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Forsiden:
Brekontoret har de siste årene prø-
vet med antennetårn bestående av
tre meter segmenter som målesta-
ker. Disse utsettes ikke for nedbøy-
ning på grunn av ising og vind slik
somde tradisjonelle aluminiumssta-
kene, og kan derfor gjøres så høye
om høsten at vi nå kan redusere
antall brebesøk om vinteren for å
skjøte staker. Bildet er fra Nigards-
breen, og tårnet er ca. 7,5 m høyt.

Foto: Nils Haakensen

Tilfeldig kraft og fastkraft
atter en gang
Enkelte ting er vanskeligere å forstå enn andre ting; det får man et klart
inntrykk av hvis man følger litt med i samfunnsdebatten. Når det gjelder
kraftutbyggingen her til lands, ser det for eksempel ut til at enkelte rett og slett
ikke kan gripe realitetene bak begrepene tilfeldig kraft og fastkraft.

Jeg tenker spesielt på et program som ble sendt i NRK/ Fjernsynet nylig, der
man hadde tenkt seg at publikum skulle få en orientering om utbyggingen av
Saltfjellet/ Svartisen.

Atter en gang forsøkte Sigmund Larsen å forklare hvordan det kan ha seg at
vi eksporterer kraft samtidig som vi snakker om kraftmangel. Men Torbjørn
Paule fra Norges Naturvernforbund forsto ikke dette. Dermed ble det påstand
mot påstand, og ikke tror jeg at menigmann ble noe klokere på kraftutbygging
etter denne seansen.

Jeg spør meg selv; hvordan kan Paule vite så lite om kraftutbygging etter
å ha vært så lenge i sin bransje? Etter hva jeg har hørt, er han til og med ut-
dannet fra høgskolen i Trondheim!

Eller forsto han hva generaldirektøren snakket om? Er det slik at han har
forstått for lenge siden? Og at han bare bruker den forvirring som hersker, til å
skaffe seg noen billige poeng i debatten? En slik taktikk finner jeg i tilfelle
Norges Naturvernforbund uverdig, og jeg synes at NRK i opplysningsøyemed
bør kunne slå ned på tåkeleggende retorikk av denne type.

Er så forklaringen på begrepene tilfeldig kraft og fastkraft så komplisert?
Jeg tror ikke det. Jeg tror at alle kan forstå forskjellen, hvis de vil. Videre tror
jeg at menigmann gjerne vil forstå, men at våre massemedia av en eller annen
grunn har valgt å kaste et mysteriets slør over fenomenene.

Er det mulig å få trukket opp grensene mellom tilfeldig kraft og fastkraft
offentlig én gang for alle? Ville det hjelpe hvis man kalte det for noe annet —
for eksempel usikker og sikker kraft? Jeg tror en klargjøring av dette
problemet er en forutsetning for saklig debatt om videre kraftutbygging. Og det
har publikum krav på!

keZt, .d.ctsber
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Breheimen
1 la

Den 3. mars i år ga NVE's hoved-
styre tilråding til Statskraftverkenes
søknad om utbygging i Stryne-
vassdraget og Jostedalsvassdraget.
Denne reguleringssøknad blir be-
tegnet Breheimen-prosjektet.

Breheimen er det siste store pro-
sjekt som er på statens hånd i Sør-
Norge. Sør for Nordland fylke har
Statskraftverkene i tillegg bare igjen
å bygge ut noen småkraftverk og å
foreta det som blir aktuelt av om-
bygging eller opprusting av eldre
statseide kraftverk. Dette blir kre-
vende oppgaver, som vil stille våre
planleggere overfor interessante ut-
fordringer også i fremtiden.

Dersom Breheimen-saken kan
bli ført videre så hurtig at Stortinget
tar stilling til søknaden vinteren
1983 / 1984, vil anleggsarbeidet
kunne ta til tidlig i 1984. Statskraft-
verkenes planer går ut på å starte
først i Jostedal, hvor anleggstiden
er anslått til ca. åtte år. I Stryn tar
arbeidet til ett eller to år senere, og
anleggsarbeidene her er antatt å
strekke seg over ca. syv år.

Situasjonen i Sør-Norge er da
den at mens siste del av kraften fra
Ulla-Førre kommer på nettet i
1986 vil kraftproduksjonen i Bre-
heimen tidligst komme igang i
1992/1993. Hva det i samme tids-
rom og senere kommer til av små-
kraftverk og ombygging ved eldre
kraftverk, vet vi ikke ennå. Men
disse tiltak vil neppe gi de helt store
energitilskudd.

Hovedstyret har når det gjelder
Breheimen stort sett gått inn for
Statskraftverkenes søknad. Fordele-
ne ved en utbygging ble ansett ve-
sentlig større enn ulemper og ska-
der.

Jeg er klar over at dette vedtak
vil føre til protester. Mange av dem
som har uttalt seg om søknaden,
har gitt gode begrunnelser for at de
er mot en så omfattende utbygging.
For dem som ikke har satt seg
skikkelig inn i søknaden og de
mange utredninger og uttalelser,
kan det kanskje virke spesielt over-
raskende at hovedsstyret gikk inn 


for det mest vidtgående alternativ i
Jostedalen, som blant annet forut-
setter magasin ved Fåbergstølen.
Her hadde kommunestyre og fyl-
kesting delt seg omtrent på midten,
med en stemmes overvekt i kom-
munestyret og tre i fylkestinget for
det minst omfattende alternativ
uten slikt magasin. Et stort antall
grunneiere i Jostedalen var også
mot denne løsning, som de mente
ville være til skade for jordbruket i
dalen.

Den viktigste årsak til at hoved-
styret valgte det mest omfattende
alternativ, var at det er gjennom
dette vi best kan redusere fremtidi-
ge skadeflommer og derved beskyt-
te mot skade på liv og eiendom
Jostedalen. Landets vassdragsetat
og dets hovedstyre kunne vanskelig
gjøre noe annet. Hovedstyret fore-
tok befaring gjennom dalen etter
flomkatastrofen i 1979, og har
inntrykkene etter denne i friskt
minne. Omstendighetene den gang
var slik at det ikke gikk liv tapt. Det
kan vi ikke ta som gitt ved even-
tuelle senere storflommer.

Hovedstyret fikk det klare råd
fra fagavdelingene i Vassdragsdi-
rektoratet at jordbruksarealene i
Jostedalen bare kan sikres mot ka-
tastrofeflommer i fremtiden ved et
dempningsmagasin ved Fåbergstø-
len kombinert med forbyggingstil-
tak og justering av elveløpet. Når
det gjaldt motstanden fra gårdbru-
kere i dalen mot denne løsning,
kunne hovedstyret støtte seg til en-
tydige uttalelser fra eksternt land-
bruksfaglig hold om at magasin
ved Fåbergstølen kan aksepteres ut
fra landbrukets interesser i Josteda-
len.

Hovedstyret la ellers to viktige
forutsetninger til grunn for sitt ved-
tak. Den ene er at Breelvi skal
holdes utenfor regulering inntil en
har fått erfaring for virkningen av
vannføringen i Jostedøla etter ut-
bygging. Den andre er at avløpet
fra kraftverkene i Jostedøla og Leir-
døla skal føres ut på dypt vann i
fjorden for å bedre vinterklimaet 


ved Gaupne. Derved er et sterkt
krav fra landbruket og fruktdyrker-
ne i Luster imøtekommet.

Både prosjektet i Luster og Stryn
er lønnsomt, målt i forhold til bil-
ligste aktuelle alternativ kraftpro-
duksjon, som i dag er kullkraft.
Lusterprosjektet er det klart mest
lønnsomme, med en nyttefaktor på
ca. 1,75. Ved Strynprosjektet er
nyttdfaktoren ca. 1,20. Denne
forskjell i lønnsomhet gir seg utslag
i forslag til konsesjonsavgifter og
næringsfond, der Luster kommer
best ut.

Det får betydning for Statskraft-
verkenes mulighet til utjevning av
kraftdekningen i Sør-Norge hvilken
utbygging Stortinget tillater i Bre-
heimen. Dette vannkraftprosjektet
er det siste av betydning som kan
bedre Statskraftverkenes kraftba-
lanse i denne del av landet. Tidlige-
re har det vært regnet med tilskudd
også fra de store vannkraftressurser
i Nordland. De signaler som er
kommet nordfra i det siste, tyder på
at dette kan bli vanskelig. En rap-
port fylkesrådmannen i Nordland
nylig har lagt frem, bærer nemlig
bud om at Nord-Rana, Vefsna,
Hellemo, Eitråga, og muligens også
Saltdal, kan bli øremerket av fylket
for vern mot kraftutbygging Hva
som til slutt blir vernet vet vi ikke,
men det kan bli så meget at de
vannkraftprosjekter som blir tillatt
utbygget i Nord-Norge alt vesentlig
vil gå med til å dekke landsdelens
eget forbruk omkring århundreskif-
tet. Det er derfor grunn til å følge
utviklingen av Breheimen-saken
med oppmerksomhet.
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Møte med Statskraftverkenes direktør

En gang anleggsslusk,
alltid anleggsslusk!
— sier kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær
etter 40 år NVE

Intervjuer: Mette Kjeldsberg

Vi har opplevd en firedobling av kraftutbyggingen i de siste tiår. Bare få vassdrag står igjen som skal
utbygges, men andre oppgaver venter Statskraftverkene.

• Statskraftverkene står overfor et bemanningsproblem. For å kunne konkurrere med de private
entreprenørene om arbeidskraften, bør Statskraftverkene skilles ut fra NVE og organiseres etter
moderne forretningsprinsipper.

• • Det nordiske samarbeid har gitt konkrete resultater, og er blant annet en stor hjelp for
forskningen på de alternative kraftkilders område.

Dette er tanker kraftverksdirektør
Sigurd Aalefjær har gjort seg i for-
bindelse med at han ble utnevnt til
Ridder av 1. klasse av St. Olavs
orden nylig. For å få et inntrykk av
hva som ligger bak utnevnelsen,
har Fossekallen hatt en samtale
med Aalefjær.

Ikke bare meg som blir hedret!
— Din reaksjon på utnevnelsen, Si-

gurd Aalejlær.
— Jeg ble glad, selvfølgelig, men

det føltes noe uvirkelig. Hva er det jeg
har gjort som jeg ikke er betalt for? Og
hvorfor ikke mange andre som man
også kunne finne i våre rekker.
Poenget er vel at det er Statskraftver-
kenes arbeid som er blitt hedret, og at
det er sjefen det faller på i slike tilfelle.

Fra anleggsslusk til ridder
Sigurd Aalefjær er født i 1917, og
oppvokst i Vennesla, som er av de
få industribygdene på Sørlandet.
Hans far var håndverker og arbei-
det på aluminiumsfabrikken. Un-
der disse forhold var det bare én av
de tre brødrene som fikk gå på
skole. Loddet falt på Sigurd Aale-
fjær, som var den midterste av
dem.

I  de «harde 30-åra», hvor nesten
all ungdom i bygda gikk arbeids-
løs, var det et privilegium å få 


utdannelse. Ikke spesielt flink på
skolen, sier Aalefjær, bortsett fra i
realfag, og det førte ham til høg-
skolen i Trondheim.

Hvordan havnet du i Vassdragsve-
senet?

Stikkordet her er tilfeldigheter. Jeg
hadde alltid visst at det var bygnings-
ingeniør jeg skulle bli, men aldri tenkt
på kraftverk. Jeg så for meg broer:
stålbroer, betongbroer — flotte bygg-
verk! Venner fra høgskolen fikk imid-
lertid lokket meg til Vassdragsvesenet,
hvor det var morsomt arbeid og gode
fremtidsutsikter — styggelig mange
gamle mennesker, akkurat som nå.
Dessuten var dette under krigen, og
med arbeid ute på anlegg var det
større sjanse for å overleve enn inne i"
byene.

— Så kom jeg til Vassdragsvesenet i
1942, og her har jeg vært siden, nes-
ten uten avbrekk. Kraftverksdirektør
ble jeg i 1960.

Til tross for din høye stilling i etaten
er du kjent for å ha god «bakkekon-
takt». Har du noen oppskrift på hvor-
dan man klarer det?

Tja, jeg er jo vokst opp i en indu-
stribygd, og det har nok hatt betyd-
ning. Som ung jobbet jeg sammen
med anleggssluskene om sommeren,
og det lærte jeg mye av. Enkelte av

disse folkene ble mine venner for livet.
Virkelig fine mennesker! Senere hen
har jeg også vært mye ute på anlegg,
og jeg synes det har vært fantastisk
fint. Både anleggsfolk og driftsfolk er
mennesker det er vel verd å arbeide
sammen med, selv om de er nokså
forskjellige. Med den bakgrunn jeg
har fra anleggsarbeid, kan jeg bare
slutte meg til ordtaket som sier: £n
gang anleggsslusk, alltid anleggsslusk!
Det er vel dette som gjør at jeg har
forståelse for de problemer våre
folk ute i felten strir med.

Utviklingen i etterkrigstid
Din innsats for kraftutbyggingen

har nå gitt deg en høy orden. Kan du
trekke opp noen hovedlinjer for den
utvikling du har vært vitne til?

Ja, her har jeg noen klare stikkord.
Den gang jeg begynte, var vi få om
oppgavene og om avgjørelsene. Det
var lett å arbeide. Beslutningene måtte
tas, og de ble tatt. Nå er det en hærs-
kare av mennesker som skal borti
praktisk talt alt det du skal bestemme.
Så det er blitt mye tyngre å arbeide.
Jeg sier ikke dermed at dette nød-
vendigvis er galt, men jeg frykter
at det kan bli så innviklet å få tatt
en beslutning, at ingen beslutning
blir tatt. Men dette er jo ikke spe-
sielt for kraftutbyggingen; det er en
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utvikling som også preger hele
samfunnet for øvrig.

For kraftutbyggingen har utvik-
lingen i etterkrigstiden vært preget av
en fantastisk vekst. I tiåret 1950 —
1960 bygget vi ut totalt like mye som
man hadde bygget ut fra 1900 til
1950. Og fra 1960 til 1970 bygget vi
igjen ut like mye som man hadde
bygget ut fra 1900 til 1960. En fire-
dobling på 20 år. Det er jo klart at
dette ikke kunne fortsette, men vi
trengte den utviklingen for å bygge
opp landet etter krigen.

