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I takt med
tiden
I år fyller Fossekallen 30 år. Ikke
noen alder å slå i bordet med
kanskje, men i hvert fall et rundt tall
som bør markeres.

I juni 1954 ble det vedtatt at de
ansatte i NVE skulle få sitt meld-
ingsblad, og man startet forsiktig
med ett nummer samme år — i no-
vember. Siden den gang har Fos-
sekallen økt både i omfang og an-
tall nummer pr. år, og leserkretsen
er blitt betraktelig utvidet.

Ser man imidlertid på mediautvik-
lingen ellers i samfunnet i de siste
tre decennier, må vi likevel fastslå
at Fossekallen har sakket akterut.
Da man i sin tid skapte Fossekallen,
var målsettingen at bladet skulle gi
de ansatte i NVE kjennskap til eta-
tens virksomhet, og samtidig
markere NVE's profil utad. I dag må
vi dessverre erkjenne at informasjo-
nen om vår virksomhet blir atskillig
bedre ivaretatt av andre nyhetskil-
der enn Fossekallen. At etaten selv
ikke har hatt hånd om informasjo-
nen, har fått en rekke uheldige
utslag, som vi ikke trenger å komme
nærmere inn på her.

For å rette opp dette skjeve for-
hold, har vi som sitter i styret for
Fossekallen gått inn for å gi bladet
en radikal ansiktsløftning både når
det gjelder form og innhold. Vi er
kommet et stykke på veg, og de
positive reaksjonene er ikke uteblitt.

Midt i stormen av begeistrede
henvendelser fra fjern og nær har
imidlertid enkelte stilt seg tvilende
til nødvendigheten av en slik «opp-
rustning». Er det nødvendig å bru-
ke så fint papir? Så mange farge-
bilder? Profesjonelle skribenter,
fotografer, tegnere?

Etter vår mening ja! Vårt sam-
funn er etter hvert blitt så spesiali-
sert at vi trenger fagfolk, ikke bare
til å betjene EDB-anlegg og bygge
kraftverk, men også til å ta seg av

informasjonen til de ulike grupper.
For at Fossekallen skal kunne fylle
sin oppgave som informasjonsblad
for en så teknisk etat som NVE, må
vi nødvendigvis ha informasjons-
eksperter (journalister, fotografer,
tegnere) knyttet til redaksjonen.

Bilder, og især fargebilder, er en
stor utgiftspost på et bladbudsjett.
Men ser vi oss omkring, vil nok de
fleste være enige i at Fossekallen
vanskelig kan hevde seg uten. Vi
konkurrerer i dag med TV, video,
fargesprakende ukepresse og
dagsaviser der den alt overveiende
del av stoffet er presentert i form av
bilder. Uten billedstoff er ethvert
blad i dag dømt til å havne ulest i
papirkurven. Er bladet dessuten
forbundet med en teknisk og komp-
lisert etat, må stoffet i tillegg gjø-
res attraktivt ved andre midler (som
lay-out, papir og farger). Andre
statsetater og bedrifter som det er
naturlig å sammenligne NVE med,
har for lengst tatt konsekvensen av
samfunnsutviklingen, og satser
atskillig mer enn vår etat på infor-
masjon.

Fossekallens utvikling har hittil i
store trekk vært avhengig av enkelt-
personens innsats og pågangsmot.
Slik bør det ikke være i fremtiden,
mener vi som steller med bladet til
daglig. Vi vet hva som bør gjøres,
men det krever selvsagt økte res-
surser.

Ledelsen i NVE har sett positivt
på utviklingen i Fossekallen, og ved
en tilleggsbevilgning for 1984 er det
skapt grunnlag for å opprettholde
bladets nåværende standard — i
hvert fall i år.

Det er gledelig at de synspunkter
som er lagt frem av bladets sittende
styre har vunnet gehør. Særlig nå
når vi står over for en omfattende
omorganisering av etaten, og infor-
masjonen til de ansatte kanskje er
viktigere enn noen gang tidligere.
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Fossekallen
er et meddelelsesblad for Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen.
Utgivelsen forestås av et bladstyre.
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Forside:  Erling Løvbakke og Kristoffer
Klafstadbakken ved sine håndholdte
bor på Forbygningsavdelingens anlegg
ved Linderudsjøen i Søndre Starelv.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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Fellesanlegg på Slemmestad
eller lokal utnyttelse:

Mulig samarbeid om
søppel fra 21
Østlandskommuner

— Alternativene til et
avfallsforbrennings- og fjern-
varmeanlegg på Slemmestad,
som kan forsyne flere fylker i
Østlandsområdet med elek-
trisitet og fjernvarme, må nå
klarlegges så snart som mulig
slik at en beslutning om
Slemmestad-prosjektet kan
fattes, sier direktør Asbjørn
Vinjar i Energidirektoratet til
Fossekallen.

Alternativet til et større fel-
lesanlegg på Slemmestad,
basert på søppelleveranse fra
omkring 20 kommuner i Øst-
landsområdet, vil i første rek-
ke være et annet fellesanlegg
med produksjon av brensels-
briketter på Sande i Vestfold —
samt mer lokale forbrennings-
anlegg på Holmen i Dram-
men, Rud/Hauger og i Rome-
riks-regionen.

I  alt 21 kommuner i Buske-
rud, Vestfold, Telemark, Opp-
land og Akershus — foruten
Oslo — er på denne måten i
ferd med å avklare en felles
utnyttelse av avfall.

— Det er nå viktig at kostna-
dene ved de ulike prosjektene
klarlegges, slik at man på det-
te grunnlag kan bestemme
seg for hva man vil satse på,
sier Vinjar. — Et prosjekt med
så mange alternativer og inte-
ressenter er en stor koordine-
ringsoppgave. Noen av inte-
ressentene ønsker en snarlig
avklaring om Slemmestad-
prosjektet kan bli noe av, opp-
lyser han. En avklaring kan
ventes i løpet av 1984.

En arbeidsgruppe for
Slemmestad-prosjektet, bestå-
ende av representanter for
Norcem, Buskerud Kraftver-
ker, Oslo Lysverker, Akershus
Energiverk og Asker og
Bærum kommuner, vil i mel-
lomtida arbeide videre med
klargjøring av disse planene.

Strøm og fjernvarme
Planene om et større
avfallsforbrennings- og fjern-
varmeanlegg på Slemmestad
er som kjent kommet i stand
på bakgrunn av at Norcem vil
legge ned noe av sin sement-

Fortsettes side 12

På enkelte strekninger langs Søndre Starelv er det så bløtt at det må is og tele til for at jorden skal kunne
bære Forbygningsavdelingens anleggsmaskiner. Foran til venstre: Arild Standerholen, til høyre: oppsyns-
mann Viggo Houmb, bak: Rune Bekken. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Nytt fiskeoppdrettsanlegg i Tallvik
Etter hvert som flere vassdrag reguleres og nye kraftstasjoner settes i drift, øker kravet
til utbyggerne om utsetting av fisk. Statskraftverkene bygger i 1984 et eget
fiskeoppdrettsanlegg for Alta-verkene i Tallvik, og anlegget i Bjerka skal utvides.

Utblåsning på Ulla-Førre
På Ulla-Førre har man vært plaget av utblåsninger i overføringstunneler, og man
mener dette er en “bivirkning» av fullprofilboring. Bekkeinntakskomiten arbeider med
problemet.

Tema: Vannbåren varme/fleksibel energibruk
Vannkraften har tjent oss lenge og vel, men nå nærmer vannkraftepoken seg slutten.
Utbyggingspotensialet er snart oppbrukt, og tiden er inne for energiøkonomisering og
andre, nye energikilder. Redigert av Stein Morch-Hansen.

Vi må etterlate oss et levende landskap — ikke en ruin!
Fagsjef Knut Ove Hillestad ved Natur- og Landskapsavdelingen i Vassdrags-
direktoratet er tildelt Alwatech-Prisen for 1984. Prisen utdeles av Norsk vannforening til
personer som har gjort en spesiell innsats i forbindelse med bevaring og forbedring av
vårt vannmiljø. Vi intervjuer Knut Ove Hillestad.

--
Kostbare flomsikringer inntjent ved første flom!
Forbygningsarbeider er kostbare. Imidlertid er tapene så store ved flomskader på jord
og eiendom at selv det dyreste anlegg er inntjent når den første flommen blir forhindret
i å øve sitt skadeverk. Vi har besøkt noen av Forbygningsavdelingens anlegg i
Hedmark. 4
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Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl

Forbygningsarbeid i Søndre Starelv.

Omfattende forbygningsarbeider i
1\11 Hedmark:
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Forbygningsarbeider er kostbare og finansieres
dels av Landbruksdepartementet og berørte
grunneiere og dels av NVE. Imidlertid er tapene
så store ved flomskader på jord og eiendom at
man regner med at selv det dyreste anlegg er
inntjent når den første flommen blir forhindret i å
øve sitt skadeverk.

Vi har besøkt elvesenkningsanlegget i Søndre
Starelv og flomsikringsanleggene ved Arneberg
og Rymoen i Hedmark.

RYMOEN

KON6SV/N6E

1,,,n9er.E jøen

KLØFTA

OSL. 0 L/LLESTRØM
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En ny borerigg var tatt i bruk ved steinbruddet på Arneberg. Fra venstre: Arne Jørgensrud, Odd Rusten, Ola Jørgen Strømmen, Ivar Larsen og Arvid
Vatn.

For folk i store deler av Øst-
landsområdet er NVE ensbety-
dende med Forbygningsavde-
lingen i Vassdragsdirektoratet.
Ved iherdig og utrettelig
innsats er store jordarealer her
blitt innvunnet, og utsatte elve-
strekninger er blitt flomsikret.
Langs Glomma er det knapt
det sted hvor man ikke kan se
spor etter Forbygningsavdelin-
gen. Imidlertid er det viktige
arbeider i gang også i andre
vassdrag i området.

Anlegg på vinterstid
Vinteren er gjerne en tid da
anleggsarbeid ligger nede her
til lands. Is, snø og kulde ska-
per vanskeligheter både for
folk og maskiner på uteanleg-
gene vinterstid, noe som gjør
at man stort sett forsøker å
legge slik virksomhet til som-
mermånedene.

For Forbygningsavdelingen
stiller det seg imidlertid noe
annerledes. En del av det vik-
tige arbeid som blir nedlagt
langs våre vassdrag kan nem-
lig bare utføres når jorden er
så stiv av tele at den kan bæ-
re anleggsmaskinene. Dette
så vi et eksempel på da vi be-
søkte anleggsområdet ved
Søndre Starelv nylig.

Senking av Søndre Starelv
Den høye lavvannstanden i
Søndre Starelv har fra gam-
melt av medført store proble-
mer for dyrket og dyrkbar mark
i området. Elven ble senket i
1930-årene, men myrsynking,
vanskelig vedlikehold og
gjengroing førte til at folk i dis-
triktet tok saken opp igjen. Helt
fra 1949 har man arbeidet med
planer for senking av elveleiet,
og høsten 1982 startet anleg-
get som totalt skal sikre 2800
dekar jord. 59 grunneiere vil
nyfe godt av tiltaket.

Arbeidet omfatter totalt en
11 kilometer lang elvestrek-
ning fra Melstjern og Muset-
tjern til Linderudsjøen og vide-
re til et kraftverksmagasin ved
Tangen. Elveløpet er uryddig,
og gravemassene består av
løsmasser, myr, stein, stein-
blokker og enkelte steder av
fast fjell.

Grunneierne er pålagt å
rydde elvebreddene for trær
og busker. Deretter skal
321 000 m3 masse graves ut
av elveleiet, og 9000 m3 fjell
skal sprenges. Ved dette vil
man oppnå en senkning av
lavvannstanden på mellom 30
og 160 cm, og etter planen 


skal forbygningen gi avløp for
en 25 års flom.

Dårlige grunnforhold på sto-
re strekninger gjør gravearbei-
dene vanskelige. Idet grunn-
vannstanden blir senket reg-
ner man dessuten med utglid-
ning av jordmasser langs el-
vebreddene, slik at en del
strekninger vil måtte graves
flere ganger.

