
945.377
0.822
8.006
945.043
6.007
-8.827

880.112
880.039
879.338
879.686
891.051
-894.593
894.613
895.546
895.370
895.417
895.292
892.667
890.176
890.021
890.363
914.850
914.955
914.822
914.543
914.965
915.014
914.953
914.913
914.849
914.771
914.610
914.478
914.407
914.444
914.581
914.680
914.760
915.035
933.000
933.352
932.893
930.572

Skjemaet viser beregningsresultatet slik
det presenteres av computeren. Boltenes
koordinater og høyde samt deres forskyvning etter 1. gangs måling skrives ut.

DH

'DRAD

-0.080
-0.012
-8.012
-8.032
-0.058
-8.045
-8.066
-8.132
-8.169

0.815
-0.005
-8.885
0.029
0.642
8.852
8.133
0.233
0.266
0.252
0.115
-0.821
0.009

-0.184
-0.129
-0.083
-0.004

DX

DY

DH

DRRD

-0.056
-8.060
-0.068
-0.028
-0.014
-0.092
-0.074
-0.025
-0.888
-0.122
-0.223
-0.345
-0.399
-0.365
-0.005
-0.017
-0.045
-0.074
-0.064
-0.065
-0.063
-0.105
-8.147
-0.191
-8.219
-0.328
-0.396
-0.392
-0.423
-0.374
-0.283
-0.213
-0.072
0.003
-0.006
0.000
0.002

0.816
-0.001
-0.033
-0.017
-0.007
-0.058
-0.025
0.006
-0.041
-0.042
-0.105
-0.173
-0.216
-0.208
0.001
0.003
-0.045
-0.058
-0.632
-0.038
-0.031
-0.073
-0.087
-0.116
-8.145
-0.187
-0.223
-0.273
-0:204
-0.171
-0.097
-0.063
-0.009
-0.001
-0.000
0.003
0.004

0.011
-0.821
-8.023
-0.800
-0.016
-0.161
-0.050
-0.014
-0.834
-0.065
-0.889
-0.174
-Ø.234
-0.319
-0.001
0.007
-0.032
-8.867
-0.057
-0.026
-0.031
-0.092
-8.128
-0.168
-0.212
-0.334
-0.432
-0.542
-0.585
-0.446
-0.271
-0.148
-0,009
-0005
-0.808
-0.000
-0.003

0.039
0.051
0.075
0.033
0.015
0.109
0.076
0.018
0.096
0.125
0.244
0.384
0.452
0.419
0.004
0.013
0.062
0.093
8.071
0.875
0.070
0.128
0.171
0.223
0.262
0.377
0.453
0.478
0.466
0.407
8.290
0.213
-0.066
-0.002
0.005
-0.002
-0.0433

DTRN
-0.087
8.014
8.016
-8.007
-8.081
0.808
8.860
0.038
8.805
-0.802
-@.o08
0.087
0.026

Ny medarbeider
ved
Informasjonskontoret

DTRH
-0.044
-0.032
-0.010
-0.001
-0.001
-0.801
-0.020
-0.019
-8.013
-0.031
-0.034
-8.042
-0.836
-0.024
-8.004
-0.012
0.013
0.008
-0.008
-0.003
-0.008
0.004
-0.007
-0.007
0.063
-8.022
-0.028
0.016
-0.059
-0.060
-0.072
-0.063
-0.031
0.003
-0.083
-0.802
-0.002

Stein Morch-Hansen (25) er ansatt som informasjonskonsulent
i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen etter Tor Inge Akselsen (30), som går over til Elforsyningens Informasjonstjeneste
i nyopprettet redaktør-stilling.
Morch-Hansen
er trønder,
opprinnelig fra Steinkjer. Han er
cand. mag. fra Universitetene i
Oslo og Trondheim med fagene
statsvitenskap, offentlig rett og
historie, og har dessuten flere
års presseerfaring. Han har tiltrådt stillingen.

Forskyvningen dekomponeres først langs
koordinataksene og deretter i dammens
radikale og tangentiale retning.

Sendergruppen består av datautleseren Dac 10, modem og telefonapparat.

Mottakergruppenbestår av bordcomputerenOlivetti P6060, modem og telefonapparat. Det er artikkelforfatteren som for anledningen betjener utStyret.
FOSSEKALLEN
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Forvirretekspertise
forvirretsamtid?

eller

Tittelen er ikke ment som noen konklusjon,
men heller som et spissformulert, spørrende
tankekors etter et både vellykket og bredt
anlagt seminar om vassdragsforvaltning i
Vassdragsdirektoratets regi på Leangkollen
3. —5. februar.
Med over 100 deltakere —fra bl.a. statsforvaltning, forskningsinstitusjoner, aktuelle utvalg og komit&r, brukseier- og reguleringsforeninger, fylkes-elverker og fylkeskommuner
— måtte det nødvendigvis bli et seminar både
over et bredt interessespekter og et tema egnet
til noe holmgang.

Også foredragstitlene favnet vidt: Fra
forvaltningens
ansvarsfordeling
i
vannressurssammenheng,
konsesjonsbehandlingen, fylkets og kommunenes
rolle i fylkes- / vannbruksplanleggingen, konsekvensanalyse, via: vassdragsregulantenes plass i flerbruksplanleggingen, behovet for frittstående
konsulenter, jordbrukets vannbehov,
flomskader og sikringstiltak, biologi i
flerbrukssammenheng,
forskning og
utviklingsarbeid i vannbruksplanleggingen, vannressursutvalget, verneplanene, og til: konflikter mellom brukerinteresser, interesser som favoriseres,
gjenværende
ressurser / forbruk/ utbyggingstakt — og samlet plan.
Å gi et fullgodt referat av alt dette er
selvsagt verken mulig — eller særlig
ønskelig! Vi gir imidlertid på annen
plass i dette nummer et sammendrag
av underdirektør (NVE) Erling Diesen's og generalsekretær i Norges Naturvernforbund, Torbjørn Pauls innlegg om energiressurser og videre
vannkraftutbygging. Vi bringer dessuten et eget intervju med en av arrangørene
for seminaret,
fagsjef Bo
Wingård.
10
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I denne sammenheng skal bare
konstateres at det meste av debatten
kom til å dreie seg omkring samlet
plan- /vannbruksplanleggingsproblematikken, fra synsvinkler som omfattet både nødvendighet, berettigelse,
hvem, hvordan — og konsekvenser.

Her får vi nøye oss med noen spontant nednoterte setningssitater, med
både vidd og brodd — og kanskje
forsøk på konklusjon:
Er ikke naturforskere i stand til å
konklu dere?
Ingeniørkompetansen
kan ikke
strekke til når det skal vurderes i et
videre samfunnsperspektiv!
Den offentlige etat er i denne
sammenheng selv part, og, trenger
hjelp utenfra — altså frittstående konsulenthjelp.
Alle snakker om samlet plan og
vannbruksplanlegging, men ingen kan
si hva det egentlig er.
Fra utbyggersiden
syns nok
noen at vi nå er i ferd med å utrede
oss ihjel, uten å få gjort noe konstruktivt.
Er ikke kraftutbyggere
kjent
med begrepet legitimitet?
Kommer vi på talefot viser det
seg nok at vi egentlig gir hverandre
mer rett enn språkforvirringen kan
antyde.
Nei, det er ikke lett å måle lengden av et trekkspill med en gummistrikk!

En engasjert forsamling — om vanskelige sporsmål.

Storch

TorbjørnPaule,
Naturvernforbundet:

Vi har
nok kraft
allerede
Det kan uten videre slås fast
at det ikke er noen fare for
mangel på energi i Norge i
1990, selv ut fra gjeldende
prognoser, sa generalsekretær
Torbjørn Paule i sitt foredrag
«Energiressurser og energiforbruk — trenger vi ytterligere vannkraftutbygging?»
Paule mente at «kraftkrisespådommenes regnestykke» om
et undelSkudd i 1990 på minst
4 TWh, av flere grunner ikke
holdt.
For 1985 regner nå så å si alle med
god kraftbalanse. Krisepunktet er flyttet i tid, til 1990. Men regnestykket,
som er basert på fastkrafttilgangen, gir
ikke kraftbalansen i et normalår, men
i et tørrår. I et normalt år vil det med
de vannprosjektene som nå er vedtatt
være omtrent balanse, sa Paule.
—I tillegg har vi betydelige muligheter for tørrårssikring, og i virkeligheten stor fleksibilitet allerede i dag. I
følge Energimeldingen er det f.eks. en
overgangsmulighet på hele 8 TWh fra
elektrisitet til olje som kan benyttes i et
tørrår — karakterisert som kortsiktig
og ikke kapitalkrevende.
Paule viste videre til at Miljøverndepartementet i Energimeldingen har
anslått nødvendig fastkrafttilgang i
1990 til 99 TWh, da er forutsatt en
noe raskere utbedring av linjenettet og
at kraftintensiv industri får 3 TWh av
sine 34 TWh på fleksible kontrakter.
Med så beskjedne endringer i forutsetningene i forhold til regjeringens
måltall vil det ligge an til balanse eller
overskudd i 1990 med det som i dag
er vedtatt utbygd, sa Paule.
økonomisering