Hvis jeg ellers skulle nevne noe
som markerer seg i kraftutbyggingen,
er det at vi kraftutbyggere nå har fått
råd til å ta mer hensyn til omgivelsene.
Enkelte vassdrag lar vi være å bygge
ut, andre steder steller vi pent etter
oss. Vi bruker mye tid og penger på
naturvern i dag.

Sosiale forhold
— De sosiale forhold ved anleggsar-

beid har endret seg totalt. Samtidig
med at utbyggingstakten har økt, så
har anleggene og maskinene antatt
enorme dimensjoner. Dette, sammen
med en utrolig teknisk utvikling, har
gjort at det fysiske slitet er blitt borte
fra anleggene.

Da jeg i min ungdom jobbet sam-
men med anleggssluskene ved Knaben
gruber, var vi åtte mann på rommet,
og vi måtte vaske oss utendørs i kaldt
vann. Helgen var for kort til at man
kunne reise hjem, så fritiden ble brukt
til kortspill og fyll. Det var et forskrek-
kelig spetakkel!

Nå er det blitt færre folk på
anleggene — flere folk står bakom, det
vil si på verkstedene og i kontorene.
Brakkestandarden er blitt bedre, ar-
beidstiden kortere, folk har fått fritid
og ferie. Dette er forhold som har
gjort det lettere å være anleggsarbei-
der.

Statskraftverkenes fremtid
Et par større prosjekter står på
Statskraftverkenes program, nem-
lig Breheimen og Saltfjellet/Svart-
isen. Breheimen er ferdigbehandlet
i hovedstyret i NVE, og Saltfjel-
let/Svartisen er i disse dager til
behandling i fylkestinget i Nord-
land. Hvis og når disse anleggene
står ferdig, vil det gå mot en «av-
flatning» av vannkraftutbyggin-
gen. Det er ikke flere vassdrag
igjen å bygge ut.

— Sigurd Aalefjær, vil det bety at
Statskraftverkenes virksomhet i frem-




tiden vil bli begrenset til modernisering
og vedlikehold av allerede eksisterende
anlegg?

Nei, jeg tror ikke det. For det første
vil utbyggingen av de gjenværende
vassdrag strekke seg langt inn i 1990-
årene, og mye kan skje innen den tid.
For det andre er Statskraftverkenes
oppgave kraftutbygging, ikke spesielt
vannkraftutbygging. Det ville jo være
underlig om det plutselig skulle bli
slutt på behovet for mer elektrisk
kraft. Når det ikke kan utvinnes mer
vannkraft, må vi finne andre kraftkil-
der. Og Statskraftverkene er like skik-
ket til å bygge ut disse kraftkildene
som andre.

Alternative kraftkilder
En av verdens mest berømte ridde-

re ble kjent for sin mislykkede kamp
mot vindmøllene. Jeg forstår av det du
sier at du ikke har den samme negati-
ve holdning til alternative kraftkilder
som Don Quij ote i sin tid ga uttrykk
for.

Nei, slett ikke. Som sagt, vår opp-
gave er kraftutbygging, og vi skal byg-
ge det som Stortinget vedtar at staten
skal bygge. Men vindmøllene løser
nok ikke vårt problem. De er for små.
For en tid tilbake undersøkte vi for-
holdene for utnyttelsen av bølgekraft.
Det ligger voldsomme kraftmengder i
bølgene, men det er vanskelig, enn si
umulig, å løse de politiske og natur-
vernmessige problemer som er for-
bundet med bygging av bølgekraft-
verk. Det kommer sterkere protester
mot slike enn mot vannkraftverk!

— På noe lenger sikt, nærmere
2020 til 2030, tror man at det vil være
mulig å drive frem en ny generasjon
kjernekraftverk som ikke har de ulem-
pene vi må leve med i dag. Men det er
jo langt frem, og foreløpig er det kull-
fyrte kraftverk som er alternativet.
Personlig ville jeg vel foretrekke å
satse på nåværende type kjernekraft.
Sol kan det også bli. Vi har imidlertid
ikke satset på forskning av solenergi.
Det har vi overlatt til andre som burde
ha bedre forutsetninger for det — der
hvor solen er! Senere har vi jo mulig-
het til å benytte oss av de resultater
andre kommer frem til.

«Bemanningskrise»
Med det arbeidsprogrammet du

skisserer her, er det vel ikke noe fare
for nedskjæringer i arbeidsstokken når
vannkraften tar slutt. Men den uheldi-
ge alderssammensetningen i Stats-
kraftverkene innebærer vel snart et

Foto: Gunnar Christensen

generasjonsskifte? Hvordan har man
tenkt å løse dette problemet? Har
Statskraftverkene folk som kan overta?

— Ja, vi er kommet i en vanskelig si-
tuasjon. I dag hadde vi en ny 60-års
dag. Det var en av de siste fagsjefene
som vandret over 60 års grensen. Og
mange av våre folk ute i felten er av
samme generasjon.

Vi som i sin tid kom til Vass-
dragsvesenet, ble her fordi det var en
god arbeidsplass. Arbeidet her er
fremdeles preget av en høy grad av
frihet og selvstendighet, og dette gjør
Vassdragsvesenet til et attraktivt sted å
være.

Imidlertid er gapet mellom våre
lønninger og det de private tilbyr sine
folk, nå så stort, at vi opplever en
«flukt» fra våre rekker. Vi får inn
mange flinke folk, men uten erfaring.
Når de har fått erfaringen. kommr de
private flrmaene og snapper dem opp.
Denne situasjonen er uholdbar, og det
er blant annet derfor jeg mener at
Statskraftverkene bør skilles ut fra
NVE. Vi må kunne konkurrere med
det private næringsliv om arbeidskraf-
ten, og vi må bort fra statens regel-
verk og departementale restriksjoner.
Innblanding i småting kan irritere våre
folk slik at det går ut over arbeidslys-
ten.

For vi bør drive forretningsmes-
sig! Statskraftverkene investerer tre
milliarder kroner årlig, og har et
driftsbudsjett på tre milliarder kroner.
Begår vi feilskjær, koster det millioner
av kroner — derfor er det så viktig at
vi får det beste av den arbeidskraft
som finnes. Det har vist seg at vi ikke
kan få det innenfor statens rammebe-
tingelser, og løsningen må da bli å
gjøre Statskraftverkene til en selvsten-
dig statsbedrift på linje med for eksem-
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pel Årdal og Sunndal Verk, Kongs-
berg Våpenfabrikk.

Klarer vi å minske det lønns-
messige gap mellom oss og det private
næringsliv, er jeg overbevist om at
våre problemer er løst. For vi har gode
arbeidsforhold og interessante arbeids-
oppgaver å by på!

Nordisk samarbeid
Du fikk jo din æresbevisning også

for innsats for nordisk kraftforsyning.
Du har vært med i ledelsen av NOR-
DEL siden starten i 1963, og du har
også sittet som formann i foreningen.
Hva betyr arbeidet i NORDEL for
kraftforsyningen, og kan man vise til
konkrete resultater?

Det NORDEL betyr for vårt arbeid
nå, er at man informerer hverandre
om planer som det enkelte land har,
og finner ut om man kan gjøre noe
fellesskap. Hva ville vi gjort om Nor-
den var ett rike? Erfaringer som det
ene land har, tilflyter de andre —
gratis.

Når det gjelder konkrete resulta-
ter var jo likestrømsforbindelsen til
Danmark i 1976 — 1977 litt av en ver-
densbegivenhet. Ellers kan jeg nevne
at vi i den perioden vi planla kjerne-
kraftverk, olje- og senere kullfyrt
kraftverk i Oslofjorden, hadde stor
hjelp av danskene og svenskene, som
er kommet lengre enn oss på disse
områdene.

Det nordiske samarbeidet er vik-
tig for den forskning som blir drevet
på alternative kraftkilder. Her har de
fem landene fordelt oppgavene mel-
lom seg; Norge tar seg av bølgekraf-
ten. Danmark vinden, Sverige solen
og kjernekraften. Finland torven og
Island den geometriske kraft — altså
jordvarmekraften. Dette er praktisk og
ressurssparende. I stedet for at hvert
land skal utforske alle disse mulighe-




ter, kan vi nå konsentrere oss om en
oppgave, og så utveksle erfaringer
med de andre.

Det NORDEL ellers skal ta seg
av, er blant annet å prøve å finne
systemer for prissetting på tilfeldig
kraft innen Norden.

A/ S Norgeskraft
Du kan se tilbake på mange seire i

ditt virke. Men har det også vært
nederlag?

Ja, det har det da vært. Blant annet
ble jeg nokså skuffet over at tanken
om A /S Norgeskraft ikke ble realisert.
Det var en idé som jeg og mine med-
arbeidere var opptatt av for ca. 10 år
tilbake. Vi mente at all kraftutbygging
burde samles i ett selskap — nemlig
A/S Norgeskraft. Det var flere grun-
ner til det.

Ved å gå sammen om utbyggin-
gen ville man unngå kamp om de
gjenværende fallrettighetene. Dessuten
ville man unngått det dobbeltarbeid
som til en viss grad foregår mellom
Statskraftverkene og Samkjøringen.
Begge skulle avvikles og oppgavene
overtas av Norgeskraft. Det ville bety
bedre utnyttelse av ressursene ved at
man lettere kunne foreta de for landet
riktige disposisjoner, for eksempel
hvilke linjer og kraftverk som skulle
bygges når. Og vi ville være sammen
om bygging av kullfyrte varmeanlegg
og lignende.

Tanken var  ikke  at denne oppgaven
skulle tilfalle Statskraftverkene. Stats-
kraftverkene skulle nedlegges, og
mannskaper og materiell overføres til
det nye A/S Norgeskraft. Fylkesverk
og tilsvarende kraftselskaper skulle
være aksjeeiere, og selskapet finansie-
res ved vanlige lån. Stortinget måtte
bestertime at konsesjoner kun skulle
gis til A/S Norgeskraft.

Jeg tenker på all den diskusjon
som kunne vært unngått i disse 10
årene og i årene som kommer! Høk
over høk mentalitet, og en evig
krangel. Jeg forstår ikke at det ikke
var større interesse for forslaget, men
det var ikke politisk gjennomførbart,
het det seg, og i dag tror jeg det er for
sent. Dette at A/S Norgeskraft ikke
ble tatt alvorlig, følte jeg soni et neder-
lag, for jeg hadde virkelig tro på ickten.

Ridderverdigheten
Med ridderverdigheten fører for-

pliktelse til å kjempe. Føler du at din
innsats har vært preget av kamp?

Det er ikke Statskraftverkenes opp-
gave å kjempe. Vi skal utrede og
forklare så godt vi kan hva som bør
gjøres, utarbeide det beste beslutnings-
grunnlag, og så er det opp til andre å
ta beslutningene. Når disse er tatt, må
vi i Statskraftverkene bare utføre det
som blir pålagt oss.

Hvis man kan si at jeg har kjem-
pet for noe, så må det være å gjøre
Statskraftverkene til en levedyktig
bedrift — til et attraktivt sted å være.
Vi må for all del ikke få dårlig ord på
oss ved å drive slik mange forbin-
der med statsdrift. Bare ved å drive
fornuftig og effektivt kan vi produsere
kraft fullt ut i konkurranse med andre

og det er det som er Statskraftver-
kenes oppgave.

Sier kraftverksdirektør Sigurd Aale-
fjær, som skal søke om audiens hos
Hans Majestet Kong Olav V, for å
takke for utnevnelsen. Dette gleder
han seg til — for de som har vært der,
sier det er virkelig hyggelig. Fossekal-
len takker for intervjuet, og gratulerer
med den fine, velfortjente utmerkel-
sen!



Nyheter

Fylkestinget i Nordland
om Saltfjellet/ Svartisen:
JA til Melfjord-, Stor-Glomf,jord- og
Beiarnutbyggingene. NEI til utbyg-
ging i Saltdal og Nord-Rana. Det ble
resultatet av Nordland fylkestings be-
handling av konsesjonssøknaden for
Saltfjellet/Svartisen i Bodø 1. og 2.
mars i år.

Fylkestinget ga dermed fra sin side
klarsignal for en utbygging som til-
sammen vil gi 2800 GHh, i forhold til
det totalt omsøkte på 4100 GWh. Ar-
beiderpartiets gruppe, 28 representan-
ter av fylkestingets i alt 71, stemte
imidlertid også for utbygging av Salt-
dal og Nord-Rana — altså full utbyg-
ging.

Med 43 mot 28 stemmer anbefales
Melfjord-utbyggingen gitt konsesjon
med visse reduksjoner: Tverråga,
Knabbåga og Glomdalselva tas ut, og
Austerdalsvatnet overføres uten regu-
lering.

51 mot 20 representanter anbefaler
Stor-Glomfjord-utbyggingen konse-
sjonsgitt i sin helhet. Her stemte Ar-
beiderpartiet og Høyre samlet, mens
de øvrige stemte for et forslag om å
unnta Bogvatnet og Lille-Storglomvat-
net fra regulering.

Beiarn-utbyggingen blir anbefalt
med 55 mot 16 stemmer, med disse
reduksjoner: Kvitbergvatn tas ut av
utbyggingen, Gåsvatn og Høgmobek-
ken overføres ikke.

Med 43 mot 28 stemmer blir det
videre anbefalt å utsette Saltdalsutbyg-
gingen, samt å verne Dypenåga, Stor-
steinelva og Svangstjernelva.

Og med det samme stemmetall ble
Nord-Rana-prosjektet anbefalt ikke ut-
bygd.

Storch

Breheimen
Hovedstyret har behandlet Breheimen-
utbyggirigen. Det ble enstemmig ved-
tatt å foreslå for Olje- og energidepar-
tementet at Statskraftverkene får ad-
gang til å bygge ut Jostedøla i to
kraftverk, Fåbergstøl og Gaupne. Mu-
lighetene for flomdemping har vært
avgjørende for hovedstyrets valg. Med
fire mot to stemmer vedtok hovedsty-

ret å anbefale at det blir gitt adgang til
å bygge ut øvre og nedre fall i Stryne-
vassdraget i en felles kraftstasjon, Skå-
re i Hjelledalen. Mindretallet gikk inn
for at man ikke skulle bygge ut nedre
fall som vil utnytte Glomsdøla, Skje-
ringsdøla, Grasdøla, Videdøla, Sunn-
døla og Erdalselva samt Bødalselva i
Loenvassdraget. Øvre fall vil utnytte
feltene Grasdøla, Videdøla og Tverr-
elva.