Det er mildt sagt bløtt langs
Søndre Starelv. Graving i utlø-
pet av tjernene og ved Linde-
rudsjøen må derfor gjøres med
spesialutstyr, og på de blø-
teste partiene blir gravingen
utført om vinteren når det er
tele i jorden. Unntaksvis benyt-
ter man også gravemaskiner
på flyteplater.

Ved å benytte telen som un-
derlag for anleggsmaskinene,
unngår man unødig vegbyg-
ging. Dette er selvsagt en for-
del sett fra naturvernssyns-
punkt. I kostnadsoverslaget
på ni millioner kroner for pro-
sjektet ved Søndre Starelv er
det imidlertid ikke innkalkulert
bortkjøring av steinmasser.
Jordmassene vil bli jevnet ut
langs elvekanten i den grad
det er praktisk mulig, men
steinmassene vil bare unn-
taksvis bli skjøvet ned i naturli-




ge forsenkninger i nærheten.
De gjenværende steinmasse-
ne vil unektelig komme til å
skjemme området, og man
må jo derfor håpe at dette er
et problem som kan løses.

I kostnadsoverslaget er det
regnet med en del broarbeider
som skal utføres i samarbeid
med Vegvesenet. Regningen
for hele prosjektet skal betales
av Landbruksdepartementet
og distriktet, slik at Landbruks-
departementet betaler 70% og
distriktet 30%. NVE's bistand
består i måling, planlegging og
utførelse av arbeidet.

Flomverk mot Glomma
En noe annen type forbyg-
ningsarbeider finner vi langs
Glomma. Glomma har i alle år
plaget sine naboer ved å gå
over sine bredder, og Forbyg-
ningsavdelingen har derfor
kontinuerlig beskjeftigelse i
disse områdene. Vi har be-
søkt de anleggene som for ti-
den er i gang fra Flisa til Arne-
berg bro og fra Rymoen til
Vingersjøen.

Flisa — Arneberg bro
Områdene på Glommas
østre bredd fra Flisas utløp i
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Rydding av elvebreddene skal besørges av grunneierne i distriktet, men
der hvor eierforholdene er uklare, eller hvor grunneieren ikke selv makter
oppgaven, må Forbygningsavdelingen tre til. I aksjon: Ivar Vatn.

Maskinkjører Harald Bergersen kan vise til lang tjenestetid i Forbyg-
ningsavdelingen. Fartstid også for den saks skyld! Nylig brast isen under
den dozeren han kjørte — en vanlig foreteelse ifølge Bergersen. Her
fotografert ved anlegget på Rymoen.

Glomma og ned til Arneberg
bro har fra gammelt av vært
utsatt for oversvømmelse og
flomskader. Forbygningsav-
delingen har siden 1957 arbei-
det med planer for sikring av
områdene, og det alternativ
som ble vedtatt utført i 1981
skal sikre mot vannstander i
høyde med de største regist-
rerte flomhøydene ved Arne-
berg bro. Disse ble målt i
1916, 1934 og 1967, hvorav
1916 flommen var den største.

Det arbeid som nå pågår
omfatter en strekning på 5,2
kilometer, og forbygningen
skal etter planene beskytte
2350 dekar dyrket og dyrkbar
mark mot oversvømmelse. El-
vebredden skal ryddes av
grunneierne, og overflatelaget
kjøres av med bulldozer. Se-
nere skal massene planeres
ut.

Flomfyllingen vil bli bygget
opp av en støttefylling av sand
og finsand som blir tettet ved
hjelp av folie. Bredden på top-




pen av fyllingen er beregnet til
fire meter. Langs vannsiden
skal det bygges steinforbyg-
ning, og på toppen av fyllingen
et tynt gruslag. Til disse arbei-
dene regner man med at det vil
gå med 220 000 m3 masse,
20 000 m2 folie, 16 000 m3
sprengt stein til ordnet røys og
1100 m3 grus til grusing av fyl-
I ingen .

Nedbør i området vil føre til
en del overflatevann på innsi-
den av flomverket. Dette
vannet vil bli avledet ved gjen-
nomløpsrør med enveisventi-
ler. For avledning av lekkasje-
vann og lokalt tilsig i flomperio-
der vil det dessuten bli bygget
to mindre pumpestasjoner.

Forbygningsarbeidene
området mellom Flisa og Arne-
berg bro er beregnet til å koste
8,8 millioner kroner, og kostna-
dene skal fordeles mellom
NVE, Landbruksdepartemen-
tet og distriktet. Imidlertid
opplyser overingeniør Ola Jør-
gen Strømmen ved Forbyg-




ningsavdelingen at tapene har
vært så store ved flomskader i
dette distriktet at anlegget i sin
helhet vil være betalt ved
første store flom.

Rymoen — Vingersjøen
Elvekanten langs Glomma
på den cirka 10 kilometer
lange strekningen fra Rymoen
til Kongsvinger er stort sett
lav, og området er derfor
svært llomutsatt, spesielt ved
stor flom. Massene er finkor-
net og lar seg lett bryte ned,
og brudd i elvekanten er da
også et problem i dette distrik-
tet. Det er derfor behov for sik-
ring mot flom og slitasje på så
godt som hele strekningen.

Allerede etter flommen i
1934 foretok Forbygningsav-
delingen målinger og planla
flomverk for en del av strek-
ningen, men først i 1982 kom
arbeidet i gang. Riktignok er
det tidligere utført betydelige
forbygninger for å sikre el-
veskråningen mot slitasje, 


mens altså flomsikringen har
måttet vente.

Store interesser står bak
dette flomsikringsprosjektet
som NVE utfører i samarbeid
med Statens Vegvesen,
Landbruksdepartementet og
distriktet. Ved dette tørrleg-
gings- og forbygningsprosjek-
tet vil jordbruksarealer, bebyg-
gelse, veier, jernbane og id-
rettsanlegg bli sikret mot en
flomvannstand som tilsvarer
den tidligere nevnte 1916
flommen. Man regner med at
5250 dekar jordbruksareale vil
bli berørt av anleggene, og cir-
ka 60 grunneiere organisert i
tre grunneierlag få nytte av
flomsikringen.

Flomverket vil bli bygget
opp av grus, leire og sand,
eventuelt tettet med folie. På
baksiden av verket skal det
legges et tynt lag matjord som
skal såes til, og elvekanten
skal dekkes med grov stein og
grus. Toppen av flomverket,
som er beregnet til fire meters
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bredde, skal dekkes med et
10 cm gruslag. Massebehovet
for denne forbygningen er
anslått til cirka 190 000 m3,
og skal hentes fra steder
langs Glomma eller i nærhe-
ten hvor slike forekomster fin-
nes. Sanden regner man med
å ta i Glomma.

For å ta hånd om avløpet
fra de bekkene som renner ut i
Glomma på den aktuelle
strekningen under flom, er det
planlagt fire pumpestasjoner.
Dessuten vil det bli nødvendig
å senke og kanalisere en del
av bekkeløpene. Med pum-
pestasjoner og kanaliserings-
og senkningsanlegg vil reg-
ningen for dette forbygnings-
prosjektet komme opp i den
nette sum av 15,8 millioner
kroner. Kostnadene skal for-
deles mellom Statens Vegve-
sen, Landbruksdepartemen-
tet, NVE, Kongsvinger kom-
mune og de berørte grunneie-
re. Også i dette området har
man regnet med at de store
grunnlagsinvesteringene skal
gi avkastning når Glomma be-
gynner å røre på seg for alvor.

Forbygningsavdelingens
Østlandskontor II
De anleggene vi besøkte,
hører inn under Forbygnings-
avdelingens Østlandskontor II
(VFØ II) som skal dekke Hed-
mark, Østfold og Glommas
nedslagsfelt i Akershus og
Oppland.

De store planene kontoret
har ansvar for, krever omfat-
tende behandling før de er klar
til utførelse. Distriktskontoret i
Middelthunsgate steller med
saksbehandling, måling, plan-
legging og forberedelser som
skal til før anleggene kan
starte.

Ute er kontoret delt i tre opp-
synsmannsdistrikter samt et
verksted på Elverum. Den
faste staben i disse distriktene
består av seks arbeidsformenn
og cirka 30 anleggsansatte,
vesentlig an leggsmaskin-
kjørere. Disse holder omkring
30 anleggsmaskiner i gang
året rundt.

I tillegg til Forbygningsavde-
lingens egen maskinpark, leies
det inn maskiner, lastebiler og
lignende etter behov utenfra.

Karene arbeider i selv-
stendige enheter fra to til ti
mann. Når anlegget ligger
langt fra hjemstedet, bor de i
enkeltbrakker eller i en av For-
bygningsavdelingens tre faste
forlegninger. Her kan mangel
på vann og toalett undertiden
representere et problem.

Slik disse anleggene er lagt
opp, blir det stilt store krav til
lagenes evne til å arbeide selv-

Verkstedet på Elverum. Det lave bygget (på bildet) og tomten ble kjøpt som konkursbo i 1968. Forbygningsavde-
lingen har selv satt opp de øvrige lokalene, og den staselige porten er laget ved verkstedet.

stendig, og et positivt forhold til
grunneiere og kommunale og
statlige etater er en forutset-
ning.

Miljøet kån ofte bli trangt
når så små enheter blir spredt
over store avstander. Dette
forsøker man å kompensere
for med hyppige samlinger der
alle sider ved anleggsvirksom-
heten blir drøftet — tekniske
problemer, økonomi, sikker-

het, personalforhold og brak-
keforhold for å nevne noen.
Den store stabiliteten i mann-
skapet skulle tyde på at en
slik rutine er et godt middel til
å opprettholde kontakt. Vi fikk
inntrykk av at alle de ansatte
trivdes i sine krevende, selv-
stendige og i høy grad me-
ningsfylte jobber.

En av årsakene til at Forbyg-
ningsavdelingen kan drive sine

anlegg effektivt og økonomisk
forsvarlig, er at avdelingene
har en enkel og direkte admini-
strasjonslinje. Den direkte kon-
takten gjør at man kan ta raske
avgjørelser uten byråkratiske
og fordyrende mellomledd.
Dette, sammen med gleden
ved å se verdien av de ferdige
anlegg, er inspirasjon nok til
fortsatt å stå på, uttaler Ola
Strømmen til Fossekallen.

Verkstedhallen — med en mønstergyldig orden. Når budsjettet er trangt, må man ta vare på de ressurser man
har. Og her ser det ut til at Forbygningsavdelingen har gode hjelpere på Eiverum. Blant folkene ute også
forresten. Vanligvis følger maksinkjørerne med «sin» maskin til verkstedet ved større reparasjoner, og slik får de
verdifull opplæring i vedlikehold og reparasjon.
På bildet: Kristian Hafskjær.
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Redigert av
Stein Morch-Hansen

Tema: Vannbåren varme/
fleksibel energibruk

Vannkraften har tjent oss lenge og vel som enerådende energikilde. Nå er dagene talte, vannkraftepo-
ken nærmer seg slutten. Dels fordi utbyggingspotensialet snart er oppbrukt - noe skal vi jo også
verne. Og dels fordi det nå er på tide å sette kreftene inn på energiøkonomisering og andre, nye
energikilder - vegen inn i framtida!

Ett av disse alternativene som
kan gjøre norsk energiforsy-
ning mer fleksibel, er såkalt
vannbåren varme,  kanskje
bedre kjent under navn som
fjernvarme  og  sentralfyring.

Norsk Energiforsyning,
Ingeniør-nytt, Institutt for ener-
giteknikk og VVS Informasjon
Norge arrangerte i november
1983 et seminar omkring te-
maene fleksibel energibruk og
vannbåren varmes plass i
norsk energiforsyning. Vi har
her sakset noen utdrag fra
innlegg som ble holdt i den
anledning.

- Ny prissetting på
tilfeldig kraft
Olje- og energidepartementet
ser positivt på at elforsy-
ningen nå er i ferd med å end-
re prissettingen for tilfeldig
kraft, slik at den i større grad
kan komme til anvendelse in-
nenlands. Departementet og
NVE har henstilt om at man
forlater en prissetting knyttet
til oljeprisen. Norske Elektrisi-
tetsverkers Forening (NEVF)
foreslår nå en ny prissetting
for kraft med redusert leve-
ringssikkerhet, der man tar
sikte på å knytte prisene til
reelle kostnader.