Regnestykket som viser underskudd i 1990, bygger på forutsetnin-

gen om rask forbruksvekst kombinert
med tørrår og minimalt med energiøkonomiseringstiltak, mente Paule.
Regnestykket forutsetter at en i
1990 ikke vil ha oppnådd målbare resultater av energiøkonomisering, en
forbausende forutsetning — ikke
minst på bakgrunn av Energiøkonomiseringsmeldingen.
Paule mente dette måtte stå som et
godt eksempel på hovedproblemet i
dagens norske energipolitikk: Kraftutbygging prioriteres framfor energisparing selv der det ikke kan rettferdiggjøres med økonomiske argumenter.

nom en lønnsom utnyttelse av lokale
energiressurser til fjernvarmeanlegg i
1990.
Spekulativ krise

Om overgang fra olje til elektrisitet sa
Paule:
Naturvernforbundet går inn for
at oljeforbruket må reduseres, men det
må skje gjennom planmessige energisparetiltak og bruk av alternative energikilder, ikke ved panikkPrtet kraftutbygging som vil stimulere til fortsatt
sløsing med elektrisitet og storstilt
krafteksport til utlandet.
Paule viste ellers til en gallup foretatt i Troms som antyder at den forventede overgang fra olje til elektrisitet
likevel ikke vil slå særlig drastisk til.
Både på forbruks- og tilgangssiden av energiregnestykket er det betydelige muligheter som viser at påstanden om kraftkrise i 1990 er høyst
spekulativ, mente Paule.

Underdirektør
ErlingDiesen, NVE:
Torbjorn Paule, Naturvernforbundet:
Ingen fare for mangel på energi
Norge i 1990.

Lønnsomme energisparegevinster
er heller ikke tatt med i regnestykket:
Energiøk-kontoret ved Oslo Lysverker
mener at Oslos forbruk kan reduseres
med 1500 —2000 GWh i kommende
tiår med lønnsomme tiltak. Yrkesbyggene her i landet kan trolig spare en
energimengde på 2,8 TWh. Bare dette
tilsvarer mer enn halvparten av det
kraftunderskuddet NVE forventer i
1990.
Lønnsomme sparemuligheter er
mange og store, men de prioriteres
ikke og er ikke tatt med i «kriseregnestykkene». Det er heller ikke regnet
med mulige bidrag fra andre energikilder enn de som i dag er i bruk. sa
Paule — og viste til at en EFI-rapport
anslår at ca. 6 TWh kan oppnås gjen-

Bekymret
situasjon
frammot
1990
Alle som har et ansvar for
kraftforsyningen ser slutten av
1980-årene i møte med en viss
bekymring, framholdt underdirektør Erling Diesen, NVE,
sitt foredrag «energiressurser
og takten i vannkraftutbyggingen».
— NVE har påvist at selv
om alle konsesjonssøkte prosjekter som det var regnet med
FOSSEKALLEN
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Ros og ris til arrangøren
Vassdragsdirektoratet arrangerte seminar på Leangkol- Fagsjef Bo Wingård kommenterte et
len i Asker fra onsdag 3. februar kl. 14.00 til fredag 5. NIF-kurs i nr. 9/81. Denne gang var
februar 1982 kl. 13.00. I løpet av 47 timer fikk de ca. 100 han selv primus motor:
deltakerne høre 20 foredrag, likelig fordelt med 10 fra KURS ETTER KURS ETTER
KU . . R . . S
NVE og 10 fra andre.
På seminaret fikk vi utdelt en liste

skulle være på nettet innen
1990 skulle bli ført fram uten å
avvente en samlet plan, vil dette
likevel ikke oppfylle programmet for 1990.
Siden oppdekkingsprogrammet for
1990 ble satt opp for nokså nøyaktig
to år siden, har dette skjedd:
I løpet av 1980 og 1981 er 6 TWh
fastkraft årlig produksjonsevne kommet inn på nettet (5,2 TWh fra større
vannkraftverk, 0,1 fra små, 0,3 fra
opprustning, og 0,5 TWh fra mindre
varmekraftverk).
Kraftprosjekter som er gitt konsesjon de siste to årene vil innen 1990
sammen med nåværende kraftproduksjon og 4 TWh fastkra ft fra importavtaler med Sverige og Danmark
gi 97,7 TWh. Vi skal opp i 106
TWh i henhold til Energimeldingen.
Bedret drift
Gjennom forbedret drift av kraftproduksjonssystemet antas å ligge et
teoretisk potensial på ca. 2 TWh. Det
burde være mulig å oppnå 1 TWh
innen 1990, i samsvar med Energimeldingens mål.
I og med den solide svenske kraftbalansen i 80-årene må vi også kunne
regne med importmuligheter for tilfeldig kraft derfra. Varmekraft og import
må i sum kunne gi et bidrag på 2
TWh i 1990, slik Energimeldingen
forutsetter.
Energimeldingens program for ny
tilgang fra opprustning av eldre kraftverk og fra nye småkraftverk viser seg
derimot å ha vært for ambisiøst. Bidraget fra opprustning må reduseres fra
1 til ca. 0,6 TWh i 1990. For småk-
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raftverk er svikten enda større, de 2
TWh må reduseres til ca. 0,7 TWh. Å
skulle få til en forenklet konsesjonsbehandling av småkraftprosjektene har
ikke slått til. Interessen fra aktuelle
kraftselskaper og elverker har heller
ikke vært overveldende.
Ytterligere 4 TWh
— Denne svikten i krafttilgang fra
opprustning av eldre verk og nye
småkraftverk må veies opp med nye,
større vannkraftprosjekter.
For å nå
106 TWh fastkraft i 1990 må ytterligere 4 TWh fra nye vannkraftprosjekter gir konsesjon og bringes på nettet i
løpet av åtte år, i det vesentlige prosjekter som i dag ikke er konsesjonssøkte.
I tillegg må også noen forhåndsmeldte prosjekter føres fram, poengterte Diesen:
— Etter den oversikt NVE har, vil
det bli ytterst vanskelig å bringe fra
hele dette kraftkvantum innen 1990.

UnderdirektorErling Diesen:
Vi klarer ikke å oppfylle programmet
fram mot 1990.

Større prosjekter som er konsesjonssøkte pr. i dag vil bare gi 3,2 TWh
innen 1990.
Et minimum
I tillegg må denne summen av ny
krafttilgang betraktes som et minimum av to grunner:
Forbruket utvikler seg raskere enn
forutsatt i Energimeldingens grunnprognose, overgangen fra olje- og parafinfyring til elektrisitet, ser ut til å
være i full gang.
For det andre har man ikke greid å
begynne på å få redusert ledningstapene, fra 16 % i 1980 til 15 % i 1990 slik
Energimeldingen
forutsetter.
Tvert
imot synes tapene å vise en økende
tendens. Verkene har ikke tilstrekkelige ressurser å sette inn, og statsstønaden er kuttet ned, sa underdirektør
Erling Diesen — som ellers kunne
opplyse at Olje- og energidepartementets melding om alternative energikilder nå kan ventes i løpet av mars.

Etter at dette seminaret ble
arrangert har som kjent
Regjeringen bestemt at enkelte av de vassdragene
som her inngår i tallmaterialet, skal tas ut av konsesjonsbehandlingen og behandles i Samlet Plan.
Dette vil selvfølgelig redusere tilgangen på kraft innen 1990 fra konsesjonssøkte prosjekter ytterligere.

som viste 15 kurs etc. i løpet av
«skoleåret» 1981 —82. Synes du det
hadde vært en ide å kombinere noen
av disse arrangementene?
Vassdragssaker er populært stoff
for tiden. De kursene du nevner arrangeres av en rekke foreninger og
institusjoner. For enkelte fagfolk kan
noen av dem virke overflødige. Imidlertid er det mange utenfor fagmiljøet
som deltar. Dette er positivt og kan
bringe mye stoff til vårt eget fag. En
kunne man
viss kurskombinasjon
kanskje tenke seg, men problemet blir:
Hvem skal kombinere og hva skal
kombineres?
«TRE PÅ TOPP»
Her plasserer jeg Bård Andersens
«Flomskader og sikringstiltak, eksempel på samarbeidstiltak», Pål
Mellquists «Biologi i fierbrukssammenheng» og Erik Ræstads «Konsulentens plass i vannbruksplanlegging». Hva synes du var mest fremtredende i disse foredragene?
Enkelhet i fremstillingen, godt
grafisk materiale og aktuelle problemområder som presenteres resultatorientert. For øvrig synes jeg denne
karakteristikken passer for flere av foredragsholderne, f.eks. Kjell Haagensen som fortalte om lovverket og eksempler på revisjoner, og som dessuten hadde synspunkter på den fremtidige forvaltningen.
Det var synd at han ikke hadde noe
skrevet manuskript for utdeling. Generelt lå foredragene på et høyt faglig
nivå.
BRUK AV EKSEMPLER
Vel, Wingård, det er hyggelig at
du er fornøyd. Men intet er så godt at
det ikke kan gjøres bedre neste gang.
Det er de færreste gitt å beskrive
forhold generelt på en fullstendig og
oversiktlig måte. Mange «filosofiske»
foredrag blir derfor både dårlige og
kjedelige. Bare av den grunn bør foredragsholdere fiest satse på eksempler («case studies»). Foruten Bård Andersen var det Jon Friis som satset
mest på dette. Selv er jeg kjent
Begnavassdraget og hadde godt utbytte av hans foredrag. Men uten
bilde på veggen var det nok tungt å
følge med for de fleste, dessverre.
Hvilke tanker har du om «case studies»?

