á

•Sett lyset i sentrum
Aret 1986 går mot slutten, et år som på godt og ondt må kunne sies
å stå i energiens tegn. Fallende oljepriser har skapt kaos i finansene,
gassavtaler er gått fløyten og stagnasjonen i Nordsjø-virksomheten
er skremmende på mange vis. Men blant årets minustegn er det kanskje særlig Tsjernobyl-ulykken som har sådd uro i våre hjerter.
Med Tsjernobyl-katastrofen friskt i minne, vil mange kanskje finne
det besynderlig at årets siste utgave av Fossekallen er viet temaet
kjernekraft. Og det på en måte som ingenlunde virker avskrekkende.
Selv opplevde jeg å få min angst døyvet ved besøket på Forsmark
kjernekraftverk tidligere i år, og før julen og det nye året ringes inn,
er jeg glad for å kunne dele mine inntrykk med leserne. Kanskje kan
min erfaring også berolige andre.
Forordens skyld —jeg er fremdeles overbevist motstander av kjernekraft. Og lykkeligvis skal våre naboer i øst kjøre sine reaktorer ned
innen overskuelig fremtid. Men energibehovet er stadig økende,
både hos oss og hos svenskene. Dette krever at vi i tillegg til å sette
fart på vannkraftutbyggingen, ganske raskt må finne frem til alternative kraftkilder. Og her er vel nyheten om gasskraftverket på Kårstø
noe av det mest positive vi kan vise til i året som gikk.
Uro og angst til tross — det finnes lyspunkter. Og varme! La oss
med tankens klarhet og viljens kraft sette de lyse sider i sentrum i
året som kommer.

gde,F
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Østersjøens gråselbestand er
sterkt truet av industriforurensing. Bestanden er desimert og av de gjenværende
hunseler, er 80 prosent sterile. Nå får gråselene en ny
sjanse i biotestsjøen ved Forsmark kjernekraftverk.
Foto: Svein Erik Dahlfsamfoto
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Alternativet er 70 000
tonn kull i døgnet

Avviklingen av svensk kjernekraft
innen år 2010 skaper store problemer for vår nabo i øst. Vi presenterer denne gang kjernekraften slik vi møtte den gjennom
svenske kjernekrafteksperter ved
Forsmark. Her dekkes en sjettedel
av Sveriges energibehov.

SIDE
Informasjon er
ledelse!

Dyster el-brann
statistikk

Nå skal det bli
kortslutninger

Reinen skjelner ikke
mellom jeger og
turist

Statkraft

Ved den svenske folkeavstemning om kjernekraft i 1980 viste
det seg at informasjonen til publikum om energispørsmål, hadde
vært for dårlig. Dette mener i
hvert fall informasjonssjef Helge
Jonsson i Statens Vattenfallsverk.
Siden den gang har Vattenfall
satt informasjon i høysetet.

Hittil i år er 23 mennesker omkommet i brann forårsaket av
elektrisk utstyr. I fjor kom de materielle skadene ved slike branner
opp i nærmere 500 milioner kroner. Dette gir Norge en lite smigrende bunnplassering i internasjonal sammenheng. Flere sentrale organisasjoner er nå gått
sammen om å bekjempe uvettig
bruk av elektrisk utstyr.

6

SIDE

1.8

SIDE

23

SIDE

26

SIDE

50

Torsdag 11. september i år ble
det etterlengtede Kortslutningslaboratoriet på Rød ved Skien åpnet. De fleste vil jo helst unngå
kortslutninger, men for el-forsyningen og særlig elektroindustrien, er et kortslutningslaboratorium av stor betydning.

Mennesket er en del av reinens
miljø, som den er en del av vårt.
Vassdragsreguleringer, kraftledninger, veger etc. er blant de
fremmedelementer reinen møter
sitt miljø, og det er nå kartlagt
hvilke virkninger slike aktiviteter
har på dyrenes trivsel og vekst.

Fossekallen eies og finansieresav Statskraftverkene.Tidsskriftetfungerer
som fellesorganfor Statskraftverkeneog Norgesvassdrags-og energiverk.
Utgivelsenforestås av et bladstyre.
Synspunkteri artikler og innlegg står for forfatterens regning, og representerer ikke nødvendigvisetatenes eller bladstyrets syn.
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Avvikling av svensk k ernekraft skaper store prob emer:

Alternativet er
70 000tonn kull
i dø net
—uttalersvenskek fteksperter

ligger tre av
Ved Forsmark kjemekraftverk
Sveriges 12 reaktorer, og her produseres 17,
prosent av Sveriges.el-forbruk Da *ikk 3 (i

I Forsmark: Mette Kjeldsberg
Svein Erik Dahl/Samfoto
att lørdag26. april1986
pågikkdet en serieeksperimenter i reaktor41 Tsjernobyl.
Resultatetrysteten hel verden.
I SverigeførteTsjernobylulykkentil forsterketmotstand
, mange
mot kjernekraftog
krevernå at avviklingenav de
skal
svenskekjernekraftverkene
forseres.
FørTsjernobylvarsvenskene
blitt fortroligemed driftenav
Debatten
kjernekraftverkene.

•dreideseg mer om miljøspørsmål knyttettil det radioaktive
avfallet.—V1som jobbermed
kjemekraft,er også opptattav
miljospørsmål,forsikrer
eksperterved Forsmarkkjernekraftverk—Avfallsspørsmålet
gjør at vi helst vil unngå
det skalbli
,
kjernekraftmen
vanskeligå erstattehalvparten
—
av svenskkraftproduksjon
cirka65 TWh—med noe som
er like brasom kjernekraft.

bakgainneal ble såttl drift 1198.%fikk anlegget
en samlet yteevne på 3 iX» ri>egawatt
AmproduksjOnen figger på 22 7Wh.

tre av Sveriges
12 reaktorer.
Ved gerForsmark
kjernekraftverk
ligHer produseres 17 prosent av Sveriges
el-forbruk, ved full drift har anlegget
en yteevne på 3 000 megawatt. Den årlige produksjonen ligger på rundt 22
TWh, noe som betyr at de 17 milliarder
kronene som anlegget har kostet, vil
være inntjent i løpet av relativt kort
tid. Kraftverkethar cirka 800 ansatte.
Forsmarksverketer imponerende, et
helt lite samfunn, der kraftproduksjon
går side om side med forskning på
mange plan. Så er det da også mange
som vil besøke denne kraftgiganten, i
fjor tok man imot rundt 20 000 besøkende.
Avstand til nærmeste
tettbebyggelse
vesentlig

Forsmark ligger i skogsområde 15 mil
nord for Stockholm, og som alle de
svenske kjernekraftverkene, ligger
også dette ved kysten. Dels fordi kjølevannet til reaktorne derved kan tas inn
direkte fra havet, dels fordi havstrømmene begrenser bivirkningene av kjølevannsutslippene og dels fordi store
og tunge transporter til og fra anlegget
dermed kan skje med båt. Men også
faktorer som grunnforhold og tilgang
på arbeidskraft spiller inn. Og ikke
minst er avstanden til nærmeste tettbebyggelse av vesentlig betydning.

Alle som ferdes i
reaktorområdet
må
bære med seg et
såkalt dosimeter som
registrerer hvor mye
stråling hver enkelt
har vært utsatt for.
— Dersom strålingen
nærmer seg grensen
for det som er tillatt,
må vedkommende
settes i annet arbeid,
forklarer Anders
Markgren ved
Forsmarkverket.

Fra kontrollrommet
i reaktorbygningen
kontrolleres og
fjernstyres all
aktivitet i blokk 3
ved Forsmarksverket. Kontrollrommet er
døgnbemannet
med
minst sju personer
i hvert skift.
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Strenge sikkerhetstiltak

Besøkendesom kommer fra Stockholm
til Forsmarksverket, må derfor starte
dagen med et par timers busstur. Vel
fremme er det å håpe at man har forberedt kraftverket på sitt komme, for
her er man strenge med sikkerhetstiltakene. Adgang til reaktorområdet må
avtales i god tid på forhånd, og både
navn og personnummer må oppgis.
Utlendinger blir passkontrollert.

Strålingen fra
kjernekraftverkene

er minimal

Når debatten går som høyest om kjernekraft, er det vanligvis ikke terrorisme man er opptatt av. Da er det ofte
strålingsfaren som står på tapetet, og
her er Markgren på hjemmebane.
—Måten vi behandler vårt brensel,
altså uranet på, gjør at strålingen inne
på reaktorområdet faktisk er mindre
enn den man kan registrere ute i naturen, sier han.
Hensikten med slik klarering er selvRadioaktiv stråling finnes over alt i
sagt å hindre ødeleggelser, sabotasje vårt naturlige miljø. Slikstråling komog terroraksjoner. Vår guide ved Fors- mer dels fra verdensrommet, dels fra
marksverkets blokk 3, Anders Mark- jordskorpen og dels fra mennesket
gren, slår imidlertid fast, at man har selv. Radioaktiviteten i jordsmonnet
kalkulert med uønskede inntrengere. varierer sterkt fra sted til sted, og slik
stråling måles i enheten sievert. Hver
—Våredrifts-og kontrollrutiner er lagt svenske mottar hvert år en dose på 1
opp slik at dersom anlegget ikke til en- millisievert (en tusendels sievert) fra
hver tid får de riktige signaler, vil det naturlige strålingskilder.I tillegg til nakoble ut automatisk og reaktoren kjø- turlig stråledose, mottar de fleste dessres ned. En kjernekraftstasjon er i ut- uten årlig rundt 6 millisievert fra for
gangspunktet et meget farlig redskap eksempel røntgen og strålebehandhvis den kommer i gale hender, men ling, og fra enkelte bygningsmaterialer
her i Forsmarkvil det være lite å hente, i hus.
sier Markgren. —Iløpet av få sekunder
—Enkelteyrkesgrupper er utsatt for
vil anlegget nemlig automatisk bli satt større stråledoser enn andre gjennom
sitt arbeid, forteller Markgren. —Dette
ut av drift.

gjelder også ansatte i de svenske kjernekraftverkene, i de seneste årene er
det i gjennomsnitt målt doser opp til 3
millisievert utover den naturlige strålingen. Men dette er minimalt. Grensen som er satt for hva for eksempel en
røntgensykepleier utsettes for, er på
hele 50 millisievert.
Strenge arbeidsrutiner
sikrer de ansatte

Imidlertid tar man de ansattes ve og
vel meget alvorlig ved kjernekraftverkene i Sverige.Allede som ferdes i områder der stråling kan forekomme, må
bære med seg et såkalt dosimeter.
Dette måleinstrumentet registrerer
hvor stor stråling hver enkelt har vært
utsatt for i løpet av året, og dersom
strålingen av en eller annen grunn
skulle komme opp i 50 millisievert,må
vedkommende settes i annet arbeid.
På linje med gruvearbeidere må
også personalet i et kjernekraftverk
De ansattes ve og vel blir tatt meget alvorlig ved
de svenske kjernekraftverkene. Strenge
sikkerhetsrutiner gjør at det er færre
arbeidsulykker ved slike anlegg enn ved mange
andre arbeidsplasser.

1111/1111111
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gjøre rede for hvor de til enhver tid befinner seg. Det er ikke tillatt å innta
føde, enn si røyke, inne på reaktorområdet. Personlig tøy skiftes ut med nyvasket kjeledress før man beveger seg
inn på reaktorområdet, og skobekledning dekkes til med «overtrekks».Dette
gjelder for øvrig også for gjester.
Disse tiltakene har ingenting med
driften av kjernekraftverket å gjøre.
Det er til de ansattes eget beste. Skulle
man ved et uhell få partikler av radioaktivt materiale på seg, blir det nemlig
«storvask»— og det i ordets rette forstand. Alt må kokes, og da risikerer
man selvsagt å ødelegge tøyet. Det
som måtte legge seg direkte på kroppen, går av ved grundig vask. Værre er
det selvsagt hvis man har fått noe i seg
gjennom munnen, derfor altså nærings- og nytelsesforbudet.
Ved endt skift kontrolleres alle i såkalte rammemonitorer. Her registreres
avvik fra naturlig stråling, og bare ved
grønt lys kan reaktorområdet forlates.
Man må passere to slike monitorer —
én med arbeidstøyet på, og én uten.
Hendene kontrolleres spesielt. —På
grunn av våre strenge arbeidsrutiner
kan vi faktisk vise til at risken for arbeidsulykker er mindre ved kjerne-

kraftverkene enn på mange andre arbeidsplasser, uttaler Anders Markgren.
Kjernekraft

er «ren» kraft

Sikkerhetskravene til svenske kjernekraftverk er omfattende, og fra svensk
hold hevdes det at hvis Tsjernobylreaktoren hadde vært av samme type
som de svenske, ville ulykken vært
unngått. Likevelkreves det detaljerte
beredskapsplaner i tilfelle ulykker, og
ved Forsmark kjenner hver ansatt sin
oppgave dersom alarmen går.
Man kan trygt si at ingen annen industri er så omgitt av sikkerhetsbestemmelser som kjernekraftindustrien.
Dette gjelder også for utslipp, både i
luft og i vann. Markgren kan blant annet fortelle at ventilasjonsluften fra de
deler av anlegget som kan inneholde
radioaktive partikler, filtreres og kontrolleres før den slippes gjennom skorsteinen. I skorsteinen måles strålingen,
og skulle denne nærme seg grenseverdien for det som er tillatt, alarmeres
kontrollrummet. Her kan man så
minke reaktoreffekten eller i verste
fall, stoppe reaktoren.
—Ogher er vi ved et tankekors, mener Markgren. —For i motsetning til
varmekraftverk som fyres med kull el-

ler olje, er kjernekraft en meget «renslig» energikilde. Plasserte man for eksempel et måleinstrument av samme
type som det vi har her ved Forsmark,i
skorsteinen på et kullkraftverk, ville
alle varsellamper konstant lyse rødt.
Kullkraft et dårlig

alternativ

Sammenligningen med kullenergi er
ikke tilfeldig. I Sverige foreligger det
Riksdagsvedtak på at all kjernekraft
skal avvikles innen år 2010. Tsjernobyl-ulykken26. april i år skapte panikk
i Sverige,og mange krever nå en forsering av avviklingen. På politisk hold
mener man kull er det mest realistiske
alternativ til kjernekraften.
—Riksdagensbeslutning i 1980 om å
avvikle kjernekraften, viste at vi ikke
hadde vært flinke nok til å informere
om hva kjernekraft er, mener informasjonsleder Lennart Franzon ved Forsmark. —Beslutningenble tatt på topppen av den «grønne bølgen», man
mente at kjernekraften hadde en uheldig virkning på miljøet. Når vi nå må
finne andre energikilder, er det kull
som står øverst på listen, og hvilken
forurensning vi da står overfor, er rett
og slett ufattelig.
—I utgangspunktet er det ingen i
Ved endt skift kontrolleres alle i såkalte
rammemonitorer. Her registreres avvik fra
naturlig stråling, og bare ved grønt lys kan
reaktorområdet forlates. Også gjester må
gjennom kontrollapparatet.
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— Kjernekraft er
«ren» kraft, hevder
informasjonssleder
Lennart Franzon
ved Forsmarksverket. — Skal vi
erstatte kjernekraften med
kullkraft, må vi her
ved Forsmark regne
med et forbruk på
20 000 tonn kull i
døgnet.

har arbeidet mye med. I et kjernekraftverk står vi overfor ulike kategorier radioaktivt avfall. I noe av avfallet avtar
radioaktiviteten raskt, slik at det blir
ufarlig for miljø og mennesker i løpet
av cirka 30 år. Dette avfallet er ikke så
vanskelig å håndtere, hevder Franzon.
—Verreer det med avfallhvor radioaktiviteten avtar meget langsomt. Her
kan det være snakk om en såkalt halveringstid på tusenvis av år. Vi arbeider
fremdeles med å finne den beste løsningen på det problemet.