Det sa ekspedisjonssjef
Gunnar Vatten i Olje- og ener-
gidepartementet.

— Forutsatt fornuftig prisset-
ting på tilfeldig kraft, er det
neppe tvil om at investering i
elektrokjel vil være en god
investering. Ved å fremme slik
installasjon oppnår vi vesentlig
større fleksibilitet og bedre
utnyttelse av vårt vannkraft-
system. Betingelsen for å få til
en slik fleksibel energibruk i
bygninger, er vannbåren
varme.

Vi ser i dag at en del slike
installasjoner skjer fordi el-
verker, av hensyn til kraftsitua-
sjonen, ikke kan garantere el-
leveranser til oppvarming i
større bygg. Spørsmålet .er om
ikke andre og mer positive til-
tak burde vært vurdert
nærmere, framholdt Vatten.

I forbindelse med økt an-
vendelse av tilfeldig kraft ved
kjelinstallajoner er det stilt
spørsmål om lønnsomheten
ved dette kan medføre at kjel-
installasjoner kommer i stedet
for andre forbruksreduseren-
de tiltak som varmegjenvin-
ning, bedre isolering, styring
av energibruken og så videre.

 Langsiktige vurderinger

burde tilsi at bedre utnyttelse
av tilfeldig kraft ikke bør
komme til fortrengsel for andre
tiltak, lønnsomheten bør anses
god for flere av tiltakene samti-
dig, sa Vatten — og framholdt
installasjon av elektrokjeler i
stedet for hos de enkelte abon-
nenter som én mulig
kombinert-løsning.

Vatten mente ellers at kraft-
forsyningen i dag har en orga-
nisasjonsstruktur som er lite til-
fredsstillende sett i forhold til
de oppgaver man nå står
foran. — Omorganisering fra el-
verk til energiverk, for å oppnå
større fleksibilitet i energibru-
ken og for å fremme enøk-
arbeidet, krever sterkere orga-
nisasjoner. Det hjelper lite om
man sentralt arbeider etter
energipolitiske mål som utvik-
lingen krever, dersom ikke
organisasjonsapparatet i dis-
triktene er slik at det gir admi-
nistrativ og økonomisk styrke
til å følge opp. Departementet
har derfor overfor NVE pekt på
at arbeidet med organisa-
sjonsmessig rasjonalisering
bør gis høy prioritering, sa Vat-
ten. 


E-verkenes
prisforslag må ned
enda 20 prosent

Tilfeldig kraft har vært for
dyr fra de fleste el-verk.
Norske Elektrisitetsverkers
Forenings nye forslag til pris-
setting på tilfeldig kraft bør
kunne brukes i prinsippet, men
prisen må ned ytterligere 20
prosent, sa direktør Knut
Gussgard, E-plan NS — Kvaer-
ner Engineering.

Gussgard snakket varmt for
installering åv flere elektrokje-
ler: — I 1983 har vi forbrukt
fyringsolje for omtrent fem mil-
liarder kroner. Vår krafteksport
til Sverige og Danmark, verd-
satt til 900 millioner kroner,
kunne ha erstattet dette. Det
norske samfunnet kunne ha
spart flere milliarder kroner i år
dersom fyringsanleggene
hadde hatt elektrokjeler, og
dersom flaskehalsene som da
ville vært i el-nettet, hadde
vært utbedret. Det aller meste
av nødvendige installasjoner
kunne vært gjort for dette årets
brutto innsparing, det vil si fire
milliarder kroner.

Installering av nye elektro-
kjeler går fremdeles tregt, og
det bærer mot et nytt år med
rekordoverskudd i vannkraft-
produksjon, poengterte han.

— Etter min mening er ho-
vedårsaken til at vi har altfor
få elektrokjeler, og dermed
altfor liten andel av fleksibelt
forbruk, el-verkenes prisset-
ting på tilfeldig kraft.

Omsider er det blitt klart for
mange innen el-forsyningen at
tilfeldig kraft har vært priset for
høyt, flere forslag til ny prisset-
ting er lagt fram.

Fra NEVF's side foreslås
det at fyringsanlegg som bru-
ker 230 volt spenning får tilfel-
dig kraft (B-kraft) med en leve-




ringsgarariti på 70 prosent av
fulldekning over fem år, til 70
prosent av prisen for fastkraft.
NEVF foreslår dette praktisert
slik at kraften leveres til 10
prosent av energileddet i
H4/T4-tariffen. I henhold til
NEVF's prisnormer blir dette
en B-kraftpris på 26,5 øre pr.
kilowattime fra 1. januar 1984,
inklusiv merverdiavgift.

For el-kjeler tilknyttet høy-
spenningsnettet foreslås en
annen prisberegning, el-
verkenes tapskorrigerte sam-
kjøringspris pluss 4,5 øre pr.
kilowattime i overførings- og
fordelingskostnader. Tillegget
på 4,5 øre skal bare innkreves
dersom tapskorrigert samkjø-
ringspris og tillegget til
sammen ikke overskrider olje-
ekvivalent pris.

NEVF's forslag til prisset-
ting på tilfeldig kraft synes for
meg å være noe av det beste
som er kommet fra e-verkene.
Men prisen er fortsatt for høy.
Den må ned ytterligere 20 pro-
sent, sa Knut Gussgard.

Politikerne strammer
inn - og krever
samtidig mer!
Økt samfunnsmessig betyd-
ning har forsterket behovet for
politisk styring av norsk energi-
forsyning. Administrerende
direktør Arne Finstad i Oslo
Lysverker framholdt i sitt fore-
drag om energiverkenes nye
oppgaver at dette også har
medført et paradoks:

Politikerne pålegger oss,
både lokalt og nasjonalt, be-
grensninger samtidig som de
også pålegger oss nye opp-
gaver. Det er gitt klare signa-
ler om at vi må finne fram til
en mer fleksibel energiforsy-
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OLJE

Vannbåren varme, oppvarming av en bygning ved hjelp av sirkulerende oppvarmet vann, har mange brenselsmuligheter;
olje, elektrisitet, ast brensel...

ning der flere energibærere
brukes i kombinasjon. Vi har
også fått i oppgave å drive
med energiøkonomisering fra
produksjonssted til forbruker.
Samtidig foretar politikerne
innstramninger i vår økonomi,
og stiller krav om forenklinger i
den offentlige forvaltning.

— Det bør heller ikke legges
skjul på at det nå, mer enn tid-
ligere, vil være et motset-
ningsforhold mellom det som
er samfunnsøkonomisk lønn-
somt og det som er bedrifts-
økonomisk lønnsomt, sa Fin-
stad. Han stilte spørsmål om
man ikke burde få en felles
norsk energiforening der
elektrisitets- og varmeverks-
folk kan drøfte felles oppga-
ver, som alternativ til den nå-
værende «foreningsflora».
Finstad tok samtidig opp den
10 år gamle ideen om å få
dannet et «'Ys Norgeskraft»,
som er ment å forestå all
framtidig utbygging og stå
ansvarlig for produksjon og 


drift av norsk el-forsyning. —
En slik organisering ville kun-
ne arbeide for en samfunns-
økonomisk optimal utnytting
av det totale energisystem, og
spare oss for mange diskusjo-
ner i årene som kommer, sa
Finstad.

Oslo Lysverker utvidet i
1979 sitt kompetanseområde
fra elektrisitetsverk til energi-
verk.

— En stadig viktigere opp-
gave for oss som energiverk
blir å finne fram til en mer flek-
sibel energiforsyning der flere
energibærere nyttes i kom-
binasjon, framholdt han.

Dette medfører fleksibilitet
overfor energikilder som olje,
kull, ved, avfall, uran, solener-
gi, vind, bølger og så videre.
På fjernvarmesiden viste han
til at det i Oslo vil foreligge al-
ternativer i tilfeldig kraft, olje
og spillvarme blant annet.

— Mangel på større vann-
kraftprosjekter, økende ener-
gipriser og bekymring for de 


miljømessige konsekvenser av
vårt energiforbruk, har gjort det
nødvendig å sette i gang med
energiøkonomisering. Det er
ganske interessant
registrere at det er  energiver-
kene  som hittil har gått foran i
dette arbeidet, sa Finstad.
Oslo Lysverker har siden 1982
satt av 60 millioner kroner årlig
til enøk-formål, foreløpig
begrenset til en prøveperiode
på tre år.

— For Oslo antar vi at de
ulike enøk-tiltak vil resultere i
en utflating av byens totale
energiforbruk fram mot år
2000, oljeforbruket vil gå ned
mens imidlertid byens el-
forbruk vil øke. Jeg vil foreslå
at våre enøk-tiltak etter at prø-
veperioden er ute begrenses til
lånegaranti, mens ordningen
med enøk-konsulentbistand
beholdes.

Med overgangen fra el-verk
til energiverk har rådgivning og
informasjon økt i betydning: —
Vi må bli flinkere til å veilede 


og gi informasjon om energi-
forbruk til den enkelte abon-
nent, medier, organisasjoner
og ikke minst til våre politikere,
understreket Finstad.

— Aktiv markedsføring av et
energiverks mange tariffer, el-
ler produkter om man vil, er
hittil vist for liten oppmerksom-
het. Også i forbindelse med
utvidelsen av markedet for til-
feldig kraft må markedsføring
spille en viktigere rolle.

Det er viktig at abonnentene
forstår tariffene, enkle tariffer
er et hovedmål. Norske Elektri-
sitetsverkers Forenings forslag
til normerte tariffer for fjern-
varme og elektrisitet bør være
retningsgivende for energiver-
kenes framtidige tariffpolitikk.
En annen ting er om NEVF's
forslag tilfredsstiller kravet til
forenkling og forståelse av vår
tariffjungel.

Finstad viste ellers til at
elektrisitetsloven i sin nåvær-
ende form ikke er hensikts-
messig når den også skal inn-
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— At el-verkene, av hensyn til kraftsituasjonen, ikke kan garantere el-leveranser til oppvarming i større bygg, forårsaker nå en del av installasjonene
med vannbåren varme. Spørsmålet er om ikke andre og mer positive tiltak burde vært vurdert nærmere, sa ekspedisjonssjef Gunnar Vatten i Olje- og
energidepartementet.

)

AS FJERNVARME

Mis./111"91."''

befatte energiverkenes virk-
somhet. Behovet for en ny
energilov er påtrengende,
framholdt han.

— Vi trenger en
langsiktig nasjonal
energistrategi
Muligheten til økt omfang for
vannbåren varme, fjernvarme,
ligger i at det fastsettes en
langsiktig nasjonal energistra-
tegi, slik svenskene har gjort,
hvor man setter seg som mål å
redusere energiforbruket i boli-
ger og forbedre utnyttelsen av
energiressursene. En slik stra-
tegi vil være knyttet til innføring
av varmepumper og systemer
som kan utnytte dynamiske
tariffer sammen med olje og
søppelforbrenning blant annet,
sa Oddvar Johansen, utvik-
lingssjef ved Nobø Fabrikker
'N/S.

Johansen mente at den
utvikling man har sett i de siste
ti år med tanke på boligoppvar-




ming, mer har vært et resultat
av folks evne til å tilpasse seg
markedssituasjonen enn av en
bevisst, styrt enerigplanleg-
ging.

Han viste til at ett resultat av
den svenske energistrategien,
kombinert med energilån knyt-
tet til bestemte produkter, har
vært at varmepumper har fått
en plass som savner sidestyk-
ke i verden. — Det er blitt en ny
næring, hvis omsetningsverdi
nå er nær en milliard kroner
pr. år, hvorav de mindre bolig-
varmepumpene utgjør halv-
parten, sa Johansen. — Et klart
eksempel på at vi i Norge
mangler en tilsvarende total
målsetting, er at de tilsvaren-
de produkter straffes av de
regler som praktiseres av Den
Norske Stats Husbank.

Energilån knyttet til bestem-
te produkter har også vist seg
å være langt viktigere utvik-
lingselement enn å gi indu-
strien støtte til produktutvik-
ling, framholdt han.