Eksempler fra virkeligheten er nyttige. Det krever grundig forberedelse
av foredragsholderne for at alle skal
kunne følge med. Vanskeligheten blir
ofte å finne gode nok eksempler. Et
bilde forteller mer enn tusen ord, og et
velvalgt eksempel kan utfylle mange
vanskelige utredninger. Imidlertid har
de som arbeider med viktige prosjekter liten lyst til å komme med synspunkter som binder dem i den videre
saksgangen. Dette så vi på Norsk hydrologisk komites klimasymposium på
Røros, (omtales på annen plass i dette
nummer) der Statskraftverkene ikke
ønsket noen offentlig diskusjon om
klimaforholdene i Alta samtidig som
Høyesterett behandlet saken.
Nå er vel Alta spesiell. Men for å
fortsette litt videre: Er vi i NVE åpne
nok i planleggingen av prosjekter?
Dette bør vi imidlertid arbeide med,
både vi og andre kraftselskaper og
planleggere på andre fagoinråder. Selv
synes jeg det er fruktbart når diskusjonen blir et slags prosjektmøte («brain
storm»).
Det håpet noen av oss også at vi
kunne fått på dette møtet. Men vi
hjernestormer med større iver andres
saker (f.eks. Samlet Plan og de synspunkter sosiologen Atle Midthun fra
prosjekt Energi og samfunn hadde på
NVE's konsesjonsbehandling) enn våre egne felter (f.eks. Omorganiseringen
av NVE og Vassdragsdirektoratets
plass i forvaltningssystemet).

VALGET MELLOM RUTINERTE
OG NYE FOREDRAGSHOLDERE
— Dette ble drøftet i referatet fra
presseseminaret på Ulla-Førre i nr.
9/80. Denne gang var spredningen
meget god. Er det en bevisst personalutvikling at du, Otnes og Fossheim
slapp til unge folk?
— Ja, dette mener jeg er viktig for
etaten og lærerikt for den nybakte
foredragsholderen. Hvis det ikke er for
mange nykomlinger hver gang, tror
jeg tilhørerne både forstår og aksepterer dette.
Med en bevisst utvikling, både ved
at man arbeider med seg selv og ved at
konstruktiv kritikk fra andre, vil man
fort bli enda bedre. Måten folk opptrer
på er et følsomt tema, men måten de
presenterer tekst og annet bildemateriale kan kommenteres uten omsvøp.

NUMEDALSLÅGEN
Også utenfra fikk vi et nytt ansikt:
Richard Fossum fra Vestfold fylkeskommune. I foredraget «Fylkesplanen og vannbruksplaner» lanserte
han uttrykket «brukerforhandlinger».
Dette minner oss om at vi ikke skal
planlegge over hodet på brukerne.
Fossum er en av de få som har
i
drevet med vannbruksplanlegging
Norge. I Numedalslågen, hvor han nå
er det
virksomheten,
organiserer
mange brukerinteresser med ulike syn
på fordelingen av vannressursene.
Hans synspunkter er viktige for å kunne forme det verktøyet vi trenger for å
og fremme
minske brukerkonflikt
bruksenighet.
Numedalslågen er et vanskelig tilfelle, og Vassdragsdirektoratet vurderer for tiden Statskraftverkenes søknad
om hvordan fløtningsvannet skal disponeres etter at fløtningen ble nedlagt.
Men hvis Numedalslågen er
vanskelig, hva vil du da kalle alle de
småvassdragene i Hedmark og Oppland som Albert Swift viste på sin
liste i foredraget «Jordbrukets behov
for vann»? «Særs vanskelig»?
Numedalslågen har relativt mye
vann i forhold til folketall og virksomhet i nedbørfeltet. Takket være vernet
av Hardangervidda (ingen Dagalimagasiner) er neppe magasinkapasiteten
større enn at betydelige sommervannmengder kan slippes uten at det går
utover vinterproduksjonen i kraftstasjonene. Etter min mening er vannbruksplanleggingen her et eksempel på
at det er behov for åpen diskusjon i
slike saker.
KVINNER VAR DET OGSÅ DER
En kvinnedeltakelse på bare 3 %
er ikke noe å skryte av. NVE burde til
og med kunne klare å stille med en
kvinnelig foredragsholder.
— Et spørsmål tilbake: Hvordan
skal vi få flere kvinnelige søkere og
dermed medarbeidere? Her i Vassdragsdirektoratet har vi bare to kvinnelige ingeniører, og i søknadsmassen
ligger det ikke håp om forbedringer i
så måte.
NYHETER?
Man bør alltid få med seg noen
nyheter hjem, nær sagt uansett hvor
godt man var orientert på forhånd. I
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Liten anleggsdel,
stor kontraktpå Ulla-Førre
den av kjernen bli 80 cm. Da utleggingsmetoden for asfaltbetongen tilsier
at det er praktisk samtidig å utføre det
tilliggende filterlag — 1,5 m bredt på
hver side av asfaltbetongkjernen — vil
også dette arbeidet inngå i entreprisen.
Den umiddelbare årsak til at en
bruker asfaltbetong som tetningskjerne for Storvassdammen er at tilstrekkelige mengder med morene ikke er
tilgjengelige. At man under byggingen
gjør seg mer uavhengig av været enn
om morene skulle vært benyttet, er
heller ikke et uvesentlig moment i
vurderingen.
For såvel byggherre som entreprenør står man ovenfor en helt ny type
arbeid. Her til lands har metoden bare
blitt prøvd med utenlandsk entreprenør ved noen mindre dammer på Aurlands-anleggene i 1980 og -81. Rundt
omkring i verden er det imidlertid
bygd bortimot et tredvetalls dammer
av denne type. Ingen av dem har
Kjell Haagensens foredrag ble Haldenvassdraget fremhvet som vellykket
imidlertid så stort volum som Storeksempel på flerbruksplanlegging. E rvassdammen.
ling Diesen (Ænergiressurser og takDa anbudet ble lyst ut høsten 1980,
ten i vannkraftutbyggingen») fortalte
vakte det stor interesse i asfaltkretser.
at Energilovutvalget utreder hvilke tilVi fikk inn 5 tilbud hvorav 2 var fra
tak som må gjøres for å innvinne 1000
tysk/ norske arbeidsfellesskap, de øvriGWh/ år fastkraft ved hjelp av bedre
ge 3 var rene norske. Hesselberg, som
samkjøring innen 1990.
i usedvanlig skarp konkurranse ble
Er det noen andre nyheter som burtildelt kontrakten, har knyttet til seg en
de fremheves?
utenlandsk konsulent med bred erfa— Kanskje ikke andre nyheter. Men
ring fra asfalt i marine konstruksjoner.
jeg tror følgende var nyttig for de
Ved utleggingen anbringes asfaltbefleste:
tongen i en form som trekkes langsetOversikt over og sammenheng
ter damaksen. Det stilles store krav
såvel til massens konsistens som til
mellom verneplanene og «Samlet
plan».
formens nøyaktige posisjon til enhver
tid under utleggingen. Selve utlegDiskusjon om økonomiske og ikkeøkonomiske brukerinteresser.
gingsutstyret for asfaltbetongen er følBetydning av politisk medvirkning.
gelig en vesentlig del for å kunne løse
Behovet for koordinering av forskoppgaven. Dokumentasjonen av utstyning og utredninger.
ret var derfor en viktig del av tilbudet.
Den utleggingsmetode som vil bli beDe aller fleste foredragene er trykavviker
nyttet på Storvassdammen
ket. Interesserte kan få låne dem ved
dominerenvært
har
som
den
fra
noe
henvendelse til en av seminardeltakerde hittil.
ne. Vassdragsdirektoratet vil utgi foreFor å kunne løse oppgaven er det
drag og diskusjoner i egen publikasjon
behov for såvel et asfaltverk som et
i løpet av våren.
— Takk for samtalen! Kanskje vi pukkverk på stedet og for begge verk
vil Hesselberg være ansvarlig for drifkommer tilbake senere med en bokten. Sesongen 1982 vil stort sett gå
anmeldelse.