ikke hva de snakker om. Enda verre er
det at de krever å bli tatt alvorlig —og
at de til dels blir tatt alvorlig. Skullevi
gjennomføre dette, måtte vi mørklegge halve Sverige.
—Nettopp avfallsproblemet gjør at
også vi som jobber på energisektoren,
egentlig helst vil unngå kjernekraft,
innrømmer Franzon. Han peker imidlertid på at det finns en plan for hvordan brenselet kan behandles slik at det
ikke skal behøve å bekymre de kommende generasjoner. Problemet er
bare å få folktil å akseptere denne, mener han. —Kunne vi velge, ville valget
Gasskraftinteressant
Avfallsproblemet
At kjernekraften skal avvikles,er imid- klart falle på vannkraft. Men vi kan
Miljødebatten rundt kjernekraft har da lertid et faktum som ingen ved Fors- ikke velge, for i Sverigeer det praktisk
i de senere år heller ikke dreiet seg så mark synes å bestride. Ei heller be- talt ikke mer vannkraft igjen å bygge
meget om selve driften av kraftver- kjempe. —Men de fleste er nok ikke ut. Miljøproblemene forbundet med
kene. Før Tsjernobyl-ulykkenvar det klar over hvor store problemer vi står kull- og oljefyrte kraftverk har jeg jo alhelst det radioaktive avfallet som sto i overfor når dette skal gjennomføres i lerede vært inne på, så personlig vursentrum for oppmerksomheten. Fran- praksis, mener Franzon. —Når folk nå derer jeg gasskraft som det beste alterzon innrømmer at avfallet er medal- etter Tsjernobyl-ulykkeni panikk står nativ. —Og da er jo den senest tids utjens bakside når det gjelder kjerne- frem og krever øyeblikkelig nedleg- vikling i Norge uhyre interessant, tilkraft. —Dette er et problem som vi gelse av kjernekraftverkene, vet de føyer han.
Sverigesom vil endre sin levestandard.
Når vi skal avvikle kjernekraftverkene,
må vi skaffe cirka 65 TWh annet steds
fra. Til en slik energiproduksjon vil det
gå med 70 000 tonn kull hver dag,
Forsmark-kraften alene må erstattes
med en forbrenning av 20 000 tonn
kull. Hva dette vil bety for svensk natur, ser vi et godt eksempel på i de
døde, tyske skogene, slår Franzon fast.
—Iforhold til kraft som baseres på fossilt brensel som olje og kull, er kjernekraften i realiteten meget skånsom
overfor sine omgivelser.

FOSSEKALLENNR. 10-86
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Slik fungerer
Forsmark
Reaktoren
blant annet Kokerreaktoren har en reaktortank
et kjernekraftdelen ider
er reaktoren,
sentrale
verk
D en
brenselet finnes. Den type reaktor som som er 21 meter høy med en diameter
bygges i Sverige, finnes i to varianter, på 6,5 meter. Brenselet i reaktoren er
kokerreaktoren og trykkvannsreakto- urandioxid — totalt cirka 125 tonn.
ren. I Forsmark er alle de tre reaktor- Tanken er cirka 16 centimeter tykk.
Brenselet «brenner»ikke i vanlig forene av kokertypen.
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stand. I stedet spaltes atomene — de
minste bestanddelene i urandioxiden
— gjennom en såkalt kjernereaksjon.
Spaltningsproduktene blir kastet fra
hverandre i meget høy hastighet, men
når de treffer andre atomer i brenselet,
bremses farten. Ved bremsingen ska-

Kokvannsreaktor
Turbin
".","„
Generator

Kondensator

Kjølevann

pes det friksjonsvarmesom er så stor at
vannet som omgir brenselet, begynner
å koke. Her avgis også stråleenergi.
Dampen fra det kokende vannet ledes direkte til en turbin, som igjen driver en generator som produserer elektrisitet. Fra turbinen ledes dampen til
en kondensator der den kjøles ned og
blir til vann. Dette vannet føres tilbake
til reaktoren. Reaktorvannet går altså i
et sluttet system.

Bytte av brensel foregår utelukkende
maskinelt.
Kjølevannet

Hver av de tre reaktorene i Forsmark
trenger 40 —50 kubikkmeter kjølevann
pr. sekund. Vannet tas direkte fra havet via en kanal. Deretter siles og pumpes det gjennom tusenvis av rør i turbinkondensatoren.
Kjølevannet og reaktorvannet pumpes gjennom helt atskilte system. I
Brenselet
kondensatoren heves kjølevannets
Uranbrenselet er formet som små sy- temperatur med 10°C, derfra ledes det
lindre. En slik sylinder gir like mye en- tilbake til havet gjennom en to kilomeergi som hele 500 liter olje. Sylinderne ter lang tunnel.
stables i tette rør som kallesbrenselstaver, og stavene føyes igjen sammen til
brenselpatroner. Disse elementene Avfallet
kommer ferdige fra fabrikken.
Alt brukt brensel fra de svenske kjerneDet ubrukte brenselet er ganske kraftverkene oppbevares i et sentralt
ufarlig, og kan behandles direkte med lager ved Osckarshamn (CLAB).Fra
hendene. Det kan dessuten lagres i Forsmark og de andre kjernekraftverlang tid. En reaktor inneholder over kene transporteres det i et spesialbyg40 000 brenselstaver. Gjennom spesi- get skip kalt M/SSigyn.
elle styrestaver i reaktoren kan man
I CLABblir brenselet så lagret midkontrollere varmeutviklingen inne i lertidig i påvente av at det svenskene
reaktoren.
kaller «slutförvar för langlivat avfall»
En gang i året byttes 20 prosent av (SFL),skal bli klart på begynnelsen av
brenselpatronene ut med nye, og da 2000-tallet. Etter det vil alt langlivet
må reaktoren stenges i noen uker. Et- avfall bli ført til endelig oppbevaring
tersom det ubrukte brenselet sender ut cirka 500 meter under jorden i det
stråling som er meget skadelig for svenske grunnfjell.
mennesker, skjer brenselbyttet under
vann. Vannet fungerer både som kjøle- Kraften
Forsmarkstre reaktorer har en yteevne
middel og strålebeskyttelse.
Hele bassenget over reaktoren er på tilsammen 3 000 megawatt og en
fyllt med renset vann. De brukte bren- årlig elektrisitetsproduksjon på rundt
selpatronene tas ut og føres under 22 TWh. El-kraften går ut på nettet
vann til et lagringsbasseng, der de over fire 400 kV-Iedninger,hvorav den
oppbevares i tre til seks måneder. Det ene er en dobbeltledning med portalbrenselet som er tatt ut, erstattes med stolper.
nytt, og reaktoren kan startes igjen.
Kraftverkets drift overvåkes ved et
meget omfattende og komplisert konBassenget over reaktortanken er fylt med renset
trollsystem. Informasjon fra alle stasjovann som fungerer både som kjølemiddel og
nens anlegg samles og behandles i det
Alt bytte av brensel foregår
strålebeskyttelse.
sentrale døgndrevne kontrollrommet,
maskinelt ved hjelp av kranen over bassenget.
som ligger i selve reaktorbygningen.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
FOSSEKALLENNR. 10-86
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Østersjøensgråselfårny sjanseved Forsmark:

Kjernekraft
redder liv
Ved Mette Kjeldsberg
stersjøen er sterkt
forurenset av tungmetallet
PCB. Dette er trolig den viktigste
årsaken til at 80 prosent av
Østersjøens kjønnsmodne
gråselhunner er sterile. Mange
av de unger som blir født har
dessuten svære misdannelser.
Ved Forsmark kjernekraftverk
er det i forskningsøyemed
anlagt en såkalt biotestsjø. Her
får Østersjøens gråseler en ny
sjanse.
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Ved
V behov
olje-for
og kjernekraftverk
store mengder er
kjøledet
vann, og slike anlegg plasseres derfor
ofte i kystområder og i direkte tilknytning til havet.
Kjernekraftverket Forsmark ligger
på den svenske østkysten cirka 12 mil
nord for Stockholm.Her åpner en havgrunne på cirka 200 kvadratkilometer
seg nordover mot Bottenhavet. Fra den
vestre stranden som er rik på øyer og
skjær, brer den kuperte bunnen seg ut
mot en havdybde på 15 —20 meter.
Noen kilometer ut fra kysten løper en
40 meter dyp renne i retning sør —nord.

Biotestsjøen ved Forsmark
For å studere hvordan kjølevannet fra
Forsmark kjernekraftverk påvirker de
økologiske forholdene i de berørte
vannområdene, er det på havgrunnen
utenfor anlagt en såkalt biotestsjø.
Selve anlegget omfatter et område på
én kvadratkilometer som er omgjerdet
av øyer. Disseøyene er igjen forbundet
med kraftige voller slik at det dannes

1 februar 1985 ble de første selungene født. En
måned senere ble de satt ut i Østersjøen for å
bidra til vekst i selbestanden. Foto: Gøran Frisk.

,

r
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Forsmarks biotestsjø er i sitt slag enestående i
verden. Pilen viser innhengningen hvor
stamselene holder til. Foto: Gøran Hansson.

en kunstig innsjø. Gjennom denne
sjøen transporteres alt kjølevann fra
kraftverkets blokk 1 og 2 (86 m3/sek).
Temperaturen i testsjøen blir på denne
måten 80-10° høyere enn i vannet
utenfor. Vinterstid fører temperaturforskjellentil at isen aldri legger seg på
biotestsjøen eller på dens utløp i havet.
Biotestsjøenved Forsmarker enestående i sitt slag, og her har man mulig-

heter til å kombinere målrettet varmekraftforskning med grunnforskning innenfor marinøkologi. Den store fordelen ved testsjøen er at eksperimentene
kan utføres i naturlig skala,for testerfaringer fra laboratoriemiljøer er som regel vanskelig å omsette til naturlig
miljø. Dessuten har det vist seg at forsøk i akvarier og prøverør ikke gir den
hele sannhet. Parallelle felt- og labora-

toriestudier tyder på at artene er betydelig mer følsomme for forstyrrelser i
sitt naturlige miljø enn det man tidligere har trodd.
Målrettet
økologisk forskning
I Forsmarks biotestsjø gjennomføres
det et løpende kontrollprogram, hoFOSSEKALLENNR. 10-86
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vedsakelig når det gjelder fiskeøkologi,
radioøkologi og oceanografi. Man studerer dessuten «mykbunnenesdyr».
Når det gjelder fisk,og her dreier det
seg om mange arter, følger man med i
hvordan kjølevannseffektene påvirker
fiskebestandens størrelse, alder, tilvekst, artssammensetning og bevegelsesaktivitet. Fiskensvalg av føde og forekomsten av sykdommer og parasitter følges også nøye. Det viste seg allerede fra starten i 1977 at de kunstige
forholdene i biotestsjøen førte til store
forandringer i fiskefaunaen.
Truet selbestand
får ny sjanse
I tillegg til den egentlige forskning ved
Forsmark,har man i tilknytning til biotestsjøen satt i gang en «redningsaksjon»for Østersjøens gråsel.
Storindustrien rundt Østersjøen har
etterhvert forurenset dette havområdet så sterkt at mange av de dyrearter
som lever her, er truet. Dette gjelder i
høy grad gråselene.
Stor forekomst av tungmetallet PCBi
Østersjøens fiskebestand, har desimert
gråselstammen, og i dag regner man
med at det bare er cirka 2 000 dyr
igjen. Avdisse er cirka 80 prosent av de
kjønnsmodne hunselene sterile, og av
de unger som blir født, er mange alvorlig syke.
I håp om å støtte Østersjøens selstamme, anla man i 1980 en egen selinnhegning i biotestsjøens søndre del.
Innhengningen omfatter cirka én hektar som er atskilt fra resten av vannet i
testsjøen gjennom voller av sprengt
stein. I denne selinnhengningen produseres det nå unge gråseler for utplassering i frie selsamfunn.
Lekasjen gjennom steinvollene
rundt innhengningen er bregnet til
cirka 25 prosent. Dette innebærer at
temperaturforhøyelsen i vannet i innhengningen knapt blir merkbar. I dette
området vil det derfor legge seg is, og
det er nødvendig, for selene føder sine
unger på isen.
Sålma, Hilma,
Gute og Oskar
I selinnhengningen var det opprinnelig fire seler, to hunner som ble født i
1979 og to hanner født i 1980. De fire
dyrene kom til bassenget høsten 1980.
Gråselenblir kjønnsmoden i 3 —4 års
alderen, og i februar 1985 ble de to
første selungene født. En måned senere ble de satt ut i søndre Østersjøfor
å bidra til vekst i selbestanden. StamSelinnhengningen
er bygget og drives økonomisk
av Forsmarks Kraftgrupp AB og World Wildlife
Fund. Det daglige ansvar for dyrene har det
svenske Naturvårdsverket.
Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.
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selene ser ut til å trives i innhengnin- Unike atferdsstudier
gen, for unger får de. Og flere skal det Forskning er altså ikke det egentlige
bli! Nyligsatte man ut en tredje hunsel formål med selinnhengningen. Ikke
i innhengningen, og også hun ser ut til desto mindre åpner innhengningen
selvsagt for unike muligheter til stuå like seg.
For å lykkes med forplantningen er dier av selens atferd.
Anlegget av selinnhengningen er
det viktig at selene får tilgang på føde
som er så fri som mulig for PCB.Derfor bekostet av Forsmarks kraftgrupp AB
fores selinnhengningens innbyggere og World WildlifeFund, som også svamed fisk som er fanget i Nordsjøen el- rer for de løpende utgifter. Forskninler i Nordatlanteren. Den fisken inne- gen drives og samordnes av Naturhiholder bare en femtedel av det storiska Riksmuseetog NaturvårdsverPCB-innholdsom forekommer i Øster- ket har ansvaret for den daglige omsorg for dyrene.
sjøfisk.

Slagordkonkurransen:

Det trengtes nok mytji lys og mytji varme for å
få opparbeidet dette logo-bedet. Ikke minst fra
de ansatte ved Langvatn kraftverk (Rana-verkene),
som er mestre for verket.

Lys og varme
T slagordkonkurransen for Statkraft
1 som vi annonserte i Fossekallennr.
7 i år, kom det inn tilsammen 180 forslag. Jurien kom fram til Lys og varme
som det beste.
-.1011111

--riel

Jurien festet seg også ved Statkraft
Til vinnerslagordet var det to forslagsstillere, Owe E. Stubberud (Driftsover alt for alle. Dette får 3. premie,
divisjonen) og Ella Nilsen (Kobbelv- og forslagsstilleren John Hysjulien
anlegget). De deler 1. og 2. premie og (Plandivisjonen)får et gavekort på kr.
får et gavekort hver på kr. 1 250,-.
500,-.
Torbjørn Josefsen (Plandivisjonen)
får 4. premie for sitt forslag: Nok kraft
sikker kraft — Statkraft, mens 5. premie går til Owe E. Stubberud for forslaget Bedriften som varmer. Begge disse
får krystallvaser.
I sin vurdering la jurien vekt på at
slagordet skullevære enkelt og gi klare
assosiasjoner til Statkraft.
I ulike sammenhenger i tiden fremover vil Statkraft benytte seg av det
nye slagordet Lys og varme.