Den samlede, midlere årsproduksjon
fra disse tre kraftverkene vil ved full
utbygging bli ca. 2,8- TWh. Holdes
nedre fall i Stryn utenom, blir pro-
duksjonen ca. 2,2 TWh. Byggekostna-
dene ved full utbygging er beregnet til
vel 5,6 milliarder kroner (januar
1982). Statskraftverkene regner med
en anleggstid på ca. åtte år for Joste-
dalsutbyggingen og ca. syv år for Stry-
ne-utbyggingen. Byggearbeidet vil
kunne starte umiddelbart etter at Stor-
tinget har gitt adgang til det.

Myster kraftverk
Bergenshalvøens Kommunale Kraft-
selskap har i statsråd fått tillatelse til
ekspropriasjon av nødvendig grunn og
fallrettigheter, og til utbygging av
Myster kraftanlegg i Vaksdal kommu-
ne, Hordaland.

Utbyggingsplanen går ut på utnyt-
telse av fallene fra Nesevatn til Myster
og Leiro til Myster. Netto fallhøyde
blir ca. 249 m.

Myster kraftanlegg vil gi en pro-
duksjon på ca. 260 GWh.

I konsesjonen er det satt vilkår om
næringsfond og jordbruksfond, hver
på en million kroner, til Vaksdal kom-
mune. Kommunen får videre et fiske-
fond på 150 000 kroner.

Det er også satt vilkår om minste-
vannføring i Leiro og Ekso, terskel-
bygging og utsetting av fisk med vi-
dere.

Fossekallen gjør oppmerksom på at
Bergenshalvøens Kommunale Kraft-
selskap har utarbeidet en brosjyre på
Myster kraftverk, og at denne brosjy-
ren er omtalt av Erik Tøndevold i
Fossekallen nr. 1 / 1982.

Ridderorden til
Sigurd Aalefjær
Kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær
fikk 24. februar i år overrakt kongens
utmerkelse Ridder av første klasse av
St. Olavs orden. Kongens utsendte
kanselisjef, major Kjell Hansen be-
grunnet utmerkelsen med Aalefjaers
lange og tro tjeneste for norsk og
nordisk kraftutbygging. Aalefjær be-
gynte i NVE i 1942 som anleggsinge-
niør.  I  1960 ble han ansatt som kraft-
verksdirektør. I denne stillingen har
han blant annet gjort en stor innsats
for samarbeidet mellom kraftverkene
og for samarbeidet med Danmark og
Sverige.

Flere av hans medarbeidere og re-
presentanter for NVE var møtt fram
for å hylle den populære ridder. Gene-
raldirektør Sigmund Larsen takket Aa-
lefjær for den innsats han har gjort for
NVE, og overrakte blomster på vegne
av seg selv og de øvrige ansatte i
NVE.

I  sin takketale fremhevet Aalefjær
blant annet det gode samarbeid i sitt
direktorat.

Foto: Erik Nybo
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Brekalving ved Svartisen

Å få se en brearm «kalve» — at deler
av den raser ut — skal visstnok være
såpass sjelden at det slett ikke er alle
til del å få overvære noe slikt.. .

Når vi da har vært så heldige, til og
med med kameraet tilgjengelig, å væ-
re i nærheten ved slik en begivenhet
— finner vi det riktig å la også Fosse-
kallens lesere få del i opplevelsen.

De kraftige plaskene og duren fra
etterdønningene som brot stillheten
da Østerdalsisen ved Svartisen kalvet
denne ettermiddagen i september,
kommer selvfølgelig ikke fram.

Og øyeblikkets overraskelse får ta
noe av skylda for at heller ikke bilde-
ne yter full rettferdighet mot dette
lille natur-dramaet.

Med et innstrykk gir de kanskje,
med litt fantasi?

P

storch østerdalsisen «kalver». Kraftig vannsprøyt og brakende dur. . .

Menneskene blir små i slike målestokker. Dønningene har her lagt seg — isen er litt blåere der kalvingen har foregått.
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Kostnader for kraftverksprosjekter
Av Erling Solberg, Elektrisitetsavdelingen, NVE-E

Forutsatt at kraftforsyningssystemet blir optimalt utnyttet, synes det ikke lønnsomt å
innpasse egen varmekraft i vårt vannkraftsystem før omtrent all nyttbar vannkraft er ut-
bygget. Dette er konklusjoneu i NVE-E publikasjon nr. 2/1982, som gir oversikt over
anleggs- og produksjonskostnader for ulike el-generingsformer. Av de undersøkte varme-
kraftalternativer gir store kjernekraftverk de laveste fastkraftkostnader. Men det er ikke
mye som skiller mellom kjerne- og kullkraftalternativene. Brenseiprisenes utvikling i for-
hold til realrenteutviklingen vil raskt kunne endre på forholdet.

Utredningen, som er utarbeidet av
en komité med representanter fra
Statskraftverkene, Vassdragsdirektora-
tet og Energidirektoratet, gir oversikt
over kostnader for:

Vannkraftverk
Kullfyrte kondenskraftverk
m/røykgassavsvovling
Kjernekraftverk
m/lettvannsreaktorer og
Lettoljebaserte gassturbinverk
Prisnivået er januar 1982. Det er

som hovedalternativ benyttet 7 % kal-
kulasjonsrente. Avskrivningstiden er
satt til 40 år for vannkraftverk og 25 år
for varmekraftanleggene.

Konkurranseforholdet mellom de
ulike produksjonsalternativer forsky-
ves fra år til år som følge av at priser
og forutsetninger endrer seg. Det gjør
at man avventer resultatet av en opp-
datering av anleggs- og produk-
sjonskostnadene for ulike typer kraft-
verk med en viss spenning. Jeg skal i
det følgende belyse utredningsresulta-
tet nærmere.

Når det gjelder vannkraft nøyer utred-
ningen seg med å gi en grov inndeling i
kostnadsklasser for landets gjenvæ-
rende ressurser. Produksjonspotensia-
let, eksklusive vernede vassdrag og
vassdrag under utbygging, er fordelt
på følgende kostnadsklasser:

Kostnadsklasse:
— 117 øre/(kWh/år)

II A 117 — 156 øre/(kWh/år)
II B 156 — 195 øre/(kWh/år)
III 195— 273 øre/(kWh/år)

Sum

Indekskurven har basis januar
1970 = 100. Foruten den alminnelige
lønns- og prisutvikling har den inn-
bakt i seg virkningen av endrede krav
til anleggsutførelse og rasjonaliserings-
gevinst ved metodeendringer m.v. Et.-
tersom kurven således skal ta hensyn
til en del vanskelig beregnbare fakto-
rer, mener utredningskomiten at det
nå er behov for en basisjustering av in-
deksen. Dette er markert ved at forlø-
pet av kurven er vist stiplet for peri-
oden 1980 til 1982.

Den viste kurve er basert på samme
kostnadsstigning (kombinert virkning)
for tidsrommet januar 1980 — januar
1982 som Statskraftverkene har fun-
net for sine anlegg, i alt ca. 16 % stig-
ning, referert løpende priser. Det er da
tatt hensyn til at investeringsavgiften
er redusert fra 13 % til 10 i denne
perioden. I samme periode økte kon-
sumprisindeksen med ca. 29 % i følge
Statistisk Sentralbyrå. Det tyder på at
en for vannkraftanlegg har hatt en
kostnadsreduksjon i denne periode
regnet i faste kroner.

Produksjonskostnadene for vann-
kraftverk (kapital- og driftskostnader)
er beregnet som vist i figur 2 for ulike
kostnadsklasser. Til sammenligning
nevnes at langtids grensekostnad for
fastkraft i det syd-norske forsynings-

Produksjonspotensial
1 719,1 GWh/år

12 218,2 GWh/år
12 932,7 GWh/år
15 256,3 GWh/år

42 126,3 GWh/år

system, i følge E-direktoratets bereg-
ninger, er 15 og 17 øre/kWh for sta-
dium 1982, henholdsvis 1990, pris-
nivå januar 1982 og 7 p.a. kalkula-
sjonsrente.

Utredningen oppdaterer byggekost-
nadsindeksen for vannkraftprosjekter,
som vist på figur 1. Indeksen forutset-
tes å være et grovt verktøy for oppjus-
tering av eldre vannkraftprosjekter til
nytt prisnivå.

Tabell 1 viser kostnadstall for ulike
varmekraftalternativer og -størrelser.
En bemerker at:

De variable kostnader  for kjerne-
kraftverk er gitt for to alternative
håndteringer av det anvendte brense-
let:

Deponering av det brukte brenselet
Opparbeiding av det brukte brense-
let.

De variable kostnader  for kull- og
gassturbinverk er angitt for brenselpri-
ser januar 1982. En kullpris på 14
kr /GJ og en lettoljepris på 39,8 kr /GJ
er lagt til grunn for beregningene.

Fastkraftkostnaden for de behand-
lede varmekrafttyper innpasset i det
syd-norske kraftforsyningssystem er
beregnet ved hjelp av driftssimule-
ringer. Denne kostnad kan avvike fra
kostnaden pr. produsert enhet i var-
mekraftverket. Det skyldes den varie-
rende produksjonsevne i vannkraftsys-
temet og varmekraftverkets evne til å
foredle tilfeldig kraft til fastkraft.

Driftssimuleringene er foretatt med
og uten den aktuelle type varmekraft
mot to utgaver av vannkraftsystemet:

FOSSEKALLEN NR. 3 -83 9



450 450
T-

L 400

344

297
_

25 


.0

>
,

c
c-

5

-77 -78 -79

100

-71 -7 -73 -74 1-75 h76 80 -81 -8 -83 -84 -85

Å R
Figur 1: Kostnadsindekskurve for vannkraftverk (totalt).
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Det syd-norske kraftsystem slik det
var medio 1980.
Det syd-norske kraftsystem slik vi
antar det vil være omkring 1990.

Den anvendte strategi går ut på at
når varmekfaft er tilgjengelig i sy-
stemet, vil varmekraftverket bti holdt i

5 drift med full belastning så lenge mar-
ginalverdien av produksjonen er høy-
ere enn de variable kostnader for
verket. Optimal innpassing innebærer
at varmekraften ikke skal introduseres
før kortids grensekostnad for fastkraft
i det eksisterende system er lik langtids
grensekostnad for fastkraft i det nye
system med den aktuelle type varmek-
raft.

Tabell 2 sammenfatter resultatene
og viser de beregnede fastkraftkostna-
der og optimale brukstider for varmek-
raft ved innpassing på stadium 1981,
henholdsvis 1990. De angiite fastkraft-
kostnader refererer seg til produk-
sjonsstedet.

Simuleringene viser at både kull-
kraft og kjernekraftverk vil gå som

100 grunnlastverk med nær maksimal
brukstid. Når kjernekraften i dette til-
felle har lavere brukstid enn kullkraf-
ten, til tross for lavere variable kostna-
der, skyldes det den lavere tilgjengelig-
het for kjernekraften.

Kullkraft og kjernekraft gir liten
foredlingsgevinst samkjørt med det
syd-norske vannkraftsystem. Gasstur-
biner derimot vil med sin høye bren-
selspris kun gå i tørre år da rasjone-
ring er alternativet. Det gir lav bruks-
tid og høy foredlingsgevinst. Den til-
feldige kraften som foredles i 1990 har
en høyere verdi enn i 1981, bl.a. som
følge av bedre regulering. Det resulte-
rer i en økning i fastkraftkostnaden fra
30 øre/ kWh på stadium 1981 til 32
øre/kWh på stadium 1990.

Dersom en stiller krav til leverings-
sikkerheten for fastkraft som gjør at
varmekraften må inn på et tidligere
stadium enn ved optimal innpassing,
blir kostnadsbildet et annet. Spesielt vil
fastkraftkostnaden for gassturbinkraft
bli redusert ved økende krav til leve-
ringssikkerheten. Det betyr at fored-
lingseffekten blir større. Lavere ren-
tekrav gir også lavere fastkraftkostnad.
Dette gir størst utslag for vannkraften
(se fig. 2), men det gjør det også
lønnsomt å introdusere varmekraft
ved lavere fastkraftbelastning for et
gitt system.

Av de undersøkte varmekraftalter-
nativer gir store kjernekraftverk, ek-
sempelvis 1 x1000 MW(e)-verk, de la-
veste kostnader. Den kostnadsmessige
forskjell mellom et slikt kjernekraft-

Figur 2: Produksjonskostnad i ore/KWh for gjenværende nyttbar vannkraft, prisnivå
januar 1982.
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Tabell 1: Anleggskostnad, faste og variable produksjonskostnader for varmek-
raftverk, prisnivå januar 1982, 7 % kalkulasjonsrente.

Kraft-
verks-
type

Kjerne-

Anleggs-
kostnad
kr/ kW(e)

Produksjonskostnad

Faste års-Variable
kostnaderkostnader
kr/ kW(e), årøre/ kWh

kraftlx1000 MW(e) 9 420




960 5,00 (6,6)*




lx600MW(e) 14 130 1 410 5,00 (6,6)*

Kull-
kraft 2x600 MW(e) 5 360




635 13, —




1x600MW(e) 5 940




695 13, —




2x 75MW(e) 8 600 1 120 13,85




lx 75MW(e) 9 640 1 295 13,85




Gass-
turbin-

verk 1x123 MW(e) 1 200




107 51,6




* Opparbeidingsalternativet

Tabell 2: Fastkraftkostnader for varmekraft ved innpassing på stadium
1981/1990, prisnivå januar 1982, kalkulasjonsrente 7 % p.a.

Type

Instal-



lasjon
Brukstid
timer/år

Stadium

Utnyttelse i
% av til-



gjengelighet
Stadium

Fastkraft
kostnad

øre/kWh
Stadium




MW(e) 1981/1990 1981/1990 1981/1990

Kjernekraft lx1000 5530/5530 97/97 22/22




lx 600 5530/5530 97/97 30/30

Kullkraft 2x 600 5800/5800 95/95 23/23




lx 600 5800/5800 95/95 25/25




8x75 5800/5800 95/95 35/35

Gassturbin 5x 123 900/600 15/10 30/32

verk og et tilsvarende kullkraftverk,
eksempelvis 2x600 MW(e)-verk, er
imidlertid ikke stor. For mindre an-
legg, eksempelvis lx600 MW(e)-verk,
er forholdet omvendt.

