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Til den nye statsråd
Min penn har i den senere tid vist tendens til å pådra seg vrede fra ulike
hold. Heldigvis får man vel nesten si, for det har gitt Fossekallen et
anstrøk av å være det den bør være — et forum for fri meningsutveksling når det gjelder norsk kraftforsyning. Det er således mitt håp at
flere vil be om spalteplass i tiden som kommer.
Når jeg nå kommer inn på en av siste ukers store begivenheter innen
energisektoren, nemlig skifte av statsråd i Olje- og energidepartementet,
er det ikke for å påkalle den nye statsråds vrede. Heller ikke vil jeg i
mangel på saklig kommentar servere «humoristiske» ordspill, som vi
har sett en del av i dagspressen. Det skulle være unødvendig, selv om
utnevnelsen kom overraskende på mange.
Det jeg vil gjøre er å invitere Kåre Kristiansen til Fossekallens
spalter. De fleste i NVE har nok følt det som er betryggelse at den
tidligere olje- og energiminister hadde en fortid i etaten, og at han var
kjent som en dyktig fagmann. Dette behøver ikke være noen forutsetning for et godt samarbeid mellom departement og etat, men det er
ingen grunn til å legge skjul på at stemningen innen våre rekker nå er
preget av en avventende holdning.
Gjennom Fossekallens spalter vil statsråden kunne «treffe folk hjemme», idet det meste av norsk kraftforsyning står på våre abonnentlister.
For øvrig ønskes Kåre Kristiansen til lykke med taburetten!
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Forsiden:

Lukeventilen i kammeret på Kjeåsen ved Sima kraftverk i Eidfjord. Ventilen representerer
det kritiske punkt mellom den råsprengte tilløpstunnelen fra Rundavatn/Langavatn
og
den stålforede trykktunnelen til Sima kraftverk. Ventilkammeret ligger et stykke inn i
fjellet i en høyde av ca. 600 meter over havet. Foto: Mette Kjeldsbergl Fossekallen

Energiøkonomisering
—hva kan elforsyningen gjøre?
I lang tid har det vært talt og
skrevet om energiøkonomisering.
Det har vært gjennomført prøveprosjekter, og det har vært lagt
frem rapporter. Nå bør denne fasen dempes ned. Vi vet nok til å gå
i gang med praktiske tiltak hvis vi
vil. Og opplegget for fastkraftdekningen i fremtiden kan bli slik at vi
blir nødt til å ville.
Hvordan bør vi gå frem i arbeidet med energiøkonomisering,
og hva kan el-forsyningen gjøre? La
oss først innrømme at det er et
langsiktig arbeid som venter, og at
det vil kreve personellmessige og
økonomiske ressurser. Resultatet
vil stå og falle med at de mange tusener enkeltpersoner, de mange bedrifter, kommuner, fylker, og ikke
minst staten, er villige å satse. Det
må etableres et omfattende system
for informasjon, rådgiving og kontroll.
Prismekanismen alene vil ikke
være tilstrekkelig til å få frem en
ønsket energiøkonomisering.
Og
det kan heller ikke være riktig å
presse folk til å økonomisere med
energi ved å sette urimelig høye
priser:
Vi ser klart behovet for ytterligere to forutsetninger:
Informasjon om aktuelle pris- og
kostnadsforhold og om mulige
praktiske enøk-tiltak
Tilfredsstillende
finansieringsmuligheter for tiltakene.
Fra sentralt hold må det fastlegges hovedretningslinjer som er så
konsistente som mulig. Det må
etableres
finansielle
støtteordninger, og det må fastlegges vurderingskriterier og rammebetingelser.
Videre må det fra statens side drives en holdningsskapende
informasjon, og det må legges opp et
forvaltningsapparat
med nødvendig ekspertise.
Artikkelen er et utdrag av generaldirektørens
foredrag
på
NEVFs årsmøte i Stavanger
15. —17. juni i år.
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De lokale elektrisitetsverk vil
være spesielt egnet til å ta seg av
informasjon overfor sine abonnenter og lokale myndigheter. Alle
Norges husholdninger, yrkesbygg
og industrier er kunder hos elforsyningen. På bakgrunn av elverkenes erfaring i å veilede folk
om energibruk og tariffspørsmål,
er det grunn til å tro at de også
vil kunne ta seg av den individuelle
veiledning for å fremme enøk i
forbruksapparatet.
Spesielt etter
hvert som el-verkene omdannes til
ene rgiverk.
Også det omfattende
rådgivnings- og kontrollapparatet som må
til, kan etter mitt skjønn med fordel
legges til våre el-verk. Med sin
landsdekkende desentraliserte virksornhet vil det være rasjonelt å
bygge ut deres virksomhet til disse
nye oppgaver.
Forutsetningen for en slik innsats er at forsyningsenhetene har
en viss minstestørrelse. Vi har
mange små og ressurssvake enheter innen norsk el-forsyning, som
vanskelig vil kunne arbeide med
disse nye oppgaver. Arbeidet med
energiøkonomisering gir derfor et
nytt incitament til sammenslutning
av el-verk til større, mer ressurssterke enheter. I denne forbindelse
vil det også være en fordel om vi
etter hvert får til en vertikal integrering av enhetene innen kraftforsyningen rundt om i fylkene eller
regionene. Det vil si at såvel egenproduksjon
og engroskraftkjøp
som distribusjon samles i en organisasjon. Et vertikalt integrert verk
vil kunne utsette dyre nyutbygginger eller spare utgifter til økt
kraftkjøp dersom det lykkes i å
stimulere til enøk-tiltak hos kundene. Dette gir økonomisk motivasjon for et slikt verk til å engasjere
seg i enøk.
Et rent distribusjonsverk derimot, som kjøper kraften på fast
kontrakt, vil først og fremst oppleve resultatene av enøk hos forbru-

kerne som «svikt i strømsalget», og
dermed som et dårligere bedriftsøkonomisk resultat. Dermed kan vi
nok bli møtt med den motforestilling at manglende økonomisk motivasjon gjør at rene distribusjonsverk er lite skikket til å administrere enøk-arbeide.
Vi må erkjenne at skal man nå
resultater, må man finne seg i at
det skal en systematisk innsats til
både av personell og penger. Og
fremfor alt er det viktig å kunne
dra nytte av erfaringer gjort av
andre.
Den dokumentasjon
vi etter
hvert har fått om til dels betydelige
enøk-potensialer, har ledet enkelte
til den konklusjon at heretter bør
energiøkonomisering alene erstatte
videre utbygging av kraftverk.
Vi i NVE, som har et forvaltningsmessig ansvar for kraftoppdekningen, kan ikke slutte oss til en
så voldsom kursendring i vår energipolitikk. For det første må vi
minne om at vi stadig ligger på
etterskudd med kraftoppdekningen
frem til tiden omkring 1990. For
det andre gjør en rekke treghetsfaktorer at det teoretiske energiøkonomiseringspotensial bare kan realiseres over meget lang tid. Det ville
være en fatal feilvurdering hvis vi
trappet ned vår vannkraftutbygging før vi har sikkerhet for en
konkret effekt fra enøk.
Både vi som representerer de
sentrale myndigheter, og dere som
representerer energiforsyningen
i
distriktene, er i startfasen når det
gjelder disse oppgavene. Men hvis
energiforsyningens folk lykkes i å
ta opp den utfordring jeg har skissert. burde energiøkonomisering,
ved siden av ny vannkrafttilgang,
kunne gi et kjærkomment bidrag
til å sikre vår energiforsyning i
fremtiden.
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Hedmark fylkeshus, kontorbygg med 500 arbeidsplasser, samlet gulvareal på 16 250 m2 og årlig energibruk før enøk på 3 960 000
kW h. Det er beregnet og senere påvist et sparepotensiale på ca. 1 000 000 kW h/ år

Energiøkonomisering
Hedmark Fylkeskommune
Av sjefsingeniør Birger Sætren
Hedmark Energiverk
I Hedmark fylkeskommune har man iverksatt tre større energiøkonomiseringsprosjekter i Hedmark Fylkeshus, Hamar Katedralskole og Hamar Sjukehus. Disse har vist seg å gi stor gevinst.
Prosjektene er del av en større undersøkelse, og denne bekrefter at det ligger et meget stort sparepotensiale, energimessig og økonomisk, i allerede eksisterende bygg og anlegg.

Energikonsekvensanalyser

Hedmark Energiverk har siden 1978
vært engasjert i energikonsekvensanalyser, og spesielt med prosjekter som
berøres av politiske beslutninger på
kommunalt og fylkeskommunalt plan.
Energikonsekvensanalyser
anses som
et nødvendig
beslutningsgrunnlag,
som må komme med i totalvurde-
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ringen ved planlegging, bygging og
drift av anlegg, institusjoner etc. på lik
linje behovsanalyse, kalkulasjon, miljøvurdering og så videre.
Undersøkelsen

Hedmark Energiverk tok i sitt styre
opp spørsmålet om å foreta en relativt
grundig undersøkelse i noen fylkes-

kommunale bygg for å klarlegge forbruksmønster og sparepotensiale. Videre skulle det utarbeides forslag til tiltak for optimal energigjenvinning. I
den grad tiltakene krever nyinstallasjoner eller andre tekniske inngrep, forutsatte man at utredningen også skulle
inneholde kostnadsoverslag.
Styret besluttet i april 1981 at man

Tabell 1. Hoveddata for de tre energiøkonomiseringsprosjektene

Prosjekt
Hedmark
Fylkeshus
Hamar
Katedralskole
Hedmark
Sjukehus
Sum

i Hedmark fylkeskommune

Sparepotensiale
(GWh/år)
Maksimalt

Realistisk

Midlere
energipris 83
(tilnærmet
kroner/kWh)

3,96

1,335

1,000

0,273

0,11

4,8

2,1

0,654

0,525

0,288

0,16

6,7

5,5

1,415

1,100

0,261

0,33

15,2

11,56

3,404

2,625

0,27

Årsforbruk
før enøk
(GWh/år)

skulle foreta en slik analyse for Hedmark Fylkeshus, Hamar Katedralskole
og Hamar Sjukehus. Det ble bevilget
250 000 kroner til prosjektet.
Til å arbeide med saken ble det nedsatt en prosjektgruppe, og et firma ble
engasjert til selve utredningsarbeidet.
Ambisjonsnivå

Hedmark Energiverk har foreløpig
meget begrensede økonomiske og personellmessige ressurser å sette inn i
enøk-arbeidet.
Imidlertid
besluttet
man å gjennomføre en omfattende
undersøkelse av de prosjekter man
valgte ut. Antallet ble derfor begrenset
til tre. Ved å utarbeide en detaljert
utredning regnet man med å få brukbart grunnlagsmateriale og erfaringer
for fremtidige analyser.
Arbeidsgruppen mener at de foreliggende tre utredninger gir et godt
grunnlag for å kunne vurdere enøktiltak i andre prosjekter. Utredningene
vil også være en støtte i planleggingen
av energiopplegget i nye bygg.

Utredningen for Hedmark Fylkeshus forelå ved utgangen av 1981, for
Hamar Katedralskole sommeren 1982
og for Hamar Sjukehus i februar 1983.
I alle tre utredninger er det beregnet
et maksimalt teoretisk sparepotensiale.
I tillegg er det innført et begrep som
«realistisk sparepotensiale». Dette ligger omkring 5 % (av totalforbruket) lavere enn det maksimalt teoretiske.
De undersøkte bygg er å betrakte
som storforbrukere. De får derved en
noe lavere middelpris enn felles for
hele fylket. Videre skal det nevnes at
enøk-tiltakene også omfatter forslag til
bedre fordeling av effekten. Det ligger
betydelig økonomisk fordel i dette,
uten at energigevinsten er nevneverdig.
Regnet ut fra realistisk sparepotensiale og middelpris som angitt i tabell 1,
blir den årlige økonomiske gevinsten
for Hedmark fylkeskommune i overkant av 700 000 kroner for disse tre
byggene. I tillegg kommer redusert effektavgift.

Hamar Katedralskole, videregående skole i almene fag med 585
elevplasser, samlet gulvflate på 7405 m2 og årlig energibruk før
enøk på 2 100 000 kWh. Det er beregnet et sparepotensiale på
ca. 525 000 kWh/år

Spesifikk
investering
(kroner/
års-kWh)

Inntjeningstid
(måneder)

Som et «biprodukt» til selve enøkundersøkelsen har man funnet at for
Hamar Sjukehus kan vannforbruket
reduseres med ca. 50% . Totalt kan
vann- og kloakkavgift derved reduseres med ca. 400 000 kroner. En mindre besparelse på dette områdat kan
man også oppnå i de to andre byggene.

Målte resultater

I Hedmark Fylkeshus var de anbefalte
enøk-tiltak iverksatt før årsskiftet
1981/82. Målingene har vist at samlet
forbruk i fylkeshuset i 1982 var 3,022
GWh, hvilket er en reduksjon på ca.
24 % i forhold til forbruket før enøk.
I 982 viste temperaturmessig
bare
ubetydlige avvik fra et normalår. Arbeidsgruppen sier seg tilfreds med resultatet så langt. For de øvrige byggene i prosjektet har man ennå ikke
representative tall å vise til, men det er
tegn til samme utvikling på katedralskolen som i fylkeshuset.

Hamar Sjukehus, lokalsykehus for Hamarregionen med 194
pasientplasser, samlet gulvareal på 15 758 m2 og årlig energibruk før enøk på 5 500 000 kWh. Det er beregnet et sparepotensial på ca. 1 100 000 kWh
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Erfaringer
Arbeidet med utredningen har bekreftet at det ligger meget store utfordringer og muligheter innenfor enøkarbeidet. Det som hittil er utført er
bare en begynnelse. Arbeidet må fortsette både ut fra ressursmessige og
økonomiske hensyn.
En meget viktig del av dette arbeidet
er å informere publikum om de muligheter og begrensninger som finnes.
Konsekvenser

Energiøkonomisering
kan defineres
som arbeid for en optimal utnyttelse
av energi. Det vil si at man skal tilstrebe best mulig effektivitet på produksjons-, distribusjons- og forbrukssiden. En konsekvens av dette er at
man også må vurdere energikvalitet ut
fra ikke-økonomiske kriterier. Det skal
ikke bare leveres tilstrekkelig mengde
energi til riktig pris. Like viktig er det
at denne leveres gjennom riktig energibærer og utnyttes optimalt.
Utredninger og tiltak innen enøk
krever investeringer. Imidlertid har
våre utredninger vist at investeringene
i mange tilfelle har meget kort nedbetalingstid. På den annen side finnes
det tiltak hvor en bedre tilpasning
mellom bedriftsøkonomi
og samfunnsøkonomi er nødvendig.
Noen eksempler viser at det er betydelig økonomiske gevinster å hente i
en riktigere energibruk. Hedmark Fylkeskommune har et årlig energiforbruk på ca. 117 GWh. Ut fra våre
utredninger er det rimelig å anta at det
kan spares ca. 20% , hvilket tilsvarer
23,4 GWh. Etter en midlere energipris til storforbrukere på kr. 0,30 pr.

Det første smellet!
Dette bilde er enestående i sitt slag, og
historiens sus hviler allerede over det,
selv om det er av ny dato. Det er nemlig den første dynamittsalven på det
store vegtunnelanlegget Glomfiord —
Holandsfjord vi ser gå i luften!
Journalist Kristian Tvenning, Nordlåndsposten, var til stede den 18. mars
i år, og klokken 12.29 trykket han lett
og uten å skjelve på hånden på kamerautløseren — bare noen tiendedels sekunder etter at skytebasen hadde trykket på sin utløser og en vellykket
sprengning og et ditto bilde var et faktum.
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kWh utgjør dette en mulig årlig besparelse på ca. 7 millioner kroner. Videre kan det nevnes at årlig forbruk
av energi (elektrisitet, olje etc.) i fylket
er ca. 5 TWh pr. år. Dersom man
anslår sparepotensialet til 10 % av dette, får man en gevinst på 500
GWh/år. Etter en pris på kr. 0,38 pr.
kWh gir dette en mulig besparelse på
190 millioner kroner pr. år.
Ringvirkningene er en viktig konsekvens av enøk-arbeidet i fylkeskommunens bygg. Interessen for tilsvarende arbeid andre steder har økt, spesielt
i kommuner i Hedmark. Man bør nå
arbeide for å forsterke disse virkninge-

Definisjoner

og størrelser

Energibruk i en enebolig på
100 m2 er ca. 25 000
kWh/år (250 kWh/m2-år).
Midlere energipris (veiet middel elektrisitet og olje) i Hedmark i 1983 er ca. kr. 0,38
pr. kWh. Imidlertid varierer
dette en del mellom forbrukerne, etter for eksempel
energislag,
bruksmønster,
beliggenhet og lignende.
Spesifikk investering «utbyggingspris», er den kapital
som må investeres i anlegg
eller tiltak for å kunne produsere eller spare en kWh pr.
år. Dette angis i kroner pr.
års-kWh.
Inntjeningstid er den tid som
medgår til at sparte energiutgifter dekker investeringene i
enøk-tiltakene.

ne innen industri, landbruk, servicenæringer og transport, og ikke minst
innen offentlig forvaltning.
Konklusjoner

Det finnes muligheter for sparing av
betydelige e'nergimengder ved enøktiltak, uten at dette får negati've følger
med hensyn til produktivitet, sikkerhet, trivsel og lignende. Selv i relativt
nye bygg med tilfredsstillende vedlikehold finnes det et betydelig sparepotensiale.
Det er nødvendig å intensivere og
systematisere arbeidet med utredninger og iverksettelse av enøk-tiltak.
Svært mange sparetiltak er vesentlig billigere enn å fremskaffe ny energi. I tillegg har sparetiltakene andre
fordeler av ressursmessig og miljømessig art.
En endring av forbruksmønster, slik
at effekttopper reduseres, er en fordel
både for forbrukere og leverandører av
energi.
Det er nødvendig med en holdningsendring blant forbrukere, leverandører
og politikere. Alle må i høyere grad
enn tidligere ta konsekvensene av sitt
ansvar for samfunnets bruk av energi.
Enøk-arbeidet er ennå bare i sin
spede begynnelse. Det må skaffes økonomiske og personellmessige ressurser
til fortsettelse og intensivering av arbeidet.
Med den betydning energien har
som innsatsfaktor i samfunnet, er det
nødvendig, i videste forstand, å analysere konsekvensene av energiproduksjon og energibruk. Sikker tilgang og
optimal utnyttelse av energiressursene
er også en forutsetning.