Da NVE — Statskraftverkene i februar undertegnet en 100 millioners
kontrakt med asfaltfirmaet A/S Sigurd
Hesselberg, var det et viktig skritt frem
til å gjøre det klart for bygging av
landets største dam, den 9,6 mill. m3
store Storvassdammen ved Blåsjømagasinet på Ulla-FørrePå en vanlig tverrsnittstegning av
dammen fremkommer jobben bare
som en strek, likefullt utgjør kontrakten bortimot en sjettedel av de totale
kostnader i dammen der de øvrige
arbeider stort sett utføres i egen regi.
Kontrakten omfatter en 50 cm bred
tetningskjerne av asfaltbetong, plasert
sentralt i dammen. Kjernen bygges
opp i 20 cm tykke lag i takt med
fremdriften av dammen forøvrig. I
den nederste del av dammen vil bred-
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med til rigging av verkene. Først i
1983 vil det bli lagt asfaltmengder av
betydning i dammen, et arbeide som
er planlagt å gå over 5 sesonger.
Leif E. Karlsen

Internasjonalt
hydrologisymposium
I tidsrommet 22. —25. mars i år vil
Norsk Hydrologisk Komite arrangere
et internasjonalt symposium om snøog ishydrologi på Ullensvang Hotell.
Bakgrunnen for seminaret skriver seg
fra et møte i 1975 da noen land ble
enige om å. starte et samarbeidsforum
innen det internasjonale hydrologiske
program omkring hydrologiske spørsmål forbundet med de områder hvor
snø, is og tele har en dominerende
innflytelse. (Northern Research Basin
Program.) Samarbeidet har hittil resultert i seminarer i Sverige (1975), i
Alaska (1977) og i Canada (1979).
I år er det Norges tur og vi har valgt
å legge seminaret til vinteren. Dette
skulle gi den riktige klimatiske ramme
omkring temaet som er: «Effects of
distribution of snow and ice on stream
flow».
Under seminaret vil en dag bli
brukt til et besøk i Sima kraftverk og
en tur til Måbødalen og Maurset. Her
burde det være nok av snø og is og se
på. Etter seminaret blir det arrangert
en ekskursjon fra Ullensvang over
Haukelifjell til Oslo. Vi håper da å få
demonstrert de snøundersøkelser som
pågår i Grosetfeltet ved Møsvatn.
I alt venter vi ca. 30 deltakere fra
7 —8 land. Fra norsk side vil vi legge
vekt på å få diskutert den praktiske
nytten av snøhydrologiske studier,
f.eks. i kraftverksdriften.
Arve M. Tvede
Sekretær i arrangementskomWen

Lagringavvarmeenergi
Av Erling Solberg

Det finnes store mengder spillvarme
som kan nyttes til oppvarmingsformål. Problemet er imidlertid at denne
varmeenergi ofte er tilgjengelig på
feil sted og til feil tid for slik utnyttelse.
Hvis en skal utnytte spillvarme,
kan det være nødvendig med en form
for lagring av energi. Slik lagring
kan skje som følbar varme i vanneller steinmagasiner. En får da et
varmetap som er proporsjonalt med
lagringstiden og lagerets overfiate.
Varmeenergi kan også lagres på annen måte, f.eks. som latent varme,
som frigjøres ved en del stoffers
faseovergang.

En ny og lovende metode for lagring
av varmeenergi er nå under utprøving
i Sverige. Det dreier seg om et kjemisk
system, en såkalt kjemisk varmepumpe, som er utviklet ved Tekniska
Högskolan i Stockholm. Det er dannet
et utviklingsselskap, kalt TEPIDUS

AB, for å utvikle og markedsføre systemet.
TEPIDUS AB har nylig utgitt en
informasjonsbrosjyre om systemet.
Prosessen beskrives som destillasjonslagring i et to-kammersystem. Systemet påkaller interesse fordi det har
høy lagringstetthet, lagringskapasitet

Destillasjonslagring i to-kammersystem

Damp

• • •
-

Varme
til distribusjon

••

• • •

• • •

•••••11•*

aor-

Varme fra
lavtemperatur
—
•":7•`-..2"Z=m1C:kilde
H 20

.•

II
Skisse av to-kammersystemet
Fig. 1: Energilagringog utladning, system TEPIDUS

Systemet består av to beholdere
med tilhørende varmevekslere, en
energiakkumulator I, og en fordamKallesrefleksjoner:
per /kondensator II, som er tett forbundet med hverandre.
Beholder I inneholder natriumsulfid
(Na2S), en hygroskopisk substans, og
beholder II inneholder vann. Alle gasser utenom vanndamp er trukket ut av
systemet ved hjelp av en vakumpumFor mange år sia pe P.
starta vi med årlig
Det vann som fordamper fra bealmannamøte på holder II blir absorbert av saltet i
NVE's hovedkon- beholder I når forbindelsesledningen
tor. Dette var et mellom beholderne er åpen. Det abstort
framskritt, sorberte vannet opptas som krystallsom i hvertfall en vann i saltet. Den varmeenergi som
gang i året sikra di- forbrukes for å fordampe vannet i
rekte kontakt mel- beholder II (fordampningsvarmen)
lom toppen og fot- frigjøres i beholder I når vanndampen
folka.
absorberes (kondensasjonsvarmen).
Nå har avtalebyråkratene finni ut at Samtidig frigjøres en viss kjemisk bindet er greiere med et lukket oriente- dingsenergi når vannmolekylene innringsmøte hos generaldirektøren, se fanges i saltets krystallstruktur. Resulreferat i nr. 1. Var det noen av tillits- tatet blir at beholder II avkjøles og
mennene som åpna munnen?
beholder I oppvarmes.
Dersom temperaturen i beholder II
Kalle

Et skritt fram og
to tilbake

ca. 1 kWh pr. kg tørrsubstans (natriumsulfid). Volumbehovet er ca. 2
liter pr. kWh.
Den kjemiske varmepumpe blir her
beskrevet med referanse til informasjonsbrosjyren.
Prinsippet for TEPIDUS-metoden
fremgår av fig. 1:

holdes konstant, f.eks. på 10°C ved
tilførsel av varme fra en lokal varmekilde, kan en ta ut varme fra beholder
I ved en temperatur av 65°C eller
lavere, avhengig av størrelsen av den
uttatte varmeeffekt. Mellom saltet i
beholder I og vannet i beholder II
opprettholdes et temperatursprang på
55°C.
Fig. 2 viser damptrykket i de to
beholderne som funksjon av temperaturen. For alle temperaturer er trykket over saltet mindre enn over vannflaten. Tallene i figuren viser trykklinjer for varmeavgivelse, lagring og oppladning. Når saltet i beholder I har tatt
opp en bestemt mengde vann, er akkumulatoren utladet.
Energiakkumulatoren kan lades
opp ved å tilføre varme ved en temperatur som er høyere enn likevektstemperaturen, som i eksemplet i flg. 2 er
65°C. Oppvarmingskilden kan f.eks.
være solvarme fra solpaneler e.1. Ved
oppvarming oppstår det en trykkforskjell mellom beholderne som driver vanndampen og dermed 2/ 3 av
FOSSEKALLEN
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Sekundærkilden kan f.eks. være sjøvann, jordvarme, varme fra avløpsvan n e.l.
Energikostnadene for systemet forventes ifølge TEPIDUS å bli omtrent
som dagens kostnad for varme basert
på olje. Det forutsettes da serieproduksjon av utstyr, lav spillvarmekost-
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Fig. 2: Kurver for damptrykket over natriumsulfid og vann som funksjon av temperaturen. Tallene viser TEPIDUS-metoden og eksempel på:
I) Utladning
Lagring (effektuttak = 0)
Oppladning
Kilde: TEPIDUS AB

den tilførte varmeenergi over fra I til
II. Saltet tørkes på denne måten. Samtidig overføres den resterende tredjedel
av den tilførte varmeenergi til kjemisk
energi.
Energiakkumulatoren
(beholderen
med natriumsulfid) kan f.eks. videre
lades ved en industribedrift hvor det
finnes spillvarme. Etter oppladningen
kan så beholderen transporteres til
konsumenten for utladning.
Når forbindelsesledningen mellom
energiakkumulator
og fordamper er
stengt, kan den kjemiske energien lagres uten tap i ubegrenset tid. Ved
oppladning og utladning får en imidlertid noe varmetap fra systemet som
følge av ufullkommen isolering (ca.
2 % tap). Den kjemiske varmepumpe
kan anvendes til:
Kjøling av bygninger og stoffer (utnyttelse av kjøleeffekten fra beholder II)
Oppvarming av bygninger og stoffer (utnyttelse av varmeeffekten fra
beholder I).
Lagring av varmeenergi.
TEPIDUS-metoden utprøves i dag
for oppvarming av villaer i kombinasjon med solfangere og jordvarme
samt for oppvarming av industribygg.
Befingelsene for lønnsom anvendelse
er at en har tilgang til billige varmekilder, en primær-og en sekundærkilde.
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nad og en organisert oppladning og
utskifting av energiakkumulatorene.
I betraktning av de store mengder
spillvarme som finnes og det store
anvendelsespotensial som foreligger,
skal det bli interessant å se hvilke
resultater som oppnås ved de svenske
forsøk med kjemiske varmepumper.