Ved lavere kalkulasjonsrente kom-
mer kjernekraft bedre ut enn kullkraft
fordi kapitalkostnaden utgjør en større
del av totalkostnaden for kjernekraft.
Konkurranseforholdet mellom disse
varmekrafttyper vil derfor avhenge av
kapitalkostnadene gitt av kalkulasjons-
renten og hvordan brenselsprisene ut-
vikler seg. For kullkraft utgjør bren-
selskostnaden en betydelig andel av
den totale produksjonskostnaden, i
området 60% for store grunnlastverk.
Produksjonsprisen for kullkraftverk
vil derfor være betydelig mer følsom
overfor brenselsprisutviklingen enn
tilfellet er for kjernekraftverk, hvor
brenselskostnaden bare utgjør ca.
25 % av den totale produksjonskostna-
den.

Hovedkonklusjonen i rapporten er
at det ikke synes lønnsomt å innpasse
varmekraft i vannkraftsystemet før
omtrent all nyttbar vannkraft er ut-
bygget.

Denne konklusjon bygger på den
forutsetning at hele kraftforsynings-
systemet blir optimalt utnyttet. Det fo-
rutsetter blant annet at det er balanse i
forsyningssystemet i den forstand at
distrikter med kraftunderskudd kan
oppdekkes fra distrikter med unyttet
produksjonspotensial. Dette er imidler-




tid en forutsetning som ikke er så lett å
oppfylle. Bygging av gassturbinanlegg
kan da eksempelvis bli en akseptabel

løsning, selv om den ikke represen-
terer den optimale utvikling for total-
systemet.

JEG? Trenger'kke nne ...og en kontakt å plugge'n inn 11
tingl Behover bare den 	

gamle gitar'n m1n

Hel, alle dere forstokka
kapitallstiske svinl Nå må
dere slutte med 8 forgifte
Jorda og lufte vår med alle

bilene deres, og a111 de
kraftverka dere bygger for

å skaffe energ1
tl 1 alle tin deres1

Snert er det TINGA deres
som EIER dere, rnens
dere DRUKNER i alle

avfallutoffene1

••11..

sii

Or

Sakset fra Norsk MAD, nr. 8/1982
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Mer om gammelt stål og rust
Ved Ragnar Hartmann

De problemer Reimer Berg tar opp i
artikkelen: Gammelt stål og rust — et
negativt parforhold i Fossekallen nr.
1/1983, side 12 får mange av oss til å
ønske at vi hadde større faglige ressur-
ser å sette inn på disse områdene. At
behovet er tilstede, fremgår indirekte
blant annet av de nye Damforskrifte-
ne. Skjerpede krav er således stilt til
den periodiske kontroll av en rekke
avstengnings- og tappeorganer.

Tidsavhengige skademekanismer
At en luke har holdt i 50 år er på
ingen måte noen garanti for at den
holder i 50 år til. På lengre sikt mener
undertegnede at man minst har tre
tidsavhengige skademekanismer som
alle, sammen eller hver for seg, kan
føre til at en konstruksjon bryter sam-
men. Disse mekanismene er:

Korrosjon
Eldning
Utmatting

Korrosjon
For korrosjonen kan det være vanske-
lig å fastslå det totale omfang ettersom
kritiske deler av en konstruksjon ofte
ikke er tilgjengelig for inspeksjon.
Saken blir heller ikke bedre av at det
under vann er brukt malinger som
ikke har tilfredstillende bestandighet i
fuktig miljø. Samtidig har man tidlige-
re heller ikke alltid hatt den riktige for-
ståelse av påføringsforholdenes betyd-
ning, og dette har medført at korro-
sjonsbeskyttelsen ikke er blitt av øns-
ket kvalitet.

Elding
Eldning opptrer i visse stålkvaliteter
etter at det på forhånd har vært en
kolddeformasjon. Den skadelige virk-
ningen består i at stålet litt etter litt blir
hardt og sprøtt, noe som reduserer
materialets evne til å motstå slagaktige

påkjenninger. Her er det også prob-
lematisk at man ikke kan påvise eld-
ningen visuelt før et eventuelt uhell.

Går man noen tiår tilbake i tiden er
det et faktum at en del av de materi-
aler som ble brukt, var av den eld-
ningsutsatte typen. Har man her hatt
kolddeformasjoner på grunn av svei-
sing og lignende er det mulig at mate-
rialegenskapene er endret i ugunstig
retning.

På den annen side vil det ikke være
slik at lav slagfasthet, skårslagseighet,
alltid kan tilskrives eldning. I mange
tilfelle vil det nok vise seg at materialet
ikke var bedre den gangen det var
nytt. Til avdelingsingeniør Ihlens
redegjørelse i Fossekallen nr. 1 / 1983,  
side 12 må det således tilføyes at det er
lite trolig at man den gangen kjedet
skulle lages rundt 1920, spesifiserte
krav til materialets skårslagseighet.
Som digresjon er man også fristet til å
spørre om i hvilken grad det er behov
for å manøvrere luken ved + 30°C.
Er dette ikke aktuelt, kan det også
diskuteres om det er riktig å spesifisere
slagfasthetskrav ved så lav temperatur.

Vekselfasthet

C\
a

FlytegrenseaF

Figuren viser den karakteristiske sam-
menheng mellom provestavers vekselfast-
het og flytespenning. Kurve A er provesta-
ver uten kjerver og defekter. Kurve C
gjelder for provestaver med sveis som
hverken er spenningsglodd eller slipt.

Utmatting
Den tredje mekanismen som i løpet av
en konstruksjons levetid reduserer sik-
kerheten mot brudd, er utmatting. For
vannkraftutstyr som luker, tverrslags-
porter, etc. har utmatting i lav grad
vært fokusert, og beregningsreglene
som er gitt i forbindelse med Dam-
forskriftene, tar i lav grad hensyn til
slike forhold. I praksis er det nok også
slik at utmatting i de færreste tilfelle er
den faktoren som begrenser levetiden
for denne type konstruksjoner, men
undertegnede synes det er noe beten-
kelig når man åpner mulighet for å
kompensere for manglende «dyna-
misk beregning» ved å benytte større
lastfaktor. Dette vil ikke nødvendigvis
gi det tilsiktede resultat. Skal man på
den annen side kunne foreta seriøse
utmattingsberegninger, må man kjen-
ne de aktuelle belastningsspektra. Her
er det foreløpig «de hvite flekkene som
dominerer kartet».

Gjennom bruddmekanikk og sprekk-
forplantningsteori har man i løpet av
de siste 10 — 20 år fått bedre kunnskap
om det som skjer i forbindelse med
utmatting. Som et tankevekkende ap-
ropos vil vi i denne forbindelse vise til
en skisse som demonstrerer den ka-
rakteristiske sammenheng mellom
prøvestavers vekselfasthet og flyte-
spenning. Figuren indikerer at man
for en vanlig sveiset konstruksjon,
hvor levetiden er bestemt av utmat-
ting, ikke vil ha noen gevinst ved å
benytte et høyfast materiale fremfor et
materiale med lavere fasthet. Man kan
sågar ved hjelp av bruddmekanikk vi-
se at det for et seigt materiale med lav
fasthet skal en større sprekk til før
man får det såkalte sprø ,og ustabile
restbrudd, enn det som er tilfelle for et
høyfast materiale. Etter undertegnedes
mening ilustrerer dette eksemplet og-
så at en «dynamisk» beregningsmodell
ikke alltid kan erstattes av en statisk
betraktning, selv om denne gjøres
ekstra konservativ.

Kontrollpersonale og driftssikkerhet
Når driftssikkerheten for en eldre kon-
struksjon skal fastlegges, vil det være

Reimer Berg hadde I forrige nummer av Fossekallen en artikkel om
gammelt stål og rust. Ragnar Hartmann kommer her med noen betrakt-
ninger om det samme emne, og tar også opp sporsmålet om hvilket
personell som kreves for at man skal oppnå optimal driftssikkerhet.
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NIF's u-landsgruppe

NIF's u-landsgruppe er en av
NIF's tilknyttede foreninger, og
den har som formål å gi inge-
niører og andre større forståelse
for u-landsmiljø.

Dersom en ingeniør skal kunne fin-
ne seg til rette som fagmann og sam-
funnsborger i et u-landsmiljø, og der-
ved komme mest mulig til nytte, er det
viktig at han eller hun har forståelse
for det aktuelle miljø. Formålet med
NIF's u-landsgruppe er nettopp å gi
ingeniører større kjennskap til u-lands-
miljøet.

Åpent medlemsskap
NIF's u-landsgruppe ble konstituert i
1978, og foreningens formann Eyolf
Dahl, opplyser at foreningen nå har
200 medlemmer. For at informasjons-
tilbudet skal bli så godt som mulig,
tilstreber gruppen en variert medlems-
sammensetning når det gjelder kom-
petanse. Gruppen er derfor åpen for
alle, ikke bare for sivilingeniører og
ingeniører. Slik håper man å kunne
skape et kollegialt miljø og et informa-
sjonsforum for mennesker fra forskjel-
lige faggrupper som er interessert i u--
landsspørsmål, der samarbeidsforhold
og levevilkår i u-landsmiljø kan drøf-
tes på bred basis.

Planlegging og fremdrift
Ifølge Dahl ivaretas gruppens virk-
somhet av et aktivt styre med verdifull
assistanse fra NIF's sekretariat. Styret
har 10 medlemmer, hvorav tre må
være medlem av NIF. Styremedlem-

mene er alle i aktivt u-landsarbeid, det
vil si i konsulent- og forskningsvirk-
somhet, i offentlig forvaltning eller
samvirke, eller i NORAD.

Dagsaktuelle moteserier
Gruppens informasjonsvirksomhet er
basert på medlemsmøter og åpne mø-
ter som for det meste holdes i Ingeniø-
renes hus. Man prøver å holde dags-
aktuelle møteserier med foredragshol-
dere fra aktivt u-landsarbeid.

I nformasjonsbank
Dahl opplyser at gruppen arbeider
med en informasjonsbank som skal
bestå av et register over kontaktperso-
ner som nylig har vært i aktivt u-
landsarbeid, samt over offentlige
etater, organisasjoner og bedrifter som
har nær tilknytning til u-landsvirk-
somhet. Gjennom et slikt register hå-
per man raskt å kunne skaffe frem de
basisopplysninger som ingeniører som
skal ut i førstegangstjeneste, trenger.

U-landsgruppen er avhengig av et
aktivt styre med medlemmer som er
engasjert i daglig løpende u-landsvirk-
somhet, et stabilt og bredt forum for
informasjonsutveksling i Ingeniørenes
Hus, en informasjonsbank som supp-
lement til NORAD's opplysningstje-
nester for våre ingeniører på første-
gangstjeneste og nødvendig sekretær-
hjelp fra NIF. Vi håper å utvide vår
kontaktflate mot NIF's fagkomitt:ter,
kurs og seminarvirksomhet og mot de
private otganisasjoners arbeid på lo-
kalplan i u-land, sier Eyolf Dahl til
slutt.

Ny informasjons-
konsulent i NVE
Gunnar Christensen  (33) er ansatt og
har tiltrådt i den nyopprettede stil-
lingen som informasjonskonsulent ved
NVEs Informasjonskontor. Christen-
sen har erfaring fra presse- og infor-
masjonsarbeid i blant annet Fiskeridi-
rektoratet, Morgenavisen og VG. Han
er utdannet cand. philol, med fagene
religionshistorie hovedfag, økonomi
og administrasjon mellomfag og sosio-
logi mellomfag med mellomfagstillegg
i presseforskning.

Informasjonskontoret har definert
det som en hovedoppgave framover å
styrke artikkeltjenesten og kontakten
med massemedia. Gunnar Christensen
vil her ha en spesiell oppgave som
pressekontakt for Statskraftverkene.

I og med at bemanningen av Fosse-
kallen samtidig er styrket, er det håp
om at det skal bli en bedre sam-
ordning mellom bladet og Informa-
sjonskontoret , og at det redaksjonelle
arbeid skal bli tillagt mer vekt.

mange forhold som må tas med i vur-
deringen. Kontrollingeniøren skal der-
for ikke bare ha lang praktisk erfaring
i forbindelse med det utstyret han in-
spiserer. Han må også sitte inne med
solide teoretiske kunnskaper, og han
må ha et våkent øye for alle uregel-
messigheter. Å tro at man kan sette
forholdsvis nyutdannende ingeniører
til disse oppgavene, vil være å skape
urealistiske illusjoner.

Vannkraftbransjen er gammel og
tradisjonsrik. Den har på det faglige
plan tradisjonelt hevdet seg som en av
de mere seriøse grener på vårt nasjo-
nale tekniske tuntre. Vi må imidlertid 


vokte oss så vi ikke stivner i de gamle
spor. Med stadig eldre stålkonstruksjo-
ner som fortsatt er i bruk, og med
utvidet arbeidsområde for komponen-
tene i det utstyret som lages i dag, vil
vi nødvendigvis i fremtiden stå oven-
for utfordringer som vi til nå ikke har
hatt.

Å møte denne situasjonen med utgi-
velse av omfangsrike og firkantede
regelverk, er imidlertid etter underteg-
nedes oppfatning ikke den riktige vei å
gå. Til syvende og sist er det snakk om
at det tekniske personell på alle plan
må være kvalifisert for sine oppgaver.

Det er oppfordret til at man ikke

skal la Fossekallen flate ut som et
internt menighetsblad for NVE. La
meg derfor få avslutte med følgende
provokasj on:

Det er ikke på det administrative og
det økonomiske plan man sikrer de
konstruksjoner hvor funksjonssvikt
kan medføre katastrofer. Derimot er
det nå den tekniske stab man må ta
vare på. Man må stoppe personellfluk-
ten fra NVE, og bygge ut med kvalifi-
serte og erfaringsrike medarbeidere.
Kjenner man her ikke sin besøkelses-
tid, skal man ikke se bort fra at vi også
innen vannkraftmiljøet kan få et
Alexander Kielland.
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Ola Brekke — anleggsleder i Kobbelv:•

Utbygging med nærmere 100 °
I Kobbelv: Stein Morch-Hansen

I august 1981 flyttet Ola Brekke fra Alta til Kobbelv, som anleggsleder
fra et sted til et annet. I dag kan han saktens spørre seg selv om hva som
gjør responsen så forskjellig fra sted til sted: I Alta ble det som kjent litt
strid omkring utbyggingsplanene — i Kobbelv har det vært en «100 pro-
sent positiv innstilling».

— Det er klart det er adskillig mer behagelig når det er så å si bare po-
sitiv interesse. Forventningene til utbyggingen her er voldsomme, kanskje
for store, sier Ola Brekke — anleggsleder i Kobbelv.