NVE's representant i
Energilovutvalget,
Erling Diesen, har håp
om:

Bedrestyringav kraftutbyggingen
Ved Gunnar Christensen
Stortinget har nå vedtatt at det ønsker en Samlet plan for den videre vannkraftutbygging, der
gjenværende vassdrag skal prioriteres gruppevis etter kostnad og konfliktsgrad for senere
konsesjonsbehandling. Sentralmyndighetene trenger visse virkemidler for å styre rekkefølgen
av konsesjonssakene. Det kan bli aktuelt å legge til side innkomne søknader om vassdrag som i
følge Samlet plan er for dyre eller kontroversielle.

Stortinget har allerede foretatt de nødvendige lovendringer for å gi hjemmel
for det. På den annen side kan det
komme på tale å søke å få frem i tid
prosjekter som er gunstige, men som
rettighetseieren foreløpig ikke har noe
behov for å bygge ut selv.
Dette understreker
underdirektør
Erling Diesen, som er NVE's representant i Energilovutvalget, overfor
Fossekallen.
Utvalget har i en delutredning,
NOU 1983:18, «Fremdrift og rekkefølge i kraftutbyggingen» — som ble
overlevert statsråd Vidkunn Hveding
18. april i år — ikke begrenset seg til å
vurdere juridiske virkemidler, men også sett på økonomiske tiltak. En bedre
sentral styring av rekkefølgen av
vannkraftprosjektene
kan gi store
samfunnsøkonomiske
besparelser.
Hittil har det stort sett vært det enkelte
kraftselskaps eget kraftbehov og egne
fallrettigheter som har avgjort rekkefølgen av kraftutbyggingsprosjektene.
På denne måten er dyrere og billigere
prosjekter blitt utbygget om hverandre.
Økonomiske tiltak foreslått av
utvalget
Kraftprisene er et viktig virkemiddel til
å påvirke fremdrift og rekkefølge.
Kraftverkene bør blant annet gjennom
prisene sikres en økonomi som setter
dem i stand til å gjennomføre nødvendig utbygging.

Tilstrekkelig finansiering vil også
være av stor betydning. Statskraftverkene bør gis mulighet til å følge opp den
forutsatte fremdriftsplan for 1980årene gjennom tilstrekkelig kapitaltilførsel.
Det er også av vesentlig betydning
at det fastsettes tilstrekkelig finansieringsrammer for ikke-statlige utbyggere på partialobligasjonsmarkedet.
Egenfinansieringen har i de senere
år vært lav. Med en økende realpris på
kraft i årene fremover, kan det antas
at egenfinansieringen vil stige.
Tilskudd til kommunal planlegging
er en viktig stimulans for en kommune til aktivt å ta del i planleggingen av
et utbyggingsprosjekt fra et tidlig stadium. Utvalget
det som sterkt ønskelig om det i kommende utbygginger
inngås avtaler med kommunene om
planleggingstøtte.
Et sentralt økonomisk virkemiddel
for å påvirke fremdrift og rekkefølge
er også inntektsoverføringene til utbyggingskommunene.
Overføringer
ved skattelegging, konsesjonsvilkår eller avtale kan være av avgjørende
betydning for kommunenes økonomi
og langt overstige de øvrige kommunale skatteinntekter.
Ellers har utvalget anbefalt at det
søkes inngått utbyggings- og oppkjøpsavtaler, sier Diesen.
Fylker, kommuner og andre som
har råderett over utbyggbare vassdrag
må gis motiver og økonomisk grunn-

lag for å bygge ut prosjekter ut over
eget kraftbehov. Dette kan oppnås ved
at man inngår samarbeid om utbygging med stat, fylkeskommuner, interkommunale kraftlag og kommuner
som mangler kraft.
Oppkjøpsordning for fastkraft
Oppkjøp av fastkraft bør i hovedsak
foretas av Statskraftverkene. Oppkjøpene bør baseres på gjeldende statskraftpris kombinert med en betalingsordning hvor differansen mellom det
som innbetales til utbygger og det som
skal betales for kraften, blir å anse som
et lån som forrentes til markedsrente.
På dette punktet har NVE handlet
uhyre raskt, påpeker Diesen. Allerede
før utredningen var offentliggjort har
NVE's hovedstyre overfor departementet foreslått nærmere regler for en
slik oppkjøpsordning.
Generelt har utvalget gått inn for at
økonomiske virkemidler og avtaler
bør være forsøkt før det eventuelt
gripes til juridiske virkemidler for å
styre framdrift og rekkefølge, understreker Diesen.
Statens og fylkeskommunenes
forkjøpsrett
Utvalget foreslår at statens og fylkeskommunenes forkjøpsrett opprettholdes uavkortet.
Utvalget har videre utarbeidet forslag til en revisjon av ekspropriasjons(Fortsettes side 3 I)
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Vemork Kraftverk på Rjukan. Foto: Normanns Kunstforlag

Arbeiderbevegelsen,Norsk Hydro og Tinn kommune initiativtagere til:

Industriarbeidermuseum
i garnle
Vemorkkraftstasjon
NVE inviteres til å benytte deler av anlegget som bransjemuseum

Ved Bjørn Edvardsen
KomWen for Industriarbeidermuseum på Rjukan ble nedsatt etter Industriarbeiderdagene på
Rjukan i 1978. Komitens medlemmer ble oppnevnt fra Norsk Hydro, Tinn kommune, Norsk
Kjemisk Industriarbeiderforbund og Arbeidernes Opplysningsforbund, med sistnevnte som initiativtager.
Et forprosjekt for opprettelse av mus&t ble satt opp. Dette nærmer seg nå sin avslutning. For
øyeblikket er det arbeidet med å finansiere en etableringskostnad på 16 millioner kroner som
tar all oppmerksomhet. De øvrige planene er klare, og disse omfatter et museum i gamle Vemork kraftstasjon med to hovedavdelinger: en Arbeideravdeling og en Energiavdeling, med ansatte som blant annet har vitenskapelig status.
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Før man kom så langt, hadde det
pågått stor aktivitet for å bevare denne
praktfulle kraftstasjonen som i sin tid
ble tegnet av Olaf Nordhagen, senere
kjent som Domkirkearkitekten. Vassdragsavdelingen (den gang under InEn rekke forbedringer og utbygdustridepartementet)
og NVE bidro
ginger fulgte på Vemork. Blant annet
sterkt til det endelige og positive utfalkom det nye aggregater i tillegg, det
let, men veien frem var lang.
Energiavdelingen
siste
sammen med en Francis-turbin i
Under Kommunal- og arbeidsdeDenne vil bli bygget opp med utgangs1925. Enda en teknisk-historisk mile- partementets behandling av Norsk
punkt i gjenstander som står igjen i
pæl i verdensmålestokk ble passert.
Hydros konsesjonssøknad i 1968 vedden gamle turbinhallen (ca. 60% av
Det var nemlig første gang denne
rørende ombygging av Vemork kraftmaskineriet står igjen, med blant anturbintypen ble anvendt med en fall- verk, ber blant annet nevnte departenet de eldste turbinene). Disse skal
høyde på over 300 meter. Dette ble et ment om, i brev av 8/5 1968 til
klargjøres slik at formidling om turbibilligere anlegg med høyere virkElektrisitetsdirektoratet, at «det må bli
ner og generatorers virkemåte skal bli
ningsgrad enn om man hadde brukt
tatt inn vilkår om at rørgaten og andre
så god som mulig. Avdelingen vil
Pelton-turbin.
landskapsskjemmende elementer som
ellers bli bygget opp tematisk, som
skal settes ut av drift, må fjernes».
stikkordsmessig antydes å være:
Endrede
produksjonsmetoder
i
For å gjøre en lang historie kort,
kunstgjødningsfabrikken
krevde en
Historisk
ga instanser innenFra kvernkall til
for NVE til kjenne
dagens turbiner
et stikk motsatt
Anleggsvirksyn: «Etter
vår
somhetens utoppfatning
er
det
vikling
noe
spesielt
med
Vannkraftens
Vemork kraftverk.
betydning for
Vurdert ut fra flere
norsk industri
synspunkter
som
Vannkraft og
det
vil
føre
for
samfunn
langt å komme
Elektrisitetens
nærmere inn på
anvendelse
her,
mener vi at
Atomenergi
det
gamle
kraftverkrig (tungtket
peker
seg ut
vannsabotasjen)
som
et
i
høy
grad
og fred.
verneverdig histoFreintidsrettet
risk objekt.» (Fra et
Alternative
notat fra VN til
energikilder
EKK, 21/6 1969.)
i Norge
Dette syn fikk fullt
Hjelpeturbin fra Kværner Brug (fra 1909) (1000 hk) med et hjul og en dyse
Kraftbehov,
ut
gjennomslag da
(husaggregatet). Denne ble tilkoblet en trefasegenerator for 400 kVA 220 volt og en
det, med bakgrunn
-utbygging og
400 kVA likestromsgenerator (reserve for de store generatorers magnetiseringsmamiljøvern
i behandling
av
skiner). Foto: Industriarbeidermuset
nevnte konsesjonsEnergiøkonomisering
søknad, ble inngått
Bakgrunnen for stedsvalget
omlegging av kraftproduksjonen
på
en endelig avtale mellom IndustrideVemork kraftstasjon ble påbegynt i Vemork. Vekselsstrømsgeneratorene
partementet og Norsk Hydro i 1977
1907. Dette var Norsk Hydros første ble ombygget til likestrømsgeneratoom bevaring av kraftstasjonsbyganlegg i selskapets utbygging av fa- rer, den siste satt i drift i juni 1929.
ningen med gjenværende maskineri,
brikkvirksomheten på Rjukan. VannLikestrømmen
gikk til en hydrogenrørgate og ventilhus. Selskapet ble
fallhøyden for Vemork er 300 meter,
fabrikk, også av hittil ukjente dimensamtidig forpliktet til, inntil videre, å
vannføringen 47 m3/sek., og en plan- sjoner, bygget med syv etasjer foran
bekoste vedlikeholdet av anlegget etter
lagt ytelse på ca. 145 000 kh, produVemork kraftstasjon. Det var i kjelleet opplegg som Norsk Hydro sammen
sert av ti tvilling-Pelton-turbiner, le- ren i denne bygningen tungtvannssamed NVE og Norsk Teknisk Museum
vert av J. M. Voith i Heidenheim og botasjen ble utført under 2. verdensvar kommet frem til. I følge samme
A/G Escher Wyss & Co., Ztirich. Det krig.
avtale, skal NVE motta årlige rapporble installert trefasegeneratorer for ca.
I november 1971 ble hydrogenfater om vedlikeholdsarbeidet og anleg11 000 volt og 50 perioder, levert av brikken stoppet, og omtrent samtidig
genes tilstand.
ASEA, Vesterås og Brown Boveri & ble kraftproduksjonen i gamle Vemork
Gamle Vemork kraftverk er altså
Co., Baden.
kraftstasjon overført til en ny stasjon
bevart, takket være Norsk Hydro, InKraften skulle brukes til fremstilling
inne i Cjellet, rett bak den gamle. I juni
dustridepartementet og NVE. Med utav kvelestoffoksyd i Birkeland-Eydes
1977 ble hydrogenfabrikken revet, og
gangspunkt i avtalen, har Norsk Hylysbueovner, som lå ca. 5 km lengre gamle Vemork kraftstasjon troner
dro allerede lagt ned ca. fem millioner
øst i dalen. Kraften måtte derfor over- igjen Vemork-sida alene, nå bevart
kroner i rehabilitering av bygningen
føres dit, og for første gang ble det som et teknisk-historisk minne.
og landskapspleie omkring den.
Arbeideravdelingen
Denne avdelingen tenkes oppbygget
med en sosialhistorisk innfallsvinkel
omkring tre hovedtemaer:
Hjem og familie
Bedrift og arbeidsplass
Lokalsamfunn

brukt aluminium som ledningsmateriale. I november 1911 begynte verdens
største kraftstasjon å levere omdannet
fossekraft til industrielt formål av dimensjoner som hittil var ukjent.
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Planløsning og drift
Står et bygg tomt og uoppvarmet, bryter tidens tann det ubønnhørlig ned.
Derfor vil den beste måte å verne
kraftstasjonen for fremtiden på, være å
anvende bygningen til et eller annet
formål.
Med tillatelse fra Norsk Hydro har
laget planer for et
museumskomiten
i det gamle
industriarbeidermuseum
kraftverket. Når disse planene kan
legges frem med et konkret finansieringsopplegg for etablering og drift,
vil Norsk Hydro avgjøre hvorvidt de
vil låne/leie ut stedet til formålet.
En tempoplan for utviklingen antyder at dette kan skje i slutten av inneværende år. En stiftelse vil bli musets
eier, og driftskostnadene blir helt og
holdent en offentlig sak. En positiv
prinsippavgjørelse om dette foreligger
allerede i Telemark Fylkesting.
Bransjemuseum for NVE?
Med bakgrunn i planer for Energiavdelingen, vurderer nå museumskomit&n å innby NVE til å benytte deler av
energiavdelingen som sitt bransjemuseum. Flere statlige etater har allerede
egne mus&r (for eksempel toll, post,
politi), andre har samarbeidsavtaler
med etablerte mus&r (Televerket med
Norsk Teknisk Museum).
NVE's historiske og fremtidsmessige betydning må være verdt et dokusom
De rammer
mentasjonssted.
gamle Vemork Kraftstasjon danner,

bør kunne underbygge denne betydningen.
Hva kan vi tilby NVE?
I forbindelse med et slikt bransjemuseum kan vi tilby NVE følgende:

Turbinhallen sett fra østveggen. Tvilling-Pelton-turbiner, nå ca. 16 000 hk hver, for 250
omdr./ min. (Escher, Wyss & Co.), og likestrømsaggregater (omgjort fra vekselstrøm i
1928) bestående av to halvgeneratorer å 6000 kW og 500 —600 Volt (den gang de største
i verden). Alt var i virksomhet til 1971. Foto: Industriarbeidermus&t

En utstillingsavdeling knyttet til
energihistorie og energispørsmål i
et kraftverk som en gang var verdens største
Humanistisk forskning og dokumentasjon
Pedagogisk formidling
Produksjon av læremidler og publikasjoner
Kurs og seminarvirksomhet.
Alt dette vil kunne knyttes til enerVannhovedtemaer:
giavdelingens
krafthistorie — Alternative energifor— Milmer — Energiøkonomisering
jøvern.

Vestenden av turbinhallen. Her vil energiavdelingens utstillinger bli montert, uten at
inntrykket av hallens dimensjoner svekkes. Foto: Industriarbeidermus&t
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Demonstrasjonsobjekt for
energiøkonomisering
Mus&ts planlagte varmeanlegg vil bli
et godt demonstrasjonsobjekt for energiøkonomisering. Turbinhallen er ca.
110 meter x 22 meter x 14 meter og
med fire etasjer i front på bygningen,
hver på ca. 600 m2, er oppvarmingsvolumet stort. Varmebehovet planlegges
dekket med energimengden i vannet
som passerer nye Vemork kraftstasjon
(årsgjennomsnitt + 5° C), satt i sammenheng med en varmepumpe. Med
redusert romtemperatur i turbinhallen
og vanlig arbeidstemperatur i frontetasjene, vil den økonomiske besparelsen
utgjøre mellom 60 og 70 % i forhold til
ordinær oppvarming.
benyttet med
Varmepumpeanlegg
vann fra kraftverk er visstnok ikke
brukt i Norge før. Følgelig kan dette
sees på som et prototypprosjekt.
Kontakt med tekniske
forskningsmiljøer, kraftutbyggere,
produsenter og myndigheter
Med tanke på temaer som berører
fremtiden, vil det være viktig for muset og ha god kontakt med tekniske
forskningsmiljøer. Vi har derfor tatt
kontakt med SINTEF og Institutt for
kuldeteknikk, NTH, i Trondheim.
Samtidig er det også viktig for oss å
ha nær kontakt med kraftutbyggere,
-produsenter, konsesjonsmyndigheter
og organisasjoner som er knyttet til
disse virksomhetene. Denne kontakten er avgjørende for den formidling
(Eort.settes side 31)

Omkring 260 personer
storparten av den norske el-forsynings ledelse, sammen med all vesentlig norsk enøk-ekspertise — deltok
på«Energi 83 », arrangert av Norske Elektrisitetsverkers Forening og Norske Kommuners Sentralforbund
Foto: storch

Enøk —en utfordring til kommuner og el-verksektor:

Komi gangmed
energiøkonomisering!
På «Energi 83»:
Stein Morch-Hansen

Kom i gang med energiøkonomisering! Det er lønnsomt, og det er nødvendig. Det får stå som
appellen fra «Energi 83», et seminar om aktuelle energispørsmål, som ble arrangert i Oslo
4. —5. mai. Utfordringene retter seg delvis til seminardeltagerne selv, ledere i el-verksektoren,
men også til politikere på kommune- og fylkesplan som må ta beslutningene.

Hovedstaden er kommet lengst med
energiøkonomisering, nær sagt naturligvis. Seminaret ble da også preget av
en enøk-parade fra Oslo Lysverkers
side, men vi kan vel anta at mange tips
ble plukket opp av de andre fra norsk
kraftforsyning som satt i salen. Lønnsomheten kan aldri bli godt nok demonstrert når noe nytt er på tale, finansierings- og låneordninger
kan
også alltids bli bedre. Men det samfunnsøkonomiske
mest lønnsomme,
og riktige, skulle det ikke være noen
grunn til å regne på. Generaldirektør
Sigmund Larsen i Norges vassdragsog elektrisitetsvesen (NVE) har blant
annet understreket at energiøkonomisering vil bli et nødvendig tilskudd til
kraftoppdekkingen i årene framover:
Kom i gang!