Statkraft
•••••••• •

1110111111r
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Vattenfall viser veg:

Informasjon er

lecielse!
—sier informasjonssjefHelge Johssoni Vattenfall
Tekst:Mette Kjeldsberg
Foto:SveinErikDahl/
Samfoto

Vattenfall-konsernet

Riktignok er Vattenfall et konsern av
dimensjoner. Her produseres omtrent
halvparten av Sveriges el-kraft (65
TWh), og den årlige omsetning ligger
på rundt 15 milliarder svenske kroner.
Informasjon
er i dag en viktig
Vannkraften utgjør cirka halvparten av
del av konsernets ledelse.
den svenske kraftproduksjonen, resten
Dette sier informasjonssjef Helge
er basert på kjernekraft.Dette gjør VatJonsson i Vattenfall til Fossetenfall til Sveriges største kjernekraftprodusent, og til verdens sjette største.
kallen.
Konsernet har 11 500 ansatte spredt
—Folkeavstemningen
om
over
hele landet. Det burde derfor
kjernekraftverk i 1980 ble den
være
både
behov og budsjett for en utstore oppvåkningen
for oss, og
strakt informasjonsvirksomhet, men
da konsernet ble omorganisert
det er likevelikke alle konsern som sati 1982, ble informasjonstjenesten ser så bevisst som Vattenfall på inforsatt i høysetet.
masjon. Vi har spurt informasjonssjef
Siden den gang er det satt inn
Helge Jonssoni Vattenfall om bakgrunstore ressurser på «info» i
nen for denne voldsomme satsingen.
Vattenfall. Yrkesmessig er i alt
50 personer knyttet til denne
virksomheten,
og det årlige
budsjett antydes til 45 millioner
(svenske) kroner.
—Informasjon er å satse på
fremtiden, sier Jonsson. —Det er
vi som sitter på kunnskapen i
energispørsmål,
og her har vi et
ansvar overfor opinionen.

Energi —et viktig
samfunnsspørsmål
—I Sverige står vi i likhet med

i Norge
og i de fleste andre land overfor problemer når det gjelder energispørsmål.
Slike spørsmål er viktige i den samfunnsmessige sammenheng, og i de
siste tiår har opinionen engasjert seg
mer og mer i energi- og miljødebatten.
Det blir derfor mer og mer viktig at vi
som sitter med kunnskapen, klarer å
kommunisere med vår omverden.
—Tidligerevar vi ikke så flinke til
dette, og hvilke konsekvenser det får,
vet vel dere i Norge etter Alta-konflikten, sier Helge Jonsson. —Heri Sverige
var det folkeavstemningen om kjernekraften som ble den store oppvåkningen. Det ble da klart at en stor del av
opinionen ikke hadde tiltro til vår virk-

Avisen Vii Vattenfall er Vattenfalls «flaggskip» i konsernets regelmessige informasjon til de ansatte
og til samfunnet for ovrig, kan redaktor Bo Ericson fortelle.

e4.

At svenskene ligger 10 år foran oss, er
ikke nytt. At Svea-syndrometogså gjelder informasjon til publikum om energispørsmål, har delegasjon etter delegasjon fra det norske kraftmiljø fått erfare ved besøk ved Statens Vattenfallsverk. Og det hjelper ikke å si at Vattenfall er så mye større. De er bedre også.
— I Sverige var det folkeavstemningen om

kjernekraftensom ble den store oppvåkningen.
Det ble da klart at opinionen ikke hadde tiltro
til vår virksomhet, noe som blant annet var et
resultat av for dårlig informasjon, sier informasjonssjef Helge Jonsson i Vattenfall.
FOSSEKALLEN

NR. 10-86
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At svenskene ligger 10 år foran oss også når det
gjelder informasjon om energispørsmål, fikk
Fossekallens bladstyre erfare under sitt besøk hos
Vattenfall. Nedslående kanskje, men også en kilde
til nye krafttak for vår egen informasjonsvirksomhet.

og dette var et viktig skritt. Men pro- seg til informasjonsspørsmålet,mener
sessen derfra har likevelvært lang. I ut- JonSson. —Nårvi i dag er kommet så
gangspunktet var ledelsen nemlig ikke godt i veg, er det i stor utstrekning
bevisst på hva dette med informasjon fordi vår øverste sjef legger så stor vekt
egentlig innebar, og vi må derfor ned- på denne virksomheten. Dette er selvFolkeavstemning
og
omorganisering
legge et stort arbeid i å gjøre våre sje- sagt en forutsetning for at de nødven—Folkeavstemningen ble avholdt i fer til gode informatører, understreker dige midler skal bli stilt til disposisjon.
Det er også han som motiverer de øv1980. Da Vattenfall ble omorganisert i Jonsson.
1982, tok man konsekvensen av komHvor stort et opplæringsarbeid det rige sjefene til å ta sitt informasjonsanmunikasjonssvikten med samfunnet her dreier seg om, får man et inntrykk svar.
ved å gjøre informasjon til en del av av når man ser på antallet ledere i Vatkonsernets ledelse. Vi ser med andre tenfall. Medregnet alt fra kontorsjefer Penger og personell
ord i dag på informasjon som en stra- til generaldirektøren og konsernets Og midler og ressurser har de fått i Vattegi for å realisere Vattenfalls overord- styre, dreier det seg om tilsammen 750 tenfalls informasjonsarbeid! Totalt et
nede mål.
50-tall personer yrkesmessigknyttet til
personer.
Gjennom en bevisst prioritering av
jonsson må innrømme at komunika- denne virksomheten. Avdisse er 17 aninformasjonsspørsmålog gjennom be- sjonsopplæringen av bedriftens ledere satt ved hovedkontoret i Stockholm,
tydelig ressursøkning på informasjons- ikke er noen enkel oppgave. Av prak- men ansvaret for kontakten med publisiden, står Vattenfall i dag atskillig tiske hensyn har man måtte begrense kum på landsbasis er i stor utstrekning
sterkere rustet til å møte samfunnets antallet kontaktpersoner i bedriften til desentralisert til de lokale informabehov enn vi gjør hjemme på berget. 200, og selv om de fleste av disse synes sjonsavdelingene ved Vattenfalls fem
Helge Jonsson gir gjerne fra seg opp- å ha forstått hvor viktig det er å infor- regioner og to kjernekraftverk.
Mange info-arbeidere altså, og mye
skriften på hvordan dette skal gjøres.
mere, er det fremdeles en del som
ennå ikke kjenner sitt informasjonsan- penger. Vattenfall bruker hvert år
Vattenfall-ledere
svar, og som ennå ikke ser informasjon rundt 45 millioner (svenske)kroner til
på skolebenken
som et godt virkemiddel innen virk- informasjonsformål, kan Helge Jonsson fortelle.
—Stilt overfor de problemer avviklin- somheten.
gen av kjernekraft i Sverige vil føre til,
Informasjonssjef Helge Jonsson i Vattenfall (t.h.)
innså Vattenfalls ledelse at det var GD's holdning
gir mer enn gjerne fra seg oppskriften på hvordan
nødvendig å bedre samfunnskontak- avgjørende
Vattenfall bygget opp et moderne informasjonsten. Informasjon ble gjort til et ansvar Av avgjørende betydning er det hvor- apparat. Her sammen med informasjonssjef Petter
som skulle hvile på konsernets ledelse, dan administrerende direktør stiller Skjelstad i Statkraft.
somhet, og dette mener vi blandt annet var et resultat av for dårlig informasjon.

20
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Hvorvidt midlene som settes av til fall, er det en fornøyelse å besøke Stainformasjon, er god investering, vil tens Vattenfallsverk. Visningsanlegg,
vise seg på sikt. —Informasjon er å utstillinger og opplysningsmateriell er
satse på fremtiden, sier Jonsson, som av topp kvalitet. Men litt nedslående er
mener at investeringer på dette viktige det jo også, for mot Vattenfalls 50 er vi
feltet er vel så viktige som investerin- i Statkraft seks informasjonsmedsarger innen andre grener av virksomhe- beidere, og,mens Vattenfall bruker 45
ten, for eksempel anleggsvirksomhet, millioner i året til informasjon, må vi
neste år klare oss med 4,5 millioner
personalpolitikketc.
(norsk.e)kroner. For NVE'stre (prosjekterte) informasjonsmedarbeidere stilles det bare 600 000 kroner til rådigNorsk husmannsånd
het.
— også på energisektoren?
Ifølge ekspertene står vi overfor
For en informasjonsmedarbeider i Statkraft, som jo er Norges svar på Vatten- kraftkrise i 1990-årene. Opinionen og

Æresden som æres bør
I nr. 8/1986 av Fossekallenhvor vi presenterte Tokke-verkenes 25 års jubileum, ble det gjort en utilgivelig «feil».
Da vi arbeidet med stoffet, var vi nemlig så heldige at vi i et bortgjemt arkiv
fant en rekke førsteklassesbilder, både
fra Tokke-anleggets tid og fra åpningen av Tokke kraftverk. Men i mangel
22
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av referanse til hvem som hadde tatt
bildene, måtte vi nøye oss med å føre
opp Tokke-verkenesom «fotograf».
Dette var misvisende,idet det faktisk
er Jostein Granli, nå fotograf ved UllaFørre, som er mester for bildene. Beklager, Granli!Du skal ha all ære.
Red.

Må Statkrafts og NVE's ledere igjen på
skolebenken for å bli gode informatører? Både
driftsbestyrer Thorleif Jenssen fra Glomfjord (t.h.)
og avdelingsingeniør Knut Rønniksen i NVE har
fått noe å tenke på.

de politiske myndigheter synes ikke å
ha full tiltro til de uttalelser som kommer fra våre eksperter. Det burde vel
derfor i Norge, så som i Sverige, satse
på fremtiden gjennom en bedre kontakt med samfunnet. Etter Helge Jonssons oppskrift tar det minst fem år å
bygge opp et moderne informasjonsapparat — og da har vi faktisk bare tiden og vegen.
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Norgeshyppigstebrannårsak;uvett4
Elforsyningens
Informasjonstjeneste
NorskBrannvern
Forening

fjor
Hver elektrisk
fjerde årsak.
brann Ihar
utgjorde dette rundt regnet
5 000 branner. Erstatninger etter
brannskader omfattet nærmere
500 millioner kroner. En stor del
av brannene skyldtes folks
uvettige bruk av elektrisk utstyr.

orge er blant de mest brannutsatte land i verden. Sammen med
Nord-Irland og Frankrike inntar vi en
lite smigrende bunnplassering når det
gjelder erstatningsutbetalinger i forhold til innbyggertallet, uttaler direktør Jan Erik Thoresen i Norsk Brannvern Forening. —Derforgjøres det nå
et krafttak for å øke publikums brannbevissthet i deres omgang med elektrisk utstyr og materiell. Thoresen opplyser at flere sentrale organisasjoner
har gått sammen om en landsomfattende kampanje for å bekjempe uvettig bruk av elektrisk materiell. Mandag
22. september aksjonerte cirka 150
brannvesen og en lang rekke el-verk
med lokale tiltak rundt om i landet.
Gjennom arrangementer, filmfremvisning, redningsøvelser, brosjyreutdeling, utstillinger, foredragsvirksomhet
og slokkedemonstrasjoner ble søkelyset rettet mot Norges brannårsak nr. 1.
DirektørThoresen opplyser videre at
det var Norsk Brannvern Forening, Elforsyningens Informasjonstjeneste, Elsikkerhetsavdelingen i NVE, NEMKO,
Elektroinstallatørenes Landsforbund
24
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og Norges Energiverkforbund som i
fellesskap stod bak kampanjen. Han
pekte på at det var første gang brannvesen og el-verk gikk sammen om et

— Norge inntar en
lite smigrende
bunnplassering når
det gjelder erstatningsutbetalinger
ved branner, uttaler
direktør Jan Erik
Thoresen i Norsk
Brannvern Forening.

felles fremstøt, og at dette vil være utgangspunktet for en kontinuerlig bekjempelse av elektriske apparater som
brannårsak.

5rukavelektriskutstyr.

Norges vassdrags-og energiverk
(NVE)har det overordnede ansvar for å
ivareta el-sikkerheten i Norge, både
når det gjelder strømgjennomgang og
fare for brann ved bruk av elektrisitet,
uttaler avdelingsdirektør Alf Johansen
i NVE. Foreliggende statistikk gir
grunn til å tro at to til tre ganger så
mange personer omkommer ved
brann forårsaket av elektrisk utstyr
som ved strømgjennomgang.
Folk synes å tro at elektrisk utstyr
som er tillatt solgt i Norge er nærmest
idiotsikkert. Og at vi har langt strengere bestemmelser enn andre land på
dette området. Det er ikke tilfellet, påpeker Johansen. Han viser til at Norge
er med i forpliktende internasjonalt
samarbeid, og at Norge med få unntak
har de samme bestemmelsene som
resten av Vest-Europa.
Vi deltar aktivt i utarbeidelsene av
disse bestemmelsene og mener de er
gode nok, forutsatt at det elektriske utstsyret brukes riktig, sier han.
NVE samarbeider med en rekke
andre organisasjoner, som for eksempel NEMKOog Elektrisitetsforsyningens Informasjonstjenestenår det gjelder å ivareta el-sikkerheten.

— Folk synes å tro at elektrisk utstyr som er tillatt
solgt i Norge, er idiotsikkert. Det er ikke tillelle,
påpeker avdelingsdirektør Alf Johansen i NVE.
Foto: Tor Lindseth.
FOSSEKALLENNR. 10-86
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KortslutningslaboratorietNEFIåpnet:

Nå skal det bli
kortslutninger
Tekst og foto: Aksel Nicolai Tonjer

Fylkesmann

i Telemark, Oddvar Berrefjord, fikk æren av å åpne Kortslutningslaboratoriet

NEFI.

rr orsdag 11. september i år ble
det etterlengtede Kortslutningslaboratoriet på Rød ved
Skien åpnet. Hva et kortslutningslaboratorium er? Ja,
det er det ikke mange som vet.
For de fleste av oss er jo
kortslutninger noe vi helst vil
unngå. Men for el-forsyningen
og særlig elektroindustrien, er
et kortslutningslaboratorium av
særlig stor betydning.
ortslutningslaboratoriet, som har
J fått navnet NEFI,er resultat av et
samarbeid mellom NEBB,Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI),
Statkraft og Norges Energiverkforbund
(NORENERGI).Prosjektet har også
fått økonomisk støtte av Norges Tek(

nisk Naturvitenskapelig Forskningsråd nyttes i forbindelse med forskning og
(NTNF).NEBBi Skien er eier av labora- undervisning. EFI'splass innen forsktoriet og skal ha ansvaret for den dag- ningen blir sentral, og laboratoriet blir
åpent for undervisningsinstitusjoner
lige driften.
når det gjelder oppgaver, studier eller
Forskning og
demonstrasjoner.
produktutvikling

Laboratoriet vil bli benyttet i flere sammenhenger. Hovedfunksjonen vil bli
produktrettet, det vil si at man satser
på produktutprøving og produktutvikling. Her vil NEBB,i overskuelig fremtid, være den største bruker, men det
blir også god plass for andre. EFIskal, i
bokstavelig forstand, sitte med nøkkelen til fortrolig og uavhengig behandling. Videre vil laboratoriet kunne be-

Kortslutninger

Aktuelleprøver ved laboratoriet vil hovedsakelig være lysbueprøver, høystromprøver og utkoblings- (bryte-)
prøver. Selv om lysbuekortslutninger
intreffer relativt sjelden, er sannsynligheten for personskader ved slike feil
stor. Det kommer av at lysbuekortslutninger ofte utløses i forbindelse med
arbeid på eller i nærheten av spenningsførende anlegg. Lysbuekortslutning kan resultere i intenst lys, sterk
lyd, varmestråling, utvikling av gass og
metalldamp, samt trykkstigning. kn

s titnfngslabor4,Miiet:
Rød
tmnsforrnatorst:isjon i Skien som leverer den
nødVndige energi til forsøkene.
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nøyaktig beregning av disse virkningene er vanskelig, derfor er prøving
nødvendig. Ved lysbueprøving undersøker man om kapslingskonstruksjonen tåler de mekaniskeog termiske påkjenningene som oppstår, og om trykkavlastning skjer uten at personer
foran kapslingen kan bli skadet. Prøvingen er aktuell blant annet i forbindelse med norsk produktutvikling av
nettstasjoner (kiosker)og bryterfelt for
lav- og høyspenning.
Internasjonal

Overingeniør Per
Spæren i Statkraft
har vært formann
i styringskomiteen
og er også med i
Rådet.

status

Mens man tidligere måtte til utlandet
for å få testet komponenter i elektriske
anlegg, kan man nå få gjort dette i
Norge i henhold til internasjonale prøvenormer og bestemmelser. Kortslutningslaboratoriet får internasjonal status gjennom Statkraftsog EFIsengasjement. Uavhengighet og konfidensialitet ved typeprøving og utviklingsprøver vil bli sikret ved at prøvene gjennomføres og rapporteres av EFI.
Birkelands
elektriske kanon

SjefingeniørPer Spæren i Statkraft har
vært formann i Styringskomiteen og
han er også med i Rådet for NEFI.I sin
tale under åpningen fortalte han blant
annet hvilken historisk betydning en
elektrisk kortslutning har hatt i Norge:
«Kortslutning

28
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som de

Kontrollrommet i
Kortslutningslaboratoriet.
Avansert datautstyr
tar vare på, og
behandler,
resultatene fra
prøvene.