Anleggsfolk fører en omflakkende til-
værelse. Ola Brekke er ikke noe unn-
tak: Etter NTH-utdannelse som byg-
ningsingeniør i 1960 og noen år i et
entreprenørfirma i Bergen, kom han
tilbake til hjembygda Vik i Sogn i 1966
med Statskraftverkene som arbeidsgi-
ver på Vik-anlegget. I 1972 og fram til
1979 var han med på å løse utbyg-
gingsoppdragene i Eidfjord, før han
kom til Alta høsten 1979 — og til Kob-
belv i august 1981. Tilsammen er det
blitt 16 år i etaten.

Alta var kanskje ikke det
triveligste oppdraget . . . ?

Det var et fint arbeidssted, og det
kunne ha blitt en interessant jobb hvis
vi hadde fått fortsatt som planlagt i
1979. Det som var utrivelig, var utset-
telsene. Det var frustrerende å få be-
skjed om å passe på entreprenør-
mannskap og maskiner, og å honorere
disse for ventetimer i «stand by»-
perioden fram til nytt oppstartings-
vedtak. Ja, Alta-anlegget kom faktisk i
gang først etter at vi hadde startet i
Kobbelv i august 1981.

«Hoggestabbe» i Alta, 1979
Som lokal «hoggestabbe» i Alta, gikk
det nok hardest for seg i 1979, medgir
han. — Jeg følte det aldri som noen
personlig trakassering, selv om fami-
lien reagerte litt på et par trusler som
dukket opp.

Senere forskjøv fokuseringen på
NVE seg over til regjering og storting:

Protestene mot utbyggingen ble
holdt vedlike på skiftende grunnlag.
Alle framholdte konsekvenser ble ne-

gativt satt på spissen, overdimensjo-
nert. Høyesteretts dom var helt på linje
med det jeg hadde ventet.

Massemediene dominerte bildet?
Utbyggingsmotstanderne fikk alt

som het presseoppslag. Vi ble beskyldt
for å informere for dårlig. Jeg tror du
i den situasjonen kunne ha informert
alt du hadde orket, uten noen virk-
ning. Vi ble gjemt bort i avisspaltene
og NRK. Dette var nok et problem
som kom helt bardus på etaten, og som
vel satte en vekker i informasjonsvirk-
somheten, sier han. Nå har blant an-
net Ola Brekke tatt opp spørsmålet om
å få ansatt en egen presse- og infor-
masjonskonsulent for nåværende og

kommende anlegg i Nord-Norge;
Kobbelv, Alta, Hellemo, Saltfiellet/
Svartisen.

En million kroner pr. dag
Det er store pengesummer som

passereret slikt anlegg?
I det året vi nå er inne i har vi bare i

Kobbelv et budsjett på 373 millioner
kroner, altså ca. en million pr. dag —
og ennå har vi ikke kommet skikkelig i
gang. Dette er likevel en større økning
fra i 1982, da vi hadde et budsjett på
100 millioner kroner. Totalt vil anleg-
get komme på vel 2,2 milliarder kro-
ner (1982-kroner) før det etter planen
står ferdig i 1989.

Er anleggsarbeid godt betalt?
Nei, ikke godt nok. Blant de time-

lønte følger vi markedsprisen i landet,
i konkurranse med entreprenørene og
at framdriftsplaner og kostnadsover-
slag holdes. Men på funksjonærsi-
den må vi følge statens rønnsregulativ.
For enkelte grupper ligger vi her dår-
lig an sammenlignet med arbeidskraf-
ten om. Derfor er det også vanskelig å
få rekruttert høyere teknisk utdannet

14 FOSSEKALLEN NR. 3-83



ositiv interesse
personale til vår virksomhet. Det vi
kan tilby av sosial art, er bolig.

Hvor mye tjener en anleggsleder?
Han ligger litt over sjefsingeniørs-

lønn.
Er det vanskelig å være leder for

en større gruppe arbeidstakere i et
samfunn der det stilles stadig nye krav
til måten autoritet skal utøves på?

Jeg synes ikke det, dette er for-
hold jeg har vokst gradvis opp med i
min tid i Statskraftverkene. Det glir
godt uten nevneverdige konfrontasjo-
ner. Jeg har inntrykk av at det også
gjelder generelt for anleggsvirksomhet.

At vi følger utviklingen, bort fra en
ledelsesautoritet da ingeniørene nær-
mest var småkonger — og over til et
adskillig sterkere preg av samarbeid,
synes jeg er greit. Jeg husker tida da du
måtte spørre på forværelset om even-
tuell samtale tid med anleggslederen.

Nå står dørene åpne, man er mer
åpent tilgjengelig. Jeg finner det også
mer menneskelig slik.

Noe problem med at dette utnyttes,
har jeg heller ikke erfart, selv om det
av og til kanskje kan være temmelig
vanskelig å få gjort det jeg hadde tenkt
i løpet av dagen. Da må en ofte ty til
kveldsarbeid!

Kobbelv — stille sted?
Hva er de daglige gjøremål i en slik

jobb?
Først og fremst å få organisert

anleggsvirksomheten, sørge for at vi
har den riktige bemanningsstyrke til
enhver tid, at arbeidsoppdragene føl-
ger etter hverandre på en fornuftig
måte. Jeg må organisere og delta i
møtevirksomhet på mange plan; in-
ternt- på anlegget med NVE sentralt,
andre berørte etater, kommunale kon-
taktutvalg og leverandør- og entrepre-
nørfirmaer.

Kobbelv er et stille sted, hvordan
trives familien?

Vi bor på Straumen, ca. 45 km 


pluss ferje sør for Kobbelv. Ungene
triNies ihvertfall bra, men vi lengter
kanskje litt sørover av og til. Vi har
liksom innstilt oss på at anleggsarbeid
innebærer en omflakkende tilværelse,
så spørsmålet er mer; hvor blir det
neste gang. For ungene er det også

-greit at flere i deres omgangsmiljø
gjerne følger med samtidig. Med hen-
syn til hyppig flytting så er vi vel også
bedre stilt i Statskraftverkene enn i
privat entreprenørvirksomhet.

Det store aberet er selvfølgelig at du
aldri får etablert deg med eget hus og
noe for deg selv — lysten til det be-
gynner nok nå å melde seg nokså
sterkt hos oss.

Og roen og ensomheten her oppe er
vel egentlig verst for de som er enslige.

«Brakkesyke»
Ja, «brakkesyken» er vel like ut-

bredt her som andre steder: Hva kan
anlegget gjøre for å aktivisere folk på
fritida?

— Vi har hatt planer om et hobby-
rom for den ene brakka vi til nå har
på anlegget, uten at vi har kommet så
langt at vi har fått realisert det —
ennå. Blant annet har det vært ønske
om skytebane. Ifølge siste revisjon av
overenskomsten med de ansatte skal
anleggene holde videospiller til hver
brakke, selv om dette vel heller ikke er
noe som frisker på selvaktiviteten.

Vi har i samarbeid med tillitsmen-
nene tenkt å få til noe i kraftstasjon-
sområdet etter hvert som storinnryk-
ket av folk kommer. Men vi får vel
kanskje også ha med at tidligere erfa-
ring har vist at det ofte blir lite 're-
spons på tilbudene.

Hva med deg selv framover, blir du
Kobbelv til anleggsslutt i 1989?

Nei, det sviver nok i det blå! Kan-
skje melder lysten til å få etablert seg
med eget hus på et fast bosted så sterkt
at jeg vil forsøke å finne en mer perma-
nent stilling — undrer anleggsleder
Ola Brekke i Kobbelv.

Tiltakskonsulent Tor Armand
Havaas  som siden oktiiber 1982
har hatt Kobbelv-anlegget som ar-
beidssted, representerer noe ganske
nytt i forholdet anlegg / berørte
kommuner.  I  en mellomstilling
mellom Hamarøy og Sørfold kom-
muner og NVE, skal han forsøke å
få mest mulig ut av anleggsdriften
til fordel for det lokale næringsliv.
Nordland fylke, som har bidratt
med Nord-Norge-midler, står som
interessert bivåner til forsøket.

Noe har det allerede kommet ut
av dette, blant annet at Havaas
fungerer som en formidler av kjø-
reoppdrag for lastebiler og anleggs-
maskiner til lokale yrkesfolk. For-
slaget ble for øvrig framsatt av an-
leggsleder Ola Brekke.

Jeg skal helst ikke være noen
«vakthund», men det hører med til
mine oppgaver å følge med i hvor-
dan rammeavtale og konsesjonsav-
tale praktiseres, og å se til at an-
leggsdriften utnytter lokale tjenester
og service når disse kan konkurrere
i pris.

Mottakelsen har vært positiv. Jeg
har inntrykk av at også NVE er
interessert i at dette forsøket skal
lykkes og vise seg berettiget til å
kunne overføres også til andre an-
legg, sier Havaas.

Etterhvert har vi selvfølgelig
håp om at det skal gå mer automa-
tikk i at man først og fremst tar i
bruk det lokale næringsliv. Det er
store forventninger til dette i kom-
munene, sier Tor Havaas — som
selv har både ingeniør- og økono-
mibakgrunn, og opprinnelig er fra
Narvik.
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Kraftledningsavdelingen, SK
BJE

Statskraftverkene, Kraftledningsavde-



lingen har som sin hovedoppgave å
sørge for at elektrisk kraft kommer

Fagsjef Rolf R. Johnsen 


fram. Det vil si at avdelingen forestår
planlegging, prosjektering og bygging
av kraftledninger og understasjoner.
For dette formål utfører avdelingen
med sine over 700 ansatte, årlig ar-
beidsoppdrag som i kroneverdi tilsva-
rer oppimot 900 millioner kroner.

Kraftledningsavdelingen er oppdelt
i fem kontorer, underlagt fagsjef Rolf
R. Johnsen (bildet): Anleggskontoret,
Elektrokontoret, Kontor for general-
planer og eiendomserverv, Prosjekte-
ringskontor for ledninger, og Prosjek-
teringskontor for stasjoner. Ved siden
av de 51 som her er ansatt i Oslo, har
SK fire anleggskontorer i distriktet;
Lillesand, Hokksund, Melhus, Bjerk-
vik, samt et avdelingskontor i Aur-
land. Avdelingen har gjennomført
dette som en permanent distriktsetab-
lering, slik kartet viser.

Distriktskontorene har tilsammen
nærmere 700 ansatte, 93 i faste stil-




linger og normalt omkring 600 time-
lønte.

Statskraftverkene søker konsesjon
for bygging av kraftledninger og
understasjoner gjennom Energidirek-
toratet, som i enkelte tilfeller legger sa-
ken frern for hovedstyret i NVE.

MELHUS

ron ho

Åtesund

AURLAND
Brorch - oftice)

vd. kontor )

Oppsynsmannen mellom
barken og veden

Glimt fra oppsynsmannsmotet på Sund-
vollen Hotell, Krokkleiva 8. — 11. februar

år.

- Oppsynsmannen er i en vanskelig
mellomstilling mellom arbeiderne og
ledelsen, en stilling som ofte blir ut-
nyttet av arbeiderne. Oppsynsmenne-
ne blir sjelden tatt med i planleg-
gingen til tross for lang erfaring i sitt
fag, ble det hevdet på oppsynsmanns-
møtet på Sundvollen Hotell, Krokklei-
va 8. - 11. februar i år. Dette er for-
hold vi ønsker å forbedre, ble det
svart fra ledelsens side.

Oppsynsmennene teller i alt 41, og
er den største gruppen tjenestemenn
innen Kraftledningsavdelingen. Det er
nå tre år siden siste oppsynsmanns-
møte, og 13 år siden det første. Det
holdes vanligvis møte hvert tredje år.

I sitt innledningsforedrag fremhevet
fagsjef Rolf R. Johnsen oppsyns-
mannsmøtets betydning for kommu-
nikasjonen mellom oppsynsmennene
og ledelsen i Oslo. Han kom videre
inn på saker som lønnsforhold for
oppsynsmennene, utflytting av de
merkantile funksjoner, spørsmål om
utskillelse av Statskraftverkene, rek-
rutteringsbehov i oppsynsmannsstil-
linger og bruk av helikopter. Han
kom videre inn på fremtidige utford-
ringer i forbindelse med kraftled-
ninger i Breheimen- og Svartisen-
prosj ektene.

Påstandene om kommunikasjons-
svikt ble utdypet av oppsynsmann D.
Danielsen som hevdet at oppsynsmen-
nenes rolle og autoritet er blitt vesent-
lig forringet. Han mente oppsynsmen-
nene er satt ut på sidelinjen i beslut-
ningsprosessen ettersom de ofte får in-
formasjon fra arbeiderne om arbeids-
oppgavene, opplysninger som disse
igjen får gjennom direkte kontakt med
ledelsen. Andre deltakere bekreftet
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Wrkenes

Dette er
Kobbelv-
anlegget:

"en

ID

Narvik

dette og viste til blant annet arbeidstid-
sordninger som er direkte avtalt mel-
lom arbeiderne og ledelsen uten opp-
synsmannens medvitende.

Er oppsynsmennene satt ut på
sidelinjen i SK, fagsjef Rolf R. John-
sen?

Jeg tror at arbeidstniljøutvalgene
og den etablerte tillitsmannsordningen
er medvirkende til denne oppfatning,
og ofte ligger det en realitet bak. Gjen-
nom de nevnte organer har da time-
lønte en regelmessig og god kontakt
med ledelsen. Forøvrig har ledelsen
ikke fått noen henvendelse fra opp-
synsmennenes organisasjoner om
dette problemet. Vi må nå prøve å et-
terstrebe at alle ledd i vår avdeling har
informasjonsplikt, understreker John-
sen.

Spørsmålet om permisjoner ble også
drøftet. Direktør Sigurd Aalefjær for-
svarte de innskjerpede betingelsene for
permisjoner. En restriktiv linje holdes
overfor ønske om permisjoner for å ta
arbeid utenfor etaten. Utdannelsesper-
misjoner er derimot mer velkomne
søknader.

Bruk av entreprenører ble tatt opp
til diskusjon. Flere oppsynsmenn
mente samarbeidet med disse var
vanskelig og lite nyttig for SK. Fra
ledelsens side ble det pekt på behovet
for å avhjelpe toppene i arbeidsmeng-
den ettersom de politiske beslut-
ningsprosesser ofte fører til ujevn ut-
bygging. Dessuten ble det pekt på
fordelene ved bruk av entreprenører.
Konkurransen med disse selskapene
kan være en spore til å planlegge og
gjennomføre utbygging på en enda
mer lønnsom måte.