Mange bekker små
.
De som til nå er kommet best i gang
med energiøkonomisering ved siden
av Oslo Lysverker, er Akershus Energiverk, Vestfold Kraftselskap, Skiensfjordens kommunale kraftselskap, Østfold Kraftforsyning og Trondheim
Elektrisitetsverk. I «startgropa» ligger
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap. Hvor bliver de øvrige deler av
norsk kraftforsyning?
— Energiøkonomisering
i norsk
sammenheng er i sannhet tale om de
mange bekker små som skal bli til en
flom, fremholdt olje- og energiminister Vidkunn Hveding i sin åpningstale
på «Energi 83».
Myndighetene må se sin oppgave i å
opplyse, motivere og tilskynde elverk /energiverk og brukere til energi-

økonomisering. Å se seg selv ikke bare
som leverandører, er en utfordring i
denne sammenheng for el- og energiverk, understreket han.
Direktør Asbjørn Vinjar, NVE —
energidirektoratet, sa i sitt innledningsforedrag at energiøkonomiseringstiltak
fra norsk kraftforsynings side hindres
noe av en for oppsplittet organisasjonsstruktur:
— Sammenslåing til
større og vertikalt integrerte enheter
vil kunne rydde en del hindringer av
veien uten å skape nye.
— Etter min oppfatning skjer arbeidet med energiøkonomisering
til
dels for lite planmessig og på et uklart
grunnlag som er skapt av en sterk,
men forvirrende energidebatt, sa Vinjar, som selv ville prioritere dette.
FOSSEKALLEN
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energiregnskap. Man kan regne seg
frem til hvordan situasjonen er, og til
effekten av forkjellige enøk-tiltak.
TKP, EIK og Vestfold

— Gratulerer med god enøk-innsats!
Ja, det kan Svein Myklebost og Erik Tandberg (bildet) si til hverandre, begge som
representanter for Oslo Lysverker! Myklebost er den som til daglig har ansvaret for
Oslo Lysverkers enøk-innsats. Tandberg er styreformann i Norske Elektrisitetsverkers
Forening.
Oslo Lysverker er kommet lengst av norske el- og energiverker med enøk; enøkavdelingen teller fem medarbeidere, årlig disponeres et beløp på 60 millioner kroner til
enøk-lån / støtte.
Vårt utgangspunkt har vært at Oslo går mot en situasjon med knapphet på
elektrisitet, og at energiøkonomisering i den sammenheng antagelig er både det
rimeligste og det mest effektive virkemiddel å sette inn, fremholder Erik Tandberg. —
Vi kan også allerede fastslå at enøk gir og vil gi utslag.
Svein Myklebost kan opplyse at med den søknadsmengde som nå strømmer inn, vil
årets bevilgning til enøk-lån være oppbrukt allerede til sommeren. Ja, 600 søknader
frem til 1. april i år får man vel si er en god respons!
Foto: storch

Forskning for bedre utnyttelse av
olje og gass fra Nordsjøen.
Kraftutbygging, i første rekke
vannkraft, for å gi mulighet til omlegging til elektrisitet fra bruk av parafin
og lettolje til oppvarming.
Tiltak for å oppnå mindre forbruk av energi for forbrukerne.
Bedre organisering
av norsk
kraftforsyning; større enheter og overgang til energiverk.
Bedre utnyttelse av tilgjengelig
energi, blant annet tilfeldig kraft og lokale energikilder.
Norsk enok-ekspertise

Ledende norsk enøk-ekspertise, anført
av Oslo Lysverker, kunne så føre an
seminaret de neste syv timene med
energiøkonomisering «på norsk»: enøk
i eksisterende og nye bygg/anlegg,
energiforvaltning/energistyring,
energisparepotensial,
organisering
av
enøk-virksomheten
i kommuner og
fylkeskommuner, styrings- og påvirk-
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ningsmidler, statens rolle i enøk, enøk
i energiplanleggingen.
La meg innlede med møteleder Erik
Tanbergs avslutningsord: «. . . praktisk informasjon fra de som har drevet
praktisk energiøkonomisering, slik at
den kan dras nytte av videre også hos
andre.»
Om lag en tredjedel av det norske
energiforbruk går til drift og oppvarming av bygninger. Hver enkelt av
oss bruker rundt 9000 kilowattimer i
året,
fremholdt
avdelingsingeniør
Christian Sinding-Larsen, Oslo Lysverker. For Oslos vedkommende er
sparepotensialet i bolighus anslått til
ca. 30 prosent. Med andre ord: Forbruket kan reduseres med nærmere en
tredjedel. Da er utgangspunktet tiltak
for å redusere energiforbruket uten at
komforten minskes.
Lysverkene har utviklet et eget energiberegningsprogram som skal være
enkelt nok til å håndteres på en liten
lommeregner, kunne Sinding-Larsen
opplyse. Dermed har man et utgangspunkt for å gjennomgå en byggherres

Yrkesbyggmassen forbruker ca. 26
milliarder kihwattimer årlig. Nærmere seks TWh av disse kan spares ved
enøk-tiltak. Dette i følge beregninger
som nå synes godt underbygget gjennom tilstandskontroll-prosjektet (TKP)
og EIK-prosjektet, Energiøkonomisering i kommunale og offentlige yrkesbygg. I det førstnevnte prosjektet, ble
170 tiltak gjennomført i 28 yrkes- og
servicebygg. I EIK-prosjektet ble 212
energisparetiltak kartlagt og 101 gjennomført, i 29 bygg spredt over seks
kommuner. Konklusjon foreløpig er
at 26 prosent av energiforbruket kan
spares inn med tiltak som vil være av
lavere kostnad enn 10 øre pr. kilowattime, kunne prosjektleder
Ulf
Christensen fra Norsk Ventilasjon og
Energiteknisk Forening opplyse.
Foreløpige undersøkelser antyder at
enøk vil gi størst innsparing for idrettsbygg, deretter synes det å være mye å
spare i blant annet .skole- og kontorbygg — og kanskje minst ved sykeinstitusjoner. I løpet av 1983 skal undersøkelser og tallmateriale underbygges
enda sterkere for dette formål; over
100 nye bygg gjennomgås av EIK-prosjektet.
Vestfold Industriforening gjennomførte i 1982 et fylkesprosjekt på energiøkonomisering.
Sivilingeniør
Per
Daniel Pedersen fra Institutt for energiteknikk, kunne fortelle at prosjektet
hadde to hoveddeler: En generell analyse av energiforbruket i Vestfoldindustrien og energiøkonomiseringspotensialet, samt konkrete vurderinger
av tiltak i ti pilotbedrifter. Konklusjon:
«Ytterligere innsats synes berettiget!»
— Det foreligger et betydelig potensiale.
Energibesparelser i området 14 —15
prosent synes realistisk for pilotbedriftene i løpet av en fem års periode,
fremholdt Pedersen. Pilotbedriftene
var to mekaniske verksteder, to bakerier, et presstøperi, et jernstøperi, en
fettherdingsfabrikk, et trelastbruk, en
møbelfabrikk og en metallemballasjefabrikk; alle mindre og mellomstore
industribedrifter.
Krev energibudsjett!

— Det er meget beklagelig at innsatsen for å oppnå energiriktige yrkesbygg ikke har vært større enn den
har. Det ligger her klart store muligheter for å spare vesentlige beløp, sa
sivilingeniør Thore-Kristian Myhre i

Heimelaga
energisparing!
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et innlegg hvor han også understreket
at flere land kan eller har passert oss
på dette området: — Det er med
andre ord åpenbar fare for økt import
og kanskje
både av komponenter
know-how.
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd har i en rapport
antatt at energiforbruket i et gjennomsnittlig yrkesbygg vil tilsvare om
lag 212 kWh pr. kvadratmeter i året.
Thore-Kristian Myhre tillot seg å beregne det tilsvarende til 140 kWh/m2
pr. år. Dermed mente han å kunne
forespeile en besparelse i år 2000 på
ca. åtte milliarder kroner gjennom
enøk — hvis intensjonene realiseres.
NTNF har antydet fire milliarder kroner.
— Energikostnadene ved husoppvarming er ofte en så vidt beskjeden
andel av totale årskostnader for et yrkesbygg at sparestimulansen gjennom
økt energipris blir for beskjeden, påpekte dr. techn. Kristoffer Apeland.
Selv ville han derfor foreslå at man nå
for
innførte energiforbruksrammer
krafttildeling til enkeltbygg, for eksempel på den måte Oslo Lysverker har
planer om å stille krav om energibudsjett for nybygg som basis for kraft-

leveransekontrakt.
Overingeniør Svein Myklebost, daglig leder for enøk i Oslo Lysverker,
kunne opplyse at med en kostnads-

-‘,sf

grense på 22 øre pr. kilowattime er ring av enøk-muligheter overfor beenergisparepotensialet i Oslos eksiste- slutningstagere er dårlig. Det trengs
rende bygningsmasse anslått til 16 pro- spesielt tilpassede politiske og administrative styrings- og påvirkningssent (ca. 1,5 TW11) av totalforbruket.
Med høyere grensekostnad øker selv- midler. Det trengs fiere midler i budsagt energisparepotensialet. NVE me- sjett og fond, og det trengs sentrale
ner at den i løpet av en 20 års periode finansieringsordninger.
Rådmann Arild Skinnemoen, Lier
kan heves til 39 øre/kWh.
El-oppvarmede boliger har det la- kommune, mente det ville være en
veste potensiale, ca. 10 prosent, olje- god tanke at regjeringen nå stilte en
meget betydelig lånekvote i Norges
oppvarmede yrkes- og industribygg
til disposisjon for
ligger høyest med 22 prosent. Det skal Kommunalbank
mye til for ikke å kunne spare 20 pro- dette formål.
Staten burde gjøre alvor av sine
sent i et yrkesbygg, fremholdt Myklenoe svakt formulerte ønsker om å
bost.
Oslo Lysverker har både i 1982 og i styrke fylkeskommunenes rolle i enerTorstein
mente
1983 avsatt 66 miPfoner kroner til giforvaltningen,
energiøkonomiseringstiltak. Frem til 1. Slungård, formann i Akershus Energistyre. — Energisiden må få en bedre
april i år var det mottatt 600 søknader
om enøk-lån/støtte i Oslo, det var gitt behandling i fylkesplanarbeidet i årene fremover, fremholdt han. — Et
tilsagn på i alt 25 millioner kroner.
langt bedre utbygd planarbeid trengs
som utgangspunkt for en skikkelig
Større elverk!
fylkeskommuinnen
enøk-innsats
At enøk-virksomheten møter en rekke
nene.
hindringer av organisasjonsmessig, fiFra NVE's side ble det rettet sterke
nansiell og kunnskapsmessig art, ble appeller til el-forsyningen om, gjenpåpekt av både Ulf Christensen og nom sammenslåinger av mindre el- og
Svein Myklebost. Det er uklare anenergiverk, å få til større og mer slagbåde innen el-forsysvarsforhold
kraftige enheter som ikke minst kan ha
en bedre økonomisk handlingsevne
ningen og på kommunalt nivå: Enøk

er ikke definert som eget ansvarsom-

enn mange små el-verk har i dag.

råde verken politisk eller administrativt. Målsetting og plan for enøk
mangler, tilrettelegging og konkretise-

Sammenslåing til større enheter synes
i mange tilfelle nødvendig for å komme igang med energiøkonomisering.
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Ny, sikkerkraftnødvendig

Nye kraftutbygginger vil være nødvendig foruten det tilskudd som energiøkonomisering vil
gi i form av mindre el-forbruk.
Vannkraften må sees på som en nasjonal ressurs; overskuddsområder må være villige til å
bygge ut ny kraft, og å få til fellesløsninger som sikrer områder med underskudd på sikker
kraft — mot skikkelig økonomisk kompensasjon.
Hvis ikke dette lykkes, synes det som atomkraftverk, eller varmekraftverk i en eller annen
form, ganske raskt kan bli en nødvendighet.

Dette var poenger under «Energi 83»s
tema «Framdrift og rekkefølge i den
videre kraftutbygging». I sentrum for
ordskiftet stod spørsmål som: Får vi
kraft nok? Kan konsesjonsbehandlingen av vassdragssaker effektiviseres? Hva medfører «Samlet plan for
gjenværende vassdrag»?
Et energilovutvalg, med fylkesrådmann Olav Haukvik som formann,
har i en tid arbeidet med å utrede oin
og i tilfelle hvilke lovendringer som
kan være nødvendige for å få et tilfredsstillende lovverk på energisektoren, tilpasset situasjonen i dag.
Olav Haukvik viste til at energisektoren på vannkraftsiden i dag vesentlig
dekkes av tre lover: Vassdragsloven,
Ervervsloven
og Vassdragsreguleringsloven, fra henholdsvis 1940 og
1917 (de to siste). Stortinget har nylig
foretatt enkelte endringer av Vassdragsloven og Vassdragsreguleringsloven for å kunne utsette beslutning om
vassdrag som er tatt med i «Samlet
plan». Et annet spørsmål oppstår når
Samlet plan vil foreligge: å få fremskyndet planlegging og utbygging av
prosjekter som rettighetsinnehavere
kanskje ikke er så motivert for.
Utvalget har funnet pålegg om
utbygging mindre egnet, og mener at
ønsket fremdrift og rekkefølge må
søkes oppnådd uten bruk av et slikt
tvangsmiddel. Ekspropriasjon kan da
synes å være bedre, fremholdt Haukvik.
Utvalget har ellers understreket
at økonomisk motivering er en viktig
forutsetning for hensiktsmessig kraftutbygging; blant annet gjennom inntektsoverføringer til utbyggingskom-
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muner og gjennom kraftprisfastsettelse.
— Oppkjøpsavtaler vil ellers være et
vesentlig virkemiddel,
understreket
Haukvik. Utvalget er kommet til at
oppkjøp av fastkraft (sikker kraft) bør
foretas av Statskraftverkene.
Videre har energilov-utvalget foreslått endringer av Vassdragslovens
ekspropriasjonsbestemmelser
for å
gjøre ekspropriasjon i en samlet plansituasjon enklere. Det er ellers ventet
at utvalget i sin sluttinnstilling, som
kommer neste år, vil gå nærmere inn
på fremtidig drift og organisering av
norsk kraftforsyning. I den sammenheng kan det vel forventes forslag om
sterkere
rasjonalisering,
sammenslåing av mindre el-verk i regionale
enheter og overgang fra elektrisitetsverk til energiverk?
Haukvik rettet til slutt en kritisk appell til kraftforsyningens ledere om å
bedre den eksterne informasjonsvirksomheten: — Dere har altfor lenge
dyrket deres egen ufeilbarhet, og ikke i
tide sørget for å nå frem til offentligheten med informasjon om egne standpunkter og begrunnelser for disse.
Kommunikasjon og informasjon overfor samfunnet har sviktet. Det er altfor
lettvint å skylde på-politikernes manglende evne til å fatte beslutninger.
Kraftforsyningens
situasjon må på
mange måter skyldes ubesluttsomhet i
forsyningens egne rekker med hensyn
til informasjon, fremholdt Haukvik. —
Området er for viktig til å holdes borte
fra offentligheten.
Kjernekraftverk?

Administrerende direktør Tor Terjesen, Vestfold Kraftselskap, var lite op-

timistisk på kraftunderskuddsfylkenes
vegne om å nå frem i forhandlinger
med overskuddsfylkene. — Det er ille
å stille i forhandlinger uten noe alternativ. Krav om bygging av felles kjernekraftverk vil nok melde seg etter
hvert, mente Terjesen. — Det er bare
Statskraftverkene som kan spille en utjevnende rolle, men til dette trengs politisk støtte i en ganske annen grad enn
de har fått i den senere tid. Jeg håper
Statskraftverkene får slikt oppdrag og
slik støtte i tide, fremholdt han.
Terjesen appellerte til at man nå
heller ikke måtte utforme «regler med
detaljstyring
av tempo og rekkefølge
som passer for et sentralisert system,
og bruke dem på et desentralisert system». Om «Samlet plan» la han til:
Det måtte være bedre at noen fikk
gjort noe, enn at ingen får gjøre noe
selv om det skjer i riktig rekkefølge!
— At man må søke konsesjon før
en utbygging gir det offentlige visse
muligheter til å påvirke fremdrift og
rekkefølge. Et forslag om endring av
ekspropriasjonsbestemmelsene
for å
gjøre ekspropriasjon enklere når dette
er nødvendig, virker velbegrunnet og
må anses nyttig, sa Terjesen.

Kompetansestrid

Høyesterettsadvokat
Olaf Trampe
Kindt, formann i et utvalg som har
vurdert om konsesjonsbehandlingen
av vassdragssaker kan gjøres mer effektiv, poengterte at uklare grenselinjer og kompetansestrid
mellom
forskjellige forvaltningsorganer
—
samt manglende koordinering på regjerings- og departementsplan, får ta

hovedskylden for det store tidsforbruket ved behandling av vassdragssaker.
Utvalget har blant annet sett på konsesjonssaker som har pågått i opptil
16 år, og ennå ikke er avgjort. —
Olje-og energidepartementet og andre
fagdepartementer må snarest inngå en
klar avtale om saksbehandlingsregler
for å få bort de uklare grenselinjene
og
kompetansestriden,
fremholdt
Trampe Kindt.
Utvalget har også vist til at det
trengs en styrking av Vassdragsdirektoratet, samtidig som direktoratet må
sørge for klarere rammebetingelser for
faglige utredninger.
— Kanskje kunne man spare adskillig tid, og få en likeså god saksbehandling, hvis man hadde overlatt den endelige avgjørelse i reguleringssaker til
regjeringen, som jo får en sakkyndig
innstilling fra hovedstyret i NVE. hevdet Trampe Kindt.
Forhåpninger om å utrede seg ut av
konfliktsituasjoner, bør man imidlertid
ikke ha: — Vi lever i tegneserienes
tidsalder hvor folk ikke er innstilt på å
granske kilovis av dokumenter. Det vil
derfor ikke være mulig for noen komité eller noe vassdragsdirektorat å
legge opp til en behandling av reguleringssøknader som ikke vil bli gjenstand for kritikk, sa Olaf Trampe
Kindt.

Altaverk

den nye måleenheten

Ved Ulf Arvid Meilænder

Fra nr. 4/1983 av blade
Jernindustri (Organ for
Mekaniske
Verksteders
Landsforening) har vi sakset denne petitartikkekn.
Ulf Arvid Mejlænder er til
daglig ansatt som journalist i Norges Handels- og
Sjøfartstidende, og ban er
nå knyttet til Jernindustri
som bladets nye petitskriben

Felles beste
En paneldebatt med temaet: «Hvordan
dekke kraftbehovet lokalt og nasjonalt» avsluttet seminaret. La oss bare
ta med to korte bruddstykker herfra.
Underdirektør Erling Diesen, NVE:
— Kanskje ville løsningen nå være å
sørge for at alle fylker får underskudd
på fastkraft, for da vil formodentlig
alle parter være interessert i løsninger
til det felles beste. Om vi steller oss
slik at det blir nødvendig å bygge
varmekraftverk for grunnlastdekking i
underskuddsområdene, mens gode utbyggbare vannkraftkilder fortsatt renner i havet, da har både el-forsyningen selv og våre politiske myndigheter lidd et nederlag.
Styreformann Gustav Flisnes, Møre
og Romsdal Kraftselskap — om «Samlet plan» og manglende beslutningsdyktighet i utbyggingsspørsmål:
—
«Det er viktig å legge planer, men enda
viktigere å vite hvor man har lagt
dem», Storm-P.
Og for øvrig syntes alle å være enige
om at vannkraften må betraktes og behandles som en felles, nasjonal ressurs.
I prinsippet . . .