4

$11

511

fleste av dere kjenner. Ofte er det slik
at man setter inn en ny sikring og så er
alt som før. Men enkelte kortslutninger
har satt storre spor etter seg. Jeg vil
velge å ta utgangspunkt i året 1903. Da
startet utviklingen av vår første storindustri basert på elektrisk kraft. Det
skjedde med en kortslutning da Kristian Birkeland skulle demonstrere sin
elektriske kanon i Unirsitetets festsal. Flammen som oppsto ved kortslutningen, den kunne Sam Eyde bruke til
kvelstoffremstilling. Videre eksperimenter med denne elektriske flammen
ble flyttet fra Universitetet til et lite
rom i en lagerbygning på Frognerkilen
Fabrik,nå A/SNorskElektriskog Brown
Boveri(NEBB).»

Planer gjennom 30 år
EFIhar lenge arbeidet med planer om
et kortslutningslaboratorium. De eldste brevkopier og tegninger skriver seg
fra 1956. Gjennom 30 år har man hatt
forskjelligeplaner om et kortslutningslaboratorium i Trondheim, Flesaker,
Tegneby, Drammen og Strinda, før det
nå endelig står ferdig på Rød i Skien.
Skien ble aktuelt fordi NEBBhadde behov for et laboratorium og var interessert i et samarbeid. Laboratoriet er
kostnadsberegnet til 17,7 millioner
kroner, hvorav NEBBhar stått for 8,7
millioner, Statkraft 5,5 millioner, NORENERGI1,0 millioner, EFI0,5 millioner
og NTNF2,0 millioner kroner. x ZJ

Statkraftleverer strømmen
NEFIer tilkoblet RødTransformatorstasjon som eies av Statkraft, og som er
knutepunkt for distribusjon av elektrisk kraft i Ostlandsområdet. Transformatorstasjonen kan tilby laboratoriet
den strøm som må til for å gjennomføre prøvene. Laboratoriet er bygget
for kortslutningsytelserhelt opp til 250
MVA,med en strømtid begrenset til
ett sekund. Populært uttrykt tilsvarer denne effekten elektrisitetsforbruket i cirka 100 000 boligenheter.
Men på grunn av transformatorstasjonens store kapasitet, kommer ikke den
øvrige el-kraftdistribusjoneni området
til å bli forstyrret av det kortvarige,
store effektuttaket.
FOSSEKALLENNR. 10-86
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Svartistunnelen åpnet for vanlig ferdsel:

En ny æra
i Meløy
AvLarsRobertsen
kelige ressurser dette prosjektet har
krevd. Hele 700 tonn dynamitt, én million liter diesel og 50 000 liter hydrolikkolje er gått med til vegforbindelse
til Sørbygda. Totalt er det sprengt ut
400 000 kubikkmeter steinmasse i
disse tre tunnelene.
Det var den 28. mars 1985 det historiske gjennomslaget fant sted. Gjennomslaget i Nord-Europaslengste vegtunnel skjedde 3 010 meter inne i fjellet fra Glomfjord-siden.Til dette punktet er tunnelen sprengt ut på konvensjonell måte av hovedentreprenøren,
Astrup Høyer A/S. De resterende 4,6
km ble boret ut av Statskraftverkenes
folk med en fullprofilboremaskin.
Mre år har det tatt å få ferdig Glom—For oss har kystriksveg-anlegget
fjord-, Fykan- og Svartistunnelen vært en meget utfordrende jobb. Spesisamt de to rasoverbyggene —Indre og elt Svartistunnelenhar vært et arbeidsYtre Rondal. Flere hundre mann har krevende stykke å komme igjennom,
vært involvert. Fra tidlig morgen til uttaler anleggsleder Sten Slettmyr i Assent på natt har de stått på for å få an- trup Høyer. —Vihar imidlertid hele tiden hatt godt fjell,og som hovedentrelegget ferdig til rett tid.
Men det er ikke bare store mennes- prenør i denne sammenheng, har
vil stå somfor
oktobermerkedag
historisk
Den en 16.
i Meløy kommune
befolkningen
i Nordland. Fergefri forbindelse
til Sørbygda er nå en realitet.
Nord-Europas lengste vegtunnel,
er åpnet for
Svartistunnelen,
vanlig ferdsel, og et gigantprosjekt til over 300 millioner
kroner er dermed sluttført. Tre
tunneler er bygget. Tilsammen
på
utgjør dette en tunnellengde
vel 12 kilometer.

30
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dette vært en renslig jobb. Vi har ikke
støtt på de store uforutsette problemene. Heldigvis har vi også vært forskånet for høye skadetall i anleggsperioden. Vi har kun registrert én alvorlig skade, og det må karakteriseres
som meget bra, sier Slettmyr.
VegsjefArne Løvmoi Nordland hevder at dette prosjektet ligger mange
ti-år foran «sintid». Han mener Svartistunnelen er forsert med minst 30 år.
—Normalt ville nok tunnelen kommet på slutten av vegstrekningen Tverlandet (forstad til Bodø) — Mo i Rana.
Men delfinansieringen fra Statkraft har
gjort sitt. Forhistorien er spesiell, men
resultatet gir Meløy en alle tiders
sjanse til å bygge opp kysten. Bompenger som finansieringskilde i Nordland
er lite brukbart ettersom vi stort sett er
et lavtrafikk-fylke,sier Løvmo.
Tre tunneler er bygget. Tilsammen utgjør dette
en tunnel-lengde på vel 12 km. I tillegg er det
bygget to rasoverbygg — Indre og Ytre Rondal.

á

Nye planer
på Svartisen
Ved Erik Tøndevold

et
i StatD etgeneralplankontor
har vært en travel
høst
for
kraft. Begrunnet
i politikernes
ønske om vern av Bjørnefossvatnet (Flatisvatnet) og
Stormdalen,
ba Olje- og

• eparteme

Saltfjellet/Svartisen-utbyggingen. I løpet av bare tre måneder
er det utarbeidet to nye
sokn
og selv
kt
19

Regjeringen har lagt frem spørsmålet
om Saltfjellet/Svartisensom en «pakkeløsning» bestående av St. prop. nr. 3
(1986-87) om kraftutbygging og St.
meld. nr. 12 (1986-87) om nasjonalpark. De nye og reviderte søknadene
som nå foreligger for Melfjord og
Nord-Ranamå så og si «ta igjen»resten
av Saltfjellet/Svartisenfør sluttbehandlingen i Stortinget kommende vårsesjon. Dette til tross for at søknadene
skal gjennom hele den vanlige saksbehandlingen.
For Melfjord er endringene små. Her
er det egentlig snakk om to utbygginger i samme kraftstasjon i Meifjordbotn. Det lave fallet (Blaidc4a—Aus-

terdalsvatnet—Storvatnet) blir som
før. Det høye fallet blir justert ved at
magasinet flyttes nedover Glomåga,
slik at det kommer ut av nasjonalparken. Det er funnet nytt damsted, og de
tekniske planene er oppjustert. Virkningene av det nye prosjektet ser det
ut til at man aksepterer. Spørsmålet er
imidlertid om Melfjord-utbyggingen
nå er lønnsom.
Endringene for Nord-Rana er omfattende. Faktisk er de så omfattende at
det har vært naturlig å gi prosjektet
nytt navn Bjollånes. I motsetning til
Melfjord er imidlertid lonnsomheten
her helt klar, for det man her gjør, er å
skumme fløten.
I Ranaelvas to store tillopselver fra
nord, Blollåga og Tespa, utnyttes det

cirka 300 meter nederste fallet til Dunderlandsdalen. Med en konsentrert utbygging innvinnes derved over 400
GWh/år. I de tidligere planene for
Nord-Ranautbyggingen foreslo man å
føre vannet langs nordsiden av dalen
nesten ned til Langvatnet, for å kunne
utnytte cirka 100 meter fall i tillegg.
Underveis planla man å ta inn mer
vann, og det var foreslått magasin i
Stormdalen.
Nå sendes altså Bjøllåga og Tespa
rett ut i Ranaelva, og dermed unngår
man å redusere vannføringen i Dunderlandsdalen. Inntakene blir som før.
Man vrir bare tunnelsystemet sydover
mot Bjøllånesi Dunderlandsdalen.
Inntaksmagasinet i Bjøllåga gar akkurat til sydgrensen av n.asjonalpar-

ken. For ytterligere å redusere presset
på nasjonalparken, har Regjeringen
satt som forutsetning at dammen bygges uten vei.
Er så Bjøllånes-utbyggingen problemfri? Etter orienteringsmøtet den
7. oktober på Bjøllånesskulle man nesten tro det. Ikke et ondt ord var å høre
fra den store forsamlingen. Men så
idyllisk blir det neppe. Arbeidene ved
kraftstasjonen berører området Storlia,
som anses for en viktig vilt- og fuglebiotop, særlig om vinteren. Her har
imidlertid Statkraft utarbeidet alternative løsninger, som riktignok vil fordyre prosjektet, men som vil spare
Storlia for anleggsarbeid.

4.142Z42.,

alparkgrensen 1-,wr trekkes
jord kan realiseres slik det er
1)
gingiv
sen
r avgjor
ren"19137.
ånes er en okonoik
mstig
utbygging
e sMå ska‘liv Inugor byo's
ges ut så sn
om muhg.

Melfj
bo. r vedtas med det forbeolcl at lonntwnheten skal vurderes på
ytt fo Nosjektet tas opp til
ning.

Storevassdammen
et norsk mesterverk
‘N.
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Storevassdammen er det største damanlegget
ved Ulla—Førre.

Etter seks år har nå firmaet A/SSigurd
Hesselberg avsluttet sitt arbeid med
byggingen av asfaltkjernen på Storevassdammen. Dammen er en del av
Ulla-Førre-anleggene som består av
fire små og store dammer, hvorav Storevassdammen er den desidert største.
Tilsammen dekker Ulla-Førre-utbyggingen et område på 80 kvadratkilometer.
Storevassdammen ligger i AustAgder, nord-øst for Stavanger, og ble
påbegynt i 1982. Fortsatt gjenstår
noen måneders arbeid for Statkraft,
men dammen fremstår allerede nå
som et eksempel på ny norsk teknikk.
Dermed er det slutt på mange års utenlandsk monopol innenfor dambygging.
Dammen blir med sin lengde på
1 460 meter og høyde 90 meter ikke
bare Norges, mens verdens største fyllingsdam med asfaltkjerne. Spredt
over hele verden finnes om lag 40 slike
dammer, men for første gang er det en
norsk entreprenør som utfører arbei-

det med asfaltkjernen. Selve fyllingsdammen bygges av Statkraft i egen
regi.
Firmaet A/S Sigurd Hesselberg fikk
kontrakten med Statkraft i 1981 i sterk
konkurranse med flere av Europas ledende entreprenør-selskaper. Arbeidet
ble påbegynt i 1982, og kraftproduksjonen fra magasinet er allerede igang.
Bruken av asfalt som tetningskjerne er
av forholdsvisny dato i Norge, som ellers har lange tradisjoner innen vannkraft. Kontrakten på byggingen av
dammen var derfor en tillitserklæring
til selskapet A/SSigurd Hesselberg.
Blåsjø, som er Norges største vannkraft-reservoar, vil ligge cirka 1 000
meter over havet. I tillegg til naturlig
tilgang av vann, vil magasinet i perioder med stort kraftbehov, bli fylt med
vann som pumpes opp fra Saurdal
pumpe- og kraftstasjon, 600 meter
over havet. Blåsjøskal fungere som et
tilleggsmagasin for det nasjonale kraftbehovet i perioder med vannmangel i
øvrige deler av landet.
En egenutviklet asfaltkjernemaskin har bidratt
til at Hesselbergs arbeid bare i få dager har stått
på grunn av været. Med vannsugingsutstyr og
tørker har maskinen kunnet trosse værgudene,
til og med i det nedbørrike Ulla—Førre-distriktet.
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Ved breinntaket på Bondhusbreen som hører til Vestlands-verkene, kan man vise til kraftutbygging både
fjell og i kaldt klima. Anlegget er med sitt inntak under breisen, enestående i verden. Bildet viser automatisk
spyling av sandfanget. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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Kina-besøk
i Statkraft

Det var for å se på kraftutbygging og
anleggsvirksomhet at 23 bygningstekniske eksperter fra Folkerepublikken
Kina besøkte Norge i høst. Besøket
varte fra 7. september til 2. oktober.
Kineserne besøkte blant annet Alta,
Kobbelv,Sima og Nore, og var meget
imponert over det de fikk se. Spesielt
når det gjaldt tunnelbygging og bygging av kraftverk i fjell.
I dag er den samlede elektrisitetsproduksjon i Kinapå om lag 350 TWh,
og Kina kommer heretter til å satse
sterkt på vannkraftutbygging. Etter
planen skal elektrisitetsproduksjonen
38
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fra vannkraft tredobles i løpet av de
neste 15 årene.
—Vihar sett og lært mye under Norges-turen, og vi tar med oss mye ny
kunnskap som kommer til å få betydning for den videre utbyggingen, sa lederen for delegasjonen før tilbakereisen til Kina.
Rundreisen i Norge var kommet i
stand gjennom et samarbeid mellom
Tsinghua universitetet i Peking, Norges tekniske høgskole i Trondheim og
NORAD.
PSK

Den kinesiske delegasjonen besøkte Statkrafts
hovedkontor på selveste Kinas nasjonaldag
I. oktober. Foto: Rune Lislerud/Samfoto.

Sponsoravtale-87
Den 3. november i år ble det inngått
avtale mellom Statkraft og Norges Volleybaliforbund om sponsortjenester.
Avtalen gjelder foreløpig frem til 15.
september 1987. I denne perioden vil
Statkraft sponse Volleyballforbundet
med bortimot &.1million kroner. Vi
kommer tilbake til sponsoravtalen I et
senere nummer av FossekalIen.