Utbyttet av enøk
bestemmer vannbåren
varmes plass
— Utredninger angir et ener-
giøkonomiseringspotensiale i
Norge, regnet om til elektrisk
kraft, på mellom 15 og 30 mil-
liarder kilowattimer (TWh) pr.
år, innvunnet innen århund-
reskiftet. Enøk vil være en
konkurrent til fjernvarme, og
først når vi vet hvilken rolle
den vil komme til å spille, kan
vi bestemme plassen til vann-
båren energi i norsk energifor-
syning.

Det sa avdelingsleder Kjell
Solberg, Institutt for Energitek-
nikk (IFE).

Solberg framholdt at økono-
misk akseptable priser på
vannbåren varme i de nær-
meste årene bare kan oppnås
når energiråstoffet er tilnær-
met gratis, det vi si avfall av
forskjellig slag, spillvarme fra
industrien og muligens varme-
pumper i spesielle tilfeller.

— Det vil være behov for
energiplanlegging både på
kommunalt og fylkeskommu-
nalt nivå, en planlegging som
mye vil dreie seg om en avvei-
ning mellom energiøkonomi-
sering, økt elektrisitetstilførsel
og/eller fjernvarme for å dek-
ke energietterspørselen.

— Bedre isolering vår
fremste enøk-mulighet
Varmeisolering er den klart
vesentligste energiøkonomi-
seringsmulighet, god isolasjon
har en selvstendig økonomisk
berettigelse uansett ventila-
sjons- og oppvarmingssy-
stem. Særlig gjelder dette for
nye bygninger.

For eksisterende bygninger
kan forbedringer i ventila-
sjons- og oppvarmingssyste-
met ofte gi bedre avkastning
og representere et større
energisparingspotensial enn
tilleggsisolering. I langt per-
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spektiv vil imidlertid bedre iso-
lering være økonomisk meget
fordelaktig også for mange
eldre bygninger.

Det sa Hans Granum, pro-
fessor emeritus ved SINTEF.

For de aller fleste byg-
ninger er det både samfunns-
økonomisk og privatøkono-
misk fordelaktig å øke varme-
isoleringen i forhold til bygge-
forskriftens krav, framholdt
Granum. Differensiering, en
mer oppdelt vurdering etter
stedets klima kunne være å
ønske, la han til.

I sin nåværende form er
etter mitt skjønn byggeforskrif-
tenes isolasjonskrav nærmest
verdiløse som økonomisk sty-
ringsmiddel i byggevirksomhe-
ten, poengterte han.

Det har vært en tendens
til å kreve høyere avkastning
av energisparetiltak enn for
energiproduksjon. Regjerin-



gen har anbefalt at man til
«prisfastsettingsspørsmål»
bruker en kalkulasjonsrente på
fem prosent, mens syv prosent
skal brukes ved vurdering av
energisparetiltak. For kraftkre-
vende industri har Stortinget i
virkeligheten lagt tre prosent
realrente til grunn for prisbe-
regningen. I Storbritannia og
mange andre land er det fast-
lagt fem prosent avkasntings-
norm ved vurdering av investe-
ringer i den offentlige sektor.
Sverige bruker fire prosent.

Det er klart at slike normer
får stor betydning for valg av
energiøkonomiserings-tiltak,
og at det er uheldig om det
brukes andre normkrav for
energiproduksjon enn ved
ENØK-tiltak, understreket
Hans Granum.

For yrkesbygg bør man i
første rekke vurdere forbed-
ringer av VVS-systemet fram-
for isoleringstiltak, bortsett fra
for bygninger som trenger en
mer omfattende rehabilitering.

Ellers mente han at varme-
pumper ikke vil framstå som
noen konkurrent verken til
isolering eller varmegjenvin-
ning i nye hus. Varmepumper
er først og fremst konkurrent til
andre oppvarmingssystemer
og aktuell som varmekilde ved
fjernvarmesystemer.

Heller ikke soloppvarming
kan betraktes som noe alter-
nativ, eller økonomisk konkur-
rent, til god bygningsisolering.
Derimot har arbeid med dette
brakt inn mange nye interes-
sante momenter når det gjel-
der bygningsutforming og triv-
selsverdier, sa Granum.

Påvirkning av brukerva-
ner, informasjon og opplæring
vil antagelig være den raskest
virkende, mest effektive og 


framfor alt billigste ENØK-
metode, mente han og min-
net om at påvirkning av bru-
kervaner blant annet skjer
gjennom prispolitikken.

- Fjernvarme til
200 000 husstander
Vannbåren varme, fjernvarme,
er i Norge anslått med et
potensial på 11 milliarder kilo-
wattimer (TWh).

Vi må antagelig langt inn i
det 21. århundre før denne
utbygging har funnet sted, sa
Lars Grimsrud, administre-
rende direktør i Norsk Damp-
kjelforening.

Legger man sammen
nåværende installert fjernvar-
mekapasitet, vedtatt utbygging
og prosjekter der forstudier er
gjennomført, kommer man til
ca. 2 TWh, nok til ca. 200 000
husholdninger. Dette tilsvarer
omkring to prosent av elektrisi-
tetsproduksjonen i Norge, hvil-
ket ikke er imponerende, sa
Grimsrud. Men selv denne lille
andel vil imidleritd dramatisk
forbedre fleksibiliteten og til-
gjengeligheten i vårt vannkraft-
baserte system, framholdt
han. — Vannkraft har én utpre-
get ulempe; den er vanskelig å
lagre utover en viss grense, så
det kan være vanskelig å
avpasse produksjon og etter-
spørsel. Termisk energi har
den motsatte karakteristikk. Av
samme årsak burde vårt
potensiale for kraftproduksjon
ved mottrykksturbiner utnyttes.

Oslo er det eneste område i
Norge som har en fjernvar-
meutbygging av noe omfang.
— Denne er foreløpig på 550

 megawatt, det tilsvarer

80-100 000 leiligheters var-
mebehov, framholdt Lars
Grimsrud. I løpet av de neste
5-10 år antas det at omkring
en tredjedel av våre 36 største
kraftprodusenter vil ha fjern-
varmeanlegg i drift.

Denne tilbakeliggende
status for fjernvarme i Norge
er i første rekke forårsaket av
at landet har hatt god tilgang
på billig vannkraft. Sammen
med de fleste politikeres
manglende evne til å se
lenger framover enn til neste
valg, har dette ført til byg-
ningsvedtekter som er slik at
landets boligmasse er basert
kun på elektrisk oppvarming.
En del er sogar uten skorsten,
sa Grimsrud.

Varmeproduksjon, enten
til prosessvarme eller til fjern-
varme, er i mange tilfeller den
måten søppelforbrenningsan-
legg kan bli økonomisk konkur-
ransedyktige overfor andre
søppel-elimineringsmetoder.

Vanskeligheten er ofte å fin-
ne store nok avtakere av lav-
verdig varme i områder der
forbrenning er aktuelt, fram-
holdt Grimsrud.

Det finnes også store
mengder lavverdig varme i vår
industri. Men den er svært ofte
på steder som ikke trenger for
eksempel fjernvarme, man har
jo med vilje lagt denne type
industri unna befolkningssen-
tra. Med den renseteknikk man
har i dag bør faktisk industri av
denne type legges til sentrum
av tettsteder og byer, sa
Grimsrud.

- Tilgjengelig
fjernvarme brensel
mangler avtakere
Gjennomsnittsnordmannen
etterlater seg årlig omkring
400 kg kommunalt avfall, det
vil si avfall som tømmes på
kommunal fyllplass. Det meste
av dette er brennbart avfall.

I dag er ca. 10 anlegg for
avfallsforbrenning med varme-
gjenvinning i drift, men de
fleste større byer vurderer slike
anlegg. Lengst har man kom-
met i Oslo, Fredrikstad, Trond-
heim og Ålesund, opplyste for-
sker Erik Nilssen, SINTEF.

Avfallsmengdene kan varie-
re fra omkring 350 kg pr. per-
son i tynt befolkede kommu-
ner med lite utbygd nærings-
virksomhet, til 450 kg pr. per-
son og over et år i større kom-
muner.

Å bruke avfall som brensel
motiveres av to forhold, fram-
holdt Niissen; økende proble-
mer med å bli kvitt avfallet på
en forsvarlig måte — og inte-
resse for lokal energiplanleg-
ging og fjernvarme. Det første
motivet veier som regel
tyngst, mente han.

Erik Nilssen listet opp andre
faste brensler som kan være
egnet for produksjon av vann-
båren varme: Kull, trevirke,
torv og halm.

Det er for tida syv kullfyrte
kjeleanlegg i drift eller under
bygging, kunne han opplyse.

Trevirke til energiformål er
en svært sammensatt gruppe,
potensialet er langt fra utnyt-
tet.

Brenntorvressursene i
Norge blir heller ikke anvendt. I
Sverige og Finland er torv-
brensel kommersiell vare. I
Norge har man hittil ment at
torv bør være en lagerressurs
til bruk i krisesituasjoner.

Halm til brensel er først og
fremst aktuelt i korndistrikter
på Østlandet og delvis i Trøn-
delag, men kan også komme i 


konflikt med andre anvendel-
ser, blant annet som dyrefôr
og strø.

— Det er ønskelig å få økt
utnyttelse særlig av innen-
landske brenselråstoffer som
kommunalt avfall, treavfall og
sekundærvirke fra avfallsin-
dustrien. Noen årsaker til at
dette i dag ikke nyttes som
fast brensel, kan være at
energiforsyningen er låst; nye-
re bygningsmasse er basert
på elektrisk oppvarming.

Mulig samarbeid om søppel
fra 21 Østlandskommuner

Fortsatt fra side 3

produksjon der og er interes-
sert i annen utnyttelse av
anleggene. Et rent elproduk-
sjonsanlegg basert på forbren-
ning av opptil 160 000 tonn
avfall i året, forventes å gi en
årlig kraftmengde på 100 milli-
oner kilowattimer (GWh). Et
kombinert elproduksjons- og
fjernvarmeanlegg, med for-
brenning av både søppel og
kull, kan gi 700 GWh pr. år i
elektrisitet og fjernvarme til-
svarende 830 GWh.

Slemmestad-projektet er
fleksibelt, det vil si det kan utvi-
des til et større kraftverk med
kullfyring om det blir ønskelig.
Et fjernvarmeanlegg hevdes å
være konkurransedyktig med
andre løsninger for fjernvarme-
forsyning i Oslo-området, der
det er av størst interesse.

Også kostnadene for elpro-
duksjon synes gunstige, tilsva-
rende kostnadene for et stort
kullkraftverk. Kraftleveranse
synes å være av interesse for
alle parter.

Beslutning i 1984?
Dersom Slemmestad-pro-
sjektet besluttes utført, kan
avfallsforbrenningsanlegget
ifølge planene stå ferdig i
1986 og fjernvarmeforsy-
ningen komme i drift i 1990.
Norcem har gitt uttrykk for at
hvis ikke anlegget vedtas i lø-
pet av 1984, så må det fra de-
res side vurderes alternative
løsninger for å sikre arbeids-
plassene og utnyttelsen av
kullanlegget på Slemmestad.
Slemmestad-prosjektet for-
ventes å gi arbeid til nærmere
halvparten av de 200 ansatte
som Norcem i dag har på
Slemmestad.
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Knut Ove Hillestad (til høyre) ble overrakt prisen av for-
mannen` i Norsk vannforening, Bengt Rognerud. Ved si-
den av et diplom besto prisen denne gang av et litografi
og en sjekk på 5000 kroner.

Foto: Per-Anders Rosenkvist/Samfoto.



Intervju ved Mette Kjeldsberg

Vi må etterlate oss
et levende landskap

ikke en ruin!

20. mars ble fagsjef Knut Ove Hillestad ved
Natur- og landskapsavdelingen tildelt Alwa-
tech-Prisen for 1984. Prisen utdeles av
Norsk vannforening til personer som har
gjort en spesiell innsats i forbindelse med
bevaring og forbedring av vårt vannmiljø.