Storch

Det er visst ikke nok med de tradisjonelle måleenhetene når det gjelder
elektrisk kraft. Kilowatt- og megawattime er blitt foreldede begreper —
ubrukelige i moderne debatt om forbru k av prognoser.
Eller kan De tenke Dem en engasjert protestant løfte sitt skjeggfulle ansikt mot skyene og predike sitt budskap i tørre terawatt? En anorakkledt
arm i været til
for i gigawatt å
forklare alt folket nvor latterlig lavt
forbruket blir i 1990, og i hvilke samfunnssektorer NVEs spådommer om
forbruksøkning vil slå feil?
Ikke det. Jeg er igrunnen ikke overrasket. Så deilig at det finnes greie,
norske illustrasjonsmåter som serverer almenheten sannheten på et sølvfat, med frisk lay-out og sånn passe
stor overskrift. Lette, oversiktlige begreper og små tall — så selv vesle Pål
flerde klasse må skjønne at er det
noe vi har nok av, så er det elektrisk
kraft.
Alta-verk, skal det være. Hverken
mer eller mindre. En hendig, liten enhet, godt ladet med fordommer mot et
utbyggingsprosjekt folk flest ikke vet

det døyt om. En fiks, ferdig begrepssalat ispedd noen rettigheter for samer
og reinsdyr — og kanskje et kulturminnesmerke eller to.
Alta-verk — et slagferdig symbol på
unødig rasering av hellig natur til
ingen nytte. Annet enn muligens å
holde liv i NVE.
Det beste med Alta-verkene er at alt
kan måles med dem, og at man kan
måle dem med alt. Når noen tror at
vårt forbruk av elektrisk kraft blir
lavere om ti år enn Regjeringen regner med, blir det fort en åtte —ti Altaverk ut av det. Og hvis vi tenkte litt
mer på å spare på strømmen og
kanskje ruste opp ledningsnettet lite
grann, kunne vi nok spart et par-tre
stykker da også.
Er det ikke fælt, egentlig? Hvis Regieringen hadde vært litt forutseende
kunne vi latt være å bygge ut Alta åtte
ganger, eller vernet naturen åtte
ganger så mye som vi gjør. Eller sagt
på en annen måte: Vi kunne skånet
naturen for inngrep der nettopp De
bor, pluss syv andre steder i Norge.
Landet vårt kunne vært åtte ganger så
vakkert.
Det slår meg at det kan sannelig
ikke være rare greiene, det verket
NVE holder på med oppe i Alta. Et
slikt inntrykk bekreftes for øvrig av en
titt på kartet og planene for prosjektet.
Så egentlig forteller ikke Altaverk-begrepet om annet enn en puslete, liten
plan for å bidra til å varme opp en del
av en altfor kald og en altfor dyr
landsdel. Men det er en annen historie.
Symbol er symbol, og derfor vil Altaverk-begrepet forfølge kraftdebatten
i mange år ennå. Om ti år vil våre barn
neppe kjenne uttrykket «å fyre for kråka». Folk som holder høy romtemperatur eller isolerer dårlig, må antagelig
«legge hele Alta på peisen», eller noe
slikt.
Forfedrene vil bli dømt av neste generasjon, fordi de ikke lyktes i å stoppe
raseringen. Vi la under oss Alta-verk
mengder, kanskje et tresifret antall.

Og alt sammen til ingen nytte. For
det regnet jo så mye i fjor .
FOSSEKALLEN
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Informasjonsfremstøt fra ELI og NVE:

Møtnorskhaftforsyning
20, —22. april i år arrangerte EL1 og NVE sitt 15.
pressekurs under tittelen:
Møt norsk kraftforsyning.
Kurset bie holdt på Rauland Høgfjellshotell, men
innbefattet også besøk på
en del kraftstasjoner i Telemark.

Kursdeltagere får informasjon om hvordan kontrollrommet virker på Mår kraftverk

Forholdet mellom norsk presse og
kraftforsyning har ikke alltid vært så
godt som man kunne ønske, og ofte
har motsetningene vist seg å skyldes
informasjonssvikt
fra
kraftforsyningens side.
Ved NVEs informasjonskontor og
ELI (El-forsyningens Informasjonstjeneste) ser man på dette som et alvorlig
problem, og man prøver i fellesskap å
bedre kontaktnettet til massemedia.
De såkalte pressekurs er et ledd i
dette arbeidet. Journalister fra dagspresse, lokalpresse, fagpresse, NRK og
ulike informasjonskontor
får anledning til å sette seg inn i hvordan vannkraft utvinnes og distribueres ved besøk på anlegg og kraftverk, og de får
møte representanter for kraftforsyningen gjennom foredrag og debatt.
Kraftstasjonsbesok
Pressekurset i vår ble lagt til Telemark
fylke, som rommer det meste hva
kraftutbygging angår. Besøk på små og
store, gamle og nye kraftstasjoner sto
på programmet, og deltagerne ble tatt
pent i mot både på Årlifoss, Sundsbarm, Tokke og Mår. Befaringene var
arrangert i samarbeid med SKK (Skiensfjordens kommunale kraftselskap).
Det legendariske Vemork Kraftverk,
hvor man for tiden planlegger industriarbeidermuseum,
fikk man dessverre bare et glimt av i forbifarten.
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Kraftforsynin gen orienterte
Kursets andre dag var satt av til foredrag. Fra NVE møtte generaldirektør
Sigmund Larsen, underdirektør Erling
Diesen og fagsjef Knut Ove Hillestad.
Larsen tok opp temaet om fremtidens
mulige kraftmangel, mens Diesen la
frem synspunkter på vannkraften som
vår viktigste energikilde. Hillestads
område var naturlig nok landskapspleie, og hans lysbildemontasje var et
populært innslag.
Men også representanter fra andre
deler av kraftforsyningen var invitert
til å gi sine bidrag. Administrerende direktør Hermann Hanssen fra NEVF
(Norske Elektrisitetsverkers Forening)
redegjorde for el-forsyningens oppgaver, og han la vekt på emner som energiøkonomisering, nettforsterkning og
overgang til energiverk.
Fra Samkjøringen møtte direktør
Rolf G. Wiedsvang, og hans bidrag
var et innlegg om vannkraften som
nasjonalressurs. I sitt foredrag konsentrerte han seg naturlig nok om
Samkjøringens oppgaver i denne forbindelse.
OED (Olje- og energidepartementet)
var også representert, idet ekspedisjonssjef Hans-Ludvig Dehli redegjorde for myndighetenes behandling av
vassdragsutbyggingssaker.
Dessuten

møtte direktør Bjørn Dølven fra SKK
og la frem SKKs erfaringer med overgang fra lokalt el-verk til energiverk.
Paneldebatt og plenumsdebatt
Kursets siste dag var viet paneldebatt
og plenumsdebatt, og tema for debatten var: Hvor mye får kommunene
igjen for kraftubygging? I panelet satt
rådmann Ingvald Godal fra Vinje
kommune (formann i Landssamanslutninga av Vassdragskommunar),
fylkesrådmann for Telemark, Olav
Haukvik (formann i Energilovutvalget), direktør Per Sødal (formann i
Vassdragsregulantenes
Forening) og
generaldirektør
Sigmund
Larsen
(NVE). Redaktør Tor Inge Akselsen
(ELI) ledet debatten.
Det kom ikke til enighet mellom
debattantene, men kursdeltagerne fikk
et godt innblikk i hvilke politiske
problemer man står overfor ved en
vassdragsutbygging, og hvilke spørsmål som står sentralt i debatten.
Siste post på programmet var plenumsdebatt, der kursdeltagerne fikk
slippe til med sine synspunkter og
spørsmål. Debatten foregikk i en avdempet tone og under rolige forhold.
Det er dermed ikke sagt at deltagerne
ikke hadde motforestillinger, men etter
tre dager med fullspekket program
trengte nok noen og enhver en rolig
stund til å fordøye det hele.

Skuddmot
forskjelligemål
Ved fagsjef Jon Tveit, EE

I Fossekallen nr. 5/1983 har Torbjorn
Paule, Norges Naturvernforbund, en
artikkel: «Kraftsalve med skivebom».
Artikkelen krever et svar fra ansvarlige
for energidekningen. Jeg synes Paule er
svært nær skivebom i den faglige del av
artikkelen. Det er vanskelig å forstå denne
annerledes enn at hensikten er å
feilinformere om planleggingen som
utfores, og i så fall har vel Mette Kjeldsberg
skutt minst en nier. Det er fristende å vise
til intervjuet i Fossekallens nr. 9/1982 med
Paule. Han innrommer der å seile under et
bestemt flagg, og at det er mye spill for
galleriet.
Fagsjef Jon Tveit, EE

Vi som er ansvarlige for en samfunnsøkonomisk planlegging kan ikke ha et
slikt utgangspunkt. En konsekvens av
det er at vi vanskeligere får våre synspunkter inn i massemedia.

Gode erfaringer

med pressekurs

Kurset var godt planlagt og forberedt,
programmet variert og informativt.
Dette syntes det å være enighet om
blant deltagere, bidragsytere og arrangører. Arrangørene har tidligere
hatt gode erfaringer med pressekursene — god pressedekning og ikke
minst nye kontakter innen pressen.
Også denne gang hadde kurset positiv virkning. Kraftforsyningen fikk
spalteplass både lokalt og sentralt —
ikke bare ros, men fornuftige innlegg
der journalisten hadde godt grunnlag
for sine uttalelser. Dette bør være utgangspunktet for en konstruktiv dialog
mellom kraftforsyningen og massemedia.
Med de midler man i dag har til rådighet for informasjon inneri kraftforsyningen, synes pressekurs å være en
fornuftig investering. Arrangørene gir
også uttrykk for at de fortsatt vil satse
på slike kurs — og muligens i noe
større utstrekning enn tidligere.

Fastkraft eller garantert kraft

Fastkraft eller garantert kraft er kraft
som skal leveres med en minste leveringssikkerhet. Denne er ikke tilfeldig
valgt. Hos oss har den sammenheng
med at vår elektrisitetsforsyning er
basert på vannkraft, og at energiproduksjonen derfor varierer svært mye
fra våte til tørre år. Setter vi produksjonen i et middels tilsigsår til 100% ,
kan et ekstremt nedbørsår gå opp i
115 %, mens det nedbørfattigste år
kan gå ned i 79 % i følge statistikken.
På dagens utuyggi%'snivå tilsvarer
forskjellen mellom ekstremår ca. 30
TWh som er mer enn hele Danmarks
årlige elektrisitetsforbruk.
er dessuten
Leveringssikkerheten
basert på forbrukernes krav og økonomiske vurderinger. Dersom leveringssikkerheten ble svekket, ville forbrukerne tape på det. Eksempelvis kunne
det bli nødvendig med installasjon av
reserver hos forbrukerne basert på
andre energibærere som kull eller olje,
og dette ville falle dyrere for samfunnet og forbrukerne.
En bedre leveringssikkerhet vil på
den annen side kreve en ytterligere
kraftutbygging som ville koste mer
enn nytten. Med andre ord har man
forsøkt å legge leveringssikkerheten på

det økonomiske optimale nivå sett fra
samfunnets side.
Hvordan kan det så være økonomisk optimalt med så høy leveringssikkerhet som 99,6% . Er ikke det tilnærmet det samme som 100 %? Nei, det
mangler mye på det. 99,6 % vil si at
dersom dagens kraftverker ble drevet
gjennom 30 år med vanntilgang slik vi
har registrert den i årene 1930 —1960,
og belastningene både av fastkraft og
tilfeldig kraft var den samme i alle år,
ville det samlet over disse 30 årene bli
en svikt i fastkraftleveringen på 0,4% .
Uheldigvis vil imidlertid det vesentligste av denne svikten falle i ett av
årene. Den vil på grunn av de store variasjonene i vanntilgangen ikke fordele
seg jevnt over alle år.
Det tørreste år vil vi få en svikt på
5 —7 % regnet på årsforbruket. Dette
innebærer en svikt på rundt 10 % i
vinterhalvåret hvor det meste av svikten vil inntreffe. En slik konsentrert
svikt er meget hard, og vil føre til store
problemer i næringslivet og for alle
som har basert oppvarming av hjemmene på elektrisitet.
«Avsavnsverdien» som Paule omtaler, er et forsøk på å tallfeste de økonomiske tap som forbrukerne lider
ved svikt i fastkrafttilgangen. Disse
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«avsavnsverdiene» er en viktig faktor
ved fastsettelse av leveringssikkerheten, og vi har anvendt denne størrelsen i planleggingen fra rundt 1965.
Den er ikke blitt justert år om annet i
takt med den synkende kroneverdi, og
vi fant det på sin plass å gjennomgå
«avsavnsverdiene» grundig på nytt.
Oppdraget ble satt bort til «Gruppen
for ressursstudier». Det er ikke riktig
som Paule hevder, at gruppen generelt
kom frem til lavere avsavnsverdier.
Ressursgruppens kurve starter på lavere verdier enn den kurve som har
vært anvendt, men skjærer så gjennom denne og havner på høyere verdier. Innen kraftforsyningen vurderer
vi for tiden hvordan vi kan anvende
resultatene av Ressursgruppens arbeid. Det er en rekke forhold man må
ta hensyn til, for eksempel: juridiske
forhold ved eksisterende kontrakter,
ulik sammensetning av forbruket hos
kraftselskapene og forholdene til markedet for tilfeldig kraft. De ansvarlige
for kraftforsyningen har ikke anledning til å løpe lettbent over disse forhold.
Paule skriver også noe om økonomisk bestemmelse av fastkraftnivået.
Her er han ikke en gang inne på
«skytebanen». Han omtaler i uthevet
form «Kraftforsyningens
forventede
inntekter». Hverken i langtids- eller
driftsplanleggingen av fastkraftnivået
er disse inne i bildet. Derimot er målet
en samfunnsøkonomisk
planlegging.
Paule trekker altså her bastante slutninger på fundamentalt feil grunnlag.
Det vil føre for langt å forklare dette
her. Jeg inviterer i steden Paule til å
stikke innom for oppklaring, dersom
han er interessert.

Tilfeldigkraft
Paule skriver at det er langt riktigere å
gå ut fra den midlere kraftproduksjon
enn fastkraftdekningen. Det må bero
på en misforståelse at disse to begrep
settes opp mot hverandre. Skulle fastkraftnivået vært satt lik midlere årsproduksjon, ville det bli underdekning
i ca. halvparten av årene, og underdekningen i det tørreste år ville kunne gå
opp mot 30 % .
I planleggingen legger vi den totale
vanntilgang i alle år til grunn, og vi
forsøker å finne frem til den fordeling
mellom fastkraft og tilfeldig kraft som
gir det beste økonomiske resultat for
landet. Innenlands selges tilfeldig kraft
til forbrukere som kan veksle mellom
flere energibærere. Det beste eksempel
her er forbrukere som kan dekke sitt
varmebehov enten fra en oljefyrt kjel
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eller en elektrokjel. Fordi slike forbrukere ikke får problemer dersom de må
unnvære elektrisk kraft, kan de anvende tilfeldig kraft som ikke garanteres med noen bestemt leveringssikkerhet.
Tilfeldig kraft anvendes for eksempel når forbrukeren tjener på å bruke
det istedenfor olje. Vi har arbeidet intenst for å få utvidet elektrokjelmarkedet i landet de siste årene. Bakgrunnen
for det er at det er meget lønnsomt å
erstatte oljeforbruk med tilfeldig kraft.
I dette planleggingsarbeidet tar vi med
andre ord hensyn til alle aktuelle energibærere der slike kan anvendes alternativt til hverandre.
Eksport av tilfeldig kraft bekymrer
Paule, ser det ut til. Eksport skjer i
vannrike år når vi har overskudd av
tilfeldig kraft som vi ikke kan utnytte
selv eller som landet tjener mer på å
eksportere enn å anvende innenlands.
Er Paule uenig i at vannmassene som i
vår har skapt oversvømmelser og store
skader på sin vei mot havet, får gå
gjennom turbinene og på den måten
skaffe landet eksportinntekter? I vår instruks ligger det helt klart at vi skal
vurdere samkjøringsforbindelsene
til
utlandet som et alternativ når det gjelder salg av tilfeldig kraft og import av
kraft i tørre år. Importmulighetene i
tørre år gjør at vi har økt vårt fastkraftsalg med 4 TWh/år fra dagens system
utover hva vi kunne solgt uten disse
internordiske ledningene.
Til slutt en kommentar til Paules
utsagn om at vi har hatt en netto
krafteksport på over 3 TWh/år siden
1976. Ser vi på hvert enkelt år, var det
netto import i 1977, og denne kunne
blitt betydelig større dersom vår kraftintensive industri ikke hadde hatt
problemer det samme året. På grunn
av konjunktursvikt tok den ikke ut all
sin fastkraft. Maksimal eksport hadde
vi i 1982 på 5,9 TWh. Dette var et
meget godt vannår.
Vinteren vi har bak oss, ga for hele
landet samlet en nedbør på hele 151 %
av normalt. Det er dette vi registrerer
som flom nå. For å tjene penger og for
å redusere flommene har vi kjørt ned
magasinene mest mulig ved blant annet å eksportere tilfeldig kraft. At den
kraftintensive industri også i 1982
hadde store problemer er vel kjent, og
dette har ført til ekstra store kraftoverskudd. Med andre ord gir årene etter
1976 et godt bilde av den betydelige
variasjon i krafttilgang man opplever i
gode og dårlige vannår og ved andre
tilfeldige variable som konjunkturer og
temperaturforhold.

Norge er avhengig av inntekter på
eksport av varer og tjenester. Hvorfor
skal vi så ikke eksportere tilfeldig kraft
i de år vi har overskudd og dermed
tjene gode penger?
I Danmark fører import av kraft fra
Norge til at de kan stanse noen av sine
kullfyrte kraftverk. Fossile brensler
spares, begge land tjener penger, og
sur nedbør over våre fjell avtar. Er
ikke dette også naturvern?

Ny fagsief
obe-og energidepartementet
har tilsatt Bo Wingård som
avdefagsjef ved 1-1ydrologisk
ling under Vassdragsdirektoratet fra 15. august 1983.
Bo Wingård startet sin karriere. i NVE høsten 1965. Han
for FN'hadde
permisjon

oppdrag i
Tanzania
1969—1971 og 1978—1979.
Den 1. januar 1977 ble han
kontorleder fOr DatakoMoreti
Hydrologisk avdeling, og tjenestegjør nå som fagsjef ved
Avdeling for vasskraftundersøkelser, en stilling han har innehatt siden april '1981.