Ulla-Førre:

AvHans ChristianRygh
Det mykje
har vore
sagt og skrive
om naturøydeleggingar ved vasskraftutbygging.
Mindre kjend er det at det blir
brukt enorme summar for å
dekke over dei såra i naturen
som følgjer med ei kraftutbygging.

Berre på Ulla-Førre blir det lagt
ned 400 millionar kroner, fem
prosent av totalkostnaden,
i
direkte og indirekte
landskapspleie.

og tilsåing av steintippar
hører til det som kallast direkte
landskapspleie. I ein skala over den indirekte delen finn ein leidningsnett og
vegtrasear som blir lagt slik at dei blir
minst muleg skjemmande —ofte langt
frå dei billigaste og kanskje teknisk
beste løysingane. Andre døme er arkitektonisk utforming av bygningar slik
at dei fell mest muleg inn i miljøet.
Dlanering

Statkraft brukar
enorme summar til
landskapsvern.
Avdelingsingeniør
ved Natur- og
landskapsavdelingen i NVE, Knut
Svendheim, har
rekna ut at
Ulla—Førre åleine
bruka 400 millionar,
eller fem prosent
av totalkostnaden,
til dette føremålet.
FOSSEKALLENNR. 10-86
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ar ei lang rekke prosvernet. AvdeS ndheim er knytt
natur og landskapsavdeling
ndet som sitt område.
berre steintippar finst
v på Ulla Forre. Av desse
ane utanfor kraftstasjonane
og Kvilidaf langt dei største, ja,
storst i landet faktisk, med sine tre og
to millionar kubikkmeter sprengstein.
••

•

-

Saurdal storst
Store tal seier ikkje alltid vanlege tolk
så mykje. Men dei tre milltonar kubikkmetrane med sprengstein i Saurdal er
nok til å fyila 5 000 einebustader frå
kjellar til loft.
Utplanert vil tippen dekkja 190 dekar. --Fleire vestlandsgardar, seier
Svendheim, som sjølv kjern frå småbruk på østerøy. —Og dette arealet gir

tilsådd, og der landskapspleieforsteklasses beiteareal for grunneigarane Torvald og Per Kjetilstad: Om dei
beidet blir avslutta i desse dagar.
kultiverer godt, v:ilsområdet. kunne"ta- Oppsetting av gjerde er siste post i prokast i bruk Som maSkinjord.
grammet her.
Og eit godt grunnlag blfr lagt I clesse
--Oppsynsmennene sin entusiasme
dagar. Store lastarar kjører i skytteltrasraittarover på maskinkorarane, seier
fkk tit Lauvastøl etter myrjord,Hola i
Vendheim.'—Ogdet er aVgjørandefor
myra blir fyllte opp med ttinnelmasse. eit godt resultat at alle er interesserte
I ait 15 000 kubikkmeter jord ‘skal det dei gjer.
sprelast tit over SaUrdal-tippen.Deret—Tidlegare var det ikkje vanieg å
ter kjern gjødsling og såing. Så ein gjere det så fint etter eit anlegg. Folk
stein der og el bjerk ber for ,å få :det flest var lite opptatt av landskapspleie.
heite ‘tilå gå i eitt Med naturen.
ISeinare år har naturvernarbeidet hatt
brei oppslutnad. Statkraft og NVE har
Entusiasme
tatt følgjende av dette, og har nå gode
Knut Svendheim legg ikkje skjul på at resultat å visa til. Faktisk ligg me i forUlla-Forre har sett dyktige folk inn i kant av det samfunet krev 400 millidette arbeidet. I Saurdal har oppsynsonar kroner I samband med Ulla-Førre
mann Arnfinn Kjæreng leia ein god
skulle vera eit døme godt nok på det,
gjeng, mens oppsynsmann Torvald Ka- meiner Svendheim.
röliussen sine folk har gjort ein fin innsats i Kvilidal, der all sprengmasse nå

Tippen utanfor kraltstasjonen

i Saurdal inneheld
Nå er han
pg I deSse dagår blirfialP (lekka med ford.
$part .kan grunneigarane Torvald og Pet Kjett&tad
ta ibnk kVat'sin del av 190 dekar nybeltemark.
Biletet syner berre ein del av dette omradet.

tre millionar kubikki.neter sprengstein.

«Plant eit tre» kunne ha vore tittelen på dette biletet. Oppsynsmann Anfinn Kjæreng (t.h.) har vore ein drivkraft i
arbeidet med å gjera det fint i Saurdal. Til venstre maskinkjørar Ove Svendsen.

Like vanskelig å legge ned dammer
som å bygge dem:

Av Aksel Nicolai Tonjer

Motstand
vassdragene
mot utbygging
er noe vi alle
av
kjenner. At det er nesten like
vanskelig å legge ned dammer,
er mer ukjent. Grunnen til dette
er at både naturen og miljøet
omkring har tilpasset seg
forholdene. Ofte er også
interessene klart motstridende
i slike saker.

rNet offentlige har i liten grad vært
med på å styre nedlegging av
dammer. Først i den senere tid har den
offentlige forvaltning følt et mer på-

trengende behov for å etablere en bestemt fremgangsmåte for nedlegging
av dammer, bygget på gjeldende lovbestemmelser på dette felt.
Vannet utenfor hytta
kan bli borte
Det er over og ut for tømmerfløtingen
i norske vassdrag, og behovet for en registrering av forskjellige anlegg har
økt. En skikkelig registrering av dammer og anlegg kom i gang i Vassdragsdirektoratet etter at det ble utarbeidet
«Forskrifterfor tilsyn med dammer i
vassdrag», som trådte i kraft 1. mai
1982.

— Ved nedlegging
av dammer kommer
NVE først og fremst
inn i bildet av
sikkerhetsmessige
grunner, sier
sjefingeniør Oddvar
Fossheim. Foto: Aksel
N. Tonjer.
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—Det er i hovedsak to problemer
forbundet med nedlegging av dammer
og anlegg i vassdrag, sier sjefingeniør
Oddvar Fossheimi Vassdragsdirektoratet. —Det ene gjelder eierforholdet,
det andre hva man faktisk skal gjøre
med slike anlegg. Bønder kan være interessert i en lavere vannstand for dermed å få mer å dyrke på. Hytteeiere
derimot er ofte lite glade for at vannet
de bygde ved, plutselig forsvinner.
Men også båtforeninger, fiskeforeninger, turistforeninger og forvaltere på
kulturminnesiden kan være interesserte parter, n år en slik sak blir lagt på
bordet.
NVEkan kreve nedlegging
—Mådet søkes om tillatelse til nedlegging?

• ..8I1R.

-

Det finnes dammer av ymse slag her i landet, og
mange er i så dårlig forfatning at de enten må
fjernes eller restaureres. Foto: Dag Backe

—Vedomlegg av noe størrelse, hvor
motstridende interesser gjør seg gjeldende, må det søkes NVEom fastsettelse av vilkår for ansvarsfrihet for anlegget. Kort fortalt kommer NVEførst
og fremst inn i bilde av sikkerhetsmessige grunner. Eieren plikter å underrette alle interesserte i god tid dersom
han vil nedlegge anlegget. I utgangspunktet skal eieren enten gjenopprette vassdragets tilstand før anlegget
ble bygget, eller sørge for at nedleggingen ikke fører til økt fare eller
skade. Vassdragsloven gir NVE myndighet til å pålegge istandsettelse eller
nedleggelse av anlegg som er i så dårlig forfatning at det antas å representere fare for menneskeliv eller for offentlig eller almene interesser, eller
fare for vesentlig skade på annen-

manns eiendom. Hvis noen ønsker å
overta et anlegg, må det derfor stilles
garantier for at anlegget vil bli istandsatt og ivaretatt på en forsvarligmåte.

holde og drive lensene, og her nedsatte man et politisk utvalg i mai 1986.
Fylkeskommunen fikk utsettelse i
spørsmålet om en avklaring, men NVE
fant at Glomma fellesfløtingsforening
hadde krav på NVEsstandpunkt i rivningsspørsmålet og ga den klarsignal
til å rive. Dette blant annet av hensyn
til fellesflotingsforeningen, som jo er
under avvikling, og som ble satt i en
stadig vanskeligere situasjon med hensyn til å makte full nedlegging av lensene i Fetsund. To uker senere mottok
NVE en telefax fra Miljøverndepartementet hvor de gjør det klart at Fetsund lenser er midlertidig fredet.

«Opphisset»stemning
At det kan oppstå en «opphisset»stemning også ved nedleggelser, går frem i
saken om riving og nedlegging av lenseanleggene ved Fetsund. Glomma fellesfløtingsforening, som er under avvikling, varslet om riving og nedlegging i henhold til gjeldende forskrifter.
Fetsund lenseminneforening, som ble
stiftet sommeren 1985, ønsket å overta
lensene, men kunne ikke stille skikkelig sikkerhet for overtakelsen. Her
Mange spørsmål må avklares
måtte det mer tyngde bak.
Det var stor interesse i Akershus fyl- I denne forbindelse dukket det opp et
keskommune for å overta, vedlike- nytt spørsmål. Hvem har ansvaret for
FOSSEKALLENNR. 10-86
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lensene i denne fredningsperioden? I
tilfelle storm og høstflom er det for
eksempel fare for at lensene kan slite
seg hvis ikke wire blir slakket. I skrivende stund er dette spørsmålet ikke
avklaret.
Er dette

en sak man kan kalle typisk, Fossheim?
—

Overingenior Asbjgrn Molle kan bare konstatere
at saksmappen kan bli tykk også i forbindelse med
nedlegging av dammer. Foto: Aksel N. Tonjer.

LLEN

—Problemeter av ny dato, og erfaring på dette felt har vi bare fra et par
saker. Så typisk går det ikke an å kalle
den. Derimot illustrerer den behovet
for avklaringer på en rekke prinsipielle
spørsmål, og den gir vel også signal om
at det i mange tilfeller kan gjøre seg
gjeldende betydelige interessemotsetninger.

Landskapsmessigehensyn
—Erdet tilstrekkeligå fjerne en dam,
eller må eieren også ta hensyntil naturen ellers?
—Iden offentlige debatt forbundet
med reguleringssøknaderer vassdraget blittfremhevetsom et særligverdifullt naturelement. Dette må føre til at
det i NVEsarbeld med nedlegging, inn-

føres et element av restaurering av
vassdraget. Man må derfor ikke være
bundet av snevre skadehensyn, men
ha rom for et nokså fritt skjønn når det
gjelder omfang av pålegg. Og ved all
nedleggelse må man, i visse hovedtrekk, kunne etterstrebe en ensartet
praksis. Landskapsmessigehensyn bør

Tommerlensene i Fetsund sett fra broen over
Glomma. Foto: Aksel N. Tonjer.

egg:
til
ikke får pre v et forfalt legg. bamrester må kuftne betraktes som akseptable ved at de får en annen funksjon
for eksempel som brukar for gangbru,
ved at de ikke skjemmer terrenget, eller ved at de fremstår som et ivaretatt
kultUrminne. Hvor langt man skal gå
her, avhenger nok i høy grad av størrelsen på damanlegget og beliggenheten.
Vanskelige

eiendomsforhold

—Hvilkeproblemer har dere støtt på i
forbindelse med eiendomsforhold?
—Ikkesjelden har smådammer opp
gjennom årene skiftet eier. Ofte er da
eierforholdet blitt så uklart at eieransvar ikke med sikkerhet kan avgjøres.
Særlig kan dette være tilfelle ved
gamle fellesflotingsforeningernår fløtingen har vært nedlagt i noen tid. Fra
juridisk hold hevdes det at det ikke bør
kreves særlig meget før eiere av eiendommer hvor , det tidligere har vært
drevet floting, blir -ansett som ansvarlige ,eiere i henhold til vassdragsloven.
Det synes imidlertid å være holdbart
for NVEå tillegge grunneieren eieransvar, hvorpå denne må sørge for å få eieransvaret fordelt på tidligere involverte brukere av anlegget. I slike tilfeller er det gjerne slik at ablegget er
‹<nedlagt»,det vil si ute av bruk, mens
eieransyaret må avklares før anlegget
kan fjernes eller restaureres.

Tommerlensene i Fetsund ble midlertidig fredet
etter at NVE ga klarsignal om flerning. Foto:Aksel
N. Tonjer.

Utredning om erosjonsprosesser og
sedimenttransport i norske vassdrag:

Badestranden
som forsvant
Ved AkselN. Tonjer

forsvinne
at noen
Hvordan
kanuten
en sandstrand
direkte fjerner et sandkorn?
Dette problemet er ett av mange
som tas opp i «Utredning om
erosjonsprosesser og sedimenttransport i norske vassdrag» som
nå ligger på bordet. Utredningen er gjennomført i regi av
Vassdragsdirektoratetog Norsk
Hydrologisk Komite.
Cand.realJim Bogen, har vært
engasjert i arbeidet med
utredningen. Han fremhever at
dette fagområdet, som faktisk
har betydning for så alvorlige
problemer som ørkenspredningen i Afrika,både av
økologiske og økonomiske
grunner bør opp-prioriteres.

Ved Mandal
Sjøsanden
skjer det ting.
badestrand
Gjennomved
de
senere år er den fine sandstranden
nemlig blitt mindre og mindre. Havet
tar sand fra stranden, men gjennom tilføring av ny sand fra Mandalselva,har
naturen selv tidligere opprettet likevekt. Minker eller stopper tilførselen
av sand fra Mandalselva, vil havet ta
mer sand fra stranden enn den får tilført. Sandtilførselen er i det siste blitt
redusert ved at det er drevet sanduttak
på den elvetransporterte sanden lenger oppe i vassdraget. Sannsynligviser
også sandtransporten blitt redusert på
grunn av de vassdragsreguleringer
som ble gjennomført i Mandalselva i
1950-og 1960-årene.
46
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— Vi har påvist at
jorderosjon i
landbruket kan fore
til et alvorlig
forurensningsproblem, uttaler
cand.real Jim Bogen.

ring og avskoging omformes matjord
som har vært stabil i århundrer, gradvis til gold ørken.
I Norge har problemene ikke et slikt
omfang. —Men vi har påvist at jorderosjonen i landbruket kan medføre et
alvorlig forurensningsproblem, sier
Bogen.

,..,
tim.r,..:

Motorisertferdsel
i høyfjellet
øker erosjonen
Arsakene til erosjon og materialtransport i vassdrag er mange, og mange
naturlige faktorer reduserer eller øker
denne transporten. —Norske høyfjell

Erosjon ved Stenseng i Sjoadalen.
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Naturen innstilt
på likevekt
Dette sier vel noe om hvor viktig ditt
fagområde er, Bogen?
—Vel,kjernen i vårt arbeid er i hvert
fall naturens egen stadige forflytning
av sand, grus og annet løsmateriale. I
de store vassdragene har vi gjennom
våre målinger kunnet påvise naturlig
transport på over 200 000 tonn i året.
Naturen selv har imidlertid innstilt seg
på likevekt. Hvis denne likevekten forskyves,for eksempel ved inngrep i forbindelse med vassdragsreguleringer,
vil det kunne føre til uheldige virkninger. —Etgodt eksempel på negative
konsekvenser av menneskelige inn-grep i naturen, er ødeleggelsen av
matjord i enkelte utviklingsland, legger Bogen til. —Her har en sterk økning i befolkningspresset og en endring i driftsformer ødelagt livsgrunnlaget. Gjennom overbeiting, overkultive-

.