Knut Ove Hillestad ble tildelt
prisen for sitt mangeårige ar-
beid med landskapspleie og
miljøspørsmål i forbindelse
med vannkraftutbygginger
spesielt og store naturinngrep
i og ved vassdrag generelt.
Styret i Norsk vannforening la
vekt på at Hillestad ved sin
utrettelige informasjonsvirk-
somhet og praktiske angreps-
vinkel har vært en av de mar-
kante personligheter som i
stor grad har formet dagens
syn på naturinngrep og kon-
sekvensene av disse. Det ar-
beid som i dag nedlegges fra
utbyggere og offentlige orga-
ner for å redusere virkningene
av inngrep i og ved vassdrag
mest mulig, er i høy grad et
produkt av Hillestads arbeid i
Vassdragsdirektoratet gjen-
nom de siste 20 år.

Vår «første» landskaps-
arkitekt

Knut Ove Hillestad, det går
rykter om at du var den første
landskapsarkitekt som ble ut-
dannet ved Landbrukshøgsko-
len på Ås.

Det er ikke korrekt, men
ryktene har en interessant for-
historie. Saken er nemlig den
at Norges landbrukshøgskole
allerede i 1919 under ledelse
av professor Olav L. Moen fikk
en egen linje for hagekunst.
Den gang var vårt faglige miljø
sterkt tyskorientert, og i tysk-
talende land var tittelen på en
person med slik utdannelse
hagearkitekt. Det var imidlertid
ikke bare hagearkitektur som
sto på programmet — større
landskaper ble også behand-
let. Men selvsagt ikke i den
målestokk som vi opererer
med i dag.

Jeg var etter det jeg har

forstått, den første fra Ås som
tok i bruk tittelen «landskaps-
arkitekt» — en betegnelse som
fra gammelt er vanlig i
engelsktalende land. Nå gjel-
der det også i de tysktalende.

Enslig svale eller gjøkunge

Men du var i alle fall den
første landskapsarkitekt i NVE,
og hit kom du i 1963. For 20
år siden var det lite snakk om
naturvern i forbindelse med
kraftutbygging, og du må da
ha følt deg som en enslig sva-
le i dette ingeniørmiljøet?

Ja, jeg var jo temmelig ale-
ne til å begynne med, selv om
Thorleif Hoff startet like etter
meg. Når man er først ute med
noe, er det mye man skal i
gjennom. Og til å begynne
med hendte det nok at jeg ble
sett på som litt av en gjøk-
unge. Jeg husker spesielt mitt
første møte med tidligere di-
rektør i et av våre større kraft-
selskaper. Hans kommentar
var: «Og her har vi ham som
skal lære oss å plante roser
på steintippene!» Dermed
stakk det en liten djevel i meg,
og jeg svarte: «Vel, det er vel
å gå litt langt. Vi hadde tenkt å
ta det litt mer forsiktig og be-
gynne med balkongkasser på
dammene.» Det hører med til
historien at vi senere ble
svært gode venner.

Fra kosmetikk til profylakse

I dag er dere 10 ansatte ved
Natur- og landskapsavdelin-
gen, og du har fire tilsyns-
medarbeidere i Narvik, Trond-
heim, Førre og Sand. Kan du
si noe om utviklingen av avde-
lingen frem til i dag?

Når jeg ser tilbake, må jeg
si at vi ble godt mottatt. Unn-

tak finnes selvsagt, men på
den annen side var det også
dem som gjorde en stor inn-
sats for oss. Flere kunne nev-
nes her, men i denne sam-
menhengen finner jeg det ikke
riktig å nevne noen spesielt.

I disse årene har det skjedd
en interessant utvikling av lov-
verket og konsesjonsvilkårene
i forbindelse med kraftutbyg-
ging. Det får være nok å nev-
ne en spesiell endring av kon-
sesjonsvilkårene. Inntil 1975
het det nemlig at konsesjonæ-
ren innen en rimelig økono-
misk ramme pliktet å sørge for
at inngrepene ble  minst mulig
skjemmende.  Altså en nega-
tivt ladet bestemmelse. Etter
endringen plikter konsesjonæ-
ren (fremdeles innenfor en ri-
melig økonomisk ramme) å
planlegge, utføre og vedlike-
holde hoved- og hjelpeanlegg
slik at  det landskapsarkitekto-
niske resultatet blir best mulig.
Altså et positivt og konstruktivt
utgangspunkt. Endringen in-
nebærer en holdningsendring
som har betydd mye, særlig
når man tar i betraktning at
«rimelige økonomiske ram-
mer» ikke er det samme i dag
som det var den gang.

Rent praktisk betyr dette at
mens man tidligere måtte
nøye seg med å pynte på feil
som allerede var gjort, ligger
vår største innsats nå på en
aktiv forming av landskapet —
en prosess som i stor utstrek-
ning starter tidlig i planleg-
gingsfasen.

Pekefingermentalitet ville
ikke ført frem

— I dag har vi et godt samar-
beid med Statskraftverkene
og med kraftutbyggere utenfor
NVE. Men det har selvsagt

skjedd over tid, og ennå er det
vel enkelte tilfelle der vi møter
motstand, også innen vår
egen etat, med store, gamle
og vel etablerte avdelinger.
Den prisen jeg nå er tildelt,
styrker et inntrykk jeg iblant
får, nemlig at vi har hatt størst
gjennomslagskraft ute.

Natur og landskapsavde-
lingens ideer må ha virket
som revolusjon i et teknokra-
tisk vannkraftmiljø. Finnes det
noen oppskrift på hvordan
man får gjennomslagskraft for
slike ideer?

Vi har først og fremst lagt
vekt på å formulere våre råd
og pålegg gjennom opplys-
ningsvirksomhet og som an-
modninger. Altså ingen peke-
finger! Det ville aldri ført frem.
Men ved iherdig påvirkning og
motivering har vi oppnådd go-
de resultater. Man har jo selv-
sagt hatt sine tunge stunder,
men mitt motto har alltid vært:
«Når motstanden blir for stor,
er det bedre å tre tilbake for å
finne bedre feste.»

«Bukken og havresekken»

Man har i dag planer om å
skille Statskraftverkene fra
resten av NVE. Det betyr at
Natur- og landskapsavde-
lingen ikke lenger skal dele
«seng og bord» med utbyg-
gersiden i NVE. Ser du forde-
ler eller ulemper ved dette?

Vi har aldri hatt reelle vans-
keligheter med den nåværen-
de organisasjon. Men det hen-
der at vi blir møtt med argu-
mentet om «bukken og havre-
sekken». Det kan være leit, og
i hvertfall krever det ofte tid
når man skal forklare situasjo-
nen. Slik sett kan nok delingen
bli en fordel.
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Foto: Per-Anders Rosenkvist/Samfoto.

Rent praktisk får delingen  li-
ten betydning for oss, idet vi jo
steller like mye med kraftut-
bygging og annet utenfor NVE.
Enkelte forandringer vil sikkert
skape problemer, men det blir
ikke verre for oss enn for and-
re avdelinger innen etaten.

Fra Gabrielsen-komiteen til
Verneplan III

Noe av det du kanskje har
engasjert deg mest i er arbei-
det med Verneplan for vass-
drag. Hvordan stiller du deg til
at det i disse dager fra enkelte
hold reises kritikk mot grunn-
laget for Verneplanen?

Kritikken mot Verneplan-
arbeidet kommer hovedsake-
lig fra yngre mennesker som
ikke kjenner bakgrunnen for
den plan som foreligger i dag.

Allerede i 1960 ble spørs-
målet om en samlet landsplan
for vassdrag som bør vernes
mot kraftutbygging tatt opp i
Stortinget. Behovet for en ver-
neplan var da særlig aktuell,
fordi man var inne i en periode
med sterkt intensivert vann-
kraftutbygging. Den såkalte
Gabrielsen-komiteen ble ned-
satt, og denne avga innstilling
i 1963. Stortingsbehandlingen
i 1969 resulterte i et viktig ved-
tak som ga gjennomslag for
naturverninteressene.

Oprinnelig hadde man vel
tenkt seg en samlet utbyg-
gingsplan der også verneinte-
ressene var ivaretatt?

Det er riktig, men for å si det
kort, så fant man det praktisk
ugjennomførlig. I stedet valgte
man å utarbeide forslag til
vern av spesielle vassdrag
som skulle vernes mot utbyg-
ging.

Sperstad-utvalget som ble
oppnevnt i 1970, og som skul-
le utarbeide forslag til Verne-
plan for vassdrag, hadde van-
skelige arbeidsforhold til å be-
gynne med. Etter hvert har
imidlertid utvalget fått en helt
annen og viktigere status, og
resultatet av dets arbeid fore-
ligger i Verneplan I (1970),
Verneplan Il (1974) og Ver-
neplan III (1983).

Når man i dag klandrer sine
forgjengere, er det fordi man
opererer med en annen må-
lestokk på tingene. Man har i
dag et helt annet materiale å
arbeide med, og de økonomis-




ke rammene lar seg overho-
det ikke sammenligne. Det er
nok ting som kunne vært gjort
annerledes, men vi måtte kort
og godt sette inn alle ressur-
ser for i det hele tatt å få til en
verneplan.

Et stort arbeid er nedlagt i
Verneplanene, og de danner
grunnlaget for viktige politiske
beslutninger. Finner du at poli-
tikerne tar tilstrekkelig hensyn
til fagfolks uttalelser?

Jeg vil verken svare ja eller
nei på det spørsmålet. Vi
kommer ikke bort fra at sam-
menblandingen av politikk og
fag er det største problem
man har å stri med i miljøde-
batten i dag. Overalt ser vi
eksempler på at «vikarierende
motiver og argumenter» tåke-
legger debatten.

Når det er sagt, må det
poengteres at både politikere
og fagfolk utgjør heterogene
masser. At politikere har ulikt
syn på mange ting, er kjent
nok, men man må også huske
på at det er mange forskjel-
lige typer fagfolk som er invol-
vert i saker av denne art. De
vassdragene Sperstad-utval-
get foreslår vernet, blir i høy
grad vernet.

Vi står ikke tilbake for
svenskene!

I et tidligere nummer av
Fossekallen (nr. 7/1983) ble
det hevdet at svenskene lig-
ger langt foran oss når det
gjelder landskapspleie og na-
turvern. Din kommentar til det-
te.

Det var nok tilfelle for 20 år
siden, men ikke i dag. Tall i
kroner og øre er her uinteres-
sant — det er resultatet som
teller! Naturvern og land-
skapspleie er også her hos
oss en naturlig del av enhver
kraftutbygging, men de største
naturverntiltak er ofte usynlige
fordi de skjer på tegnebrettet
under planleggingen. Eller det
kan være tilfelle der man vel-
ger et for kraftutbyggeren dår-
ligere alternativ fordi man øns-
ker å sikre naturverninteres-
sene.

Da ligger de største omkost-
ningene i planleggingsarbei-
det, og et vraket alternativ vil
jo aldri kunne sees i terrenget.
Men her kan dreie seg om sto-
re summer. Jeg blir ikke impo-
nert av de 40 millionene som

Fossekallen hevdet at svens-
kene bruker — i hvertfall ikke
uten å få klarhet i hva de er
brukt til. Vi frykter ikke sam-
menligning med utlandet, men
en eventuell konkurranse må
ikke ligge på det regnskaps-
tekniske plan.

Levende landskap

Det nedlegges altså nå et
stort arbeid og betydelige res-
surser i å redusere negative
virkninger av inngrep i og ved
vassdrag. Men vi er vel ennå
ikke ved målet?

Her er det ikke riktig å
snakke om mål. Naturvern er
en utvikling — en prosess som
må fortsette. Gjennom organi-
sering av brukerinteressene
og naturen selv må vi skape
oss et levende landskap — et
virkelig kulturlandskap. Noen
landskap er det riktig å verne
totalt — andre steder må man
ta vare på verdifulle deler av
landskapet. Men knapt nok
noen natur er helt upåvirket av
menneskelig virksomhet —
tenk bare på sur nedbør og
beiting i våre høyfjellsstrøk.