Gunnar Christensen

Kobbelv-anlegget sysselsetter i dag vel
200 personer, da medregnet entrepre-
nør-ansatte utover anleggets 70 «eg-
ne». Fra forsommeren 83 og fram til
1985/86 skal det skje en gadvis opp-
trapping, med ca. 500 ansatte som en
topp.

Målet er utbygging av de to vassdra-
gene Kobbelva og Sørfjordelva (i Sør-
fold og Hamarøy kommuner), som via
Kobbelv kraftverk skal gi 690 GWh
(midlere produksjon). Det tilsvarer det
dobbelte av Narviks strømforbruk i
1981. Anlegget er planlagt ferdig i
1989.

Fastkraftmengden, dvs. kraftmeng-
den som kan regenes for sikker i leve-
ring hvert år, er beregnet til enda mer;
940 GWh. Dette skyldes de magasine-
ringsmuligheter kraftanlegget er plan-
lagt å skulle utnytte — i samkjøring
med de andre kraftanleggene i landsde-
len skal dette være et «kraftverks-stab-
bur».

I  1982 har det meste av veiarbeidet
fram til Kobbvassgrend og kraftsta-
sjonsområdet, bygging av taubane på
9,5 km opp til fjellet og klargjøring av
en rekke service-funksjoner pågått. I
1983  vil det meste begynne å foregå
under jorda, og kanskje ikke gjøre så
mye merkbart av seg. Tunneldri-
vingen starter i kraftstasjonsområdet,
veger bygg& til Tverrelvdal og til
Reinoksvatn.

Kobbelv kraftverk vil få tre inntaks-
magasiner: Langvatnet, Varrevæjeka-
jav'ri og Fossvatnet/Linnajay'ri, med
et samlet magasininnhold på ca. 1500
millioner kubikkmeter, mer enn tre
ganger tilløpet i et gjennomsnittsår.
Bodø (nærmeste by) hadde til sammen-
ligning i 1981 et vannforbruk i under-
kant av 8 millioner kubikkmeter. Fra
Kobbelv kraftstasjon vil vannet renne
ut i Kobbvatnet (bildet under) og vi-
dere til Leirfjorden.

Kt)t)

SO

Sertbrdellve
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under ett: Hogga (to trinn), Kjeldal og
Lunde. Prosjektet har lavere fallhøyde
enn noen av våre nåværende kraftsta-
sjoner. Vi får dermed vår første rørtur-
bin, en turbintype som imidlertid er
velkjent og utprøvet både i utlandet og
i Norge. Kraftstasjonen plasseres i fjell
oppe ved inntaket oppstrøms Hogga
dam, og vannet føres tilbake til elva
med 2,5 km tunnel ned til fot av
Lunde dam.

Årsproduksjonen er beregnet til 82
GWh (tilsvarer 4000 boliger å ca.
20 000 kWh /år) og kostnaden til ca.
240 millioner kroner (medregnet ca.
20 millioner kroner rente i byggetiden)
etter prisnivå fjerde kvartal 1982. Byg-
getiden er ca. tre år.

Tre områder berøres. To av dem,
inntak /kraftstasjon og tipp, ligger i
ubebygd område mens tverrslag/utløp
er i tettbebyggelse. Her må det derfor
tas spesielle hensyn.

NIVA (Norsk institutt for vann-
forskning) har vurdert utbyggings-
strekningen, og ser intet behov for
vannslipping fra Hogga dam. Imidler-

LUNDE DAM
OG SLUSE

Uk0!35S-41.

tid lekker de gamle dammene ved
Kjeldal og Lunde, så vi må likevel
slippe vann for å sikre vannspeilene. I
produksjonsberegningene er det forut-
satt å slippe 5 /sek (middelvannfø-
ringen er 102 m,/sek), men kanskje
vil det vise seg mulig og lønnsomt å
tette dammene så mye at vannslip-
pingen blir mindre.

Det har vært kontakt med Nome
kommune, veivesenet og kanalselska-
pet.

Selve kraftanlegget kan stort sett
klare seg med nåværende veier. Men
like i nærheten ønsker kommunen
omlegging av veier, og veivesenet hol-
der på å planlegge. Man håper alt er
klarlagt så tidlig at stein kan kjøres
direkte fra tunnelen ut i veitrasene.

Hogga dam er ny. Alle de andre
kanalkonstruksjonene på utbyggings-
strekningen er nesten hundre år gam-
le. Derfor er driften tungvint og ved-
likeholdet kostbart. (I 1970-årene
trodde man på det såkalte kanalalter-
nativet med kraftstasjon ved Hogga
dam og elva kanalisert ned til fot av
Kjeldal dam. Dermed ville Kjeldal
dam og sluse kunne nedlegges, og
Hogga sluse måtte forhøyes. Det er
derfor lett å forstå at kanalselskapet
ble skuffet da vår planlegging viste at
tunnelalternativet er best med klar
margin, kraftverk og kanal vurdert
under ett.

Vanligvis prosjekterer Statskraftver-
kene sine anlegg selv. Men for tiden
har vi så mye å gjøre med andre
prosjekter at den byggetekniske plan-
leggingen av Hogga ble satt bort til
Sivilingeniør Elliot Strømme A/S,
som har erfaring med en rekke lav-
trykksanlegg, sist Pikerfoss i Nume-
dalslågen.

Vassdragsdirektoratet har nå sendt
vår søknad ut til høring. En ren fallut-
nyttelse behandles etter vassdragslo-
ven (ikke etter vassdragsreguleringslo-
ven), og saken kan derfor avgjøres ved
kongelig resolusjon uten stortingsbe-
handling. Stortinget har allerede bevil-
get penger til anleggsarbeidene, selv-
sagt under forutsetning av at prosjek-
tet blir vedtatt.

Nytt i forhold til tidligere søknader
er at arealbehovet ble detaljert allerede
i generalplanen. Dermed kunne vi sø-
ke om ekspropriasjon samtidig. På den
måten sikret vi at anleggsarbeidene
kan starte straks utbyggingstillatelsen
er klar.

Arbeidene er tenkt utført av entre-
prenører, og anbudspapirer vil snart
bli laget.

Samtlige husholdninger i utbyg-
gingsområdet er blitt orientert via pos-
ten. Vi har bevisst laget brosjyren
enkel (se diskusjon i Fossekallen nr.
10 /1981), og vi er innstilt på heller å
informere ofte enn å informere
«pent».

Hoggautbyggingen:

Et usedvanlig vannkraftprosjekt

Kraftstasjon og kanal
Statskraftverkenes forste rorturbin
Anleggsarbeider i tettbebyggelse
Tunnelstein til nye veier?
Bruk av konsulent og entreprenor
Enkel og billig informasjonsbrosjyre

NVE — Statskraftverkenes general-
plan av 24/1 1983 kom etter ca. tre
års planlegging. Men her i Telemark
har vi vært tidligere, den gang NVE
het Kanalvæsenet. Bandak — Norsjø-
kanalen ble bygget 1887 — 1892, og
var dengang et imponerende ingeniør-
arbeid. I dag har bilen overtatt det
meste av trafikken, men kanalbåten
Victoria går fremdeles og er en viktig
turistattraksjon. Det arbeides med å
gjøre kanalen til et museum, et leven-
de sådan.

Storparten av fallet mellom Bandak-
magasinet og Norsjø er allerede utnyt-
tet i kraftstasjoner ved Vrangfoss,
Eidsfoss og Ulefoss. I løpet av 1970-
årene gjorde man en rekke mislykkede
forsøk på å utnytte også den øverste
fallstrekningen i distriktets regi. Ved
årskiftet 1979— 1980 overlot Olje- og
energidepartementet utbyggingen til
Statskraftverkene.

Vår plan omfatter hele den gjen-
værende uutbygde fallstrekningen. Fi-
re slusetrinn å ca. tre meter utnyttes

FTSY

HOGGA DAM OG SLUSE

-"fiPPOMRADE

LOAL DAM
OG SLUSE

Erik Tondevold
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Vandraren
Ivorfor vandre?
pørre meg.
lpør min venn — jeg kan ei
vare deg.
(indens sus og stormen sva-
e får
ümlens stjerner vet vel hvor
eg går.

)et er vår, men snøen er endå
amhøg med gjerdestolpane. Om
norgonen knasa det i skaren, før
»la har fått tak i tina. Vegane er
ikeive og ujamne, høge i midten
ler hestelorten ligg og stenger for
»Ivarmen, så som vårvegar vanlig-
ris var då hesten rådde grunnen og
lestebrøyting var vanleg i bygdene.

Det var rett utriveleg for ungdom
om ein helgedagskveld skulle på
rest og gjerne vil ha ballskoa på.
Bjørk og selje hadde endå ikkje
Trunge ut, men knuppane er fyldi-
ge på dei slanke seljeteinane — som

ung-gjente i livets vår.
Barskogen synest å ta ein fyldig
frodig ham og det luktar kvae

cler vårfuglane kvitrar og flyg mil-
lom trea. Under snøen surklar vår-
vatn i bekker og vegkantar og
greier vel snart å bryte snøkappa,
som heile den lange vinter har
stengt for sol men verna mot frost.

Bygdefolket kjem i småflokker til
gards og helsar. Så ruslar dei stilt på
låven — unge og gamle. Ho ligg
som ho søy, ung-gjenta. Håret
kransar så lyst og fint om det kvite
andletet, men der er ikkje liv lenger.
— Det er ikkje til å tru! For berre ei

lita tid sidan var ho livleg midt i
ungdomsflokken.

Ung-guten dreg pusten varleg.
Det riv og rykkjer innvendig. Barn-
domen og ein liten lut av ung-do-
men han minnest det så vel. Det
var dans på låven og dei vaksne
lærde dei yngre å danse — og han
fekk det til. Det var mørkt, og det
var berre dei to som valsa i takt
med mtlikken. To barnehjarta slo i
takt. — Og før dei visste ordet av
det, vart det ropa heim. Trolldomen
vart broten, motvillig skilde dei lag.

Så festane i det frållytte huset
bygda — Siste dansen — «Kjære
du, skal vi møtes under stjernehim-
len nu — Kanskje drømmer vi om
lykken begge to — vi skal finne den
i nattens stille ro — ».

Liksom langt borte høyrer han
presten si røyst: «Så mykje høgare
som himlen er over jordi, så mykje
høgare er Guds tankar enn våre
tankar!» Forstå det den som kan!

Den unge vandraren er brakke-
sjef  i  80 mannsbrakka, som er ny
og tidsmessig. Tenk bare 4 på romet
med romelig matsal og gode kok-
ker! Det er berre desse kaffemerke-
ne det no var litt problem med.
Men ellers var det bra i brakka —
litt fest med helgene. Dei som bud-




de nærast for heim kvar helg, men
dei fleste budde i brakka og pokeren
gjekk livleg med litt telling og
sprøyt imillom.

Det er post til Ingbret, ein av
«busen», storfestaren og poker spe-
laren på anlegget. Men ellers ein
godmodig svær kar. «Får du pre-
sang no?» Ja, det får jeg hver jul —
ett par myke gode heimestrikka
strømper». «Det ser ut som du set
svær pris på nett dette». «Ja, det er
frå kona mi Hu som var. Du vet
ingen kan leve i lag med mig.
«Takk skal du ha for lånet av senga
— Du så det vel sikkert — og jeg

har ikkje fått fortalt deg det.» Eg
fann lua di, og visste det var du. Du
er ein kløpper, men slett ikkje noko
å sjå på — tvert i mot!» «Ja, du
lurer du, men sånn er det. Jeg kom-
mer alltid ned med beina først».
«Du er ung, du burde slutte. Se på
mig. Jeg gir gode råd, kan hjelpe
andre, bare ikkje ta vare på mig
selv. Jeg vil aldri kunne løsrive mig
frå dette ville livet. Det tiltaler mig
og er som du  ser,  eneste utvei for
mig så lenge det kan vare og jeg
henger med, og da håper jeg det er
slutt. Jeg tror ikke på mer. Men du
gutt — selv om du er sår. Det blir
bare ikke bedre, kan jeg si deg.»

Men når du får presang, gjer du
noko til gjen-gjeld».

«Ja — ha — helst ikke. Jeg er
upålitelig og vi lever hver for sig».

«Ut med språket! Det er noko du
ikkje vil ut med». «Ja, du skjønner
jeg får skattpenga igjen — Hu blir
skyldig så overførte jeg da. Men
dette er mitt liv skjønner du. Jeg
kan aldri falle til ro så lenge jeg
lever».

Støyping går for fullt i høgre
stuff og botnrensk i venstre, så det
er eigentleg i sluttfasen ved anleg-
get. Tempoet er som regel høgt i
slike tider. Støypebasen, ein svær
og myndig svenske, kjem på verk-
staden og skal ha hjelp. Ung-guten
blir med, litt uroleg for den hissige
svære karen om han no ikkje
skal lykkast snart og godt. Vatnet
går jamt med støvleskaftet og ung-
domen vassar til pumpene, rydder
bort treflis, spon og slam frå silane
og reinskar tilslutt pumpene, utan å
syne at vatnet er koldt og at han er
gjennomblaut og skitten fra fot til
skritt og frå hendene til skuldrane.
Alt går som smurt og da ungdomen
ber basen sette kasse rundt innsuget
på pumpa, er dei straks på bølge-
lengde.

Men støypen tok fleire døgn og
verkstaden vart vant med brølet frå
støypebasen. «Hvor er gutten? Den
pumpan drar inte mer enn jag pis-
sar!» Nåde den som bråka på gut-
ten.

Seinare i matsalen diskuterte ka-
rane avslutninga på arbeidet ved
anlegget og tverrslaget. Vitjing av 


lokal leiing, var det meste arbeidera
i den tida kunne vente. Likevel
slengde ung-guten ut på fant:
«Kongen kommer denne gongen!»
Det vart stilt rundt bordet. Så lydde
det klart fra svensken: «Nei, han
hadde inte tid själv, men han
skulle sende gutten!»

Det leid mot jul. Ein del av kara-
ne skulle på byen og proviantere.
Alle kom igjen i rett tid, men ikkje
Mattias. Han var ein av dei store,
gamle drivarbasane, svært respek-
tert og avhalden av alle. Det var
sagt at han hadde vore trapes-
kunstnar, sprek og kattemjuk som
få, men hadde lett for å ramle på
fylla. Jula og fritida hadde han fast
på fine stader, og det passa med
framferda hans, for gentlemann i
festkleda det var han.