'

'11

',

'
&

FOSSEKALLENNR. 10-86

47

og arktiske områder er like utsatt som
de torre områdene i Afrika og Asia,
hevder Bogen. Problemene det her er
snakk om, hvor anleggsveier og motorisert ferdsel er en trussel, gjelder områder hvor gjenveksten skjer sakte, og
hvor sår og slitasje på vegetasjonen
kan holde seg i lange tider. Slikeslitasjeskader har det hittil vært ofret lite
oppmerksomhet, sies det i utredningen. Dette til tross for at okningen i
motorisert ferdsel, sannsynligvis vil
fore til en sterk okning av slike skader.
Ras
En annen type erosjon som er mer
påaktet, er ras som folge av nedsatt
stabilitet i sedimentene ved hurtig
nedtapping av innsjoer og magasiner.
Problemet er blant annet illustrert i utredningen gjennom folgende eksempel:
Ved elve- og bekkeinnlop er det i tidens lop avleiret materiale. Når vannspeilet i magasinet senkes vil erosjonsbasis senkes, og en omfattende erosjon
finne sted. Selv små bekkesig kan erodere betydelig i finkornede masser.

Den forste sjoen hvor ras av store dimensjoner inntraff etter senking under
normalvannstand, var Langen i Borsa,
våren 1920. Holmsen (1963) har beskrevet hendelsesforlopet: Langen var
tillatt senket åtte meter. Den 29. september 1920 begynte senkingen. Etter
5 meter nedtapping var det gått så
store ras at videre tapping måtte opphore. Det var da praktisk talt ingen
strekning av den tidligere sjobunnen
som ikke lå i ras. Rasene hadde spredt
seg inn over den gamle strandlinjen og
gjort skade på dyrket mark og veier.
Gården Skåra hvor det var fare for husene, måtte rommes.
To millioner
kubikkmeter
gravet ut
Store mengder erosjonsmateriale tilfores vassdragene ved reguleringer. I
Devdesjav'ri,som er hovedmagasin for
Dividalen kraftstasjon, ble det anslått
at to millioner kubikkmeter materiale
ble gravet ut rundt det storste elveinnlopet i lopet av fire år. For de to årene
1974 og 1975, ble transporten ut gjen-

nom Bjerka kraftstasjon målt til henholdsvis 12 000 og 16 900 tonn i den
tiden kraftstasjonen var i drift. Det tilsvarer mellom 100 og 200 gram pr. kubikkmeter hele året.
Kostbarslitasje
på vannkraftturbiner
En slik transport av losmateriale betyr
også slitasje på vannkraftturbinene.
Sandslitasjen nedsetter turbinenes
virkningsgrad og medforer produksjonstap og okte driftsomkostninger,
fastslår Bogen.
Som eksempel på hvilken storrelsesorden produksjonstapene kan komme
opp i, har Komiteen for sandslitasje på
vannkraftturbiner (KSV) undersokt
kraftverkene Evanger, Fortun og Mauranger, hvor samlet produksjon er 3,5
TWh/år. Produksjonstapene har for de
tre kraftverkene tilsammen vært på
7 —10 GWh/år. Dette tilsvarer cirka én
million kroner i året. Sandslitasjen virker imidlertid også inn på lopehjulenes
levetid. Hvis utgiftene for redusert levetid legges til, blir det samlede tap
cirka to millioner kroner pr. år bare for
disse tre kraftverk.
Planlegging viktig
I utredningen som nå foreligger sies
det at selv om det er mulig å konstruere inntak som avleder en betydelig
del av materialtransporten, vil det alltid være en del som beveger seg inn i
tunnelsystemene. Slitasjefra materiale
som kommer fra ytre kilder, vil derfor
stadig være et problem. Men det kan
sannsynligvis oppnås store innsparinger ved at man har masseforing og
sandslitasje for oye allerede under generalplanleggingen. Det forutsetter
imidlertid at det foreligger generelle
data om materialtransport og naturlige erosjonsprosesser som kan benyttes ved slike vurderinger.
For å kunne utnytte kunnskap i slike
sammenhenger, bor undersokelser
legges opp slik at effekten av de forskjelligeinngrep i vassdragene kan forutsies og skilles fra de naturlige variasjonene. På grunn av variasjonene i de
ulike vassdragene, er det nodvendig
med et omfattende målenett, og de naturlige endringene fra år til år og gjennom året, forutsetter at målingene foretas kontinuerlig.

Jordpyrarnider i
ravinefeltet i Ulas
nedborsfelt ved Sel
i Godbrandsdalen.
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Konsekvenserfor laksen
Materialtransporten har store konsekvenser for fisken, både i havet og i
vassdragene. Laksefisker legger sine
egg i grus og stein uten finmateriale,
noe som sikrer gjennomstromning av
oksygenrikt vann, som igjen forer til
lav dodelighet på eggene. Hvis denne
gjennomstromningen stopper opp ved
at silt og sand tetter igjen, vil gytefor-

holdene bli dårligere og bestanden av
næringsdyr mindre. Slike forhold kan
inntreffe når vassdragsreguleringer fores til endringer i vannforing og stromhastighet, eller når flathogst, anleggsaktivitet eller andre inngrep som for
eksempel nedtapping av innsjoer forer
til endringer i materialtransporten.
Men slikeendringer kan også ha naturlige årsaker, for eksempel ved flom.
NVEmed forvaltningsansvar?
I den foreliggende utredning, hvor
man også peker på hva som bor gjøres
på dette fagområdet, sies det; Sett i forhold til den totale aktiviteten som er
omtalt i denne rapporten, synes det å
være svært mye å vinne på selv en beskjeden okning i investerihgene til
forskning på fagfeltet. Utredningen ser
det som en mulig losning på den videre forvaltning av fagfeltet at; Vassdragsdirektoratet ved NVE påtar seg
forvaltningsansvaret for et permanent
målenett, og at dette målenettet koordineres med de andre undersokelsesprogram i samarbeid med de ovrige institusjoner.
Knallhardprioritering
—Kanvi se frem til okt innsats på dette
fagområdet, direktor for Vassdragsdirektoratet, Pål Mellquist?
—Vivil forsoke å satse på dette området, men vi er i en knallhard prioriteringssituasjon med nedskjæringer på
alle kanter. Det er derfor ikke mulig å
gi konkrete lofter.
Økt oppmerksomhet
Jim Bogen opplyser imidlertid at fagområdet tross alt har fått okt oppmerksomhet.
—Vihar sett resultater av den okte
oppmerksomheten ved at det er innledet en del samarbeidsprosjekter, blant
annet med Norges Geologiske Undersokelse (NGU),og en del av det vi peker
på i utredningen, har vært gjennomfort og satt ut i livet, sier Bogen.

Vassdraqsdirektor
Pål Meliquist kan
ikke love okt innsats
på dette fagområdet.
— Vi er i en
knallhard prioriteringssituasjon med
nedskjæringer på
alle kanter, uttaler
han.
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Generell modell som illustrerer
materialstrommen
fra kunstige og naturlige
sedimentkilder
i et vassdrag. Til venstre et uberort
vassdrag. Til hoyre samme vassdraget påvirket
av en rekke forskjellige aktiviteter. Endringene
kan registreres på en målestasjon nederst i
vassdraget.
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inen skjelner ikke
om jeger og

Svalbardrein lever et liv helt ustresset av mennesker, jakt, rovvilt og insekter. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

.
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Hva antakelser
er fakta og
i spørsmål
hva er som
angår anleggsvirksomhet og
rein? Dette har man lenge følt
behov for å kartlegge i NVE.
I litteraturstudien «Reinog
menneskelig aktivitet»,
utarbeidet for Vassdragsdirektoratet av dr. philos. Eigil
Reimers, presenteres resultatene
av den kartlegging som er
foretatt på dette felt.
Publikasjonen utkommer som
nr. 12 i Natur-og landskapsavdelingens skriftserie «Kraftog
miljø», og som vanlig er temaet
illustrert ved en eksklusiv
samling fargefotos. Heftet har
sammendrag og konklusjoner
både på samisk og egelsk.
it

miljø, slikerdenenerdel
Mennesket
en del
vårt.
av av
reinens
Der reinen har levd eller fortsatt lever i
nordområdene, har den helt eller delvis formet livsgrunnlaget for menneskene. Selvi dag er rein og caribou selve
eksistensgrunnlaget for enkelte indianere, eskimoer og samer.
Vassdragsreguleringer,olje- og gassfelt, gruvedrift, kraft- og telefonledninger, rørledninger, veier, jernbaner, bebyggelse og turisttrafikk er blant de
fremmedelementer rein og caribou nå
møter i sitt miljø. Et stadig tilbakevendende spørsmål er hvilken innvirkning
disse aktivitetene har for dyrenes trivsel og dermed deres vekst, formering
og dødelighet. En av hovedkonklusjonene er at rein reagerer lite på ubevegelige fremmedelementer (hytter, hus,
dammer, stolper, snøskjermer etc.) så
lenge dyrene ikke forbinder dem med
mennesker, og så lenge elementene
ikke er plasidt
i en trang eller
vanskelig tr
Lukt og s
rn rsker og rov4

Veier skremmer neppe reineiL Men trafikken gjør
det hvis den er tett nok Etalvorifgprobleni.rn
det økende antall velkiloinetre erat stadig nye
fjellområder åpnes for ferdseL Fradennye
wileggsvelen til Savtso kraftverk killta..Foro:€Krtut
Ove Hillestad.

Selv truende oljeledninger
lavere. Foto: Dan Roby.

dyr) er de viktigste faktorer som utløser frykt hos rein. Dyr som etterstrebes
av mennesker eller rovvilt, lærer gjennom egen eller flokkens erfaring å
unnvike livstruende eller ubehagelige
situasjoner. Men reinen skjelner ikke
mellom jeger og ikke-jeger. I områder
hvor sterkt trafikkerte fotturistruter
faller sammen med reinens trekkruter,
hindres reinen i å bruke viktige beiteområder i turistsesongen.
Reguleringsmagasiner i fjellet har
vanligvis stor effekt på reinen, først og
fremst fordi verdifullt beiteland demmes ned og fordi trekkveier stenges.
Reimers hevder at reinens atferd
overfor mennesker stort sett er et resultat av vår atferd overfor dem; de forblir så ville som vi lærer dem å bli.
Heftet Rein og menneskelig aktivitet
kan fåes gratis ved henvendelse til:
Norges vassdrags-ogenergiverk (NVEV
Informasjonskontoret, eller 'Natur- pg
landskapsavdelingen,Midde1thuf.gate
29, 0301 Oslo3. Tlf.:02 46 8,

som her i Alaska kan reinen passere, dog ikke uten å prove å gjore seg
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NVE'skartlegging
av innsjøer og
elver gir resultater:
opp ogavdeling
konstruert
dybdeVed vi loddet
Hydrologisk
i NVE
har
kart i over 30 år. Vanligvishar resultatet vært brukt til et bestemt formål, og
etterpå er kartet blitt gjemt i en skuff.
Det første forsøk på å tilby publikum
disse verdifulle kartene ble gjort i
1984. Da ble en samling på over 51
innsjokart utgitt under tittelen Dybdekart over norske innsjøer. De fleste var
temmelig grovt forminsket, men likevel var det en begynnelse.
Dybdemålinger i våre innsjøer er nå
blitt mer målrettet. I 1985 kom det inn
en hel del bestillinger både fra Telemark og Østfold, hvor man hadde til
hensikt å utgi båtsportkart, basert på
og avledet av våre detaljerte kartproduksjoner.

overbevise
om at
Vi sen
måtte
allerede bestillerne
i planleggingsfadet med de samme kostnader og med
den samme arbeidsinnsats, kunne
fremstilles skikkelig detaljerte kart.
Selvom de skulle brukes som båtsportkart, kunne de derfor like godt trykkes
med full detaljrikdom. Dermed vil kartene bli til nytte også for andre brukere, både til offentlig og privat bruk.
Jeg tenker da for eksempel på henholdsvis vannbruksplanlegging og
sportsfiske.
Fra Telemark har vi allerede mottatt
et ferdigtrykt produkt, en båtsportsmappe med syv kartblad. Det første
blad inneholder et oversiktskart med
bladinndeling i målestokk 1 : 250 000,
tegnforklaring med opplysninger og
lekre naturbilder som må lokke båtfolk
både til å kjøpe og bruke mappen. De Lekre naturbilder skal lokke båtfolk både til å kjøpe
resterende seks kartblad viser vannveien fra havet utenfor Porsgrunn til
Dalen i Telemark. Målestokken varierer fra 1 : 50 000 og ned til 1 : 5 000 etter behov.
plasser, butikk, post og telefon, for å
nevne noe.
Jeg har hittil bare registrert én innvending mot serien, og det er at kargrafisk
girendehøy
seileren/
F or
uten atstandard,
kartene har
karto- tene enkelte steder er for sterkt forpadleren en mengde viktige opplys- minsket. Jeg synes imidlertid at karninger om seilingsmerker, båtslipp, tene er fullt brukbare. A fremstille for
drivstoffopptak, verksted, camping- eksempel Norsjø i sin tre mils lengde
og en liten elvekanalstubb på samme
kartserie, krever naturlig nok komproUtdrag av kartblad 2 over Norsjø. Kartbladene
miss. En annen ting er at man ved sigir brukerne en mengde viktige opplysninger
den av denne mappen, bør trykke opp
om blant annet seilingsmerker, båtslipp,
en del detaljkart og gjøre dem tilgjendrivstoffopptak, verksted, campingplasser, butikk,
post og telefon.
gelig for andre formål og brukere.

og bruke kartmappen. Her fra Løveid kanal.

inngår i serien
for TeleB åtsportkart
for«Naturatlas
Telemarkskanalen
mark». Serien er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Telemark, Fylkeskartkontoret, Telemarkskanalene og Institutt for Naturanalyse.
J.M.Santha

Hydrologiskavdeling
Båtsportkart

for Telemarkskanalen.

BøTrykkA/S.Bø 1986. Pris:kr. 160,-.
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Som den første av de store Blåsjødammene er Førrevassdammen nå fullført.
Dette skjedde i uke 42 — ett år før tiden. Det er et imponerende byggverk
som er reist — med sine 250 000 kubikkmeter — er det landets største betongdam i volum. Ikke bare det, den er
landets største betongkonstruksjon
overhodet. Det var derfor en svært fornøyd forsamling av arbeidere og le-

delse som feiret avslutningen med fest
på brakka den 22. oktober. Kokkene
sørget som vanlig for utmerket servering, men måtte av den grunn vente til
etter middagen med å delta i festlighetene.
Den lokale visemaker, Richard Apeland, hadde for anledningen skrevet ei
vise som selvsagt går på melodi: Rallarvise.

Ved Førrevatn i Suldal
det står ein store dam.
Det arbeid som er nedlagt her,
det er'kje noko skam.
I kveld så skal me feira
at jobben den er gjord.
Det er den beste betongdam
som finns i høga nord.

Med isa glatte stelling
høgt over djupe gjel.
Det hende nok imellom
ein vart litt mjuk i sjel.
Så mange arbeidsdagar
og mange timeverk.
Det hende inga ulukke.
Rekorden den er sterk.

Og rallarar og snekrar
i frå det ganske land.
Me samlast oppå heia
og mot naturen vann.
Her jobba me og knoga
i skoddaver og vind.
I raude suldalsbunad
og sveitt og rå i skinn.

Me lompa av om kvelden
og gjekk på brakka inn.
Fekkmat av kvite englar
med smil om sine kinn.
Om Våland med dei herja,
vart flytta att og fram.
A, var det'kje for jentene,
så vart det ingen dam.

Ei høgd på seksonitti,
det er eit tal så godt.
Ei kuleforma kvelving,
han minnar om eit slott.
Ein kvart million kubikk
utav singel og av sand.
Det er den største betongdam,
som er i dette land.