Nedsnødde
antennetårn
Den forgagne vinteren har vært
særdeles snørik i Syd-Norge,og
da spesielt på breene. Det 7,5
meter høye tårnet på Nigardsbreen, som er avbildet på forsiden av Fossekallen nr. 3/1983,
er blitt vekk i løpet av vinteren.
Et tårn et annet sted på breen
som var like høyt, syntes så vidt
over overflaten.
På Alfotbreen i Nordfj•rdble
det også satt ut to likehøyetårn
sist høst. Inne i disse ble det
festet lange aluminiumsrør som
raget tre meter over tårnet slikat
toppen var 10,5 m over
overflaten midt i oktober.
slutten av april stakk det ene
røret ea. en meter over
snoovertlaten, mens det andre
var helt nedsnødd.
Nils Haaketisen

1983, et «glansår»
for Statshaftverkene?
S. Kroken, SPK

selge mens prisene er høye, tvinges vi i
år til å selge betydelige kraftmengder
midtsommers mens prisene er lave. Vi
regner også med en del overløp fra
magasinene.
Men hovedkonsekvensen av det gode vannår er at vi stort sett kan dekke
salgskontraktene
fra egne verk og
unngå store kjøp av tilfeldig kraft.
Samtidig vil eksporten gi et solid bidrag til driftsresultatet. Det forventede
økonomiske resultat (avregning
+
prognose) av krafteksporten er vist i
figur 2. Eksporten «bør bli» rekordhøy både i kilowattimer'og kroner, og
vi anslår verdien til å bli noe under
800 millioner kroner i 1983, noenlunde likt fordelt på Sverige og Danmark.
Danmarksleveringen fortjener spesiell omtale. Etter planen skal vi eksportere 4,3 TWh, det vil si 490 MW i
gjennomsnitt over året! Legger vi eksportverdien i 1982 til antatt verdi i
1983, kommer vi opp i drøye 700
millioner kroner. Når vi samtidig regner med å gå ut av 1983 med rekordmagasiner, kan vi i ettertid sette inntekten av kabelen for Norge praktisk
talt lik eksportverdien disse to år. Alternativ «anvendelse» ville vært spill.

«Det er intet problem å
spå, iallfall ikke om fremtiden.» Delvis basert på
denne ubetydelige omskrivning av Storm P's
kjente ordtak, har SP nå
begynt å lage løpende
prognose for kraftomsetningen
i inneværende
budsjettår. Noen resultater fra dette arbeidet kan
ha interesse for Fossekallens lesere.

1983 tegner til å bli et meget godt
«vannår». Magasinfyllingen 1/ 5 1983
var unormalt høy, og samtidig var
«snømagasinet» anslagsvis 4 - 5 TWh
over normalt for Statskraftverkene.
Dette vil medføre at ellers godt regulerte magasin i sommer må kjøres
nesten som elvekraftverk. Våre planer
for kjøring av egne verk, og tilhørende
tilfeldig kraft omsetning, er vist i figur
1. Mens vi normalt prøver å kjøpe
tilfeldig kraft mens prisene er lave, og

800
MW

Noen kilowattimer kunne vi nok levert ekstra til Sverige, men pengemessig ville dette ha liten betydning på
grunn av nettmessige begrensninger
ved høye priser. Vi sender vennlige
tanker til kabelens fedre som investerte 500 millioner kroner på norsk side.
Vi er altså inne i et godt år og
regner med å få 3400 millioner kroner
i inntekter av kraftsalget. (Nullene må
leses med andakt.) For oss ved SP
betyr dette ekstra utfordringer. Det er
nettopp i de år da «råstoffet» er rikelig
eller knapt at en god produksjonsplanlegging (vanndisponering) har størst
betydning for driftsresultatet. Friheten
i planleggingen illustreres for øvrig i
figur 1. Kjøp, salg og egenproduksjon
kan kombineres på utallige måter, alle
med forskjellig virkning på det økonomiske resultat.
Alt i alt regner vi med at «SP's
bidrag til årets driftsresultat», det vil si
kraftomsetningsbudsjettet,
vil
bli
400 - 500 millioner kroner bedre enn
budsjettert. Forutsetningen for dette
hyggelige resultat er selvfølgelig at SP
får beholde en stabil mannskapsstyrke,
men dette er vel Personalavdelingen
klar over?
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«ÅNDEN FRA BLEIK»,
En historiefra elektrisitetensbarndomi nord
Ved Leif-Harald Andreassen
elektrisitetseksperten slå fast at det vil- mannsskap var det som reddet den
«Ånden fra Bleik» er ikke et spøkelse,
le la seg gjøre å produsere elektrisitet
men et nord-norsk begrep om samarverdifulle generatoren.
beidsvilje og solidaritet. Det som mer
der. Allerede samme høst gikk bleikMindre dramatisk var det ikke da
væringene med Nordheim i spissen i turbinakslingen
enn noe annet bidro til at dette begreskulle fraktes over
gang med anleggsarbeidet. Til å finanpet ble skapt, er innsatsen som ligger
fjellet fra Andenes til Bleik. Snø, vind
siere dette prosjektet ble det samlet inn
bak det første bygdekraftverket nord
og sjøspøyt forvandlet ofte fjellsidene
for Trondheim. Så tidlig som 9. okto200 kroner hver fra hver husstand på
til isbarrirer.
For i det hele tatt å
Bleik.
ber 1904 kunne bleikværingene for
komme over fjellet var det spent en
første gang slå på bryteren og la fenokraftig kjetting men kunne dra seg opp
menet elektrisk lys strømme inn i sine
En av dem som kjenner best til fjellsidene med.
stuer.
Bleik-kraftverkets historie er den snart
Emballert i en tung trekasse plasserte fraktemannskaBleik ligger langt
pet akslingen på en
fra de sentra hvor
den tekniske utviktrekjelke, og den
ling foregikk, spestrabasiøse
turen
sielt for 75 —80 år
fra Andenes
til
siden. Det lille fisBleik kunne bekeværet ligger på
gynne. Vel opp på
nordvestsiden
av
fjellet tok karene
Andøya med det
seg en velfortjent
mektige Norskehahvil. Plutselig falvet som nærmeste
ler bunnen ut av
nabo. Høst og vinkassen, og akslinter var det veiløgen
forsvinner
se kystsamfunnet
som er sølvglinsnærmest isolert fra
ende torpedo nedomverdenen. Hverover
fjellsiden.
ken den geograSlukøret
vender
fiske
beliggenhet
gjengen tilbake til
eller kommunikaBleik, og akslingen
sjonsmulighetene
regnet de som tapt.
skulle tilsi at Bleik
En tid senere fant
skulle være i forde akslingen helt
Elverksjef Åsmund Karlsen, Andøya kommunale kraftlag, står foran det som er
reste rekke på et så igjen av det snart 76 år gamle kraftverket på Bleik. I mer enn 50 år skaffet
uskadd, takket vækraftverket innbyggerne på Bleik elektrisk kraft
teknisk
avansert
re en svær snøfonn
område som eleksom hadde sørget
trisitetsproduksjonen var. Det var ån80 år gamle Andor Heimtoft. Han for en myk landing etter den ville ferden.
den fra Bleik som gjorde dette mulig.
forteller: «Martin Nordheim måtte
Den 9. oktober 1904 ble strømmen
Bleikværingen Martin Nordheim
være en troverdig person. Fra hver av satt på. Fra den fem meter høye trevar levende interessert i alt som hadde
de 35 husstandene på Bleik ble det demningen var det et fall på ti meter
med ny teknikk å gjøre. På en av sine
samlet inn 200 kroner, og ved siden
ned til turbinen. Likestrømsgeneratoreiser traff han tilfeldigvis en av dem
av en skikkelig dugnadsinnsats på ca. ren på 25 kW var i bruk frem til 1930.
som hadde vært med på å gi Hammer200 timer pr. person, var dette tilstrekEtter ombyggingen i 1931 ble en ny
fest den første gatebelysningen i Norkelig til å finansiere prosjektet.»
150 kW generator tatt i bruk. i 1946
ge. Vedkommende fortalte hvordan
gikk man over til vekselstrøm, fortelvannkraften ble utnyttet i Hammerfest
Generatoren var det skikkelig di- ler Heimtoft.
og andre steder, og da Nordheim kom
mensjoner over, og det var under
Fra det første kraftverket var det ca.
til å tenke på Bleikvannet som lå like
ganske dramatiske omstendigheter den
35 husstander som fikk strøm til lys. I
ovenfor gården hans, fikk han overtalt
ble fraktet fra Andenes til Bleik. På to
hvert hus var det tre-fire lyspunkter og
sitt nye bekjentskap til å bli med til
robåter konstruerte man en plattform
et par i fjøsene. Helt fram til vippeBleik for å vurdere mulighetene for
til generatoren, men før båtene kom til måleren kom i 1918 klarte man seg
elektrisitetsproduksjon fra Bleikvanbestemmelsesstedet
holdt
havdønuten strømmålere, og abonnentene
net.
ningene fiere ganger på å sende både
betalte en fast strømpris på én krone
Etter befaring til Bleikvannet kunne
båter og last til bunns. Godt sjø(Fortsettes side 34)
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Vi slårpå krunanstål

For oss som er oppvaksne i same kommune som Åmdalsverk, var dette ein
gong eit av dei store navn ved sida av
Sulitjelma. Dei hadde sit eige språk, sin
eigen livsstil, og var som ein stat i staten.
Men det var ein ustabil arbeidsplass og
ein del av arbeiderane kjøpte seg rimelege småbruk og dreiv desse ved sida av
gruvedrift, veg- og jernbanearbeid.
Ofte var desse i starten ikkje så svære
garddrivarar, men dei dyrka jord — nybrot — for bruke spade, spett og feisel
kunne dei. Så fekk dei seg også opp hus
— og her vart fagkunnskapane nytta:
Dei kila stein og mura.
Når ein er oppvaksen i eit bygdemiljø, så sterkt merkt av anleggsånd, vil
ting og tankar frå denne tid, aldri bli gløymde. Og er det så vart at ein med slikt
grunnlag, eigentlig alltid har vore heime
i sluskens rekker. Ein var ikkje store karen før en togg bark, spytta brunt og
snakka svensk: «En pris svensk snus,
hva!» Så sette ein lua godt på snei,
spente livreima ut og ned, og sid i bukseræva betrakta omgivelsene med overlegen verdensmine: «Hva pokker gjer ni
hår? Slår på krunan stål, ta meg fanan!»
Og når ein så fekk tak i ein bor og feisel, så var det å stille opp på ein stor stein
og bore. «Ei-pikke» kalla ein det når ein
snudde boren med eine handa og slo
med den andre. «Ansette» var vanskeleg. Men når ein hadde fått eit lite hol i
steinen, med styring for borskjæret, var
det verste gjort. Men ofte var det gråt og
såre fingrar.
Og det var ikkje så rart at dette med å
bore — kile stein — fanga interesse, for
det var verkeleg fag. Desse erfarne gruvesluskane leita stein som var kløyv
saumfor og plassera hola rett veg og på
linje; før blekker og kilar vart sette i. Og
ein høyrde kor det knaka i steinen for
kvart slaget, før den motvillig rivna og
sprakk rett, så mursteinen vart som skoren av ost.
Å plassere hol rett, var ikkje alltid så
lett, men å bore var noko ein etter kvart
lærde. Største stasen for den unge var å
slå på boren, men den erfarne veit at å
snu er vel så viktig. Boren skal ligge
stødt i hendene på snuaren, og når ein
borar korte hol og ikkje kan bruke vatn,

skal snuaren halde holet mest mogleg
reint for borstøv ved å støyte boret fast i
botnen av holet ein ekstra gong millon
kvart slaget. Såleis pumpar han borstøvet opp av holet. Dette skal gå rytmisk,
utan at bornakken vinglar. Den ferdige
mursteinen vart så ofte transportert
lange vegar til fløs eller stogemur. Her
vart både holsett og piggsett bruka, for
kvar stein skal liggje stødt i muren og
låse mur-rasta til eit samla fast grunnlag
for neste rast.

Ja, dette var første møte med ein del
av anleggsyrket før maskinene kom for
fullt. Også på veganlegg var det handbo.ring til etter krigen. Og her er det sjølsagt
posboring. Ein snur, og ein slår. Og ein
har to typer —liggarar og standarar, og
ein brukar vatn i holet. For at vatnet
ikkje skal sprute ut av holet for kvart feiselslag, måtte ein ha borslarve. Dette
kunne være ei gummiplate med hol som
slutta godt om borstanga, og dekte holet. Ofte vart desse laga av bar eller kvist.
Den første arbeidsdagen på veganlegg var ein stor dag — og spesielt da
dette var ei fjellskjering.
Den mest sinna karen i laget skulle
være læremeistaren. I starten var ein
sjølsagt nøydd å slå varsamt for ikkje å
øydelegge hendene til kameraten, og då
liggaren (holet) var ein god halv meter,
skulle vi klunse. Det vil seie at to mann
slår på bora, som no snur seg sjølv, ein
på høgre og ein på venstre side. Og då
kan de vel tru nybyrjaren slo for fullt!
Den blanke kvite prikken på bornakken
vart større og større, så også bornakken
og etter nokre regelrette bom, rauk sjølsagt skaftet, og feiselen for borti beina
på kameraten. Og så kom den første
leksjonen. «Bruk vet, gut, eller får du
slutte!» Så i veg og skjefte feiselen og
på'n igjen. Men korreksen slutta ikkje
med dette. Den heldt fram i smia. For
det første skulle alle bora snu rette vegen
og så fekk smeden sjå bornakkane.
Skrellslag øydelegg også skjæret, og no
hadde den erfarne busen si store moro,
for no tok smeden seg skoleringa og den

nye boraren. Han gjekk noko meir varsamt til smia neste gong.
Men eigentlig hadde ein ikkje full
glede av boringa, før ein hadde lært å
slå. Då gjekk det så lett og ledig. Ein
kjende kor boren sokk for kvart slaget,
og bornakken hadde sitt blanke merke
midti.
Det å bore var ei sak, men å plassere
holet rett i ei stor salve, var noko heilt
anna. Og dette ansvaret låg hjå basen.
Mitt første møte med brenning, var så
klart ikkje noko stor salve. Men etter ei
kort orientering frå kameraten, skulle
eg bruke viskaren og han tenne lunta.
Og eg førde viskaren med gubben —
fenghette og lunte, varsamt mot botnen
av holet, vrei viskaren for å fri den frå
tenngubben og drog så viskaren ut —
og så fylgde gubben med! Kameraten
skreik: «Kast!» Men eg hadde lyst å
prøve ein gong til, og da gubben fylgde
ut tredje gongen, var kameraten i fullt
firsprang nedover ei steinrøys. Eg vart
forfjamsa, kasta gubben rett ved beina
hans. Eg gløymer aldri det fortvila andletet då dynamittgubben eksploderte —
heldigvis i eit djupt hol i steinrøysa så
ingen var skadd.
Så var det å love for basen dyrt og heilagt betring.
Ved brenning hendte ofte ulykker.
Karane hadde ikkje fri ammunisjon —
og skulle spare. «Gryta» vart glovarm,
og det var forbode med ny brenning før
«gryta» vart kald. Her skulle da brukes
vatn. «Gryta» vil sei at det innerst i borholdet vart eit større og større rom for
sprengstoff ved kvar brenning. Ein
skulle da beregne gryta i forhold til den
sprengstoffmengde som fjellet burde ha
for at salva skulle «kaste» passe og få lett
og god røys å laste. Det var såleis ikkje så
lett å beregne «letting» av fjellet og størrelse på gryta for kvar brenning. Det var
såleis alltid spaning ved store salver.
Det var også moro å høyre dei ymse
basane rope sine: «Varsko her», «Fyr
var her» og «Kom igjen». Ein kjende dei
på målet. Det lydde så klart frå lag til lag
og svara ofte i fjella.
Men arbeid i ei fjellskjæring vinterdag, kunne ofte vere hardt, særlig i dår(Fortsettes side 2 7)
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Kanaldirektør
Alexander
JosephWaligorski
Ved Bård Andersen

I slutten av januar hadde NVE besøk av en polsk siyilingenier og historiker, dr. Boreslaw
Orlowski. Han skal skrive en bok om en interessant landsmann, Alexander Joseph Waligorski,
som blant annet arbeidet i Norge i 1838 —1855, og ble forfremmet til kanaldirektør. Han fant
mye stoff av interesse i NVEs administrasjonshistorie, Kanalvæsenets historie og i Forbygningsavdelingens kartarkiv fra ca. 1840. Han var også med på et par befaringer, blant annet til
Bandak-kanalen, hvor Waligorski hadde deltatt 1 planleggingen.
Orlowski fikk verdifull bistand i Riksarkivet og på Universitetet i Oslo, hvor han holdt et par
interessante historiske forelesninger.
Vi har fått anledning til å gjengi en artikkel i Fossekallen som Orlowski har skrevet om
Waligorski. Vi har bare funnet plass til et relativt kort utdrag.

«Den store emigrasjonen»

grunn av deres kulturelle bakgrunn.
Etter nederlaget for det polske novernEtter hvert ble de polske ingenioreberopproreti1831flyktetflereavnesomvarutdannetiFrankrike.
deltagerne fra landet. Flyktningene var
spredt over hele verden (som oftest
for det meste unge offiserer, både ideasom et resultat av politiske hendelser
listiske og intellektuelt begavede. Fluksom «The Springtide of Nations» og
ten blir vanligvis kalt «Den store emiKrimkrigen). Alexander Joseph Wagrasjonen».
kom til Norge og arbeidet
Kartlegging av
emigrantenes
virksomhet

Derfor erdeinteressertiopplysninger omWaligorskis
ingeniørkarrierei Norge.Den
tradisjonelle historieskrivingen omtaler bare Waligorski i forbindelse med de polske
18-hundretallet,
opprørene
på
Krimkrigen og forsvaret av Paris i
1870 Hans tekniske aktiviteter er
fullstendig oversett
og glemt, noe som
hyppig skjer. Det
hender ofte at nåtidens forskere avdekker
uventede
tekniske elementer
i biografier
om
menn som er kjent
som
stridsmenn,
poeter og forfattere.