Kameratane ana uråd, og etter
ein del diskusjon, var dei samde om
å sende eit par mann for å prøve å
få Mattias attende og såleis berge
jula hans. Det lykkas, men det som
ung-guten alltid huksar var Mattias
med strake bein, baken høgt, hovu-
det kvilde på armane på eit bord,
medan han om og om igjen mulla
på ei gamal strofe liksom langt
borte i ei anna verd: «Å moder, ta i
favn dine små!»

Det er som vanleg poker i brak-
ka. Det har vore fleire lag — luspo-
ker med 2 kroner topp — så litt
friskere lag og hardpoker med 5
og 10 kroner ante. Ved jekkpott og
usett åpning, kunne dette bli hardt i
tider då løna var knapt 5 kroner pr.
time. Ein reis der heile lønninga
kunne gå, var ikkje uvanleg.

Ung-guten hax pokerdilla i blo-
det. Dei første rundane riv og slit
det i sjel og sinn og han kjempar for
å kome til ro. Omsider stilnar han
og får ei underleg iskald, men god
spaning i seg, og no nyter han kvar
runde og fylgjer voken med. Han
veit at det er barka karar — profe-
sjonelle — som har levd med poker
og anleggsliv frå ungdomen av. Li-
kevel har han kjensle av at det ikkje
er reint spel, og det held på å bli
bråk da ein trekker seg brått. Og
dette er ei av dei netter som aldri
gløymes. Stokking gjekk hardt, fort
og spelet var vilt. Det er vanskeleg å
sjå og bevise feil ved stokking og
om ein fingerferdig kjøper bunn-
kort. Då ein kamerat går blakk, er
ung-guten ved å misse kontrollen,
men natta går og på morgonsida
har ein pengane og ung-guten nok-
re kroner, noko som gjer han
ingenting.

Då han blir åleine med vinnaren
bryt han ut å «Sei meg ein ting —
spela du ureint — juksa du!» Man-
nen blir mørkraud i andletet. Som
eit lyn fer handa fram, neven kny-
ter seg som ei stålklo om skulder og
hals på ung-guten, som blir lamma
av det voldsomme utbrotet og sig i 


kne. Så i brøkdelen av eit sekund er
det som noko losnar inni han. Han
slepper seg heilt ned, vrir seg uven-
ta til side, smett under armen på
kjempa og då han er i høgde, har eit
handkantslag så vidt rørt halsen på
motparten, før han på nytt står som
ein snerrande katt på sprang. Kjem-
pekaren, ein av dei mest råbarka
blant busen, bråstogga — truleg for
første gong i tvil. Han såg dei glit-
rande augo til ung-guten — hadde
kjendt styrke og kraft — og at her
vakna noko frå krigens dagar. Han
visste at no ville det bli mann mot
mann til ein vart liggjande. Var-
samt dreg han seg attende, men
augo slepper ikkje ung-guten. Så
stikk han handa i lomma og neven
som kjem fra igjen, er knytt om
setelbunken frå pokerbordet. «Her

din galning!» Og han slenger dei
krølla pengesetlane på bakken, snur
seg og går — rett og rak i ryggen.

Ung-guten gløymer ikkje dette
augnekastet. Det var glitrande og
djupt fullt av beundring — og
venleg. Ei stund står han så hjelpe-
laus, fattig og vonbroten. Da redsla
vart borte, hadde lengten etter å slå
og banke så lenge det var liv, fylt
han så sterkt. Endeleg få utløysing
for sårt sinn — for motgang, bitter-
het — og så funnen for lett, be-
dregen også for det. Men dei augo

! Og så var det som han med eit
forsto: Den fulle siger er ikkje å slå
ein motstander sønder og sammen

knapt nok halv siger. Men å
vende konfliktsituasjonen slik at
motparten og er på di side med full
respekt og beundring for ditt stand-
punkt og handlemåte.

Snøgt samler han pengane, fer
som ein vind inn i romet til kame-
raten frå pokerbordet. — «Kom deg
heim, gut!» Han sprett opp av
senga. «Ikkje bry deg, gut. Du veit
det ikkje går». Men ung-guten stikk
knyttneven med setlar i den ferdig-
pakka baggen. «Eg veit det er no-
kon som ventar på deg små-
gjenta.»

Ein god neve klemmes kraftig
skuldra til ung-guten denne gong.

Eit inderleg smil. «Vi gjer opp
seinar» og så er han på sprang for å
nå transport heim.

Ung-guten fer innom matsalen,
så attende til rommet som no er
tomt. Eit fuglebur står på utsida av
glaset. Han finn ei gamal niste og
fuglane er der. Så fri som fuglane
under himmelen. Dei sår ikkje, dei
haustar ikkje og syter ikkje for da-
gen i morgon. Han kjenner seg så
inderleg gla og fri. Mor og far ven-
tar sikkert, men det får vere til neste
lønning. Hang legj seg på magen i
senga. Det rykkjer litt i akslene før
svevnen får tak.

Du skal får ein dag i morrå —
som rein og ubrukt står!

Olav Dale
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Rørledninger av tre
fortsatt billigst
og best
Ved Ove Steinar Midthus

På bakgrunn av kostnadsutregningene ved utskiftning av en trerørsgate
ved Reinforsen Kraftverk, har Ove Steinar Midthus kommet til at
rørledninger av tre fortsatt er konkurransedyktige med plast- og stålrør.

Bakgrunn
Bakgrunnen for denne artikkel er at
man sist sommer skiftet ut en trerør-
gate på 137,5 m. ved Reinforsen
Kraftverk (Mo i Rana). Etter at økono-
misk diameter, montasjekostnader,
materialegenskaper, vedlikehold og
lignende var regnet ut, måtte man
fastslå at trerør fortsatt var den beste
og billigste løsning! Ved å benytte
betongfundamentene til det gamle tre-
røret ble prisen bare 2/3 av hva det
ville koste å legge tilsvarende rørgate i
stål.

En rørledning av trykkimpregnert
furu er i henhold til litteraturen ved-
likeholdsfri i 50 — 60 år. I løpet av
samme periode må et stålrør korro-
sjonsbeskyttes minst to ganger. En
fullstendig korrosjonsbeskyttelse av
stålrør vil med dagens priser koste det
samme som å legge nytt trerør i gamle
betongfundamenter.

Historikk
Rør er sansynligvis blitt brukt for
transport av vann i uminnelige tider,
men ser ikke ut til å ha hatt noen
almen betydning før dannelsen av
storbyene tok til. Vannforsyningssy-
stemet i London er det mest kjente
installasjon av denne type. Utvik-
lingen av Londons vannforsyningssy-
stem begynte så tidlig som i det 13.
århundre, og på denne tiden var ø-
rene laget av bly.

I det 17. århundre tok man i bruk
rør som var laget av hule trestammer
som ble lagt etter hverandre. I en
periode hadde et privat vannforsy-
ningsselskap i London, The New
River Company, en 640 km lang 


hovedvannledning av trerør. Det som
virkelig overrasker, er at den gamle
type trerør fortsatte å eksistere helt
fram til vår egen tid.

I Tyskland, hvor den første regi-
strerte bruk av borede trestammer da-
teres tilbake til det 13. århundre, ble
de samme metodene anvendt igjen
under 2. verdenskrig. Grunnen var
antagelig mangel på støpejernsrør.

Moderne trerør
Til dagens rør stiller man høyere krav
med hensyn til vanntrykk og kapasi-
tet. Derfor er den gamle rørtypen ers-
tattet av kontinuerlig bygde rør. Tre-
rørene baseres på en kombinasjon der
sirkulære stålbånd holder sammen
trestaver som ligger i rørets lengderet-
ning. Materialet i stavene kan være av
gran eller furu, men blanding av virke
er ikke tillatt.

For at trestavene skal tette /legge seg
riktig i forhold til hverandre, høvles
stavene etter utvendige- og innvendige
sirkler med not og f.jær i siden. Ved
tillegg å vende kjerneveden innover på
det ferdige trerøret, optimaliseres leve-
tiden fordi kjerneveden er mest mot-
standsdyktig overfor råte og lignende.

Lengdeveis skjøtes trestavene sam-
men etter «fingerskjøtprinsippet». Like
lange trestaver legges rundt hele rørets
omkretspå en slik måte at annenhver
stav har skjøt på samme sted. Det
freses et slissespor i endene på hver
stav hvor det legges inn en varmfor-
sinket stålplate. Stålplate (3 — 5 mm
tykk) fungerer, sammen med et ut-
vendig bredt stålbånd, som tetting slik
at lekkasje i skjøtene unngås.

Stålbåndene dimensjoneres til å tåle

svellingstrykket i treet samt vanntryk-
ket. Svellingstrykket vil avta med åre-
ne. Det vil synke til en asymptotisk
verdi rundt I /3 —1/4 av hva nytt trevir-
ke har. Dette er forklaringen på at
eldre rør blir utette." Ved å etterstram-
me stålbåndene tettes røret, og man
får økt svellingstrykket for en tid.

Så tidlig som i 1910 ble kontinuer-
lige trerør benyttet i Denver, Colorado
og Tacoma, Washington på henholds-
vis 160 km og 60 km. Til tross for at
trerør har vært anvendt i så mange år,
finnes det ennå ikke pålitelige regler
for konstruksjon av trestavene slik at
man tar hensyn til momenter og kref-
ter forårsaket av svellingen i treet.
Enkelte leverandører hevder imidler-
tid at de kan kontrollere svellingen ved
valg av impregneringsmetode. Svel-
lingstrykket blir anslått til ca. 7
kg /cm2av fugen.

Basert på beregninger og tidligere
driftserfaringer gav Vassdragstilsynet
her i landet først ut direktiver for
kontinuerlig bygde trerør i 1942.

Tekniske egenskaper
Trerøret påstås å være det eneste rør-
materialet som ikke utvider seg i leng-
deretningen. Dette er den beste garanti
mot rørbrudd. For trykkimpregnerte
trestaver av furu forventes en levetid
på 50 — 60 år. Kjente impregnerings-
metoder er henholdsvis Creosot og
Boliden. Videre har det tre meget gode
egenskaper både overfor temperatur-
variasjoner, og overfor temperaturer
opp mot kokepunktet. Varmeisolering
fås «gratis» på grunn av tykkelsen på
trestavene i rørveggen som gir den
beste beskyttelse mot isdannelse og
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nedkjøling. Slagseigheten til treet
bevares i hele bruksperioden, og gir
sikkerhet mot eventuelle trykkstøt.

Tre er kjent for sin gode motstands-
evne overfor sterke kjemikalier, og
vann virker nærmest som «konserve-
ringsmiddell» på tre. Slitasje forårsaket
av partikler i vannet øker med tiden
trerørs innvendige diameter. Kombi-
nert med et bakterielt slimlag på rør-
veggens innside holdes friksjonstapene
tilnærmet konstante i hele rørets
bruksperiode. Strømningstapene ligger
i praksis likt med plastrør som har
friksjonstap i forbindelse med pakk-
bokser og bend. Trerør kan i mot-
setning til andre rørmaterialer med
tilsvarende diameter, bygges konti-
nuerlig slik at de følger terrenget.

Driftsikkerheten oppnås ved at tre-
rør er robust bygget med gode margi-
ner i forhold til opptredende spen-
ninger (påkjenning). Røret kan derfor
tåle en del setninger i grunnen. Blir det
lekkasje, bytter man kort og godt ut
den ødelagte trestaven med en ny.

Vedlikeholdet etter ferdig monte-
ring begrenses til eventuell etterstram-
ming av stålbånd. Trykkimpregnering
gjør vedlikehold av treverket unød-
vendig. Røret kan enten graves ned
eller legges på betongfundamenter.

Begrensninger.
Med någjeldende kostnader er økono-



misk diameter nedad 450 mm. Den
maksimale diameter er 4000 mm. Tre-

rør egner seg heller ikke ved arbeids-
trykk over 50 — 60 mVS, eller hvis
rørgaten blir stående tom for vann
over lengre tid.

Nytt tilløpsrør av tre,
ved Reinforsen Kraftverk
Reinforsen ligger nord-øst for Mo i
Rana i Nordland fylke. Kraftverket
blir administrert fra NVE-Ranaverke-
ne i Korgen.

Reinforsen Kraftverk ble bygget av
Dunderland Iron Ore i 1924 blant
annet for å levere strøm til drift av en
malmknuser plassert ved Storforshei.

Kraftverket består av to lavtrykks
Francisturbiner med en ytelse på til-
sammen 3,6 MW. Turbiner og regu-
latorer er levert av Myrens Mekaniske
Verksted, mens generatorene er fra
NEBB.

NVE-Statskraftverkene overtok
driften av kraftverket i 1950 —1951.
Nå er det maskinmester 0. Fjelldal og
R. Mathisen som står for den daglige
drift av kraftverket. Sist sommer
hadde de en travel tid mens ombyg-
gingen av rørgata og korrosjonsbe-
skyttelse av varegrinder, luker, grety-
rør og spiraltrommer pågikk parallelt.
Rørgata som skulle skiftes ut var
137,5 m lang og hadde en diameter på
3,2 m.

Rørgata ble sist ombygget i 1958.
Antagelig valgte man den gang å be-
nytte gran i stedet for furu på grunn
av et stramt budsjett. Derfor den korte

levetiden. Også betongfundamentene
var på grunn av is og vann så sterkt
forvitret at de måtte forsterkes før
leggingen av ny rørgate tok til.

Boxholm Aktiebolag stod for leve-
ranse og montasje av ny rørgate. 12
Boxholm-montører la den nye rørgata
til Reinforsen Kraftverk i løpet av 14
dager. Gjennomsnittlig la de 10 — 15
m ferdig rør pr. dag. Den 13. septem-
ber sist høst var røret helt ferdigmon-
tert slik at kraftverket kunne settes i
produksjon hvis vannstanden i Lang-
vatn tilsa dette.

FOSSEKALLEN NR. 3-83 21



Priser på kraft
til kraftintensiv industri
Ved Arne Festervoll
Landsforeningen for Elektrokjemisk
og Elektrometallurgisk Industri

Utbygging av vannkraft hører med blant de meget få Investeringer man
kan foreta, der verdien av anlegget vil være mer verd I faste priser etterat
det er avskrevet enn da det ble bygget. Dette enkle faktum kan ikke være
uten betydning når vannkraftprosjekter skal vurderes og kraftprisene
fastsettes.