Og Blåsjøhan er store,
men større er vår ros.
Eit heilt år føre tida,
me reise kan vår kos.
For jobben som er gjorde
eg syngja vil ei song.
Ja, det var hage gutar
som tok inn ein sesong.

Førrevassdammen under bygging. Foto:Jostein
Granli.
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Per Håland
Vatn er som kjent heilagt, serleg vatn
som renn i elvar. Det seier folk som elles ikkje trur på noko heilagt, og difor
ofte er meir katolske enn paven sjølv.
Paven vigslar vatnet, og gutungar dynkar det ut over truande kyrkjefolk.Vår
tids norske elvetilbedarar vågar knapt
vaske seg i vatnet, enn seie drikke det
—i alle høve ikkje før det er utblanda
med høvelege mengder alkohol. Ja, for
då vert det venteleg meir uskadeleg. . .
Det er merkeleg med det ein trur på.
Trur ein berre sterkt nok, vert jamvel
vatn ein styrkedrykk.På ein dansk forsøksstasjon skulle dei ein gong i 40-åra
prøve å finne ut om «biologisk»jordbruk, som den tid heitte «biodynamisk», var betre enn vanleg handelsjordbruk.
Jau, forsøksleiaren la opp til utprøving etter alle vitskaplege reglar. Og so
kom dei truande på inspeksjon, for å
sjå til at alt gjekk etter reglane, både
med kvartsmjølet frå eit berg i Tyskland og månestrålane i dei rette vinklane. Alt såg ut til å vere i orden.
Men korleis vatnar de, spurde biodynamikarane.
Jau, me tek vatn frå springen og
vatnar med slange eller kanne, svare
forsøksleiaren.
Stopp!sa dei astrallekamstruande.
Vatn som har kome frå metallrøyrer og gjennom metallkraner, og dertil
vert bore i metallkanne, er giftig! Skal

forsøket bli korrekt, må vatnet hentast
frå open bekk eller kjelde i trekjerald
som er lagga og ikkje forgifta med
spikrar eller naglar av metall. Og det
må spreiast over plantene eller åkeren
med ein lauvkvist,so det ikkje vert forgifta!
—Da stansede jeg forsøget, sa den
velrøynde forsøksleiaren i Jylland.
—Dettevar overtro, ikke videnskab!
Det er sanneleg mangt som ikkje er
vitskap, endå forskarar gjer meir eller
mindre sitt beste for å prostituere vitskapen. Det er so rart med det, nyttar
ein mange nok uskjønlege gloser, kan
ein lett få både einfelde og innfløkte
ting til å høyrast vitskapleg. Verre er
det å halde seg til sanninga. Men det er
visst ikkje so fårleg, berre ein kan
berge nokre vassdropar i ei elv —
hindre at vatnet kjem til nytte.
Dei som er so opptekne av å tale om
ressursar, dei vil ikkje vite av at vatnet
vårt er en ressurs — ogso som vasskraft. Eitid ville dei heller ha atomkraft
enn vasskraft. So ville dei brenne olje
og Svalbardkol.No er det gassen som
skal brennast for å gje kraft.
Men kjernekraft kan vere fårleg. Kol
og olje lagar røyk, og den er like skadeleg om han kjem frå norske varmekraftverk eller frå britiske, tyske eller
aust-europeiske.
Feilen med vasskrafta er at ho er naturleg, uskadeleg — og evigvarende.

Sjølvsagt kan me med reknestykke og
politiske inngrep gjere henne like dyr
som varmekraft og kjernekraft. Men er
det turvande?
Elles i samfunnet plar me gjere det
som er skadeleg eller tillokkande dyrt,
det nyttige billeg. Krafta er nyttig, og
difor tillokkande. Gjermed ho so billeg
som ho er, vil me kanskje bruke for mykje kraft. Og då kan me bli freista til å
ta i bruk endå fleire fossar og elvar.
Det likar ikkjedei som dyrkar vatnet,
det frittrennende vatnet, dei som heller vil ha skadeflaum (i alle høve so
lenge flaumen går ut over folk langt
vekke)enn kraftverk.Men krafta vil dei
sjølvsagt ha, både til nyttige og unyttige ting — endå om dei sparar på barbermaskina, venteleg av naturverneomsyn . . .
Statskraftverka har opna eit av sine
tempel, i Eidfjord (Simadalen),for ålmenta. No venter me berre på søknaden om statstilskott til å byggje eit elvetilbedartempel ein stad i landet, i
Gaular eller Stryn, i Salten eller under
Låtefossentil dømes.
Dette tempelet bør reisast. Men vilkåret må vere at dei som står for det.
både drikk vatn og vaskar seg i vatn.
Var det ikkjeein gong ein som toa hendene sine? Men han visste kva han
gjorde, visste at han hadde gjort noko
gale, noko utilgjeveleg.
Forsvundnepensjonister

Frist for innsendelse av stoff til
Fossekallen nr. 2/1987 er fredag
30. januar. «Hastestoff» til nr.
1/1987 kan mottas inntil fredag
9. januar, dersom redaksjonen
er varslet om dette på forhånd.

Gjennom et møysommelig detektivarbeid har redaksjonene «funnet» 254
pensjonister som ikke tidligere har fått
Fossekallen. De er nå kommet på distribusjonslisten. Men med dette oppfordrer vi alle avdelinger i NVEog Statkraft
til å sørge for at pensjonistene får det
de har krav på. Meld fra til Redaksjonen!
FOSSEKALLENNR. 10-86
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Statkrafts
førsteinformasjonssjef:

En utfordrene,
interessant og
lærerik jobb

sjonen trappet vesentlig opp. Fossekallen vil komme ut som i dag —og så
sant vi får de nødvendige ressurser
kommer også produksjonen av Kraftrevyen til å fortsette over nyttår, forteller han.
Nytt og spennende

Hva får en mann som har nådd nesten
til topps i NRK-hierarkiet,til å si opp
jobben og begynne som informasjonssjef i Statkraft? En ting er at han får
mer ordnet arbeidstid, og av den
grunn rekker å lese de 14 avisene som
havner i postkassen daglig. En annen
fordel er at han ved å flytte tilbake til
Oslo, kan ta opp igjen tradisjonen fra
studietiden med å gå fra Sognsvann til
Ullevålseter hver søndag formiddag
for å kjøpe kaffe og vafler. Men dette
kunne han oppnådd ved å søke stilling
et annet sted enn Statkraft.
—Energiog elektrisk kraft er et utrolig interessant område. Spesieltnå som
vi beveger oss inn på «fremtidensenergikilder»,som gasskraft må kunne kalles her i landet, sier han.
—Forøvrig gikk jeg etter hvert trøtt
sens gamle, ærverdige Frogner staav å jobbe i NRK.Stramme budsjetter
dion.
Nyhetsformidlingog journalistikk er medførte at vi aldri fikktilfredsstilt det
på ingen måte noe nytt for Statkrafts behov som eksisterer. Dessuten har jeg
første informasjonssjef.I 15 år har han vært gjennom nesten hele karrierearbeidet for NRK.De siste syv som re- karusellen i NRK.Av den grunn er det
daksjonssjefi Troms og distriktssjeffor utfordrene å hoppe av, og prøve seg i
Buskerud/Vestfold-kontoret. Utdan- en jobb som berører et annet felt av innelse har han fra universitetet i Oslo formasjonsvirksomhetenn det jeg har
med cand.mag.-eksamen samt ek- drevet med frem til nå, sier Petter
samen i statsvitenskap ved Freie Uni- Skjelstad.
versitåt i Vest-Berlin.

sierPetterSkjelstad
Intervjuer: Trond Idås
Skjelstad lener seg tilbake i

petter
stolen. Stryker ettertenksomt hån-

den gjennom håret, og smaker på
spørsmålet.
Hvordan de par første månedene
som informasjonssjef i Statkraft har
vært? —Lærerike,svarer han på nordlands-dialekt. —Hvereneste dag plukker jeg opp noe nytt —og etterhvert
stiller jeg forhåpentligvis færre
dumme spørsmål, sier han med et smil.
—Dethar vært noen interessante og
hektiske uker. Mye farting rundt i landet, —og jeg har oppnådd det jeg ønsket å bruke den første tiden til. Nemlig å lære Statkraft å kjenne. Såvelher i
Oslo som de forskjellige anleggene
Statkraft bygger og driver. Et ledd i
denne «blikjent» prosessen har vært å
komme i kontakt med ansatte som jeg
skal samarbeide med i tiden fremover,
sier han, og legger til at han setter stor
pris på den mottagelsen han har fått.

Informasjonsbehov

—Hovedoppgaven for meg i denne
stillingen er å gi de ansatte og samfunnet for øvrig innsikt i hva som skjer i
Statkrafts regi. Energidebatten preger,
og vil alltid prege samfunnet. Målet for
oss i informasjonsavdelingen er å
sørge for at debatten kan foregå på et
konstruktivt nivå —og på saklige premisser, sier Skjelstad.
—Forå nå dette målet vil vi i løpet av
de kommende månedene sette igang
en rekke av de prosjekter som for øyeblikket er under planlegging, sier han.
Store forventninger
—Utgangspunktet for vårt arbeid er
Forventningene er store til den rapporten om informasjon og sam44-årige ungkaren som har flyttet inn funnskontakt som en prosjektgruppe
på informasjonssjefens kontor i Stat- ledet av Mette Kjeldsbergla frem i fjor.
kraft, fem etasjer over Middelthuns Den er en god start —og så får vi stake
gate. Gjennom vinduet bak ham skim- ut den videre kursen etterhvert som vi
tes Vigelandsparken og Oscar Mathi- vinner erfaring, sier han.

Energi og elektrisk kraft
er et utrolig interessant område, spesielt nå som
vi beveger oss inn på «fremtidens energikilder»,
mener Skjelstad. Foto: Trond Idås.

Nye magasiner
- Min oppgave er å gi de ansatte og samfunnet
for øvrig innsikt i hva som skjer i Statkraft.
Energidebatten må ledes inn på et konstruktivt
nivå, og føres på saklige premisser, sier Statkrafts
nye informasjonssjef Petter Skjelstad. Foto: Svein
Erik Dahl/Samfoto.

—Alleredei løpet av de første ukene
begynner vi å gi ut et internt blad med
dagsaktuell informasjon,forteller Skjelstad. —Franeste år av setter vi i gang
med ett nytt magasin rettet mot omverdenen. I tillegg blir brosjyreprodukFOSSEKALLENNR. 10-86
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Trofaste
kra eteraner
Tekst og foto:
Tore Bollingmo

Kraftstasjonsforbund/AuraN orsk
Elektriker og
verkene har feiret sitt 40-årsjubileum. Avdeling 99 er ei
avdeling med 100% oppslutning
blant de ansatte ved Auraverkene, og rundt 100 av
medlemmene var med på
feiringen lørdag 4. oktober i år.

Ni av gjestene fikk tildelt LO's
gullnål for 40 års medlemskap.
Fire var dessverre forhindret fra
å delta. Men de 13 som har vært
med i NEKFavd. 99 helt fra
starten av, fortjener all den ros
de kan få for å ha sluttet trofast
opp om arbeidsgiver og
fagforening.

net

var en tallrik forsamling med
både gamle og ferske medlemmer
av NEKFavd. 99 som deltok i feiringen
på Mtiller-hotellet.I tillegg deltok også
den nyvalgte forbundsformannen i
fagforeninga, Gunnar Grimnes.Det var
Grimnes som sto for utdeling av LO's
gullmerker for 40 års medlemsskap.
Dette er ei nål som står høyt i kurs hos
medlemmene, og du er virkelig for veteran å regne, når du mottar denne.
Her er 40-års jubilantene, som har gjort seg
fortjent til LO's guRnål. Foran fra venstre: Rolf
Wiger, johannes Furu, Ole Roaldseth og Olav
Fossum. Bak fra venstre: jon Karlsen, Tor Ulvund,
Ivar Hektoen, Thorleif Lunde og Arne Storstrand.
Hans Bakkebø, Einar Hage, Ola Bergheim og
Thorleif Hoel var ikke til stede.
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står problemer, blir de alltid skværet
opp på «grasrotplanet». Dette er noe
man også setter stor pris på.
Det er jo heller ikke mange som kan
skryte av å ha såpass mange medlemmer som har vært trofaste gjennom
hele 40 år. Dette skulle til fulle bevise
hvilken populær arbeidsplass Auraverkene er. Uansett må vi berømme
dem som nå har mottatt LO'sgullnål.
De er i aller høyeste grad en feiring
verdt.

Den forste
formannen i
avdelingen da den
ble opprettet 1 1946,
var Arne Storstrand.

De som har vært medlem av NEKF
avd. 99 helt siden 1946, er: Tor Ulvund,
Einar Hage, Thorleif Hoel, Jon Karlsen,
ThorleifLunde,Ole Roaldseth, RolfWiger, Hans Bakkebø, Olav Fossum, Johannes Furu, Ivar Hektoen, Ola Bergheim og Arne Storstrand. Et par av
disse er imponerende nok i arbeid den
dag i dag. NEKFavd. 99's første formann var også blant jubilantene, og
Arne Storstrand får en stor del av æren
for at fagforeningen i det hele tatt kom
i gang.
Mange var det som tok ordet under
festmiddagen, og Aura kraftverk ble
rost for alt det har betydd for kraftproduksjonen i Norge. Forbundsformannen Gunnar Grimnes kom inn på flere
viktige ting i talen sin, så som kraftsituasjonen før og nå.
—Samfunnet trenger stadig mer
kraft, og det er vår oppgave å sørge for
at ressursene blir benyttet på beste
måte, påpekte han.
Veteranene slapp også til, med gode
historier fra den tida de har arbeidet
ved Aura. Tor Ulvund hadde laget en
jubileumsberetning i anledning 40-årsjubileet.
Det var i det hele tatt ekte feststemning over forsamlingen i hotellet, og
medlemmene av NEKFkan med rette
feire seg selv. Det er et sjeldent godt
samarbeid mellom arbeidsgiver og
fagforening ved Aura-verkene, noe
som også ble påpekt av blant annet
driftsbestyrer Sven Ranes.Om det opp-

Tor Ulvond leste op
NEKF avd. 99 sin
jubileumsberetning
under festmiddagen.
FOSSEKALLENNR. 1 0-86
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Hedredevannstandsobservatøreri NVE:

Samme tid,
samme sted
365 dager i året
Systematiske vannstandsmålinger har
vært foretatt her i landet i cirka 160 år.
De første vannmerkene ble plassert
ved Minne i Vorma og ved Blaker i
Glomma.
I dag er det Hydrolgisk avdeling
(NVE)som er ansvarlig for de fleste
hydrologiskeundersøkelser i våre vassdrag, og vannstandsmålingene er de
viktigste. Avdelingen har et omfattende arkiv, og det finnes vannstandsobservasjoner helt tilbake til 1840.
Dissedata blir i en eller annen form benyttet den dag i dag. Vannstandsmålingene har hovedsakelig vært nyttet i
forbindelse med kraftutbygging, men
nå brukes de også blant annet ved bygging av vannverk, broer, dammer og
ved elveforbygning.
Nøyaktigheten av vannstandsmålinger vil i stor grad være avhengig av det
arbeid som vannstandsobservatører
rundt om i landet utfører. Og nøyaktighet er nøkkelordet når det gjelder deres daglige avlesninger. Hver dag, og
til samme tid, må de lese av vannstanden. Og her nytter det ikke med cirka
klokkeslett eller cirka vannstand. Det
skal være 24 timer mellom hver avlesning, og det skal leses av på centimeteren. Om vinteren kan dette være en
toff jobb. Vannstandsskalaen må holdes fri for is, det vil si at det må være
hull tvers gjennom isen før avlesning
kan foretas. Likeledes må observatørene føre «dagbok» over vindforhold
og nedbør, temperatur og isforhold og
ellers andre forhold som er av betydning, det være seg ras, tømmergang
og lignende.
Hydrologiskavdeling har cirka 1 550
vannmerker rundt om i landet, og en
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del av disse blir «overvåket»av pålitelige og nøyaktige observatører. Ifølge
Hydrologisk avdeling gjør observatørene en fantastisk flott og viktig jobb
— i all slags vær og vind, 365 dager i
året.
Mange av observatørene har «arvet»
jobben etter sine foreldre eller andre i
slekten. Og ofte er det ektepar som deler den seg imellom. Noen har utført
denne jobben i snart 50 år.