Spor etter menneskelig akti-
vitet varierer selvsagt i grad
og omfang. Når det gjelder
kraftutbygging er det nesten 


alltid store inngrep det er
snakk om, og det må vi ta
konsekvensen av. Vi kan ikke
vente å få tilbake det landska-
pet vi hadde, og det er derfor
ikke noe mål i seg selv å gjøre
sporene usynlige. Det vi må
etterstrebe er å tilpasse end-
ringene til det eksisterende
landskap, og gi dem vår egen
tids formspråk. Ved å gi
landskapet et preg av vår
egen tid blir det et landskap i
utvikling — et levende land-
skap, og bare på den måten
kan vi forsvare våre inngrep
overfor de som kommer etter.

Hvilke miljøverntiltak er så
etter din mening de viktigste i
forbindelse med dagens kraft-
utbygging?

Fremdeles er det noen som
tror at vårt arbeid ligger i å så
til steintipper og etablere ny
vegetasjon. Det er imidlertid
bare en del av arbeidet, og
noe  av den virksomhelen kan
vel karakteriseres som «kos-
metikk». Grunnlaget for et le-
vedyktig kulturlandskap ligger
i lokalisering og formgivning,
og der ligger hovedtyngden av
vår virksomhet. Ved en aktiv
innsats på disse områdene,
vil vi kunne unngå å etterlate
oss en ruin.
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Liv Karin Pedersen.

NVE's forste
kvinnelige lærling

Norsk Elektriker- og kraftsta-
sjonsforbund har nylig gjen-
nomført en vervekampanje
og passerte i den anledning
25 000 mediemmer.

Dette mediem nr. 25 000
er ansatt i NVE, og det er en
hun. Siden kvinnene fortsatt
ikke utgjør noen stor gruppe
innen vårt driftspersonale,
fikk vi lyst til å ta kontakt
med den nyansatte. Det
skulle vise seg at også NVE
har grunn til å ofre henne litt
ekstra oppmerksomhet.

Liv Karin Pedersen er 19
år, og hun er en av de foi e-
løpig (?) få kvinner innen
vårt driftspersonale. Hun ble
tatt inn som lærling ved inn-
set-verkene 16. januar i år,
og oppnådde dermed å bli
NVE's første kvinnelige lær-
ling. NVE er altså også i
fremgang når det gjelder  li-
kestillingsarbeidet.

Vi fikk kontakt med Liv Ka-
rin Pedersen på Straumsmo
kraftverk, der hun har sin
daglige arbeidsplass. Hun
forteller at hun har teoretisk
bakgrunn i et ett års grunn-
kurs i elektrofag og ett års
videregående kurs i sterk-
strøm. Hun gikk for øvrig
sammen med tre andre jen-
ter (!), men er foreløpig den
eneste av disse som har fått
jobb. Det ser altså ut til at
jentene er på fremmarsj i
elektrofagene, og vi får bare
håpe at også de andre får 


arbeid og kommer videre i
utdannelsen.

Liv Karin Pedersen legger
ikke skjul på at hun var
spent da hun kom fra hjem-
plassen Manndal i Kåfjord
kommune til Innset og
Straumsmo kraftverker for å
ta fatt på 21/2 års læretid i
sterkstrømfaget. Men det har
gått over all forventning, og
hun trives i det hyggelige
miljøet Arbeidskameratene
har tatt godt imot henne,
hjelper til og forklarer når det
er noe hun spør om. Misfor--
ståelsen med at enkelte men-
te det hørte med til hennes
jobb å stå for kaffekokingen,
ble snart ryddet av veien.

Liv Karin Pedersen har et
langt og allsidig opplærings-
program foran seg som blant
annet vil omfatte opplæring
på stasjonen med revisjoner
og teknisk vedlikehold, ny-
montasje i Balsfjord, høy-
spentmontasje, et praksis-
opphold ved krattledningsav-
delingen i Bjerkvik og mye
mer.

Vi håper hun fortsaff vil tn-
ves i driftsmiljøet. Vi ønsker
lykke til videre og håper at
hun om drøye to år vil kunne
feires som NVE's første kvin-
nelige lærling som har be-
stått fagprøven til gr. A-serti-
fikatet. Så gjenstår det å se
når hennes og Innset-verke-
nes eksempel blir fulgt av
flere. Thor Johansen

Ny redaksjonssekretær i ELI

Torgry Alstad (26) er ansatt
i nyopp ettet stilling som re-
daksjonssekretær i Elforsy-
ningens I nformasjonstjeneste
(ELI). Alstad kommer opprin-
nelig fra Tønsberg, men har
de siste tre og et halvt årene
vært tilknyttet Norsk Elev-
samskipnad for Teknisk Stu-
derende (NETS). Der har han
blant annet vært redaktør for
tidsskriftet «Stud teknikk».

Han har i en periode også re-
digert fagbladet «Arbeidsle-
delse og teknikk».

Alstad vil ha sitt hovedar-
beidsområde tilknyttet det
nystartede bladet «Elkontak-
ten». Bladet, som blir distribu-
ert til mer enn 400 000 hus-
stander, vil blant annet gi den
enkelte elforbruker mer
informasjon om norsk elforsy-
ning.

Frist for innsendelse av
stoff til Fossekallen nr. 5/
1984 er onsdag 2. mai. —
«Hasterstoff» til nr. 4/1984
kan mottas inntil fredag
20. april.
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Problemer ved fullprofilboring:

Utblåsing på
Ulla-Førre

Knut J. Tjugen, SBP

I Fossekallen nr. 6/1983 brakte vi en notis om
utblåsing i overføringstunnelen fra Mostol til
Lauvastøl. Knut J. Tjugen fra Bygningsavdelin-
gen i Statskraftverkene gir i denne -artikkelen en
nærmere redegjørelse for hva som skjedde på
Ulla-Førre, og hva som bør gjøres for å hindre
slike utblåsinger.

Utblåsing i inntak Dørlevatn 24. september 1982.

Luftmedriving i
bekkeinntak
Luftmedriving i bekkeinntak er
ikke noe nytt fenomen. Man
har derfor forsøkt å ta hensyn
til dette ved utforming av inn-
tak og sjakter. Ved tradisjonell
sjaktdriving har man i de fleste
tilfelle unngått problemene
med luftmedriving ved at hel-
ningen i sjakten er relativt
slak, og tverrsnittet overdi-
mensjonert. Derved har lufta
muligheten til å returnere opp
gjennom sjakta. Men noe luft
vil nesten uansett følge med
ned til tunnelen. Avhengig av
tunnelens form, vil lufta beve-
ge seg med eller mot strøm-
men eller samle seg i lommer i
tunneltaket. Etter hvert kan
bobla vokse seg både stor og
sterk, og her er enorme krefter
på spill. 1000 rri3 komprimert
luft under 60 meter vanntrykk
tilsvarer energien til 150 kg
dynamitt.

«Raise- boring»- utstyr
I den senere tid har utvik-



lingen av det såkalte «Raise-



boring»-utstyret gitt oss mulig-

heten til å fullprofilere inn-
takssjakter til konkurransedyk-
tige priser. Dette har ført til
større valgfrihet når det gjel-
der sjaktdiameter og -helning.
Når vi samtidig vet at fullprofil-
boring gir glattere overflate, er
det fristende og teoretisk riktig
å velge små tverrsnitt og brat-
te sjakter. Disse forhold gir
imidlertid større muligheter for
luftproblemer. Planleggere og
anleggsfolk kan fristes til å for-
lenge sjakter for å unngå et
vanskelig inntaktssted i «rik-
tig» høyde. I andre tilfelle kan
en lang og gjerne bratt sjakt
være billigste måten å «hente
ned» en bekk som ikke ligger
«riktig plassert» rett etter tun-
nelen. Dette sammen med
stor reguleringshøyde, kan fø-
re til at vannet faller «fritt» i
stor høyde før det når vassfla-
ta i sjakta. Derved er man sik-
ret stor luftmedriving og mulig-
het for utblåsing.

Utblåsing på Lauvastøl
Det var dette som skjedde i
overføringstunnelen fra Mostøl
til Lauvastølvatn på Ulla-Førre

sist sommer. I inntak Dørle-
vatn finnes alle de muligheter
for luftinnblanding som er
nevnt foran: Borhullsdiameter
er 0,8 meter og helningen
84,6°. Dessuten er høyde-
forskjellen mellom inntakskote
og trykklinje cirka 187 meter.
Inntak Dørlevatn er ett av åtte
bekke-/elveinntak på overfø-
ringstunnelen, og det er påvist
at luftmedrivingen er knyttet til
inntak Dørlevatn. I tiden etter
at overføringen var satt i drift,
høsten 1982, ble det registrert
flere luftblåsinger i inntak Dør-
levatn. Bilde 1 viser hvordan
utblåsingen artet seg den 24.
september 1982. Det ble i
denne tiden også observert
bølgedannelse i tunnelutløpet i
Lauvastølvatn samt luftpulsa-
sjoner i lukehuset uten at det-
te medførte skader. For å lede
luftpulseringen utenom luke-
huset ble det bygget et lufterør
fra lukesjakta og ut i friluft.

Våren 1983 ble luka i overfø-
ringstunnelen stengt i forbin-
delse med tømming av tilløps-
systemet for Kvilldal kraftverk.
I denne tiden var kun inntak

Dørlevatn åpent. Med stor
snøsmelting og mye nedbør er
det rimelig å anta at det er blitt
«pumpet» mye luft inn i overfø-
ringstunnelen ved inntak Dør-
levatn.

«Stormen»
Da arbeidet i Kvilldal var
avsluttet, ble Mostøl-
overføringen etablert på nytt.
Åpning av luka i overførings-
tunnelen startet 18. mai 1983
klokken 1015. Allerede etter
1-2 minutter måtte lukehuset
rømmes, og utblåsingen var i
gang. Bilde 2 viser hvordan
forholdene var ved lukehuset
og utløpet i Lauvastølvatn.

«Stormen» tiltok i styrke i
cirka en halv time, og avtok
siden langsomt over flere
timer. Da det verste hadde gitt
seg, kunne driftens folk gå inn i
lukehuset og registrere ska-
dene.

Alt inventar i lukehuset var
ødelagt, og døra i lukehuset
var bulket. Overføringsstag fra
spindel til luke var vridd, og
det elektriske og elektroniske
utstyret var sterkt skadet. To
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NVE's forbyggingsvirksomhet i 1983:

Flomsikringsarbeid sikret over 10 000 dekar
dyrka jord
850 ubehandlede søknader i 1983

Utblåsing ved lukehuset ved Lauvastølsvatn 18. mai 1983.

dager etter, det vil si 20. mai,
var det fortsatt kraftig utblå-
sing. Luka var da helt åpen,
og bare Dørlevatn og Mo-
skardbekken var tilkoplet.

Hovedårsakene til denne
kraftige og langvarige utblåsin-
gen ligger i at lufta hadde sam-
let seg opp over lang tid. I nor-
mal drift vil en slik situasjon
svært sjelden oppstå. Etter
denne episoden ble lukesjakta
støpt igjen, slik at bare den
nødvendige åpning for luka
gjensto. Dette skulle redusere
eller fjerne luftproblemet i
selve lukehuset.

Tilløp til ny utblåsing
Ved åpning av luka på ny 21.
september observerte man
bølgedannelser i utløpet, og
luft/vann pulseringer i luke-
sjakta. Dessuten returnerte
vannet til overføringstunnelen
på nedstrøms side av luka.
Luftpulseringen var ikke så
kraftig at den representerte
noen fare. Men luka sto og slo
både vertikalt og horisontalt,
og man mente at dette kunne
skade luka.

Dagen etter ble inntaktet i
Dørlevatn stengt. Bølgedan-
nelsene i utløpet og luft/
vannpulseringene stoppet da
helt etter en tid.

Tiltak for mer «levelige»
forhold
Det som nå gjenstår er å ska-
pe mer «levelige» forhold for
luka med inntaket i Dørlevatn
tilkoplet. Detaljplankontoret i
Statskraftverkene utarbeider
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for tiden alternativer for slike
tiltak. Det har vist seg at luka
ved Lauvastøl ved full åpning
har stukket ned i vannstrøm-
men. Dette skal ikke skje, og
en heving av luka vil høyst
sannsynlig redusere proble-
mene i lukesjakta og lukehu-
set.