I Fossekallen nr. 9/1982 er det gitt en
oversikt over de forslag Regjeringen
har fremmet i Stortingsproposisjon nr.
6 (1982 — 1983) vedrørende kraftpriser
til kraftintensiv industri og trefored-
lingsindustrien. Med utgangspunkt i at
industrikundene er en viktig avtager-
gruppe hos Statskraftverkene, vil jeg
gjerne få gi en kort redegjørelse for
industriens reaksjoner på de forslage-
ne som er lagt frem.

Fornøyd med det meste
Tre fjerdedeler av kraften til kraft-
intensiv industri kommer i dag fra
industriens egne kraftverk og kraft-
kontrakter fra 1950- og 1960-årene.
Når Regjeringen sier at den vil respek-
tere de konsesjoner og kontrakter som
nå løper, er derfor selve fundamentet
for de fleste bedriftene i bransjen sikret
i mange år fremover.

Det er imidlertid en hake ved dette,
nemlig elektrisitetsavgiften. I dag ut-
gjør den ca. 40 % av pris på denne
type kraft, og fortsetter avgiften å stige
som hittil, vil verdien av Regjeringens
respekt for inngåtte kontrakter være
helt illusorisk. Det forhold at elektrisi-
tetsavgiften går inn i Statskassen og
ikke til NVE, er selvsagt heller ikke
uten betydning for NVE's økonomi.

1976 -kontraktene
Da disse kontraktene ble underskrevet
inneholdt de et tak på den årlige pris-
stigningen på 5 % . Fra 1 /1 1980 ble
dette taket tatt bort, og prisene har
siden vært regulert med 100 % av
stigningen i engrosprisindeksen.

I tilknytning til behandlingen av
Stortingsproposisjon nr. 6 har indu-
strien krevet at det opprinnelige taket
på 5 % må gjeninnføres. Ved siden av
at dette etter industriens mening ligger
innenfor kontraktenes ramme, har vi 


to begrunnelser for 5 % -kravet. Den
ene er at 5 % årlig stigning gir en
rimelig deling av inflasjonsgevinsten
for de kraftverk industrien har forår-
saket utbygget. Den andre er at vi
frykter at inflasjonen hos våre konkur-
renter vil bli mindre enn i Norge, slik
at en pris knyttet til den norske kost-
nadsutviklingen uten et tak, i løpet av
noen år, vil sette oss utenfor i konkur-
ransen.

Ikke-garantert kraft
I forbindelse med levering av såkalt
ikke-garantert kraft er det oppstått
uenighet om utkoblingskriteriet.
Statskraftverkene benytter her forven-
tede inntekter og utgifter som et
grunnlag, mens industrien hevder at
det kun var den innenlandske kraftba-
lansen som var med i bildet da disse
kontraktene ble undertegnet.

Uavhengig av den faktiske uenighet
har vi her et eksempel på den meget
uheldige praksis som er innført ved at
Statskraftverkene, som er leverandør
og daglig «motpart», holdes utenfor
når myndighetene drøfter kontrakter
og leveringsbetingelser med indu-
strien.

Tilbakesalg av kraft
Stortingsproposisjon nr. 6 (1982 —
1983) inneholder et forslag om tilba-
kesalg av kraft fra industrien, med
forkjøpsrett for Statskraftverkene. I ut-
gangspunktet er dette et tilbud som vi
egentlig ikke har så mange kommenta-
rer til. Likevel er det mange i indu-
strien som er redd for at en høy pris
på et lite kvantum tilbakesolgt kraft
skal brukes som en brekkstang for å få
opp prisen på all den kraft industrien
bruker. Industriens manglende entu-
siasme på dette punkt kan derfor fork-
lares med at forslaget vil kunne være

uforenlig med utviklingen av en in-
dustrigren vi har sterk tro på også i
fremtiden.

Kraftpris-lettelser
Det er ingen grunn til å legge skjul på
at mange i industrien har reagert
sterkt på den formen Olje- og energi-
departementet har valgt i proposisjo-
nen. For å kunne snakke om lettelser
har man valgt Energimeldingen fra
1980 som sammenligningsgrunnlag.
Men det er allerede to år siden Stor-
tinget avviste denne, og lettelser i for-
hold til de kontrakter og avtaler in-
dustrien i dag har, er det ikke tale om.

Av proposisjonen, og også av artik-
kelen i Fossekallen nr. 9/1982, kan
det se ut som om kraftintensiv industri
får en lettelse på 12 millioner kroner.
Heller ikke det er riktig. Denne lettel-
sen ville ha vært et resultat av at
elektrisitetsavgiften ble trukket ut av
1976-kontraktene, slik at det ikke,
som nå, blir regnet overføringsavgift
på elektrisitetsavgiften. Som det frem-
går av side 25 i proposisjonen har
imidlertid industrien avvist dette for-
slaget. Dersom vi ikke hadde gjort det,
ville hele lettelsen dessuten ha vært
spist opp av den økningen i elektrisi-
tetsavgiften som er foreslått fra 1 /1
1983.

De sterkeste reaksjonene er likevel
trolig kommet etter at statsråd Vid-
kunn Hveding har uttalt at leveranse-
ne til kraftintensiv industri gir et
driftsunderskudd på 340 millioner
kroner i 1982. Etter vår mening byg-
ger dette på en høyst urimelig fremstil-
ling av de faktiske forhold. Vi mener
at Statskraftverkene uten den kraftut-
bygging industrien har forårsaket og
de inntekter dette har gitt, ville ha
måttet ta langt høyere priser hos al-
minnelig forsyning enn tilfelle er i dag.
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Arne Festervolls innlegg har
vært forelagt Olje- og energide-
partementet, som her svarer ved
statsråd Vidkunn Hveding.

Krigen om kraftprisene, eller i hvert
fall industriens kanonade mot dem,
har nå vart så lenge at noen hver kan
bli lei. Men overfor Fossekallens lese-
re må jeg få gjøre noen bemerkninger
til det bilde Festervoll tegner.

Først er det hyggelig å fastslå hva vi
er enige om, nemlig at den respekt
proposisjonen viser for eksisterende
konsesjoner og kontrakter, har sikret
fundamentet for de fleste bedrifter i
bransjen for mange år fremover. Det
er et hovedpunkt i proposisjonen, og
det er et lyspunkt i debatten når Fes-
tervoll også setter det under overskrif-
ten «fornøyd med det meste».

Jeg er også enig i at det ville vært
mest hensiktsmessig om prisforhand-
lingene var ført direkte mellom Statsk-
raftverkene og industrien. Men indu-
strien insisterte umiddelbart etter re-
gjeringsskiftet på å gjenoppta de for-
handlingene som var blitt ført med
departementet allerede.

Lettelser er vel lettelser, selv om det
delvis er lettelser som Stortinget har
bedt om. Ingen lettelser i forhold til de
kontrakter industrien har i dag? Joda:
For hjemfallskraft (i dag har bedriftene
kontrakt på å betale som for ny kraft)
og for treforedling (i dag går trefored-
ling inn i alminnelig forsyning og be-
taler som denne).

Det er heller ikke riktig å si med
bred penn at energimeldingen for to år
siden ble avvist i Stortinget. Et flertall i
stortingskomiteen fulgte opp mel-
dingens forslag om å regulere prisen
for kraft etter prisen på kraftintensive
produkter til enhver tid, og om å
gjennomføre dette også for gamle
kontrakter og egenprodusert kraft

Vi hadde gjerne sett at Statsråden,
som på dette området fremstår som en
autoritet, i alle fall hadde følt et ansvar
for å presisere den betraktningsmåte
han legger til grunn i sitt regnestykke.
Dette er en betraktningsmåte som
blant annet gir som resultat at Sauda
Smelteverk a/s, hvor Staten ikke har
lagt ut en øre, men tvert om tjener
gode penger på hjemfallet, vil fremstå
som en bedrift som bidrar sterkt til
Statskraftverkenes underskudd.

Foto: NTB

gjennom en ny reguleringsavgift i til-
legg til den gjeldende el-avgift. Dette
er frafalt i vår proposisjon. Går kon-
junkturene opp, vil dette innebære en
betydelig lettelse.

Når det gjelder det såre punktet om
hva som gir overskudd og hva som gir
underskudd, er det presisert i propOsi-
sjonen at noen eksakt fordeling ikke er
mulig. Men dersom man fordelte
Statskraftverkenes kostnader i 1982 i
samme forhold som det i dag koster å
produsere for industri og for alminne-
lig forsyning, og så sammenligner
med inntektene fra hver av de to
gruppene, fremstår det et underskudd
på 340 millioner kroner for den første
og et overskudd på 150 millioner kro-
ner for den andre. Dette illustrerer i
hvert fall resultatet av at industrien
har fått reservert de tidlige utbyg-
ginger for seg i større grad og på
lengre sikt enn de alminnelige forbru-
kere. Dette er i proposisjonen ikke
brukt som argument for å legge byr-
der over på industrien, men for å vise
at det er lite rom for større lettelser i
dag.

Ville kraft i alminnelig forsyning
vært dyrere dersom utbyggingene for
industri ikke hadde vært der? Kanskje
— men det kan vel like godt være at

om de tidlige utbyggingene ikke var
gjort for industri, kunne gunstige
kraftkilder vært til disposisjon for al-
minnelig forsyning.

Den kraftkrevende industri har i
den midtre del av dette århundre brakt
betydelige verdier til landet og bidratt
mektig til opPbyggingen av Norges
økonomi. Men det er interessant å
merke seg Festervolls engstelse for at
industrien nå skal bli fristet til å om-
stille, ved at noen vil betale den for
kraften hva kraft er verd i andre sam-
menheng.

Vidkunn Hveding

Takkeord til
Jakob Otnes
Jeg skal få lov å gi en hilsen og
takk til Otnes fra kolleger ved
Hydrologisk avdeling.

Det er blitt stille og tomt hos
oss nå. Vi lytter etter gjen-
klangen av hans rungende latter
og faste tak i dørene, og vi lytter
etter lyden av hans trinn.

I over 20 år har Otnes vært
sjef på avdelingen, og i løpet av
denne tiden har vi økt fra ca. 20
til 70 ansatte. Vår avdeling har
hatt en god atmosfære. Det har
vært et godt sted å være og
arbeide på — fordi vi har hatt
så god og snill ledelse. Og nå er
de brått bort begge sjefene våre.
Mitt ønske — sikkert ønsket til
oss alle — har vært å få ha
Otnes på jobben helt til han ble
70 år. Vi føler oss fattige i dag,
og forundrer oss over hvor kort
livet er.

Vel visste vi at Otnes har hatt
trøbbel med hjertet i de senere
årene, men nå virket han så
frisk og glad. Sist torsdag tok
han en kopp kaffe sammen med
oss i anledning en fødselsdag på
avdelingen. Han hadde stort ar-
beidspress, men hadde likevel
tid til å prate også om private
ting.

Otnes har utstrålt varme og
medmenneskelighet og naturlig
autoritet, og vi føler alle at vi
har hatt et personlig forhold til
han. Han hadde en egen evne tl
å si ting så du skjønte hva han
mente.

Otnes uttalte at det av og til
blåser kaldt på toppene. Det er
ikke alltid lett å være sjef. Det
blir vanskelig å komme etter
Otnes, fordi vi i mange år vil
sammenligne med han som har
vært.

Jeg synes Knut Hamsuns ord
ved Bjørnstjerne Bjørnsons 70
års dag passer på Otnes: Når
han  tier blir det tyst.

Takk for alt godt!
Jorunn Lien

PetterJ. Bueie
Fossekallen har fått melding om at
oppsynsmann Petter J. Bueie døde
28/2 1983. Bueie hadde vært ansatt
i NVE i over 20 år, den siste tiden
på Vik i Sogn.
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 — Maj
Oslo 3

Veggene er fremdeles
kjedelige!

Sett farge på tilværel-
sen, sier Malermest-
renes Landsforbund.
Det første forsøket
gikk i vasken. Se
Fossekallen nr.
7 / 1979. Men Kalle

111. gir seg ikke så lett!
11 


I denne saken må jeg stole på mine
kilder, for sjøl er jeg for treg til beins til å
kontrollere. Men som en skikkelig journa-
list, har jeg sjekka og dobbeltsjekka med
andre.

Neste år skal hovedkontoret feire 20
års jubil6et, så nå kan vi ikke lenger snak-
ke om «nybygget». Men den dag i dag står
veggene like nakne som første dagen. Gul
tegIsten på den ene siden av korridorene
og kvitmalt puss på den andre. Mange
etater og bedrifter pynter opp veggene sine
med bilder fra sin virksomhet. Hvor i
rekken av lover og instrukser står det at
noe slikt er forbudt i NVE? Kalle

Egne refleksjoner

Kjære Kalle!

Vi har ingen tanker om å fylle
opp våre 3 km korridorvegger
med kunst, men et pent bilde
her og der på velegnet sted, kan
vi vel diskutere. Sørg bare for å
ta saken opp på rett måte.

Alvorlig talt — jeg synes det
er leit at enkelte personer i vårt
hus stadig skal dekke seg bak
deg, Kalle. Det må da være mye
mer realt å tre fram med eget
navn. Spørsmålet om kunst på
arbeidsplassen er for eksempel
en kurant velferdssak, som
blant annet dreier seg om bruk
av veggflater, løpende renhold,
sikring av verdier, bruk av
budsjettmidler og så videre.

I andre tilfelle er du, Kalle,
blitt brukt som en slags halv-
offentlig gapestokk. Det er synd
at enkelte skal bruke ditt navn 


på den måten. Ditt ellers utmer-
kede «Fossekallen» bør heller
bidra til samarbeid og gjensidig
forståelse. Du gjør oss i NVE en
dårlig tjeneste ved å skjule iden-
titeten til folk med sure oppstøt.
Det er. heller ikke noen grunn til
å gjemme bort navnet når gode
forslag lanseres. Du burde holde
deg for god til å akseptere ano-
nyme innlegg. De hører ikke
hjemme i vårt blad. Og bør ikke
besvares. Be rette yedkommen-
de om å ta sakene opp i de rette
fora, for eksempel gjennom de
lokale verneombud eller i ar-
beidsmiljøutvalget. Organisasjo-
nene har også sine tillitsvalgte.

Det er ellers en fryd å møte
deg hver morgen i ditt rette
element — der ute i bjerkelun-
den.

Finn Gran

NVE's personale
Endringer i januar 1983
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