Nyere
forskning
har avdekket hva
de polske emigrantene oppnådde på
det tekniske plan.
En stor del av
emigrantene
var
ingeniører. Grunnen var muligens
at de kunne bruke
Alexander Waliden tekniske utgorskis bakgrunn
dannelsen
i den
Alexander
Walifremtidige kampen
gorski ble født 26.
for Polens selystenfebruar
1802 i
dighet (noe alle
Dragoni, en liten
polske emigranter
landsby ved Craventet på med stor
cow. Familien tilutålmodighet).
Et
Historiker, dr. Bo reslaw Orlowskivenstre)
i samtale med driftsbestyrer Helge
Talseth. Vrangfoss sluser i bakgrunuen.
hørte overklassen,
opphold i Frankriog tiltenkt en milike ga mulighet for
tær karriere, beå få tekniske kvalifikasjoner. På det tekniske området
her i perioden 1838 —1855. Polakkegynte han i 1818 på den militære
kunne utlendinger stort sett konkurne forsøker nå å rekonstruere hva
skolen i Kalisz. 1 årene 1820 —1822
rere med lokalbefolkningen,
mens
gikk han på Applique Artilleri og
utlendige polakker utforte av tekniske
bedrifter i utlandet i det 19 århundre.
andre områder var stengt for dern på
ingeniorskole i Warszawa, og ble for-
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«Vassfaret» 1983
Rana-verkenes bedriftsidrettslag avviklet i tradisjonell stil årets skirenn
10. april. Rennet ble arrangert på
«Sagtomta» like ved NVEs boligområde, Vesterli, i Korgen. Oppslutningen var god, og solen skinte fra
skyfri himmel.
Rennledelsen hadde som vanlig
nedlagt et grundig forarbeide, noe alle
fikk erfare ved et prikkfritt arrangement. Løypene var velpreparerte, og
selv om sol og varm vind ga klisterføre, var forholdene like for alle.
I den gamle messa fra anleggstiden
ble det servert forfriskninger, slik at de
som ville slappe av mellom dystene,
kunne få seg en godbit.
Dagen ble avsluttet med premieutdeling, og det var premier til alle deltagere. Generaldirektørens premie, som i
år var satt opp i klasse over 42 år, ble

fremmet til «Second Lieutenant» i en
infanterienhet. Fra 1826 underviste
han i matematikk og topografi ved
skolen Warszawa Applique. I 1829
ble han dekorert med St. Stanislavs
Orden for sine gode resultater som
lærer. Han tok del i novemberopprøret, og etter nederlaget emigrerte han
til Frankrike. I årene 1835 —1836
gikk han på «Ecole application de
l'Artillerie et du Genies» i Metz. Det
ble et vendepunkt i hans liv. Før han
kom til Norge arbeidet han som sivilingeniør i England i årene 1837 —
1838.
Første opphold i Norge

Det var nærmest en tilfeldighet som
førte Waligorski til Norge. Da han studerte i Metz møtte han en nordmann,
som antagelig var elev ved samme
skole. Hvis vi tar følgende utdrag av
Waligorskis brev fra 1840 som et
bevis, kan det virke som om vennskapet startet med et sammenstøt. «. . det
er ikke noe varmt vennskap mellom
nordmenn og svensker (for 5 år siden
var det en stor fornærmelse for en
nordmann å bli kalt svensk . . .).» De
to mennene må etter hvert ha blitt venner, siden nordmannen (direktør for
en våpenfabrikk på Kongsberg) inviterte Waligorski til sitt land i 1838.
Han tok snart over den assisterende
posten i styret for Administrationen
for Havner og Kanaler. Han beskriver
dette arbeidet i 1846: «Arbeidet er
variert og til og med strevsomt. Jeg er
opp til nå tilknyttet Administrationen
for Havner og Kanaler. Jeg sier tilknyttet, fordi jeg som katolikk og ikke

vunnet av Leif Knutli. Rana-verkenes
gavepremie, som var satt opp i klasser
under 42 år, ble vunnet av Asbjørg
Børsheim. Videre ble bedriftsidrettslagets vandrepremie for beste mannlige

løper uansett klasse vunnet av Leif
Knutli, og Binbo Verkros' vandrepremie for beste kvinnelige løper uansett
klasse av Kersti Monsen.

naturalisert borger ikke kan være en
statstjenestemann. For å få denne posten måtte jeg på mine gamle dager
allikevel gå opp til eksamen ved universitetet i matematikk, mekanikk,
hydrologi, fysikk, bygningsingeniørfag, tysk, engelsk og fransk.»
Waligorski ledet arbeider og studerte
kanalsystemer i forskjellige deler av
Norge. Noen ganger ble han sendt til
svensk territorium. Han klaget på at
han hadde så mye å gjøre og at han
måtte reise så mye i forbindelse med
jobben.
«Den mest slitsomme delen av arbeidet mitt er de stadige reisene. Det er
så mange at bortsett fra om vinteren, er
jeg aldri hjemme lenger enn en uke.»
Hans betydeligste arbeid var planlegging og ombygging av kanalen til
byen Moss. I 1843 planla han kanaliseringen av Glomma mellom Øyeren
og Mjøsa. I 1844 utarbeidet han en
plan for flomkontroll i Skiensregionen. I 1846 planla han kanalen fra
Skien til Norsjø. Han var også involvert i de første undersøkelser om muligheten for en jernbane mellom
Christiania og Eidsvoll, og overslaget
om lønnsomheten av en slik linje i
forhold til det alternative prosjektet, en
kanal på samme strekning.
I 1847 tiltrådte Waligorski stillingen
som direktør for «Kanalvæsenet», og
det var uten tvil en meget stor seier for
en utlending. Mens han hadde denne
stillingen, utformet han — og utførte
delvis — reguleringen av det naturlige
elveleiet mellom Honefoss og Randsfjorden, inkludert konstruksjonen av
16 sluser.

Opptøyer i Cracow

Kjell A. Bursvik

Men han beholdt ikke stillingen særlig
lenge. Da han fikk høre nyheten om
opptøyer i Cracow våren 1848, reiste
han tilbake til Polen, men ble svært
skuffet da opptøyene ikke førte til
nasjonalt opprør. Han reiste til Paris,
hvor han kom i forbindelse med prins
Czartorski, lederen for den royalistiske
fraksjonen av «den store emigrasjonen», og som et resultat av dette bestemte hans seg for å bli hans politiske
agent i de skandinaviske landene.
Tilbake til Norge

Waligorski kom tilbake til Administrationen for Havner og Kanaler i
1849, og overtok den samme stillingen
han hadde hatt ved begynnelsen av sin
ingeniørkarriere
i Norge. I årene
1850 —1851 bestyrte han studiene av
senkning av vannstanden i Øyeren, og
i 1851 undersøkte han nedslagsfeltet
for Halden-vassdraget i forbindelse
med planene for en ny kanal. Så tok
han del i utformingen av den første
norske jernbanen Christiania —Eidsvoll, og i oppsynet med byggingen i
årene 1853 —1855.
Waligorskistriste
endelikt
I 1855 forlot Waligorski Norge for å

delta i Krimkrigen. Han var kvartermester i ett av de polske regimentene
på den tyrkiske siden, og ble antagelig
forfremmet til major. Men enheten ble
dannet for sent. Waligorski dro skuffet
tilbake til Paris, og tilbrakte sine siste
år på St. Casimir hospitalet i Paris, et
gamlehjem for polske emigranter.
FOSSEKALLEN
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Sol og snø

— Hvor er den deilig den norske sommer — når den altså kommer! Disse
bildene har vi fått utlånt fra Suldalsposten, og de sier noe om hvordan vår
og sommer kan arte seg her til lands.
Bildene er tatt tirsdag 3. mai i år. Da
var det gjennomslag på vegen mellom
Oddatjørn og Storvass etter at brøytemannskapene hadde ryddet vekk godt
over én million kubikkmeter snø for å
få vegen kjørbar. I tillegg var det ryddet en kvart million kubikkmeter på
hver av. dammene Oddatjørn og Storvass, og fremdeles sto det igjen noen
hundre kubikkmeter.
— En fabelaktig jobb, var anleggsleder Jacob Kiellands kommentar. Men
ikke alle var i arbeid samtidig, og karene tok gjerne middagshvilen på
brakketaket. Så det kan ikke ha vært
noe i vegen med temperaturen.
Vi får si som den gamle vismannen:
Når skara bærer en mann til St. Hans,
er det noe som tyder på at det blir sen
vår.
Ha en god sommer!

(Foto: Hans Chr. Rygh/Suldalsposten)

Brev til redaksjonen

Informasjonskontoret i støpeskjeen:

Arbeidsfordeling
skal gi bedre
informasjonstjeneste
NVE står foran et «krafttak»
på
informasjonssektoren.
Vårt moderne samfunn krever en bedre informasjonstjeneste enn vi i dag makter å
yte: Vi må arbeide mer aktivt
for å nå ut til publikum med
en saklig informasjon om
NVE's virksomhet, vi må utvide vår pressetjeneste, forbedre vårt tilbud til skoleverket etc., samt også gå nye
veier i vårt informasjonsarbeid. For å møte denne utfordringen har informasjonskontoret foretatt en intern arbeidsdeling som vi håper skal bidra til å forbedre
vår informasjonsvirksomhet.
Informasjonssjef Øystein Skarheim
leder og koordinerer etatens informasjonsvirksomhet.
Han tar seg
dessuten av Administrasjonsdirektoratets saker, forestår redigering
av årsmeldingen «Vår virksomhet»,
har hovedansvaret for utarbeidelse
av brosjyrer av ulike kategorier og
for informasjonsvirksomheten
ved
NVE's besøkskraftverk. Informasjonsarbeidet innenfor Nordel sorterer også under ham.
Administrasjonssekretær
Irlin
Taugbøl har
ved siden av de
daglige kontoroppgaver,
ansvaret
for den praktiske gjennomføringen
av pressekurs, redaktørkonferanser
og annen kursvirksomhet. Hun redigerer dessuten den interne avisutklipptjeneste.
Informasjonskonsulent
Stein
Morch-Hansen er pressekontakt for

Vassdragsdirektoratet og Energidirektoratet. Han er ansvarlig for
oppbygging av en artikkeltjeneste
for pressen, og skal videre arbeide
med utvikling av bruk av video
internt i NVE.
Informasjonskonsulent
Gunnar
Christensen er Statskraftverkenes
pressekontakt. Han skal arbeide
med Informasjonskontorets
tilbud
til skoleverket, blant annet Hakavik-prosjektet, samt et utstillingssamarbeid med Norsk Teknisk Museum. Han arbeider nå med å utrede spørsmålet om profilering av
NVE. Artikkeltjenesten og fotoarbeid er en viktig del av hans arbeidsfelt.
Førstesekretær Ronald Reppe er
på deltid engasjert med arkivering
av presseklipp og billedmateriale.
Underdirektør
Erling
Diesen
koordinerer samarbeidet mellom
Informasjonskontoret og Fossekallen. Det holdes faste samrådingsmøter for å diskutere arbeidsoppgaver og oppnå en best mulig utnyttelse av personellressursene man
rår over innenfor NVE's informasjonsvirksomhet.
In formasjonskontoret
er avhengig av et utvidet samarbeid med
de øvrige ansatte i etaten. Hver
enkelt bør tenke gjennom hvilke
saker som kan være av interesse for
offentligheten eller internt i etaten.
Med den bemanningen og de ressurser som i dag finnes for informasjonskontoret, er det ikke mulig
å dekke alle saker av intern og
ekstern interesse uten slik hjelp fra
hver enkelt. Tips om saker av interesse mottas derfor med takk.

Om militante
ekstremister
Redaktøren har i nr. 4 av «Fossekallen» en leder om informasjon og kraftutbygging.
Med klar adresse til Alta-saken og
Folkeaksjonens virksomhet betegnes
elveredderne som «militante ekstremister».
Redaktørens utilbørlige karakteristikk av utbyggingsmotstanderne
røper en elementær mangel på kunnskap
om begreper. Verre er det at redaktøren på denne måte er med på å forvrenge sannheten om motstandskampen i Alta som hadde sitt utspring
lokale, ideelle og næringsmessige interesser. Jeg tror de over 100 grunneiere
jeg representerer i Alta-skjønnet, som
for en stor del selv aktivt deltok i
motstanden mot utbyggingen, ville betakke seg for å bli kalt «militant ekstremist».
I lederen er redaktøren opptatt av
hvordan utbyggingsmotstanderne bruker massemedia. Hun uttaler at man
vel heller ikke kan klandre massemedia for å rette søkelyset mot ekstremistene. Jeg tror nok klart den store del
av massemedia i for eksempel Altasaken ikke rettet søkelyset mot utbyggingsmotstanderne som ekstremister,
men mot selve saken.
Det er da beklagelig at redaktøren
av «Fossekallen» ikke makter det samme.
Jeg tror det er feilslått politikk om
NVE's eget talerør med tanke på
fremtidige utbyggingssaker velger en
linje som bare er egnet til å skape
avstand mellom de fremtidige ulike
utbyggingsinteresser.
Steinar Winther Christensen
advokat

NHL melder:
Nedre Nea kraftverk
—fyiling ved utløp
For Trondheim E-verk skal NHL beregne fylling ved utløp. Tunnelmasser
oppstrøms utløpet fra Nedre Nea
•kraftverk innsnevrer elveleiet ved
Bogstadhølen. TEV ønsker en klargjøring av de konsekvenser innsnevringene kan ha, og at kompenserende
tiltak utredes. Beregningene utføres
ved hjelp av regnemaskinprogram.
FOSSEKALLEN
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Personellopplæringen
el-forsyningen
Ved Magne Kvistad

Undervisningsinspektør Magne Kvistad, Egge videregående skole, Steinkjer, har gjennom
mange år vært opptatt av opplæringsspørsmål for el-forsyningen. Han har vært hovedlærer ved
kraftstasjonkurs, formann i fagplanutvalget for el-verkmontører, gruppe A og B, og han har
vært medlem av en rekke utvalg der man har behandlet utdannelsesspørsmål.

Jeg har lenge vært opptatt av el-forsyningens personellopplæring. Spørsmål
jeg har stilt meg i løpet av de siste 20årene er blant annet:
1) Hva kan det komme av at opplæring ved anlegg og drift innen elforsyningen er viet så lite oppmerksomhet?
Hvorfor er både rekruttering,
grunnutdannelse og etterutdannelse
i el-forsyningen så tilfeldig sammenlignet med andre bransjer og
etater?
Hvorfor engasjerer man seg i
bransjen så lite i å utvikle et gjennomarbeidet
opplæringsmønster.
Hvorfor blir det ikke fremmet en
karriereplan for det personell som
til enhver tid trengs?
Norge har ca. 40 engrosverk, ca.
300 el-verk og en rekke industribedrifter med ansvar for egne høyspenningsanlegg med minst 6000
ansatte. Burde ikke dette danne
grunnlag for et solid utdannelsessystem innen vannkraft-Norge?
I det følgende skal jeg forklare bakgrunnen for mine spørsmål.
Personell til drift og vedlikehold
el-produksjonen

Etter lange diskusjoner og minst 50
års kraftverksdrift her i landet, ble det
første kraftstasjonkurset
startet i
Steinkjer i 1957. «Prøvekursene» har
gått kontinuerlig siden.
Jeg var, og er fortsatt, av den mening at vi burde satse på en sentral elverk-skole med rimelig sjanse til fornyelse, hvor man kunne ivareta opplæringsbehovet etter hvert som teknologien og nye arbeidsmetoder ble utviklet.
Etter flere distriktspolitiske fremstøt
endte man opp med tre skolesteder.
Disse ett-årige kraftstasjonkursene
som skal gi teoretisk opplæring av
elektromaskinister, har nå gått i 26 år,
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men fortsatt står dette kurset utenfor
det offentlige skoleverks system. Fagplanen for kraftstasjonkurset er ennå i
1983 ikke kommet med i katalogen
(RVO, oktober 1982).
Kraftstasjonkursene
er etter min
mening ett av de mest omfangsrike
kursene i den videregående skole med
hele 40 timer pr. uke. Årsaken til at
disse kursene ikke er med, er at de
passer dårlig inn i den videregående
skoles normalstruktur.
Denne normalstruktur
bygger
på systemet
grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II. Elektromaskinistfaget er dessuten ikke underlagt lærlingeordningen, og faller utenfor også
der.
Det er nå fare for at kraftstasjonkursene blir nedlagt. Utviklingen i de siste
år har ført til at det er bygget mange
store og kompliserte kraftstasjoner.
Dette har naturlig nok ført til økte
kompetansekrav overfor betjeningen
og vedlikeholdspersonellet.
Det er dessuten stort behov for etterutdannelse. Læremidlene som har
vært tilgjengelig ved skolene, er amatørmessig utført på det lokale plan
uten at el-verkbransjen har vært inne i
bildet.
Driftssentralenes
personell
I kjølvannet av økt fjernstyring

og
automatisering, er det planlagt ca. 40
driftsentraler her i landet. Halvparten
av disse sentralene er-under etablering,
og det vil trolig bli behov for ca.
200 —250 personer med ulik kompetanse. Er dette opplæringsbehov ivaretatt?
Montørpersonell
vedlikehold

til bygging og

Vårt langstrakte land har et meget
stort linje- og kabelnett med tilhørende
koplingsanlegg som skal bygges og
vedlikeholdes. Det er flere titalls kilometer linjer og kabler pr. montør.