«Bekkeinntakkomiteen
Det er innlysende at det på
dette området ikke er forsket
tilstrekkelig. Noe av problemet
ligger i at det ikke er mulig å
lage modellforsøk med luftinn-
blanding i vann. Imidlertid er
problemene introdusert for den
nyopprettede «Bekkeinntakko-
miten», som skal se på pro-
blemer ved bekkeinntak gene-
relt.

Ekstra sikkerhet
Det vi med sikkerhet kan si, er
at man bør tilstrebe å plassere
bekkeinntakene i «riktig»
høyde, og at sidetunnelene
mellom overføringstunnel og
nedre ende av sjakta må ha et
rommelig tverrsnitt og stigning
mot sjakta.

Inntakene bør allikevel, som
en ekstra sikkerhet, bygges for
å kunne tåle luftutblåsinger.

Det er mange problemer
som må løses. Fullprofilboring
av inntakssjakter i fremtidig
kraftutbygging vil bli stadig
mer aktuelt, og i noen tilfelle
kanskje eneste alternativ. Go-
de sjaktdrivere vil «dø ut», og
da har vi ikke noe alternativ.
Likevel må borede sjakter di-
mensjoneres ut fra alle hen-
syn.

Vassdragsdirektoratets for-
bygningsavdeling, NVE,
utførte i 1983 i alt 232
flomsikrings-, forbyggings- og
senkingsarbeider i vassdrag til
en samlet kostnad av 44 millio-
ner kroner, går det fram av for-
bygningsavdelingens årsrap-
port. Etterspørselen etter sik-
ringstiltak er fortsatt meget
stor, og tallet på ubehandlede
søknader har vært økende de
siste åtte årene — 850 ved siste
årsskifte.

På grunn av underdekning i
bevilgningene og for lav
kapasitet, er det også et stadig
voksende «gap» i forhold til
restarbeider på igangværende
og vedtatte anlegg. Ved års-
skiftet beløp dette gapet seg i
kostnad til 74 millioner kroner.
Sammen med arbeider som er
vedtatt i distriktet, men ikke
hovedstyrebehandlet — cirka
19 millioner kroner, utgjør
dette 93 millioner kroner. Det
er i dag tre til fire års ventetid
for nye sikringsarbeider.

Omfattende rasjonalise-
ringstiltak har ikke kunnet for-
hindre at stadig mindre arbeid
er blitt utført for å sikre dyrka
mark, bebyggelse og kommu-
nikasjoner mot utgraving og
oversvømmelser. Forbyg-
ningsanleggenes arbeidsstyr-
ke er redusert fra 240 i 1963 til
77 i 1982.

Gjennom de siste 20 år er
årlig nærmere 10 000 dekar
jord sikret mot utgraving, ras
og flom. Noe av dette har også
gitt ny, dyrkbar jord gjennom
senkingsarbeid (tørrlegging).

Vanlig forbyggings- og sik-
ringsarbeid hindrer utgraving
og oversvømmelser under
flom eller isgang. Ved sen-
kingstiltak blir vannstanden
senket for å tørrlegge jord-
bruksområder eller redusere
faren for flomskader.

Nord-Norge
Det har vært omfattende virk-
somhet i Tana, Karasjok,
Målselv, Nordreisa og Saltdal.
Senkings- og forbyggingstiltak
har fortsatt i Salangselv i Bar-
du, hvor cirka 1500 dekar jord
blir innvunnet til jordbruksfor-
mål. Det meste har vært nær-
mest verdiløs jord på grunn av
oversvømmelser og høy
grunnvannstand. I Finnmark
er det satt i gang flomsikrings-
arbeid for cirka 750 000 kro-
ner av sysselsettingsmidler.

Trøndelag
Sikringsarbeidene mot skred i
Namdalen og i Helgådalen,
Verdal, fortsetter. På grunn av
utilstrekkelige bevilgninger må
arbeidene fordeles over flere
år, men de farligste partiene
prioriteres. Store jordbruks-
arealer og veger blir sikret.

Omfattende forbyggingar-
beider har pågått langs Røs-
såga, Vefsna, Gaula og Sur-
na. Disse fortsetter i 1984.
Ved Sokna i Midtre Gauldal
blir verdifulle bolig- og indu-
striområder sikret mot over-
svømmelse.

Vestlandet
På Vestlandet er mye ugjort
fordi midlene ikke strekker til
etter de mange flommene i
1970-årene og nå sist i fjor
høst. Stortinget bevilget ved
årsskiftet 10 millioner kroner til
ekstraordinære tiltak mot slike
flomskader. Et samlet overslag
over nødvendige tiltak beløper
seg til cirka 22 millioner kroner.

I Møre og Romsdal er det
1983 utført tiltak i blant annet
Gjemnes, Hen, Ørsta og Syk-
kylven. Senkingsarbeidet i
Grimstadvatnet i Hareid er
sluttført.

I Sogn og Fjordane har flom-
skadearbeider utgjort hoved-
tyngden i blant annet Stryn,
Gloppen og Jostedal.

I Hordaland pågår. forbyg-
gingsarbeid i Jondal. Adlands-
vatnet på Stord er senket. Sik-
ringsarbeid har pågått i Vin-
dafjord og Odda.

Østlandet
Tørrlegging og flomsikring av
cirka 10 000 dekar jord i Ren-
dal nærmer seg fullførelse.

I Folldal er det utført arbeid
for å stanse utgraving av dyrka
mark langs Folla.

Langs Glomma er flere
arbeider under utførelse med
sikte på å hindre utgraving og
oversvømmelse. Blant annet
er tre pumpestasjoner bygget i
Solør.

Ved Kongsvinger blir flom-
sikring kombinert med bygging
av pumpestasjoner og omleg-
ging av riksvegen.

I Søndre Starelv, Stange,
blir cirka 3000 dekar jord
innvunnet og bedret ved sen-
king.





Anlegget i Tallvik settes i drift neste år.

«Av hensyn til de vitenska-
pelige undersøkelser som på-
går i forbindelse med Altaut-
byggingen, og i forvissing om
at Altaelven representerer et
særtilfelle av våre lakselver,
er Statskraftverkene villig til å
etterkomme anmodningen om
bygging av et forsøksanlegg i
Alta.»

Forsøksvirksomheten ved
anlegget skal tilrettelegges av
Direktoratet for vilt og fersk-
vannsfisk, men den skal sty-
res gjennom Statskraftverke-
ne som vil ansette egen besty-
rer for anlegget.

I Statskraftverkene regner
man med at Direktoratet for vilt
og ferskvannsfisk vil kom-
pensere for bruken av anleg-
get ved å yte økonomisk støtte
til driften, og forhandlinger er i
gang om dette.

Av forskjellige grunner vil
anlegget ikke bli lagt til Altael-
ven. I stedet vil det bli liggende
ved Halselven i Tallvik. Også
dette er et betydelig fiskevass-
drag i Alta kommune, om lag
tre mil fra Alta sentrum.

Byggets produksjonskapasi-
tet og rammer er satt av Pro-
duksjonsavdelingen i Stats-
kraftverkene, og arkitekt E.
Sorteberg har hatt ansvaret for
den endelige utforming av
rominndeling og fasader.
Hovedprosjektering utføres av
Ingeniør A. B. Berdal A/s som
også er ansvarlig for koordine-
ring og generell beskrivelse.

Teknisk blir anlegget utfor-
met i fellesskap av Ingeniør A.
B. Berdal og Bygningsav-
delingen i Statskraftverkene,
og samarbeidet mellom arki-
tekt og konsulenter i forbindel-
se med utarbeidelse av an-
budsdokumentene er nært.
Man regner med å komme i
gang med bygging i mai/juni i
år, og anlegget bør være
driftsklart på nyåret 1985.

Utvidelse av anlegget i
Bjerka
Fiskeoppdrettsanlegget
Mofjeilet inne i Rana kraftsta-
sjon ble bygget for 15 år si-
den, og som driftsvann til fis-
keoppdrettsanlegget ville man
opprinnelig nytte kjølevannet
fra kraftstasjonen. Den gang
regnet man med at stasjonen
ville gi en jevn tilførsel av kjø-
levann hele året. Annen tilfør-
sel av vann til fiskeanlegget
finnes ikke.

I dag er situasjonen en an-
nen: Økt installasjon i stasjo-
nen gjør at man ønsker å stå
friere med kjøringen. Dette
gjelder særlig i sommerhalv-
året. Fra og med 1983 flyttes
fisken ut fra kraftstasjonen i
perioden mai—oktober. Der-

NVE- STATSKRAFTVERKENE

PROD9KSJONSAYDELINGEN

QPPORETTSANLEGG
FOR F1SK
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Ark.rJelstag

som man får kjøre aggregate-
ne slik man ønsker det om
sommeren, kan dette gi en økt
inntjening på to til tre millioner
kroner pr. år.

Fiskeoppdrettsanlegget i
Bjerka ble bygget i 1980. For-
holdene lå meget godt til rette
der hvor gamle Bjerka kraft-
stasjon var nedlagt og revet.
Tomten var utmerket. Den lå
nær sjøen for inntak av sjø-
vann, og inntaksmagasin med
en del av ferskvannstilførselen
var inntakt. Hensikten med
anlegget var å supplere drif-
ten i Mofjellet. Hadde man den
gang ant at driften av Rana
kraftstasjon skulle legges om
slik vi kjenner til det i dag, ville
vi ha satset på bygging av et
større anlegg, enten i Bjerka
eller et annet sted.

Skj6rilen

Da bestemmelsen ble tatt
om at Rana kraftstasjon skulle
stå store deler av sommer-
halvåret, vedtok man raskt å
utvide produksjonshallen i
Bjerka. Penger ble skaffet på
1984-budsjettet, og i sommer
vil utvidelsen finne sted.

Rutinen for fiskeproduksjon
ved Rana-verkene er tenkt
slik: Yngelen startfôres i
Mofjellet inntil mai, og når sta-
sjonen stoppes, flyttes fisken
til Bjerka. I oktober flyttes fis-
ken tilbake til kraftstasjonen
igjen. Inntil videre må vi
innstille oss på denne noe
tungvinte driftsform. Dersom
man ønsker at hele fiskepro-
duksjonen i Mofjellet skal leg-
ges ned, må det større investe-
ringer til.

Oversikt over
Terskelprosjektet

Terskelprosjektet, som er det
hittil mest omfattende øko-
logiske samarbeidsprosjekt
når det gjelder rennende vann
i Norge, har pågått siden
1975. Resultatene fra dette
prosjekt utgjør nå over 2000
sider.

Halvparten av disse er sam-
let i prosjektets Informasjons-
serie (24 hefter). Dette er en
noe volumiøs pakke å sende
ut til alle som ønsker infor-
masjon og data om Terskel-
prosjektet, og man har derfor
nå laget en samling av alle
sammendragene i rapportene,
slik at de som ønsker å orien-
tere seg, kan få et inntrykk av
hva som er publisert.

Sammendragene i dette
heftet er med noen få end-
ringer trykket slik de opprinne-
lig sto i de enkelte rapportene,
og man har ikke forsøkt å lage
noen helhet ut av stoffet. Det-
te vil bli gjort i en egen opp-
summering som senere kom-
mer ut i serien Kraft og miljø
fra Natur- og landskapsavde-
lingen i Vassdragsdirektoratet.

I tillegg til selve Informa-
sjonserien finnes det også an-
net materiale om emnet. I den
foreliggende oversikt er hen-
visninger til for eksempel ho-
vedoppgaver som er publisert
i internasjonale tidsskrifter,
proceedings fra symposier og
lignende samlet i en egen lis-
te.

Det er ventet at det innsam-
lede materiale vil bli bearbei-
det i ulike sammenhenger
over en lengre periode.

Serien vil bli utvidet så
lenge det er grunnlag for å ut-
gi rapporter under denne fel-
lestittel.