mitt lysskip

Et lysskip — NVE?
i mine kalde mørke hverdagsmorgener
har du vært det
Vi myldrer inn — og ut
i all beskjedenhet — og verdighet
vi er ditt mannskap her ombord
og du skal vite; et vakkert, godt miljø
teller mer enn du tror —
Jeg vet godt — at vakre drømmer er ikke nok
og heller ikke godvilje, arbeid og normer
det blåser ofte opp til harde stormer —
Befal — rop ut i god tid dine signaler
la de riktig bølge
ord som lys, varme, energi, er vel ikke bare selvfølge?
La klokskap og beregninger
forenet i viktige tall og ord
være din stabilisator —
Styrk de samfunnsmessige fortøyninger
og — vern om de indre forføyninger —
Stevn ut — ligg fast, mitt skip
Inger-Lise Engebretsen

Særumsand Verksted A/S
småturbiner og vedlikehold
Av RagnarHartmannog OveMidthus

Sørumsand Verksted A/S
er en bedrift som mange
av Fossekallens lesere allerede kjenner. Firmaet, et
datterselskap av Kværner
Brug A/S, har i et par
ti-talls år arbeidet med
vannkraftutstyr som spesialfelt.
For ca. 1 /2 år siden ble
sivilingeniør Kjell Sørli
ansatt som bedriftens nye
overingeniør.
Sammen
med den daglige leder, direktør Viggo Mjøllner, er
han bedriftens «ansikt utad».
Fossekallen har intervjuet overingeniør Sørli,
og kan herved presentere
ham for leserne.

Spiraltrommer for småturbiner

Horisontal Francis-turbin ved Holseter kraftstasjon

Kjell Sørli ble uteksaminert fra Norges Tekniske Høgskole i 1964. Etter
en kortere periode som vitenskapelig
assistent ved Vannkraftlaboratoriet på
NTH, har han frem til sommeren
1980 vært ansatt ved Regulatorkontoret på Kværner Brugs Turbinavdeling,
de siste årene som sjef for dette kontoret.

Besøket ved Sørumsand Verksted er
vårt første etter at et nytt kontorbygg
er tatt i bruk. Vi henvender oss i
resepsjonen hvor vi spør etter overingeniøren, og får beskjed om at vi er
ventet, og at det er bare å gå inn i
kontorlokalet hvor vi kan finne Sørli
innerst i hjørnet.
Kontorlokalet er et lyst og luftig
kontorlandskap med skillevegger som
skjermer den enkelte arbeidsplass.
Telefoner ringer og kimer i det vi går
forbi, men det er tydelig at det i lokalet
er lagt stor omhu i det å dempe støy.
Sørlis «kontor» er en del av det
øvrige kontorlandskapet. I det vi anstiger, blir vi vitne til en diskusjon vedrørende tilbud på en «småturbin» til
utlandet. Det er tydelig at det svever
mange baller i luften, men at det
kanskje også kan være vanskelig å
fange dern inn.
Med utgangspunkt i dette spør vi
derfor overingeniør Sørli om bedriften
i de senere år har hatt mange leveranser til utlandet.
Svaret er bekreftende. Siden 1975
har man totalt mottatt bestilling på ca.
45 «småturbiner». Den største og den
minste er henholdsvis 11,4 MW og
135 kW, og den første bestillingen for
det utenlandske markedet ble notert i
FOSSEKALLEN

1979. Siden har det i alt blitt 16 ordrer
for eksport. Det er først og fremst
New Zealand som mottar «småturbiner» fra Norge, men det er også notert
bestillinger for USA, Papua (New
Guinea), Thailand og Mosambique.
Det fremholdes dessuten at firmaets
ansatte har vist en sporty innstilling
ved å ta språkkurs etc., og på denne
måten kvalifisert seg for utenlandsoppdragene.
I de senere år har eksporten betydd
svært meget, da det nå kan synes som
om «bunnen har falt ut» av det norske
småturbinmarkedet. I 1981 ble det notert fem turbiner for eksport, mens det
kun var snakk om en bestilling innenlands. For 1982 ser det imidlertid ut til
at etterspørselen innenlands vil bedre
seg noe.
Sørlig fremholder videre at man nå
også har møtt skjerpet konkurranse på
utenlandsmarkedet og da spesielt fra
japanske leverandører. Dette resulterer
i at salgsarbeidet blir mer omfattende
og ressurskrevende for at et nødvendig
antall bestillinger skal kunne bringes i
havn. Omkostningene ved tilbud som
utarbeides forgjeves, må innkalkuleres
i prisen på de ordrer man får. Det er
derfor av største betydning at forespørslene er utformet slik at man kan
benytte standardiserte tilbud. Dette vil
rasjonalisere tilbudsarbeidet og resultere i vesentlige prisreduksjoner på
turbinleveransene.
I denne forbindelse fremheves det at
bedriften i stor utstrekning satser på
standardisering av såvel tilbud som
konstruksjoner og tegninger. I løpet av
de år man har arbeidet med «småturbiner», er eksempelvis ingeniørarbeidet for den enkelte leveranse redusert
med ca. 50 % . Tiden fra en bestilling
er mottatt til alle nødvendige underlag
med blant annet tegningene for verkstedarbeidene er utsendt, har man således greid å redusere vesentlig. Det er
her en forutsetning at man også fra
bestilleren ser på «småturbinen» som
en standardisert vare. En hver forandring i forhold til standarden vil fordyre leveransen og komplisere produksjonsprosessen.
Overtar NOHAB's«småturbinknow-how»?

På vårt spørsmål om hvorfor tilbakegangen på det norske markedet har
vært så stor, er det etter det vi forstår
vanskelig å gi et entydig svar bortsett
fra det faktum at det rett og slett har
vært en mangel på forespørsler. Enkelte momenter blir imidlertid fremhevet:
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ufordelaktige finansieringsordninger.
«småkraften» blir ofte priset som
tilfeldigkraft.
omstendelig konsesjonsbehandling.
høye planleggingsomkostninger.
manglende planleggingskapasitet
hos utbyggerne.
Vi noterer oss at økonomien i forbindelse med bygging av småkraftverk
kanskje burde belyses mere inngående
i en annen sammenheng, og spør om
Kværner Brugs oppkjøp av det svenske firmaet NOHAB's turbinkonstruksjonsavdeling vil få noe å bety for
«småturbinproduksjonen» ved S3rumsand. Det bør understrekes at NOHAB
i likhet med Sørumsand Verksted har
nedlagt et omfattende arbeid på dette
området, og ettersom arbeidsfordelingen i Kværnerkonsernet er slik at
Sørumsand Verksted skal ta seg av
denne type produksjon, burde det
kanskje kunne antas at Sørumsand
også overtar NOHAB's «småturbinknow-how».
Sørli bekrefter at NOHAB Turbinteknikk AB (NTT), som er det nye
navnet, skal overføre underlagsmateriell, tegninger og know-how som
vedrører standard-småturbinprogrammet til Sørumsand Verksted. Dette vil
tilføre Sørumsand Verksted verdifullt
materiell og komplettere leveranseomfanget for denne type leveranser. Ikke
minst vil tilgangen til NTT's laboratorium være svært nyttig.
Vi forlater derfor «småturbinene»
og ber om en orientering om firmaets
øvrige produkter.
Bedriften har i de senere år hatt en
omsetning hvor følgende fordeling har
gjort seg gjeldende

at kundene anmelder sine arbeider i
god tid på forhånd. På denne måten
kan oppdragene forberedes, og eventuelle nye deler ligge klar når demontasjen begynner. At man likevel kan
oppleve overraskelser slik at arbeidene
blir mere omfattende enn opprinnelig
antatt, er på den annen side også noe
man må leve med. Poenget er imidlertid at forberedelsene bør være best
mulig, slik at antall improvisasjoner
reduseres til et minimum.
I forbindelse med servicevirksomheten fremheves også den avtalen som
for noen år siden ble inngått med det
tyske firmaet Voith. I den utstrekning
den enkelte kraftverkseier ønsker det,
har Sørumsand Verksted i henhold til
avtalen tilgang til Voith's tegninger
slik at firmaet kan utføre reparasjonsarbeider og produsere reservedeler for
de tyske turbinene i Norge. Det kan
blant annet fremheves at Sørumsand
Verksted i denne forbindelse har levert ett nytt peltonhjul til Mår Kraftverk, og vi håper selvsagt på flere
bestillinger derfra.
På samme måte som avtalen med
Voith forbedrer mulighetene for vedlikehold på Voith-turbiner, vil også det
før nevnte oppkjøp av NOHAB ha
betydning. I denne forbindelse nevnes
det at man i Norge har et tyvetalls
turbiner som er levert av dette firmaet.