Det udekkede behov for el-verkmontører er anslått til opp mot 1000
montører ifølge NOU 1982:20.
Det er paradoksalt at Norske Kommuners Sentralforbund nektet å delta i
denne utredningen.
Stortingsmelding nr. 54 (1979 —
1980) Energimeldingen viser også at
det er store problemer med rekrutteringen til el-forsyningen.
I begynnelsen av 60-årene, etter en
optimistisk etablering av kraftstasjonskurset, fremmet vi ved vår skole planer om helårskurs som skulle gi yrkesopplæring av el-verkmontører. Dette
var etter vår mening upløyd mark,
men forslaget fikk ikke gjennomslag.
Ti år senere dukket behovet for opplæring til «arbeid under spenning»
(AUS) opp.
Interessen for denne nye teknikk
kom fra utlandet, og nådde flere interesserte el-verkingeniører. Vi tok på oss
å arrangere kurs etter at Nord-Trøndelag elektrisitetsverk hadde vært behjelpelig med å bygge et spesielt øvingsfelt. NEVF's arbeidsgruppe for «arbeid under spenning» er drivkraften
bak dette opplæringstilbudet, og de
har fremskaffet en god instruksjonsbok. Teknikken har dessverre ikke fått
den utbredelsen som den burde, og
flere ansvarlige el-verksjefer forholder
seg trolig avventende. Kursene går
sporadisk fortsatt.
Driften av kursene for «arbeid under spenning» er prisgitt enkeltpersoners entusiasme, og kan vanskelig innpasses i det offentlige allmene skolesystem.
Først i 1978 fikk vi her i Norge
skolemessig yrkesopplæring
av elverkmontører. Nå har vi ett-årige skoletilbud for el-verkmontører gruppe A
og B ved åtte yrkesskoler her i landet.
Kapasiteten er bare 96 elevplasser pr.
år. Elevene som går ut fra skolen er
avhengig av å få tegne lærekontrakt
med el-verkene for å kunne fullføre
sin utdannelse, og få fagbrev. Hva har

skjedd, og ikke skjedd, på de fem
årene som er gått?
Til dags dato er det ikke utarbeidet
lærebøker og arbeidsbøker til denne
viktige undervisningen. Burde ikke elverkbransjen ha ansvar for og egeninteresse av å følge opp dette?
Lærlingordningen og el - verkbransjen
For installasjonsmontører, gruppe I.,
har vi hatt en tilfredsstillende fagplan
og en lærlingordning med lærlingskole. For elverkrnontørfagene, gruppe A og B, er det ennå ikke utviklet
noen godkjent fagplan.
Departementet har imidlertid oppnevnt en fagplangruppe som skal utarbeide en fagplan for lærlingskolens
elektrofag inkludert el-verkmontørfaget. I 1981 var det ca. 600 lærlinger i
el-verkmontørfagene.
Læretiden er
som kjent fire år, og da er opplæringskapasiteten ikke godt utnyttet.
Personell på tekniker- og
ingeniornivået
Verken de tekniske fagskoler eller
ingeniørhøgskolene har fag eller fagkretser som er spesielt rettet mot elforsyningens praktiske hverdag. Stoffet blir behandlet generelt.
Det er behov for å gi både teknikere
og ingeniører i el-forsyningen grunnkurs i el-verkdrift, og etterutdanning.
Denne opplæring kan vanskelig ivaretas av skolenes faste pedagoger. Elforsyningens ekspertise må derfor
trekkes inn i denne undervisningen.
El-forsyningens interne
kursvirksom het
Vi som er i skoleverket, og som er
overlatt jobben med å formidle kunnskaper om bygging, drift og vedlikehold av el-forsyningens milliardverdier, snapper enkelte ganger opp opplysninger om at det har vært holdt et
kurs i et eller annet viktig emne.
De kursene jeg sikter til, er som
oftest lagt opp for el-forsyningens
egne, mens skoleverket holdes utenfor.
Burde ikke bransjen legge opp til
samarbeid, og på denne måten få en
større spredning av kunnskapene?
Det er som oftest en så vidt høy
kursavgift i tillegg til reise, opphold og
vikarutgifter at ingen skole har budsjett til å sende deltagere. Skolemyndighetene har dessuten liten innsikt i
viktigheten av etterutdannelse av lærere i yrkesfag.
Sluttord
El-forsyningen bør engasjere seg sterkere i å utvikle et gjennomgående
opplæringssystem
som dekker alle
trinn og nivå.
Hvem bør ha ansvaret for at det
faglige innholdet i denne opplæringen
til enhver tid er forsvarlig?
Jeg venter på reaksjon.

NHL melder:
Stabilitetsforhold
i Alta undersøkes
NHL er av NVE/Statskraftverkene bedt om å utføre teoretiske
beregninger av stabilitetsforhold
i Alta kraftverk ved hjelp av
EDB-programmet
FRANS II.
I tillegg skal det også utføres
teoretiske beregninger av massesvingninger i Alta kraftverk
ved hjelp av EDB-programmet
SVINGE.

Temperaturmålinger
Nidelva
Trondheim
E-verk har bedt
NHL utføre måling av elvetemperatur i Nidelva ved utslippet
fra Nedre Leirfoss kraftverk,
Bratsberg kraftverk og ved
Kroppan bru. Videre ber de om
presentasjon av måledata.

Vi slår på kiunaii stål
Fot tsatt fra side 21

leg fjell, når ein måtte bruke bornøkkel
for å greie å snu. Då vart dei også ofte
problem med brenning og ladning. Og
lat oss får all del ikkje gløyrna dynamittsj uken, som var leid når holet
krangla og iadkjeppen vart seig og kfissen av dynamitt. Noko likare vart det
med frostfri, for å tine og gjere klar for
ladning ute i 25 —300 C var både ufyseleg og farleg, for ein brukte ikkje alltid
vartnt vatn. Eg veit då at brettet med dynamitt ofte tok fyr, når ein tina på
stokkelden.
Når så salva var gått, var det som regel alltid «spretting» og «bjønning».
«Spretting» er å bore hol i for stor stein.
«Bjønning» er å legge dynamitt oppå
steinen, kanskje dekke med våt jord.
Dette har med økonomi å gjere, for det
går mange gonger så rnykje ammunisjon ved «bjønning», men det tek lenger
tid å bore.
Å gå laus på ei stor salve med spett,
slegge og trillebår, kan ingen tenke seg i
dag. Trillebåra, geita, var sanneleg ikkje
så god å få kontroll over. Ei trillebår full
av stein, utforbakke, men trillebane av
4" plank, som bukta seg utover fyllinga,
var ikkje nokon lett jobb. For ein nybyrjar vart det avsporing på løpende bånd.
Og her fekk ein ikkje hjelp i første omgang. Nei, ein fekk flir og fanteord om å
stelle godt med geita —å skaffe seg rette
slaget støvlar. Å lette båra på planken,
måtte lærast. Ein brukte knea, let båra
kvile mot ryggen og retta føtene. Men
kor ofte vart ikkje «letten» ein romme
for liten hjå den uøvde.
Det å lære seg anleggsyrket frå grun..
nen av, høyrest hardt og brutalt. Den
skulle tidleg krokjast, som god krok

skulle bli. Men likevel var her godt kameratskap og god ånd. Og det var visse
reglar for framferd, både kamerater i
millom — og til overordna. Ei historie
seier det slik: Basen stod og strekte seg
og slå av makt på boren då ingeniøren
kom: «Jaså, er det basen soni slår på boren her!» —«Det blir vel fa'en det same
kven som slår på boren,» svara basen og
slo vidare. Det er sagt at han fekk sparken som bas.
På eit av våre veganlegg, hadde vi besøk av Petter. Han var heime hjå mor si,
og vart kjæledeggen i laget. Trass sine
30 år snakka han uklårt, men var så
hjartegod og snill. Han stana langt undan og ropa på basen — «skyte?». For
då var han livredd. Og som oftast fekk
han svaret nei, bare kom du. Og karane
stogga arbeidet og snakka med Petter,
som ville ha greie på alt, skulle hjelpe og
vere kamerat. Men ungdommen, som
var full av spillopper, greide ikkje berge
seg. Han steig opp på ein stein og skreik
varsko her. Petter tverrsnudde i panikk
— sprang, stupte og skreik vilt for å
kome seg heim — og verre vart det då
laget ropa på Petter.
Det var småtteri å slå av feiselskaft,
vansire bornakkar, eller vere uvøren
under lading, mot dette.
Ei slik refsing frå kameratflokken
gløymer ein ikkje så lett. Utan å veta det,
hadde han brote ei eldgamal uskreven
lov: Ver aldri trollet mot forsvarslause,
og ert berre dei som toler det.
Ein er takksam mot dei av den eldre
garde, som er borte no, og som var med
å planta dette og mykje meir i same ånd,
for alltid i eit ungt sinn.
FOSSEKALLEN
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Relevantekurs for
haftledningsbyggere
Ved fagsjef RolfJohnsen, SK

I et nytt opplæringssenter på Melhus skal det fra høsten av settes i gang kurs for kraftledningsbyggere. Av hensyn til rekruttering, vernetiltak og innføring av nye konstruksjoner og arbeidsmetoder anser man det nødvendig å holde slike kurs. Det synes også å være økonomisk fordelaktig ved at man oppnår bedre effektivitet og et bedre produkt. Dessuten har kursene vist seg
teknisk fordelaktige ved at de ansatte gjennom opplæring får bedre forståelse for konstruksjoner, arbeidsmetoder og kostbare maskiner.

Kravet til faglig opplæring har økt
sterkt i den senere tid. Det gir seg utslag i økende grad av faglig utdannelse
og opplæring, så vel før som under yrkesaktivt liv.
Entreprenørenes Landssammenslutning har kurs i arbeidsledelse, Maskin
Entreprenørenes
Forbund har kurs
for maskinførere og i sprengningsteknikk, Statens teknologiske institutt har
kurs i betongteknologi og arbeidsledelse og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund har kurs i installasjon
og elektronikk.
Intet av det foran nevnte er relevante kurs for kraftledningsbyggere.

Er det behov for opplæringstiltak for
kraftledningsbyggere?
Svaret er etter vårt syn ja. Vi har ikke
funnet tilbud blant eksisterende eller
planlagte kurs her i landet som er relevante for kraftledningsbyggere.
Vi har sett at Imatran Voima i
Finnland, Vattenfall i Sverige, Ontario
Hydro i Canada, ett stort halvoffentlig
entreprenørfirma i Tyskland og andre
har egne kurs- og opplæringssentre
for ansatte på feltet kraftledningsbygging.
Av hensyn til rekruttering, vernetiltak, innføring av nye konstruksjoner
og arbeidsmetoder anser man det nødvendig å holde slike kurs. Det synes
også å være økonomisk fordelaktig
ved at man oppnår bedre effektivitet
og et bedre produkt. Dessuten har kursene vist seg teknisk fordelaktige ved at
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de ansatte gjennom opplæring får bedre forståelse for konstruksjoner, arbeidsmetoder og kostbare maskiner.
Krav om sertifikat/fagbrev for forskjellige yrkesgrupper øker. Det er vårt
håp at interne kurs kan bidra til, og på
sikt gi grunnlag for, utstedelse av slike
sertifikat / fagbrev.
Vi må erkjenne at kunnskaper og
kvalifikasjoner er viktige i dagens samfunn. Denne tendens vil forsterkes i
fremtiden, fordi kravene til sikkerhet,
effektivitet og rasjonelle metoder øker.

De første tanker og planer om
opplæring
Et besøk ved Imatran Voimas senter
for opplæring ved Kopparneset ga det
første støtet til innsats for et opplæringssenter i Norge. Ordinær opplæring for kraftledningsmontører ble hos
Imatran Voima oppgitt til tre år, ved
Vattenfall vesentlig kortere tid.
Etter drøftelse på høyeste plan i
Statskraftverkene ble man enige om å
lage en rammeplan for et opplæringssenter knyttet til Kraftledningsavdelingens anleggskontor for Midt-Norge
på Melhus, og et forslag til opplæringsplan. Planene for senteret forelå i
mai 1981. Etter en del justeringer ble
planene godkjent i november 1981.

Opplæringssenteret på Melhus
De elementer som inngår i opplæringssenteret på Melhus er følgende:

Et antall ledige rom og innretninger
i det bestående kontorbygg, beregnet på undervisningsformål.
— Et nytt messebygg for innkvartering av kursdeltagere. Messen er
kombinert med anleggets behov for
innkvartering av egne mannskaper
og ligger like ved kontorbygget.
Et øvelsesfelt på ca. 200 mål beliggende nær Lundamo. Her skal de
praktiske arbeider og øvelser foregå. Det vil blant annet bli bygget
en permanent kraftledning på ca.
1,5 km med åtte master.
I tillegg vil bestående verksted og
lager ved anleggssenteret være tilgjengelig. Maskiner vil bli leid etter
behov.
Senterets investeringer fordeles på
våre fire anleggssentra, mens de årlige
driftsutgifter skal utlignes på kursavgiftene. Det kan bli aktuelt å leie ut
opplæringssenteret for gjennomføring
av kurs ved andre avdelinger i NVE.

Opplæringsplaner
Senteret skal først og fremst dekke
opplæringsbehov, men det skal også
være et sted for utvikling og prøving
av nye konstruksjoner, arbeidsmetoder, hjelpemidler og lignende.
Når det gjelder opplæring, er det
lagt frem kursplaner for fundamentering, mastemontering, linemontering
og maskinelt utstyr. Disse kursene skal
kjøres kommende vinter.

Eksempler på andre aktuelle kurs
er transport, anleggsplanlegging og
Vi vil i føradministrasjon/økonomi.
ste omgang ta imot kursdeltagere fra
men etter
Kraftledningsavdelingen,
hvert håper man å kunne trekke inn
folk også fra Driftsavdelingen og fra
entreprenørene.
Forelesere og arbeidsledere vil fortrinnsvis bli rekruttert fra egne rekker.
Senere kan det imidlertid bli aktuelt å
engasjere folk fra andre avdelinger, fra
entreprenørene og fra andre etater.
Ved å trekke inn deltagere, forelesere og instruktører fra forskjellige
skikt innen vår organisasjon, håper vi
å kunne opparbeide et tillitsforhold
mellom alle våre ansatte. Dette bør
kunne få en positiv virkning på samarbeidet i det daglige.

rer. Disse bør behandles etter en spesiell rutine frem mot eventuell utprøving
ved opplæringssenteret. Senteret må
derfor bli et meget viktig ledd i informasjonen til alle relevante deler av SKorganisasjonen.
Det ble holdt et møte i Oslo 11/1
1983 med representanter for de berørte organisasjoner og administrasjoner
for å informere om og drøfte opplæringssenteret og dets virksomhet. Det
kom ingen vesentlige bemerkninger til
eller opplæringsopplæringssenteret
planene. Etter hvert vil de berørte parter bli trukket inn i arbeidet med hele
opplegget. Man skal blant annet finne
frem til en styringsform for opplæringssenteret, og det skal utarbeides
fiere kursplaner.
Første kurssesong

Utviklingsarbeid

Styrt utviklingsarbeid, for eksempel
utvikling av nye mastetyper eller omfattende arbeidsmetoder, er noe vi vil
legge vekt på i utviklingsarbeiclet. Slike
saker er av så stort omfang at de krever spesiell behandling og avgjørelse
av fagsjef før man setter i gang.
For andre saker håper man at nye
ideer kan komme frem gjennom de enkelte anleggskontorer eller Oslo-konto-

Man regner med i størst mulig utstrekning å holde kurs vintertid, da aktivitetene ute på anlegg er på sitt laveste.
Det er også på den tiden det er lettest å
avgi lærerkrefter. Senteret vil være
operativt fra høsten 1983, så vi får den
første kurssesong kommende vinter.
Det vil bli sørget for videre informasjon i Fossekallen på et senere tidspunkt.
Vi vil takke dem som hittil har lagt

ned arbeid i forberedelsene, så vel når
det gjelder kursplanene som den fysiske del av senteret. Det er et arbeid
som har vært nødvendig for å komme
i gang. Man må imidlertid regne med
at en nyskapning som opplæringssenteret krever endringer og justeringer
av opplegget etter hvert som vi får erfaring.

NIIL melder:
Temperaturendringer
i Etna/Dokka
Av Oppland Fylkes Elektrisitetsverk er NHL bedt om å beregne de temperaturmessige
konsekvenser at utbyggingen av
Etna/Dokka. Ulike alternativer
for utbygging og manøvreringsreglement vurderes. Beregningene skal gjennomføres i hele
vassdraget ned til Randsfjorden.
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Nytt informasjons-og
besøksoppleggved
Simakraftverk
Et nytt informasjons- og besøksopplegg ble offisielt innledet ved Sima kraftverk i Eidfjord 1. juni i år. Dette markerer en milepæl i NVE's arbeid
med å forbedre sin informasjon
til publikum. Riktignok hadde
Sima allerede i fjor 12 000 besøkende, men med det nye programmet, regner man med at
antall besøk kan fordobles.

Sima kraftverk trenger neppe noen
nærmere presentasjon for Fossekallens
lesere, idet Eidfjord var viet et helt
nummer av blaClet (nr. 5/1980) ved
den offisielle åpningen av kraftverket.
Man har imidlertid ønsket at kraftverket, som er det hittil største i Norge,
skulle bli åpnet for de store masser av
publikum, og med det nye besøksopplegget er ønsket blitt oppfylt.