Heftene blir distribuert gratis
så lenge opplaget holder.
Rapporter og ytterligere infor-
masjon om Terskelprosjektet
kan fås ved henvendelse til

Terskelprosjektet
Natur- og landskaps-
avdelingen
NVE — Vassdragsdirektoratet
Middelthunsgt. 29
Oslo 3

Utsetting av fisk ved Statskraftverkene i 1983

Driftsområde Laks




Sjøørret Innlandsørret

Innset-verkene 6 000




7 500
Glomfjord kraftverk





8 000
Rana-verkene 113 800




79 000
Aura-verkene 127 600 23 800 26 500
Grytten kraftverk 2 850 3 000 3 600
Vikfalli 30 900 11 000 7 900
Leirdela kraftverk




1 000 1 500
Vestlands-verkene 39 000 32 650 20 100
Tokke-verkene





83 600
Nore-verkene





78 700

Totalt 320 150 71 450 316 400
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Prøving av ny MUSKEG i vanskelig terreng på Melhus.

Kursrapport fra Melhus:

Forventninger innfridd for
kraftledningsbyggere

Åpningen av opplæringssenteret for kraftledningsbyggere
på Melhus fikk bred omtale i Fossekallen nr. 1/1984. Knut
Olav Skogøy rapporterer om stor suksess og innfridde for-
ventninger på Grunnkurs — Maskiner som ble holdt i slutten
av januar i år.

På Maskinkurset som ble holdt
for kraftledningsbyggere på
opplæringssenteret ved Mel-
hus 23.-27. januar i år, møtte
tolv deltagere og seks instruk-
tører. Tema for kurset var mas-
temonteringsaggregat med
trykkluft, hydraulikk og kjøring
og vedlikehold av MUSKEG.

Teori
Deltagerne møtte søndag
kveld etter å ha reist fra Sort-
land og Bjerkvik i nord og fra
Lillesand i sør. De to første
dagene var satt av til den teo-
retiske delen av kurset, og
dette foregikk i undervisnings-
lokalet og i verkstedet på Mel-
hus. Slik undervisning er ofte
drøy for folk i praktiske yrker
som er vant til å jobbe i friluft
hele dagen, men her var inter-
essen stor. Kursledelsen
hadde lagt vekt på at delta-
gerne skulle få anledning til å

stille spørsmål og samtale seg
imellom, og i pausene og om
kvelden ble det ivrig prat om
fag og om det som var skjedd i
løpet av dagen.

Praksis
I den praktiske delen av kurset
på øvingsfeltet ble deltagerne
del i firemannslag.

Undervisningen foregikk via
tre stasjoner hvor lagene byttet
innbyrdes. Denne løsningen
var vellykket fordi både
instruktører og elever hadde
god kontakt hele tiden, og det
var satt av rimelig tid til emnet.

Tidligere kurs er blitt kritisert
fordi det er blitt for lite prak-
tiske øvelser. Dette hadde vi
forsøkt å ta hensyn til under
planleggingen for Melhus-
kurset. Det var bitende kaldt —
±30°C på Melhus og ±23°C
på øvingsfeltet. Både utstyr og
bekledning ble derfor skikkelig
testet.

Prøvekjøring av MUSKEG
En av dagene ble det utrykning
til en lastebil fra Melhus som
hadde kjørt seg fast på den
bratte veistrekningen opp til
øvingsfeltet. En nyinnkjøpt
MUSKEG ble prøvekjørt, og
den viste seg å fungere over
all forventning.

Leif Arne Hansen fra verk-
stedet i Bjerkvik gikk inn for
vervet som instruktør, og øste
av sine 20 års erfaringer med
reparasjon og vedlikehold av
MUSKEG.

Husk jakke og slips!
Messebygget på Melhus ble
døpt «Hotell Roligheten»,
gode boforhold — med låsbare
rom med dusj og toalett, opp-
holdsrom med bra møbelstan-
dard, god mat og fin betjening.
Onsdag kveld var satt av til
«utflukt», og her lærte vi at i
Trondheim er det viktigere
med jakke og slips enn penger
på lomma.

Vurderingen av kurset
Kurset ble vurdert meget høyt
av deltagerne. På skalaen 1-5
helhetsvurderte seks del-



tagere kurset til 5, og de andre
seks vurderte kurset til 4.
Samtlige deltagere ville svært
gjerne delta på lignende kurs,
og mente at behovet for slik
opplæring er stort.

Forberedelser til neste
sesong
Selvsagt var det en del man-
gler i denne sesongen. Vi står
nå overfor viktige forberedel-
ser til neste kurssesong, og vi
må da gå inn for å få bragt de
ting på plass som manglet nå.
Det er svært viktig at vi lærer
av våre erfaringer på utdannel-
sesområdet, slik at
«innhøsting- og informasjons-
sentralen» på Melhus kan
komme til å virke etter hensik-
ten.

Knut Olav Skogøy
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«Stølsdalsgubben» under opprigging hosten 1981.

«Stølsdalsgubben» greide det!

17. februar 1984 var en viktig
dag på tunnelfronten på Ulla-
Førre. Klokken 16.30 fikk jeg,
nesten med «klump i halsen»,
æren av å stanse fullprofilma-
skinen eller «Stølsdalsgub-
ben» som den også er kalt, for

Tunnel:

Tidsforbruk:
Drift pr. uke:

Borsynk:

Bormaskin:
Bakrigg:
Kostnad:

godt. Den hadde da gnaget
seg gjennom 8022 meter solid
norsk grunnfjell. “Gjennom-
brudd for fullprofilboring i hardt
fjell» er av de uttrykk som er
brukt om prestasjonen.

Det hersket i sin tid tvil og

usikkerhet om jobben i det
hele lot seg gjennomføre, og
det var derfor høy og løftet
stemning under feiringen av
begivenheten.

Representanten for maskin-
leverandøren (Robbins), Arnulf
Hansen, uttrykte det slik: “Det
som få- trodde, mange håpet
og enkelte ikke håpet skulle
skje, det er nå skjedd!» Det var
derfor ikke mer enn rett og
rimelig at den tradisjonelle
«drammen på røysa» ble
utbrakt, selv om både smell,
laddlukt og røys manglet.

Maskinen har hatt sine
svakheter, men med det til
dels ekstremt harde fjellet, har
den greid seg rimelig bra.

På den tiden da jobben
skulle startes, var det vanlig å
gå i arbeidsfellesskap med
utenlandske firma med erfa-
ring i tunnelboring. I Stølsdalen
satset man på egne krefter 


selv om verken ledelse eller
arbeidere hadde erfaring fra
slike arbeider. Opplæring ble
gitt i Amerika og på arbeidsste-
det, og etter som erfaringen
økte, behersket mannskapet
teknikken med boring, service
og reparasjoner på en måte
som det står all respekt av.

Maskinen skal nå, etter en
grundig sjekk, til Kobbelv, og
en del av mannskapet har sagt
seg interessert i å følge med.
Det er derfor grunn til å håpe
på «flying start» på Kobbelv.
Men foreløpig får vi glede oss
over at jobben i Stølsdalen ble
fullført slik den ble. Det var et
lyspunkt i en tid da mange på
anleggene ser med uro på
framtida etter at sterke krefter
innen Statskraftverkene later
til å være i ferd med å bryte
ned mye av det vi tross alt har
greid å bygge opp.

Hallvard Holen

Diameter 3,5 meter
Lengde 8022 meter
(hvorav kurver 2000 meter)
100 uker (1.10. 1981-17.2, 1984)
Gjennomsnittsresultat 80 meter
Beste resultat 139,1 meter
Middel: 2,2 meter pr. effektiv time
Minste ukemiddel: 0,95 meter pr. effektiv time
Største ukemiddel: 4,1 meter pr. effektiv time
(Variasjonene skyldes ulik oppsprekkingsgrad.
Fjell med stikk og sprekker er vesentlig lettere å
bore)
Robbins med 27 stk. 15;" kuttere
MUhlhaLiser ensporet
4900 kroner pr. meter inkludert arbeidssikring.
Et resultat man må være fornøyd med.
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Returadresse Fossekallen,
Postboks 5091 - Maj
Oslo 3

Frå Sørlandsbanen eller Bergensbanen
Dei kom til anlegget samstun-
des dei to brørne. Den eine li-
ten, kraftig og livsglad, og lo
kor ille det var. Den andre
stor, krattig og så stille.

Mora var tidlig enke, og dei
bodde på ei øy. Før hauststor-
men satte inn, handla dei mar-
garin, kaffe, gjær, mjøl, sukker
og sirup. Og resten greidde
dei sjølve. Du - for eit mot og
ei livskraft.

Det var taubane 500 meter
opp i lia. Dette var sambandet
- om ein ikkje ville gå. Ein dag
skiftet kom av arbeid, og skul-
le med banen ned i leiren,
sprang den laus, og kørja med
karane rasa ned etter bæreka-
belen. Det var høgt, og alle
trudde det var slutten. Men
merkeleg nok greidde heiskjø-
raren på ein meisteleg måte
å ta den inn i siste sekund. To
av karane fekk sjokk, ein gjekk

sjølv til beins - og Leif gap-
skratta.

Han lo når han ikkje likte
maten - tok tak med den
største. Men den stille broren
stod nok høgt - og han fortel
det såleis.

Storebror gjekk saman med
ei gjenta frå barndommen av.
Men ho var omsverma - han
litt svartsjuk, og frå ein fest for
dei kvar sin veg.

Så ein dag nokre år seina-
re, ser Leif i avisa at gjenta
skulle gifte seg, og da hugsar
han det to år gamle brevet
som framleis ligg i innerlomma
på jakka - til broren frå barn-
domskjæresten. Og så leverte
han brevet til broren på brud-
laupsdagen til gjenta.

Kva gjorde så broren din?
Han storskreik og sprang til
skogs - storskratta Leif.

Olav Dale
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Ola Gunnes

NVE's personale
Endringer i februar 1984

Nytilsatte:
Andersen, Ulf
Bjerknesli, Kai A.
Haugedal, Roald
Kolbenstvedt, Lars
Nerheim, Magnar
Nærheim, Kjell Ove
Reitan, Kåre
Sletta, Thorleif
Svalastog, Ola
Ulvund, Arne
Valla, Ragnhild

Driftsarbeider
Avd.ing.
Spesialarbeider
Avd.ing.
Fagarbeider
Fagarbeider
Driftsarbeider
Fagarbeider
Overing.
Ingeniør
Driftsarbeider

Mår kraftverk
Rana-verkene
Kristiansand trafostasjon
ET 1
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Mår kraftverk
Område 1
Tokke-verkene
Aura-verkene
Rana-verkene

Lenes, Kåre
Lorentsen, Edgar
Molvær, Olav
Ness, Martin B.
Sandnæs, Tore 0.
Stien, Håkon
Svendheim, Knut
Sægrov, Ivar
Vestli, Marit Eggum
Østerbø, Olav
Øvrevik, Harald
Aas, Aage

0010 Førstesekretær
0991 Fagarbeider
0036 Sjefingeniør
1001 Maskinmester
0033 Avd.ing.
3606 Maskinmester
0033 Avd.ing.
0033 Avd.ing.
0011 Konsulent
3606 Maskinmester
1001 Maskinmester
3606 Maskinmester

AAØ
Glomfjord kraftverk
Alta kraftverk
Verdal trafostasjon
VN
Rana-verkene
VN
VN
ESF
Frogner trafostasjon
Vang trafostasjon
Rød trafostasjon

Avansement - opprykk: Fratredelse med pensjon:
Almestrand, Leif 0. 0033 Avd.ing. SB Johnsen, Oscar Oppsynsmann Ulla-Førre-anleggene
Berntsen, Sigmund 1001 Maskinmester Tveiten trafostasjon
Bugge, Håkon 0033 Avd.ing. Aura-verkene  Fratredelse, annen:
Baadstø, Nils 0033 Avd.ing. Innset-verkene Barfod, Tom Gregers Avd.ing. SBP
Engen, Inger Karin 0032 Avd.ing. SBG Birkely, Mona Ktr.ass. SAA
Hanssen, Harder 3606 Maskinmester Sylling trafostasjon Gulbrandsen, Tore E. Førstekonsulent AAO
Jensen, Jostein 0033 Avd.ing. VN Holmefjord, Eivind Ingeniør VH I
Karlsen, John N. 3606 Maskinmester Hasle trafostasjon Marheim, Trond Ingeniør SDR
Kristiansen, Gunnar 3606 Maskinmester Glomfjord kraftverk Tollan, Inger Lise Ktr.ass. AAA
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