«Sorumsandkurset»

Service og vedlikehold av vannkraftutstyr er imidlertid et meget omfattende emne, og for at vi også skal få
belyst andre sider ved virksomheten
ved verkstedet, tillater vi oss derfor å
avbryte overingeniør Sørli med spørsmål
vedrørende «Sørumsandkurset».
Turbinprodu ksjon:
30 %
—
Dette er et kurs som man forsåService:
50 %
vidt kan se i sammenheng med serviUnderleveranser for
Kværner Brug:
10 % cevirksomheten. Det har nå i mange
Indu strioppdrag:
10 % år blitt arrangert for kraftstasjonspersonell. Emnet er vedlikehold av masServicesektoren omfatter alt fra hel- kinteknisk utstyr i vannkraftanlegg.
revisjoner av større vannturbiner i Ved kurset formidles det ikke bare
verkstedet til enklere montasjeoppdrag kunnskap fra arrangøren til deltagerutført ved kraftverkene. Disse arbeide- ne, man ser også at deltagerne innbyrne er imidlertid sterkt sesongpreget, og des finner hverandre i felles faglige
bedriften gjennomlever derfor hvert problemer og utveksler verdifulle erfaeneste år en meget hektisk sommerpe- ringer. I løpet av en 8 års periode
riode, da man samtidig også skal av- har 910 personer besøkt bedriften
vikle ferie. At det hadde vært ønskelig i forbindelse med kursvirksomheten.
å kunne fordele arbeidene over et Av disse kommer 116 fra Statskraftlengere tidsrom, sier seg selv. På den verkene.
annen side er man selvsagt også klar
Ved kurset benytter verkstedet stort
over at magasinforhold og strømpriser sett egne krefter, men det kan nevnes
nødvendigvis må være med å styre at man også har gjesteforelesere fra
tidspunktet for vedlikeholdsarbeidene. Roald Bjerck A/S, sivilingeniør Nybro
Det er imidlertid av stor betydning Hansen og Statskraftverkene.

Det nye kontorbygget ved Sorumsand Verksted

I den utstrekning det er interesse for
det, vil kurset fortsette å være en årlig
foreteelse. Man har også tanker om at
man bør forsøke å få istand mere
spesialiserte kurs som eksempelvis kan
ta for seg emner som turbinregulatorer samt ventiler og ventilstyringer,
forteller Kjell Sørli.
Hva med morgendagen?

Etter dette ber vi avslutningsvis overingeniøren gi en kort orientering om
hvordan bedriften vil søke å møte
morgendagens utfordringer og problemer.
Det påpekes at det her ikke kan gis
noe enkelt svar. Dertil er det alt for
mange norske bedrifter som er i vanskeligheter. Enkelte stikkord kan imidlertid likevel nevnes:
dyktige medarbeidere.
rasjonelt produksjonsutstyr og produksjonsopplegg.
saklig og seriøs kundebehandling.
økonomisk styring av investeringene slik at disse tilpasses bedriftens
inntjeningsevne.
Opplæringen av medarbeiderne blir
i stor utstrekning utført internt i bedriften. I denne forbindelse kan det
påpekes at det tas inn 5 —8 læregutter
i året, og at det for disse er lagt opp
detaljerte opplæringsprogrammer
av-

hengig av den enkeltes fagkategori.
For nyutdannede ingeniører har man
opplæringsprogrammer hvor det blant
annet inngår verkstedspraksis. I forbindelse med opplæringen av ingeniørene er det også et visst samarbeid
med Kværner Brug i Oslo.
For produksjonsutstyret er det i de
senere år investert flere millioner kroner i nye store verktøymaskiner med
NC-styringer.
Det legges heller ikke skjul på at
man innen miljøsektoren har hatt betydelige investeringer. Her kan det
fremheves et nytt ventilasjonsanlegg
for plateverkstedet til en verdi av en
million kroner. I dette inngår det også
varmegjenvinningsanlegg.
For øvrig
er produksjonslokalene i de to siste
årene pusset opp for anslagsvis fem
hundre tusen kroner.

Nytt kontorbygg
Det nye kontorbygget fortjener også
nærmere omtale. Tidligere har funksjonærene arbeidet i trange og provisoriske lokaler, en situasjon som nå er
drastisk endret i og med innflytting i
nytt bygg. Dette er på ca. 2450 m2 og
har plass til 93 funksjonærer. I dag er
antallet ca. 65.
De nye kontorlokalene gir vesentlig
bedre arbeidsforhold enn det man

hadde tidligere, og man regner med at
man her har fått forbedringer som vil
slå ut i økt produktivitet.
I forbindelse med det nye kontorbygget får man også løst et annet
problem idet det gamle kontorbygget
innredes med konferanserom, møtesal
og en tidsmessig kantine. Behovet for
denne type lokaliteter har i mange år
presset på for å få en løsning. Kostnadene for kontorbygg og kantine med
inventar beløper seg til ca. 20 millioner kroner.
Sørli understreker imidlertid helt til
slutt at nøkkelen til en sunn bedrift
først og fremst ligger i de menneskelige ressurser, med andre ord dyktige
medarbeidere. Har man ikke dette, vil
man ganske snart tape i konkurransen.
For sin egen del tror intervjueren
dette også er et godt råd for den
statlige forvaltning. Selv om man ikke
her møter det man vanligvis oppfatter
som konkurranse, har forvaltningsoppgavene etter hvert blitt så omfattende at de økonomiske konsekvenser
ved en ikke-optimal styring kan få
katastrofal betydning for samfunnet.
Det er derfor skremmende når man alt
for ofte ser at dyktige kollegaer i vår
egen etat slutter for å gå over i det som

populært blir omtalt som lønnet arbeid.
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Kraftutbygging er et ømtålig emne for tiden, og
ikke har vi tenkt å kaste
oss inn i den debatten.
Grunnen til at vi i høst la
veien til Innerdalen og
Nerskogen i Sør-Trøndelag var Sør-Trøndelag
Skogeierlags engasjement
oppryddingen av bassengene for de to «nye»
innsjøene i de trønderske
Siden våren 1980 har
man hogd og fliset bjørk
på harde livet i kamp med
tiden, kraftutbyggerne —
og demonstrantene.
Reportasje: Kåre Wedul

Slike «punktdemonstrasjoner» har det
vært mange av i Innerdalen, og det gål
hardt ut over redskapen.
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Avdelingsleder Arne Forseth i sitt rette element — på flishaugen. 30 000 løskubikkmeter bjørk og furutopp har funnet vegen gjennom flishoggeren fra Innerdalen og
Nerskogen.

Det er Kraftverkene i Orklavassdraget
(KVO) som har engasjert Sør-Trøndelag Skogeierlag til dette oppryddingsarbeidet.
Kraftutbyggerne
setter
strenge krav til renheten av bunnen i
bassengene, så all skog må vekk. Bassengene i Innerdalen og på Nerskogen
er begge på rundt 7000 dekar, så det
har vært store arealer å rekke over.
Forut for hogsten ble dessuten begge
områdene nøye taksert både med hensyn til markslag og påstående kubikkmasse. Også dette arbeidet ble utført
av Skogeierlaget.
Både bjørk og furu
Og det er utrolig mye kubikkmasse
som er å fmne i disse høytliggende
områdene når man først summerer
opp. Avdelingsleder Ola M. Lerfald
opplyser at man for Innerdalens vedkommende registrerte ca. 7000 kubikkmeter lauvmasse og på Nerskogen
ca. 6000 kubikkmeter. Her var det i
tillegg bortimot 7000 kubikkmeter
furu.
Den dyrkbare marka har vært i
fokus når det gjelder neddemmingen
av disse områdene, ikke minst etter at

en eneboer fra Innerdalen tok saken i
sine egne hender og kjørte opp foran
Stortinget med traktor og tilhenger
fullastet med Innerdalsjord for å «bevise» sine påstander om jordkvaliteten.
Lerfald kan opplyse at man i Innerdalen har registrert nærmere 3000 dekar
dyrkbar mark og 286 dekar dyrket
mark som vil bli berørt av neddemmingen. For Nerskogen er tallene hhv.
6000 dekar og 140 dekar.
Flisa til smelteverk
Flising har vist seg å være den mest
rasjonelle måten å nyttiggjøre seg
lauvvirkemassen på, ikke minst på
grunn av Sør-Trøndelag Skogeierlags
kontrakt med Meråker Smelteverk
som sikrer avsetningen. Alt i alt er det
inntil i høst blitt fliset opp godt over
30 000 løskubikkmeter bjørk og furutopp som er fraktet de 23 milene til
Meråker. Flisingen er nå slutt, og
Skogeierlaget ser seg ingen annen råd
enn å brenne den bjørka som nå ligger
igjen i Innerdalen.
Skogbruksleder Henrik Sneisen har
siden våren 1980 hatt 7 —8 hoggere i
sving med felling av bjørkeskogen. På

Det er flatt i Innerdalen.