Ideell beliggenhet

Under pressekonferansen ble det servert lunsj. Vi ser her fra venstre driftsbestyrer Vidar
Bern fra Vestlands-verkene, varaordforer Olav N. Frøystein fra Ulvik kommune og
ordfører Jakob Sæbø fra Eidfjord kommune. Med ryggen til sitter formannskapsrepresentanten Magnar Hakestad, også fra Eidfjord kommune

Plakatutstillingen
studert nøye
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Kraftverksgiganten ligger ideelt til for
besøk. Selve stasjonen er plassert i
åpent terreng, og fjord og Cjell danner
en vakker ramme. Store cruiseskip
som legger til i Eidfjord, kan tilby sine
gjester en omvisning i Sima, og det

Stasjonsleder Ivar Høberg (til venstre) og messebestyrer Magne
Nedrevåg skal ha det daglige ansvar for besøksopplegget

blir ordnet med transport med buss
eller småbåter den siste biten.
Veger i distriktet er bygget og utbedret for at kraftverket skulle bli tilgjengelig også for landevegsfarende
folk. Dermed er steder som Kjeåsen
(600 m o.h.) og Sysendammen også
blitt attraksjoner for tilreisende.
Informasjonsopplegget
I et nytt besøksbygg som nå står ferdig, med blant annet en kinosal med
63 plasser, vil det bli vist lysbilder og
film med tekst på norsk og engelsk.
Her fmner vi også en plakatutstilling
som viser Eidfjordutbyggingen i store
trekk.
Disse tiltakene gir generell informasjon om NVE's virksomhet, men
besøksopplegget inkluderer også en
omvisning med guide i selve kraftstasjonen. I tillegg til informasjon fra de
«levende» guider, får de besøkende
tildelt en Sima-guide som er utarbeidet
med spesiell tanke på omvisningen i
stasjonen og en brosjyre om Sima
kraftverk. Alt materiell er utarbeidet
på norsk, engelsk, tysk og fransk, og
de tre guidene som er ansatt ved stasjonen, mestrer også de fire språk.
— Med disse hjelpemidler skal det
bli vanskelig å forlate kraftverket uten
at det ihvertfall henger noe igjen, uttaler messebestyrer Magne Nedrevåg,
som sammen med stasjonsleder Ivar
Høberg skal ha det daglige ansvar for
besøksopplegget.
Ulike målgrupper
Informasjonsopplegget
er utarbeidet
med tanke på tre ulike målgrupper: a)
turister, b) skoleelever og c) eksperter.
For de to første gruppene vil informasjonen i store trekk falle sammen,
og disse vil de stedlige guider kunne ta
seg av. For den tredje gruppen kreves
det imidlertid spesialguiding, og her
vil eksperter fra hovedkontoret i Oslo
eller fra Vestlands-verkenes driftssentral i Sauda bli trukket inn etter behov.
Tiltaket er populært — allerede 6.
juni hadde Sima besøk fra Vattenfall i
Sverige, og den 22. juni mottok man
en stor gruppe representanter fra organisasjonen
Den offisielle innledning
Den 1. juni i år ble opplegget offisielt
innledet. Representanter for Ulvik og
Eidfjord kommune, reiselivslagene og
pressen var møtt frem for å «prøvekjøre» nyskapningen, og etter omvisningen var det mange godord å høre.
Vestlands-verkene kan være stolte av
dette «fiaggskipet» innen NVE's informasjonstjeneste.
Ne"

Lo

en
fager og fårleg

Dette blads mangeårige redaktør, Sigurd Nesdal, fører en travel pensjonisttilværelse. Ikke bare er han engasjert
av NVE til å oppspore og registrere
gamle og for mestedelen for lengst
nedlagte kraftverk. Han er meget engasjert som kåsør i ulike fora, og han gir
folkedansoppvisninger
i andre. Nå
kommer han i tillegg ut i bokform.
Temaet er den dramatiske og tragiske historien til hans foreldres heimbygd, Lodalen. Dette er et stoff som
Nesdal har vært brennende opptatt
av, og arbeidet med i svært mange år.
Nå har han tatt seg tid til å systematisere det, og få det inn mellom to
permer. Det er all mulig grunn til å
takke ham for det, og gratulere ham
med resultatet.
For de fleste av NVE's medarbeidere er vel Lodalen først og fremst arbeidsbetegnelsen på et kraftverk i Breheim-utbyggingen på et tidlig stadium
i planlegginsprosessen.
De som var voksne allerede på
I 930-tallet forbinder imidlertid navnet
Lodalen med en av de aller værste
naturkatastrofer som har rammet vårt
land. Tidlig en søndag morgen i september 1936 fallt ca. én million tonn
stein fra Ravnefjellet 800 meter ned i
Lovatn. Den flodbølgen dette forårsaket, drepte 74 mennesker. Dette var
andre gang i nyere historie at Ravnefjellet slo til. Mange av dem som
bodde i dalen i 1936, husket det foregående raset. Det hadde kommet en
kveld i januar 1905. Den gang tok
båra 61 liv.
Nesdals framstilling er naturlig nok
konsentrert om disse to hendingene.
Men ellers har han skildret det daglige
strevet til folket som gjennom åra slo
seg ned i dalen, braut jord, dreiv med
husdyr og — i hektiske sommersesonger — frakta storøyde turister med
hest og kjerre helt inn til brearmen innerst i dalen.
Nesdal kjente mest alle disse menneskene, og han var i slekt med mange
av dem.
Boka til Nesdal er kommet ut med
stønad fra Norsk Kulturråd og ulike
kilder i distriktet. Den er gitt ut i skriftserien til Norsk Folkeminnelag.
Jeg vil anbefale boka for alle Fossekallens lesere.

Erling Diesen

Sigurd Nesdal, Lodalen — Fager og
fårleg. Norsk Folkeminnelags skrifter
125. Osio 1983.

Bedre styring av kraftutbyggingen
Fortsatt fra side 7

bestemmelsene
i Vassdragsloven.
Endringene vil gjøre det enklere å
komme frem med ekspropriasjon når
det vil være nødvendig for å oppnå
ønsket fremdrift og rekkefølge. Derimot går utvalget i mot at en falleier
skal kunne pålegges å prosjektere en
utbygging, sende inn forhåndsmelding
og konsesjonssøknad og foreta utbygging mot sin vilje. Det samme gjelder
opprustningsprosjekter.
Utvalget er av den oppfatning at en
hjemmel for pålegg om slike tiltak vil
være mindre egnet som virkemiddel
enn ekspropriasjon. Ekspropriasjonsreglene vil virke som en tilstrekkelig
oppfordring i de få tilfelle hvor ikke
den økonomiske motivering skulle
være god nok, sier Diesen til slutt om
NOU 1983:18, som departementet nå
vil overta den videre behandling av.

Industriarbeidermuseum 1 gamle
Vemork kraftstasjon
Fortsatt fra side 10

av kunnskaper energiavdelingen skal
stå for. Derfor har vi satt stor pris på
samarbeidet med NVE og NEKF vedrørende planarbeidet. Generaldirektør
Sigmund Larsen har blant annet holdt
et insp;rerende foredrag med tittel:
«Vannkraften — et minnesmerke verdig?» under en stor konferanse museumskomiten arrangerte på Rjukan
i februar 1981. Konferansen ble holdt
under mottoet: «Vannkraften skapte
et industrisamfunn
— eller Industriarbeidermuseum i en større sammenheng», og var ment som en id&ank til
musCets innhold, noe den virkelig ble.
NEKF har holdt en landsstyrekonferanse på Rjukan med orientering om
museumsplanene og besøk i gamle Vemork kraftstasjon. Forbundet har også
støttet planarbeidet økonomisk.
Forprosjektet nærmer seg avslutningen. Planene er forelagt Riksantikvaren,
Norsk
Teknisk
Museum,
Norske Kunst- og Kulturhistoriske
Mus&r og Fylkeskonservatoren i Telemark. Samtlige har uttalt seg meget
positivt om prosjektet.
Museumskomit&n mener derfor at
de kan invitere NVE til et mer forpliktende samarbeid på en stødig, faglig
grunn.
FOSSEKALLEN
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Generalplan 1910: Nore kraftstasjon fullt utbygget for 60 m3/ sek., fordelt på 12 rør (fullført i 1955 med 72 m3/ sek. og åtte rør).
Broen er for Numedalsbanen.
I 1917-generalplanen ble både kraftstasjonen og banens endepunkt flyttet til Rødberg. 3/8 1918 vedtok Stortinget Numedalsbanen
på grunn av Nore og utenom jernbaneplanen.

For 70 år siden:

Statshaftverkenesførsteanlegg
19 / 7 1913 vedtok Stortinget Tunhovddammen
Ved Erik Tøndevold

Statskraftverkenes opprinnelse, Vandfaldsavdelingen, ble opprettet i 1910 og fikk straks nok å
gjøre med en rekke papirprosjekter. Starten som ordentlig kraftselskap kom da Nore-utbyggingen ble innledet med Tunhovddammen. At staten selv skulle delta i kraftutbygging, var på
det tidspunkt slett ingen selvfølge. Stortingsvedtaktet 19/7 1913 kan således betraktes som
Statskraftverkenes egentlige fødselsdag. Gjennom sytti år har hele NVE nydt godt av kraftutbyggingen, som har tiltrukket en rekke kreative og handlekraftige ingenierer.

1910: Numedalslågens
generalplan

første

Vannkraften
i Numedalslågen
har
lenge vært i bruk. Mest kjent er virksomheten på Kongsberg. I 1906 ble
det stiftet brukseierforening, som ønsket å øke lavvannføringen av hensyn
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til kraftstasjoner og bruk på strekningen Kongsberg —Hvittingfoss. Foreningen søkte om ti meter oppdemming av Tunhovdrjorden i 1907, men
Stortinget og Regjeringen ville først
ha en generalplan for hele vassdraget.
På samme tid kjøpte staten Norefalle-

ne og ble dermed selv interessert i
vassdraget. Dette var før Vandfaldsavdelingen ble opprettet, og departementet ga planleggingsoppdraget til tidligere Kanaldirektør Gunnar Sætren og
ingeniør Sætersmoen. De to hadde
nylig startet et «hydroteknisk bureau».

Generalplanen kom i 1910. For
første gang ble Tunhovdflorden foreslått regulert 18 meter. Planen inneholdt mange andre magasiner, også
langt inne på Hardangervidda. Nore
kraftstasjon var plassert ved samløpet
med Uvdalselva.
Når man ser på planen i dag, er det
et bestemt forhold som springer en i
øynene. Like før topp rørgate hadde
tilløpstunnelen så liten fjelloverdekning at man valgte å redusere vanntrykket ved å plassere inntaket nedstrøms Tunhovddammen.
Heldigvis
unngikk man denne nødløsningen.
Planen ble forbedret i tide, kanskje
takket være stor faglig interesse og
åpen diskusjon.
For stort prosjekt i forhold til
forbrukstigningen
Etter datidens forhold var Nore en
meget stor kraftkilde. Man hadde klart
for seg Nores rolle på lang sikt, nemlig å sørge for korttidsregulering i
samkjøring med de mange østlandske
elvekraftverkene. Energien skulle gå
til de formål som var ansett for statens
oppgaver innen el-forsyningen, nemlig til jernbanedrift, og til alminnelig
forsyning i områder som ikke selv
kunne skaffe seg kraft.
Dette ville imidlertid gi avsetningsproblemer den første tiden, selv
ved oppdeling i byggetrinn. Man
prøvde derfor å skaffe en storkunde.
Sett i ettertid kan man være glad for at
det aldri ble noen storindustri i Nore.
Det ble også antydet (men aldri foreslått) at staten kunne nekte andre utbyggere konsesjon for dermed å sikre
Nore kunder.
Sammenlignet med kraftstasjonene
lenger nede hadde Nore meget stor
fallhøyde, og skulle derfor dekke det
meste av magasinkostnadene. Under
Nore-diskusjonen
presset brukseierforeningen på av hensyn til sine medlemmer, men ville samtidig slippe rimelig unna. Foreningen ønsket derfor
en regulering som var billigst mulig i
tiden før Nore ble satt i drift.
Valg av damtype
Et forslag om provisorisk ti meter regtilering med en tømmerkistedam ble
forkastet av sikkerhetsmessige grunner, så bare betong kunne komme på
tale. Men hvilken type skulle man
velge, massivdam eller platedam («ambursendam»)? Man «kan gjøre regning
paa en besparelse av ca. 10 pct. ved at
anvende ambursendam. Vasdragsdirektøren maa imidlertid bestemt fraraade anvendelsen av en saadan damtype. Den usikkerhet med hensyn til

dens paaregnelige varighet og driftsikkerhet samt mangelen paa erfaring i en
saadan byggemetode under vore klimatiske forhold tør være grunde nok
for, at en saa viktig og stor dam, som
det her er tale om, ikke danner den første prøve for et her tillands ukjendt og
uprøvet system.» Dermed ble det massivdam.
Rask stortingsbehandling
7/7 1913 ble det fremlagt stortings'proposisjon. Man ventet med Nore
kraftstasjon, men ville bygge Tunhovddammen.
Dammen skulle dimensjoneres for 18 meter regulering,
men bare føres opp til 10 meter i
første omgang. Staten skulle være
byggherre,
og brukseierforeningen
skulle bare betale for det en rimeligere
10 meter dam ville ha kostet. Tolv
dager senere sa Stortinget ja.
De tenkte store tanker, Vasdragsdirektør Ingvar Kristensen og Statsråd
Andreas Urbye! Lite ante de at det
skulle gå hele 15 år til Nore ble satt i
drift.
Etter stortingsvedtaket
Nye grunnundersøkelser viste at fjellet
lå dypere enn antatt på det opprinnelige damstedet. I 1914 flyttet man ned
til dagens damsted, hvor en høyere
dam likevel var den gunstigste. Inntaksdammen ble flyttet enda lenger
ned.
I Vasdragsdirektørens generalplan
i 1917 ble kraftstasjonen flyttet til
Rødberg. Bedre fjelloverdekning gjorde at inntaket kunne være direkte i
magasinet.
Under første verdenskrig økte kraft-

behovet sterkt, og Tunhovddammen
ble derfor vedtatt bygget ferdig i full
høyde med en gang. Magasinet ble utnyttet første gang i 1919.
Skader og ulemper
Det ble betalf erstatning, men det var
ingen motforestillinger til fieddemming av ca. 11 km2.
Nedstrøms var det spørsmål om reguleringens virkning på fløtningen.
Avdelingsingeniør Arthur Hugo-Sørensen (vassdragsdirektør
1935 —45)
kom med en utredning høsten 1909,
og konkluderte med at fløtningen ville
få både fordeler og ulemper. For å
være på den sikre siden foreslo han
likevel en del utbedringsarbeider,
hvorav en tømmerrenne ved Kongsbergfossene var det viktigste tiltaket.
60 m3/sek. ble angitt som minstevannføring.
Hugo-Sørensens utredning ble ikke
nevnt i stortingsproposisjonen,
men
reguleringsbestemmelsene
inneholder
generelle fløtningsvilkår. Tiltak ble
overlatt til skjønnet å avgjøre.
Helt frem til fløtningen ble nedlagt i
1980 var det stadige diskusjoner.
Kongsbergrenna var en gjenganger
som aldri ble bygget. Minstevannføringen 60 m3/sek. har vært hevet
ved en rekke anledninger, til og med
etter 1980, da laksen overtok fløtningens rolle som interessen med
størst vannføringsbehov.
Storebror var større
Ved dette jubileet bør vi for ordens
skyld minne om at vi kom sent, men
godt. Først etter annen verdenskrig
flkk staten en dominerende rolle i

23. juni 1964: Arbeidene med den nye dammen i gang, men den gamle synes fremdeles i
all sin prakt. Foto: Knut Ove Hillestad.
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NVE'spersonale
Endringer i april 1983
Nytilsatte:

Karlson, Kåre I.
Havaas, Torbjørn
Hopperstad, Arne
Senstad, Christofer
Aakre, Marit
Muribø, Jan
Berg, Grethe S.
Hulaas, Harald
Avansement,

Avd.ing.
Kobbelv
Avd.ing.
Kobbelv
Oppsynsmann ass. Ulla-Førre
Avd.ing.
SPV
Ingeniør
SKS
Ingeniør
SDB
Ktr.ass.
EA
Avd.ing.
SBM

Fratredelse

opprykk:

Hoff, Jan Helge
Soleng, Torbjørn
Strøm-Olsen, Sissel
Nyløkken, Olav
Tørvold, Siri H.
Torsvik, Einar
Rønning, Arne

Bevreng, Torkell
Paus, Nicolay H.
Bråthen, Martin
Romundstad, Nelly
Rønnevig, Laila S.
Enes, Selmer
Hegna, Tor Resen
Sandsland, Christian

0032
0032
0015
0011
0011
0034
0034

Avd.ing.
Avd.ing.
Ktr.fullm.
Konsulent
Konsulent
Overing.
Overing.

Ulla-Førre
Ulla-Førre
ET 5
AP
AP
SEA
SEA

0032
0032
0033
0015
0009
0990
3607
0991

med pensjon:

Nesheim, Vetle
Kasin, Olav 0.
Fratredelse,

Avd. ing
SKS
Avd. ing.
SKS
Avd.ing.
Smestad
Ktr.fullm.
SÅA
Adm.sekr.
AAO
Spes.arbeider Vestl.v.
Skiftleder
Tokke
Fagarbeider
Tveiten

Oppsynsmann
Montasjeleder

Ulla-Førre
Ledn.omr. 1

annen:

Dahl, Unni Alice
Ktr.ass.
Dammerud, Oddbjørn Overing.
Vatsvåg, Trond
Ingeniør

VA
VN
Ulla- Førre

ENGOD
FERIE
FORBEDRER
PRODUKTIVITETEN!

••••

Hilsen Produktivitetskaninen i staten.
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Returadresse: Fossekallen,
Postboks 5091 - Maj
Oslo 3

Frokost i det grønne
Kjære Rakel Surlien og Kåre Kristiansen

Fossekallen
i juli:
Kraftuttrykk
kan være så mangt i vår bransje. Brev
til redaksjonen har i det siste vist at
NVE's ordliste er noe ufullstendig . . .

Luftutblåsing i overføringstunnel
Den flere kilometer lange overføringstunnelen fra Mostøl til Lauvastøl har
en rekke inntak. De fleste og største er
konsentrert rundt Mostølvannet, der
en takrenne fanger opp en rekke tilløp,
mens vannet av naturvernhensyn er
uberørt. Undervegs til Lauvastøl er det
to inntak der Eivindsåna er lagt slik i
tunnelprofilen at alt vann som føres
inn i tunnelen, renner ut her når utløpet i Lauvastøl stenges med en luke. I
inntaket Dørlevatn har det vært observert flere utblåsninger.
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På grunn av stans .av Kvilldal ved
planlagt revisjon, og på grunn av store
tilsig, ble overføringen fra Mostøl
stengt tidligere i vår. Da Kvilldal skulle startes igjen, ble to mann sendt til
fjells for å åpne luken. Under åpningsfasen oppsto det kraftige trykkstøt i
lukehuset. Karene hadde åndsnærværelse nok til å løpe, og det i siste liten.
Opp lukesjakta kom det ekspanderende luftmengder og vann vekselvis.
Det var så kraftige trykkstøt at dørkeplatene ble revet løs og slengt i

huset mitt er det
mange ingeniører,
flinke ingeniører.
morgenen
Om
kommer de forbi
meg på fortauet
med raske skritt,
ivrige etter å ta fatt
på en ny dag for å
bygge landet. Om
ettermiddagen
kommer de motsatt veg, vel fornøyde, men ikke
fullt så raske.
Akk, ja, det var den gang det, og
itte nå! Flere og flere kommer bort til
meg og sier at de heller vil gjøre nyttig
arbeid enn å delta i byråkratisk hinderløp. Kjære nybakte statsråder, er
det fleip eller fakta når ingeniørene
forteller om alt det rare papiret som de
må skaffe før departementene vil gi
ordre?
Jeg orker ikke lenger de sørgmodige
ingeniørfiesene. Kan ikke dere to, hver
i deres eget departement, få byråkratene til å slutte med å krangle? Og
fremfor alt - ikke begynn å slåss selv,
slik som mange av deres forgjengere.
Bli kjent med hverandre. Kom opp
til meg på morrakvisten! Mens dere
tar en dukkert i Frognerbadet og
kanskje en tur eller to i rutsjebanen,
sørger jeg for frokost i det grønne.

KALLE

taket. Ståldøren ble slått mer eller
mindre i stykker, inventaret knust og
elektriske installasjoner revet løs fra
veggene. En del installasjoner ble blåst
ut av døren som kanonkuler, og havnet i vannet 30 meter nedenfor. Bildet
er tatt av Odd Bråtveit, som tilfeldigvis
var i området. Det viser hvilke krefter
som var i spill.