Hans Husmo og frue. De overtok Selfoss vannmerke
slekt, og har hatt daglige avlesninger i mange år.

Her presenterer vi noen av disse «tro
tjenere» som har gjort seg fortjent til
NVE'shonnørgave — barometeret. De
er i sannhet verdig en slik heder og
oppmerksomhet.
NVE takker for lang og trofast tjeneste — og vi gratulerer!
Aud Berg

(opprettet

1916) etter Hans Husmos

Jentine Larsen og mann. De har sammen hatt
daglige avlesninger av Andkilvatn vannmerke
siden september 1960.

Johan Heggelund (Melkedal vannmerke). Han
har utført daglige avlesninger siden 19. juni 1938.

Gustav Vatne. Vassvatn vannmerke. Vatnes slekt
har hatt ansvaret for avlesningene siden 1916.

Erna Kristensen. Lakshola vannmerke.
hatt daglige avlesninger siden 1960.

Hun har

Henrik Henriksen og frue. De har sammen hatt
ansvaret for daglige avlesninger av Nevernes
vannmerke siden cirka 1960. De «arvet» jobben
etter fru Henriksens foreldre.

FOSSEKALLENNR. 10-86
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ORDETER FRITT
Naturvern kontra arbeid i natur
Vi viser til innlegget av Sjur P. Lidi Fossekallen nr. 8/86, der han tar opp problematikken naturvern kontra arbeid i
natur. Dette ønsker vi å kommentere.
I 1984 fikkfylkesmannensmiljøvernavdeling i Troms opplysninger fra lokale informanter i Kvænangen om betydelige kjøreskader i terrenget. Dette
i forbindelse med bygginga av den nye
kraftlinja mellom Kvænangsbotn og
Alta. Inntrykket ble bekreftet av oppsynsmenn ved Fjelltjenestai Troms. På
bakgrunn av dette foretok naturverninspektøren i 1985 en befaring av
kraftlinjetrasen, og han kunne konstatere en rekke kjørespor, særlig på
fjellstrekningen mellom øvre Mattisdalen i Alta og Baddervatnet i Kvænangen. Det kunne telles opptil sju parallelle kjørespor langs kraftlinja. Enkelte
områder må karakteriseres som fullstendig rasert.
Kjøresporene det her er snakk om
finner vi opp mot 700 meter over havet på 69° 45' nordlig bredde. I denne
delen av landet er dette nær opp til
høydegrensa for sammenhengende
Kjørespor etter bygging av ny 132 kV kraftlinje
mellom Kvænangsbotn og Alta. Bildet er tatt ved
fylkesgrensa mellom Troms og Finnmark 19.
september ifjor. Foto: Bjørn Johansen.
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vegetasjonsdekke. Kjøreskadene vil
derfor gro svært seint. Sjølmed et betydelig etterarbeid vil sporene være
synlig i overskuelig framtid.
Fylkesmannens miljøvernavdeling
fant kjøresporene langs kraftlinja så
omfattende at saken burde droftes på
høyt nivå mellom naturvern- og energimyndighetene. Dette med sikte på å
komme fram til retningslinjer for
hvilke kjøreskader som kan aksepteres
i forbindelse med kraftlinjebygging.
Motorferdsellovens§ 8 om motorferdsel i utmark og vassdrag er entydig.
Slikferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfyllt for å unngå skade og ulempe
for naturmiljøet og mennesker.
NVEved Energidirektoratet har ved
brev av 16. mai i år beklaget omfanget
av transportskadene.
Fylkesmanneni Troms,
Miljøavdelingen
AsbjørnØiv.Larssen
Miljøvernleder
BjørnJohansen
Naturverninspektør

Per Einar
Meringdal
in memonam
Den 3. august i år fikkvi den triste melding at Per Meringdal var gått bort,
bare 56 år gammel. Han var nettopp
kommet tilbake til arbeidet etter
lengre tids rekonvalesens etter en
større hjerteoperasjon. Selv om han
ikke var blitt helt frisk, var han ved
godt mot og ønsket å komme i arbeid
igjen. Det ble bare én arbeidsdag. Det
var hjertet som sviktet.
Per Einar Meringdal ble født 27 januar 1930, og vokste opp i Molde.Sivilingeniørutdannelse fikk han ved University of Durham, hvor han tok eksamen i 1956. Han arbeidet ved National Industri frem til 1962 da han ble
ansatt ved Elektroavdelingen i Statskraftverkene. Ved Generatorkontoret
hos oss hadde han sitt virke i vel 23 år.
Meringdals solide kunnskaper og
evne til å sette seg inn i ny og vanskelig teknologi, gjorde at han ble tildelt
oppgaver med fremtidsrettet teknikk.
Han hadde en egen evne til å komme i
kontakt med folk og til å tilegne seg
kunnskaper som han kunne bygge videre på. Da vi for vel 10 år siden utarbeidet planer for varmekraft og kjernekraft ble Meringdal tatt ut til å studere
turbogeneratorer med tilhørende tekniske problemer, og han hadde i den
forbindelse et studieopphold på ASEA's
generatorfabrikk i Ludvikai 1973.
I 1975 ble Meringdal ansatt som
overingeniør I og fikk utvidet arbeidsområdet til også å omfatte kraftelektronikk. Dette var ny og avansert teknikk, og han fikkansvaret for å prosjektere og sette i drift de første statiske fasekompensatorer i kraftnettet. På dette
felt var han også engasjert i internasjonalt arbeid innenfor Cigr. Hans innsats i arbeidsgrupper med å lage spesifikasjoner for kraftelektroniskekomponenter, fikkrosende omtale innen vide
kretser, også internasjonalt. Her kom
hans gode språkkunnskaper til nytte.
Det blir et tomrom etter Per Meringdal, både som teknolog og som menneske. Han var meget grundig i sitt arbeid, og ga aldri opp før problemene
var løst og alt funksjonerte tilfredsstillende. Han hadde en egen fortellerevne, ofte litt dramatisk og utfordrende, som førte til at vi alle skjønte alvoret i den situasjon som var oppstått.
Meringdal var en fargerik person
som det var lett å komme i kontakt
med. Dette førte til at han fikk mange
gode venner som satte pris på å arbeide sammen med ham. Selvom problemene tårnet seg opp av og til,
hadde han godt humør og en optimistisk tro på fremtiden. Vi føler alle at
ved Meringdals bortgang har vi mistet
en god venn og arbeidskamerat. Men
tyngst blir tapet for hans nære familie,
kone og to voksne barn, som har vår
dype medfølelse i en vanskelig tid.
0. Hauge

Statkrafts personale
Endringer september/oktober
Nytilsatte:
Aaker, Ole
Austberg, Ame
Bemtzen, Georg
Bjørndal, Geir
Bjørnsrud, Per
Botnen, Ingebrigt
Brøske, Bjørn
Enger, Sigfrid
Fagerberg, Erik
Frøstrup, Johan H.
Frøyland, Hans Roald
Hammer, Marie
Haugen, Jan Fr.
Haugen, Roald
Hestnes, Einar
Ihlebekk, Svein
Jarbekk, Kerstin
Jensen, Geir Roger
Kaas, Randi
Kjeldsberg, Mette
Kristensen, Knut
Lenes, Kåre
Levang, Ketil
Lund, Cecilie
Reiersen, Johan Ø.
Rønnevig, Laila S.
Spade, Erik
Sundt, Lone B.
Svartsund, John G.
Sæveland, John Roald
Tørvold, Siri
Venjum, Johan
Wie, Magnhild
Wiik, Jan Sverre

Kristiansen,

Maskinmesterass.
Overingeniør
Adm. sekretær
Avd.ing.
Ingeniør
Overingeniør
Fagarbeider
Førstekonsulent
Konsulent
Førstekonsulent
Avd.ing.
Adm. sekretær
Førstesekretær
Prosj. koordinator
Avd.ing.
Adm. sekretær
Tegner
Maskinmesterass.
Førstekontorfullm.
Førstekonsulent
Montasjeleder
Konsulent
Førstekontorfullm.
Avd.ing.
Fagarbeider
Førstesekretær
Kontorassistent
Kontorfullm.
Montasjeleder
Ingeniør
Konsulent
Førstekonsulent
Kontorsjef
Avd.ing.

Avansement, oppry kk:
Aarhus, Bjarne
Brekko, Gudmund
Christensen, Henry
Espeseth, Arild

1986

0034
0032
0034
0034

Overingeniør
Avd.ing.
Overingeniør
Overingeniør

Fredheim, Odd
0034 Overingeniør
Grimdalen, Gudrun
0009 Adm. sekretær
Grønnevold, Brit
0050 Tegner
Hansen, Herleif
0032 Avd.ing.
Hansen, Tina Fallingen
0009 Adm. sekretær
Hauge, Knut N.
0033 Avd.ing.
Holstad, Helge
4109 Materialforv.
Hustoft, Audun
0036 Sjefingenlør
Høidalh, John Brent
0031 Ingeniør
Hågensen, Turid
0015 Kontorfullmektig
Johansen, Odd E.
3049 Førstekonsulent
Kjelland-Mørdre, Kristin 0012 Førstekonsulent

Morten

DTT
D1T
Rana-verkene
OJ
Smestadtrafo
Vestlands-verkene
Innset-verkene
DTT
DTT
Rana-verkene
DTT
Aura-verkene
Aura-verkene
DPN
Aura-verkene
Aura-verkene
Østlands-overføringene
Aura-verkene
Aura-verkene
DDO
PBG

0032 Avd.ing.

Aura-verkene
Larsen, Svein
0034 Overingeniør
PEG
Lorentzen, Edvin J.
0034 Overingenfør
ØØR
Løyland, Birgit
0013 Førstekonsulent
Vestlands-verkene Martinsen, Helge
4183 Montasjeleder
PKL
Melstveit, Alf B.
0034 Overingeniør
Vestlands-verkene Nilsen, Arne
0034 Overingeniør
Aura-verkene
Olsen, Tone
0032 Avd.ing.
ØD
Ramsvik,Vidar
0032 Avd.ing.
ØD
Roghell, Bertin
0034 Overingeniør
01
Roghell, Steinar
0032 Avd.ing.
PEK
Sporås, Peder
2711 Fiskeoppdretter
OØR
Steen, Ole J.
0034 Overingeniør
ØD
Svalastog, Olav
0036 Sjefingeniør
AD
Tjeldshorn, Odd Arne
0034 Overingeniør
Jostedal-anlegget
Ulvund, Arne
0033 Avd. ing.
ØD
Valaker, Oddvin
0034 Overingeniør
PEP
Glomfjord-verkene Vedlog, Harald
0034 Overingeniør
ØØR
Vikan, Tore
0034 Overingeniør
SI
Vrangen, Kjell
0033 Avd.ing.
Tokke-verkene
Ødegaard, Genevieve
0031 Ingenlør
ØØR
Rana-verkene
Fratredelse med pe nsjon:
PB
Bakkebø, Hans
Bygningsformann
Alta-verkene
Bråthen, Harald I.
Montasjeleder
ØØR
Leknes, Odd

Aura-verkene
Område4
Overf.anI.Midt-Norge
Ulla-Førre-anleggene

Oppsynsmann
Avd.ing.
Førstekonsulent
Oppsynsmann

Ulla-Førre-anleggene

Frøysnes, Anita J.
Glendrange, Harald K.
Ulla-Førre-anleggeneHagevold, Bemt T.
Haugan, Grete
DTT
Vestlands-verkene Haugen, Erik
Østlands-overførin- Helle, Øystein
Kjærvik, Palmar
gene
Kjørven, Lars
Rana-verkene
Kristiansen, Helge
ØII
Mikkelsen, Martin
PB
Mosgren, Unni
PEP
Stensby, Hallvard
ØII
Sørvang, Jon-Roger
D1T
Overf.anI.Midt-NorgeVatnehol, Asbjørn
Vik, Arild
Alta-verkene
Wium, Eivind
PEP

Overingeniør
Avd.ing.
Kontorfullmektig
Avd.ing.
Oppsynsmannsass.
Ingeniør
Overingeniør
Avd.ing.
Avd.ing.
Konsulent
Avd.ing.
Førstekontorfullm.
Kontorfullmektig
Overingeniør
Avd.ing.
Overingeniør
Ingeniør
Avd. ing.

Ulla-Førre-anleggene
PKE
OAF
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
Jostedal-anlegget
PG
Ulla-Førre-anleggene
Jostedal-anlegget
ØØI
Overf.anI.Nord-Norge
Ulla-Førre-anleggene
Overf.anI.Sør-Norge
PBG
Saltfjellet/Svartisen
ØD
PE
PB

Alta-verkene
OPM
OJ

Maskinm. ass.

Breheim-verkene

Lyng, Karl August
ØØR
Glomfjord-verkene Storaker, Finn
Vestlands-verkene Tevik, Odd M.
OPA
ØØR
Fratredelse, annen:
OPU
Bjordal, Roald
Kobbelv-anlegget Bøhagen, Knut Egil

ØØ

Dødsfall
Fossen, Erik

NVEs personale
Endringer september/oktober 1986
Nytilsatte:
Bakken, Anne Randi
Granlund, Tore
Haugen, Anstein
Haugen, Erik
Johansen, Arnhild
Kuvås, Arna Folden
Sand, Anne Marie
Stensby, Hallvard
Thorsen, Jan
Tollan, Arne

Avansement, opprykk:
Avd.sykepleier
Adm. sekretær
Kontorsjef
Overingeniør
Førstekontorfullm.
Kontorsjef
Konsulent
Overingeniør
Førstesekretær
Avdelingsdirektør

BL
AØ

VA
EKK
VFN
EA
AP
VU
A

Bachke, Dag
Dahl, Eyolf
Gjessing, Erik T.
Granberg, Tordis
Hartz, Ole J.
Hove, Roar
Modalsli, Sigbjørn
Strøm, Petter

3240
0036
3240
0010
0013
0962
3240
0009

OveringeMør
Sjefingeniør
Overingeniør
Førstesekretær
Førstekonsulent
Kontorsjef
Overingeniør
Adm. sekretær

Fratredelse, annen:
WT
EED
ET6
AØ
AØ
AØ
ESK
AØ

Fratredelse med pensjon:
Hestnes, Gerd

Førstekontorfullm.

Berntzen, Georg
Gjørven, Ragnar
Hammer, Marie
Holmqvist, Jan Fr.
Kaas, Randi
Kristiansen, Knut
Lenes, Kaare
Rønnevig, Laila S.
Sundt, Lone B.
Venjum, Johan

Førstekontorfullm.
Overingeniør
Førstekontorfullm.
Konsulent
Førstekontorfullm.
Avd. arkitekt

Førstesekretær
Førstesekretær
Kontorassistent
Konsulent

AAØ
ETI
AAØ
Vil
AAØ
VN
AAØ
AAØ
AAØ
AAØ

AØ
FOSSEKALLENNR. 10-86

63

kkt