Nerskogen ble man ferdig tidligere i
sommer, og i skrivende stund er også
fellearbeidet i Innerdalen på det nærmeste ferdig. Her er nå 5 lassbærende
traktorer med griplaster i ferd med å
sanke sammen virket til brenning.
—Lokale røster har beskyldt oss
for ressurssløsing, i og med at vi nå
ser oss nødt til å brenne den bjørka
som ligger igjen i Innerdalen, forteller
Sneisen. Kvantumet som skal brennes
er det også noe uenighet om. Det har
vært påstått i enkelte massemedia at
det skulle dreie seg om 10 —15 000
kubikkmeter, men etter våre beregninger — som baserer seg på takseringen —er det snakk om bare tiendeparten, ca. 1500 kubikkmeter.
Demonstranter

—Det er klart det er en god del ved i
de haugene vi nå legger opp for brenning, fortsetter Sneisen, men vi mener
å ha reddet så mye masse som man
med rimelighet kan forlange på den
korte tiden vi har hatt til rådighet.
Arbeidet har heller ikke vært uten
problemer. En våt sommer har det
vært, noe som har gjort terrengtransporten vanskelig. Mye plunder og heft
har det også blitt på grunn av demonstranter som har slått spiker i
bjørkeleggene. Det har gått hardt på
sagkjedene her i sommer!
Og vi fikk ved selvsyn se problemet
på nært hold. Som nevnt innledningsvis vil vi ikke ta noen stilling til for
eller imot kraftutbygging, men en slik
form for «sivil ulydighet» som her har

påtatt seg å flytte 12 setre opp i høyere
lende, enten ved flytting av de gamle
husene eller ved å bygge nytt. Også
hytteeiere får oppsatt nye hytter for
utbyggernes regning nede ved «den
nye vannkanten».
De berørte kommuner vil dessuten
få nyte visse økonomiske goder som
følge av utbyggingen. Tynset og RenKostbar ved
nebu vil hver få et næringsfond på 5
Det ville bli dyr brensel om vi nå
millioner kroner, dessuten vil Renneskulle begynne å arbeide opp disse
bu få ca. 5 millioner kroner i årlig
haugene og frakte veden den lange
skatter og konsesjonsavgifter. Kraftutvegen ned til bygda, sier avdelingslebyggerne har ellers ydet et tilskudd på
der Arne Forseth i Sør-Trøndelag
2,5 millioner kroner til reising av et
Skogeierlag, selveste «flisgeneralen».
motell med 100 senger på Kvikne, og
Jeg tviler sterkt på at vi ville fått
garantert for 20 000 overnattinger i
omsatt særlig mye til den prisen vi da
løpet av anleggsperioden, som vil vare
måtte beregne oss. Men folk er hjertefram til 1986.
lig velkomne til selv å opparbeide den
veden de måtte ønske, men da må de
Finrensk
også finne seg i å bære den noen
Men Skogeierlagetsjobb er ikke ferdig
kilometer fram til bilveg, sier han.
fordi om skogen er hogd og fliset
Forseth sier seg ellers godt fornøyd
eventuelt brent. Nå gjenstår den såkalmed Skogeierlagets engasjement i
te finrensken rundt kantene av baskraftutbyggingen. Oppdraget har gjort
senget. Den består i at alt buskas i et
at man har fått sysselsatt folk og masbelte fra høyeste vannstand og til 15
kiner i perioder som det ellers er dårlig
meters dybde skal fjernes og brennes.
med oppdrag.
man håper å få begynt på dette alle—Jeg vil også påstå at vi ved å
rede nå i høst, ellers har man noe tid
engasjere oss i denne saken har gjort
på seg til våren før vannstanden er
det beste ut av det for de grunneiere
nådd så høyt. Etter planen skulle lukesom berøres av neddemmingen, ved å
ne på Innerdalsdammen stenge 1. noregistrere arealene, taksere skogen og
vember, og før frosten setter inn, regså langt vi har rukket —prøvd å ta
ner kraftutbyggerne med å ha fylt opp
vare på virket, sier Forseth.
ca. 13 millioner av de ialt 150 millioner kubikkmeter vann dette bassenget
rommer. På Nerskogen ble lukene
Flytting av setre
Selv om det ikke har vært setret på stengt tidlig i sommer, og bassenget
mange år i Innerdalen, har utbyggerne der er bortimot halvfullt.

vært utøvd, tar vi avstand fra. Det
tjener ingen hensikt at uskyldige hoggere — som selv holder seg med redskap — rammes av demonstranter på
denne måten. Slikt røyner på sympatien — om man skulle sitte inne med
slike følelser!
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Vassdragsreguleringer
og lokalklima
Av fagsjef Bjørn Aune,
Det norske meteorologiske institutt

Norsk hydrologisk komite (NHÅ) arrangerte
30.11 2.12. 1981 et seminar om vassdragsregulering ers innvirkning pa lokalklimaet. Seminaret ble
holdt på Røros Turisthotell.
Vassdragsreguleringers innvirkning
på lokalklimaet har i den senere tid
vært meget debattert faglig, i radio og
fjernsyn, i aviser og tidsskrift og ikke
minst i private diskusjoner. Vær og
klima er jo noe de fleste nordmenn
gjerne snakker om. Og når det i tillegg
kommer et politisk tillegg som ble satt
på spissen gjennom Altautbyggingen,
er det ikke rart at mange har latt seg
engasjere. Jeg bør derfor for sikkerhets
skyld nevne at det følgende ikke er et
offisielt referat fra seminaret, og at de
meninger som uttrykkes står for egen
regning og ikke nødvendigvis NHKs.
Formålet med seminaret var imidlertid ikke å delta i den offentlige
debatt, men et alvorlig forsøk på å
flnne ut hvor vi står rent faglig. Målgruppen var, foruten meteorologer og
hydrologer, regulanter, konsulenter,
rådgivende ingeniører, saksbehandlere
i departement, andre offentlige organer og kommuner, forskere innen
kraftutbygging, landbruk og biologi,
naturvernorganisasjoner, m.m. Interessen for seminaret var meget stor, og
deltagerantallet var over 100 stykker
nokså godt fordelt innen målgruppen.
Det vil føre for langt å referere de
enkelte innlegg her, og de vil også

komme i en egen NHK-rapport. Jeg
vil i det følgende bare gi noen hovedinntrykk.
Seminaret og innleggene fulgte stort
sett det vanlige mønstret i en regulering. Vannføring og isforhold endres i
selve elva og topografien endres ved
bygging av magasin. Dette kan påvirke det lokale klima, og endringene i
dette kan videre føre til endrede forhold for landbruk, fisk og vilt, trivsel,
osv. Seminaret holdt seg til norske
forhold, men to spesielt inviterte deltagere beskrev erfaringer fra henholdsvis Finnland og Sverige.
Det er liten uenighet blant fagmeteorologer når det gjelder reguleringers innvirkning på lokalklima.
Den som eksisterer går mest på mindre ting i observasjonsteknikk og beregningsmetoder. Dette er kanskje forbausende sett i forhold til siste år, men
de store uenigheter kommer fra personer og grupper som via andre fagfelt
også mener at de kan nok lokalklimatologi til å forutsi konkrete og drastiske endringer.
Her må det være tillatt å skyte inn
to urovekkende momenter. Det første
er at den faglige satsning på praktisk
anvendt klimatologi har vært så liten
her i landet at det ikke har vært mulig

En meget synlig lokalklimaeffekt er dannelsen av frostroyk over åpent vann i stille og
(Foto: E. Kanavin.)
kaldt wer.
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å dekke behovene som har økt i takt
med at samfunnsplanleggingen er blitt
mer omfattende og avansert. Derved
har vi åpnet et marked for flere som
ikke burde hatt muligheter. Det andre
er at det i det siste har skjedd en
politisering av reguleringssaker som
gjør at meteorologen som arbeider
som nøytral faglig utreder, mer og
mer blir tatt til ,inntekt for utbygging.
Vedkommendes arbeid blir med andre
ord regnet som et partsinnlegg.
Det første av de to negative momentene må vi ta ansvaret for selv.
Det andre skyldes at massemedia o.a.
tillater motstandere av regulering å
fremføre i store oppslag påstander om
mulige klimaendringer som de ikke
har faglig dekning for.
Den overveiende delen av diskusjonene på Røros lå imidlertid på et
saklig og nøkternt faglig plan. Bruk av
modeller skapte en del diskusjon, og
de burde kanskje ha kommet mer
frem enn de gjorde. Modeller har hittil
vært meget lite benyttet — om enn i
det hele tatt — for å finne mulige
endringer i lokalklima. Det er klart at
de lett kan bli meget kompliserte og
vanskelige. Arbeidsformen ved reguleringer har heller ikke gitt særlige muligheter for modellutvikling. Modellutvikling er ofte et EDB-lagerarbeidsom
krever stor satsning i utviklingsperioden. Man har foreløpig ikke gjort dette
og satsningen måtte også bli forskjellig
fra i dag. En annen side av saken er at
vellykket bruk av modeller vil føre til
store endringer i arbeidsmåten og arbeidssituasjonen for flere sakkyndige
og konsulenter.
Hovedhensikten med seminaret var
som nevnt å finne ut hvor vi står rent
faglig. Noe entydig svar kom nok ikke, men en hel del ble klarere i løpet
av de tre dagene. Meget kort kan det
sies at ingen regulering i Norge vil
endre det regionale storstilte klima.
Endringene som måtte komme begrenser seg til områdene like ved elv
og magasin. Virkningene hittil må sies
å ha vært små, og det er heller ikke
bare negative virkninger. Når man ser
på de samlede virkninger av en vassdragsregulering har klimaendringer
fått ufortjent stor oppmerksomhet,
men dette må ikke forhindre at det
fortsatt gjøres grundige undersøkelser.
Jo bedre og klarere svar man kan gi
om mulighetene for endringer i lokalklimaet, jo bedre blir grunnlaget for
å vurdere eventuelle sekundære virkninger. Dette gjelder ikke minst for
landbruket som flere steder opererer i
marginalområder, hvor små klima-

Nytt kullkraftverkpå
Svalbard
Av Thorstein Asvall, Varmekraftavdelingen

ore Norske Spitsbergen Kulkompanz A S bygger
for tiden et nytt kulikraftverk i Longyearbyen pa
Svalbard. Kraftverket skal levere elektrisitet til g ubedrffien og zi1sam unnet, og varme til boliger og
bygninger i Longyearbyen.

Den ene av disse turbinene er en
mottrykksturbin,
koblet direkte til
fjernvarmesystemet. Den andre er en
kondensasjonsturbin som bare produ-

serer elektrisitet. Mottrykksturbinen
kan levere ca. 20 MW varme i tillegg
til el-produksjonen.
Ombyggingen omfatter også et nytt
inntaksanlegg for kull, og en ny pumpestasjon for kjølevann.
Det føres opp et nytt kraftstasjonsbygg med plass for kjeleanlegg, turbinanlegg, diverse mekaniske hjelpeanlegg, elektriske installasjoner, kontrollrom, verksteder, og sosiale rom.
Skorsteinshøyden er 90 m. Skorsteinen er bygget av betong, og har to
innvendige røykrør av stål.
Fjernvarmenettet
bygges samtidig
med kraftstasjonen.
Primærnettet omfatter en 3.3 km
overjordisk dobbeltrørledning, beregnet for transport av varmt vann med
en maksimal temperatur på 120 °C.
Overføringen av varme til sekundærnettet vil foregå i fire undersentraler.
Statskraftverkene
koordinerer
de
maskintekniske og elektrotekniske an-

endringer kan gi store virkninger.
Men man må hele tiden være klar
over at det dreier seg om lokale detaljer i det storstilte dominerende klima.
Rent kunnskapsmessig står vi ikke
tilbake for noen, og fagmiljøet er saklig og nøytralt. Personlige politiske
meninger blir holdt utenfor. Men fagmiljøet er lite og spredt, og dermed er
det sårbart når man tenker på kontinuitet og utvikling. Personlig har jeg
inntrykk av at det mangler en sentral,
nøytral institusjon som har til oppgave
å garantere for faglig kvalitet, å koordinere og ha oversikt over det som
foregår, å spre resultat og ny viten fra
undersøkelser samt å drive forskning
og utvikling hvis resultat er tilgjenge-

lig for alle. Riktig organisert burde
ikke dette føre til monopolisering og
«bukk og havresekk», men bli en kilde
til faglig fremgang og bedre resultater.
Seminaret ble avsluttet med en demonstrasjon av virkningene av det
naturlige lokalklima. Etter å ha stått
parkert ute i tre døgn med —25° eller
mer, var samtlige biler uten motorvarmere eller andre spesielle innretninger
fullstendig fastfrosne. Det ble derfor
en hektisk aktivitet med tauing, dytting, startgass, m.m. Hvis det utmerkede og vennskapelige samarbeid som
ble utført i kulden utenfor hotellet,
fortsetter også ved fremtidige faglige
vanskeligheter, går vi en lys fremtid i
møte.

Kraftverket erstatter et gammelt
dampkraftverk, som har for liten kapasitet. I dag må elektrisitetsforsyningen derfor i stor grad baseres på dyr
dieselkraft. I tillegg legges varmeforsyningen over fra olje til kull, ved at det
legges overføringsledninger for fjernvarme fra det nye verket frem til
lokale, oljelfyrte sentraler.
Det nye kraftverket vil derfor spare
store beløp til oljeinnkjøp hvert år, og
gjøre gruvesamfunnet mer selvforsynt
med brensel.
Det første utbyggingstrinn omfatter
to kullfyrte dampkjeler, og to turbiner.
Det er videre avsatt plass til en tredje
turbin. Kjelene har tilsammen en kapasitet tilsvarende ca. 15 MW elektrisitetsproduksjon. Hver av de turbinene
har en kapasitet på ca. 5 MWe.

legg som oppdrag for Store Norske, i
meget nært samarbeid med det danske
ELKRAFT, som utfører detaljprosjekteringen. Anlegget kjøpes inn av Store
Norske som en «oppdelt» leveranse,
fordelt på 25 —30 enkeltkontrakter.
ELKRAFT er en organisasjon som
omfatter alle danske varmekraftverk
på Sjælland, og som har sin egen
prosjekteringsavdeling.
Dansk varmekraftekspertise kommer derfor med
i fullt monn.
Konsulentfirma Bjarne Instanes i
Bergen står for bygningsteknisk prosjektering, og firma Johan Thunes i
Bergen står for alle VVS-anlegg, og
prosesstilknyttede ventilasjonsanlegg.
Firma H. Sundsvalen i Oslo har vært
rådgiver for kullinntakssiden. Firma
Ø. Maurseth i Bergen har vært arkitekt.
Store Norske står selv for prosjektledelsen. Prosjektleder er imidlertid utlånt fra Statskraftverkene til Store
Norske.
Kraftverket er en interessant varmekraftoppgave. Rett nok er stasjonen
liten etter vanlig målestokk, men komponentene og problemstillingene er i
ster grad de samme. Og det lille kraftverket er viktig nok for samfunnet der
oppe.
I tillegg kommer enkelte spesielle
problemstillinger, nettopp fordi stasjonen er så liten. Eksempler på det er å
få til et mest mulig lettkjørt kjeleanlegg med ristfyring og «bakende»
Svalbardkull, og å innpasse moderne
kontroll- og instrumenteringsteknikk
på en fornuftig måte. Dette skyldes at
små kullkraftverk ikke har gjennomgått den samme jevne, tekniske utvikling de siste tiår som store kullkraftverk.
Det har dessuten vært lagt mye tid
og penger på miljøsiden. Dette går
både på å få gode arbeidsmiljøforhold
inne i stasjonen, og å redusere omfanget av støvutslipp og støyutslipp til
omgivelsene.
De første bestillinger ble plassert
ved årsskiftet 80/81. For tiden nærmer selve kraftstasjonsbygget seg fullføring, og kjelemontasjen er påbegynt.
Endel av primærnettet for fjernvarme
ble montert allerede sommeren 81.
Tyngden av montasjearbeidene vil finne sted sommerhalvåret 82. Stasjonen
og fjernvarmeanlegget forventes å være i drift ved årsskiftet 82/83, om alt
går etter planen.
Fra Statskraftverkene har de prosjektinvolverte vært varmekraftavdelingen (SV), og varmekraftkontoret
ved elektroavdelingen (SEV).
FOSSEKALLEN
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Kraft - kajakk og kano
I serien av rapporter fra Natur- og
landskapsavdelingen er nylig utkommet nr. 7,

kraft

—

kajakk og kano,

en nydelig trykksak. Rapporten er
skrevet og lagt til rette av arkitekt
Karel Stork, et aktivt medlem av
Norges Kajakk- og Kanoforbund.
I forordet til rapporten skriver
fagsjef Knut Ove Hillestad bl.a.:
«En gang i 1979 inviterte Norges Kajakk- og Kanoforbund oss
til Skjefstadfoss ved Elverum for å
overvære en demonstrasjon av kajakk- og kanoslalåm i utløpskanalen fra kraftstasjonen. Demonstrasjonen var vellykket og gjorde av-

gjort inntrykk på oss. En av dem
som gjennomførte demonstrasjonen var Karel Stork. Hans entusiasme og innsatsvilje for sporten
har senere styrket inntrykket av at
en her står overfor en god og fasinerende sport, som avgjort har livets rett og fremtiden for seg. Han
har også overbevist om at sporten i
mange tilfeller kan kombineres med
bygging av kraftverk. I all enkelhet ønsker vi å gjøre kraftutbyggere og andre potensielle interesserte
kjent med sporten, i håp om å
medvirke til å åpne sinn og god
vilje når padleanlegg kommer på
tale.
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Pikerfoss — idrettsarena i naturskjønt område

Trykk:

Haakon

Arnesen

AiS,

Oslo

Kraftutbyggere som kommer i
kontakt med saker av denne typen,
må være klar over at det krever
samarbeid både med spesialister
på området og lokale myndigheter
og grunneiere for at et anlegg skal
bli vellykket.»
Etter å ha lest rapporten, som er
frisket opp med gode bilder fra
padlestevner og anleggsvirksomhet, kan noen hver bli smittet av
denne spesielle sporten. Vi gratulerer VN med publikasjonen, som
bør få en stor leserkrets, både i og
utenfor NVE.
Bård Andersen

