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Omslagsbilde: I år er det 75
år siden anleggseventyret
startet i Glomfjord. Dette ble
markert ved en rallarmarsj
langs den gamle transport-
vegen over fjellet. Samtidig
ble marsjen en verdig opp-
takt til Statkrafts nyeste an-
legg — Svartisen-anleggene.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Et produkt å være glad
En epoke i Fossekallens historie er over. Med dette nummeret av
bladet markerer vi at vi befinner oss på en mellomstasjon etter en
over 40 år lang periode. I denne perioden har Fossekallen utviklet
seg fra et beskjedent meddelelsesblad — vesentlig for intern infor-
masjon —til et moderne tidsskrift med «nedslagsfelt» langt utover
egne rekker. Samtidig markerer vi innledningen til en ny æra.

Et tilbakeblikk fyller oss alle med dyp respekt og beundring,
respekt for den entusiasmen og det pågangsmotet tidligere redak-
tører og bladstyremedlemmer har vist, og beundering for det pro-
duktet som har vært skapt og har utviklet seg gjennom disse årene.
Takk til alle dere som har bidratt.

Vi som har hatt anledning til å engasjere oss for Fossekallen de
siste årene, har på mange måter vært heldige. De økonomiske
ressursene er etter hvert blitt tilfredsstillende. De menneskelige
ressursene er blitt utløst gjennom et godt og tillitsfullt samarbeid
mellom bedriften og de ansatte. Mange før oss har strevd hardt,
spesielt med vanskelig økonomi og beskjedne administrative ressur-
ser. Fossekallen har i sannhet også hatt sine «rallare».

Fossekallen vil fortsatt ha et liv. Fra nyttår av vil dette være som
informasjonsblad for Statkraft. I skrivende stund er organisasjonsfor-
men ikke avklart. Når dette leses, vil vårt styre forhåpentligvis ha
truffet en beslutning.

Uansett resultat; vi håper at alle gode krefter også i fremtiden,
vil bil satt inn for å sikre at Fossekallens beste tradisjoner føres
videre. Leserkrets-undersøkelsen som vi offentliggjør i dette num-
meret, viser at vi har skapt et produkt som leserne setter pris på og
har tillit til — et produkt som mange innenfor el-forsyningen ser på
som et nyttig og godt redskap i informasjons-arbeidet.

Fossekallen er spesielt som bedriftsblad. Den frie stillingen bladet
har, er det mange som misunner oss. Til sine tider har det nok stått
strid om nettopp denne friheten. Etter hvert som jeg har arbeidet
med bladet, er jeg blitt overbevist om at blant annet dette har gjort
det mulig å utvikle bladet i en så positiv retning de siste årene.

I tillegg har vi vært så heldige å ha to dyktige medarbeidere i de
faste stillingene iredaksjonen. På grunn av sykdom er jeg, i tillegg til
å være bladstyreformann, blitt ansvarlig redaktør for dette siste
nummer av Fossekallen som felles blad for NVE og Statskraft. Jeg
benytter denne anledning til å takke redaktør og redaksjonssekretær
for godt samarbeid og entusiastisk innsats. Likeså takker jeg mine
kolleger i bladstyret for interessante år. Jeg takker bedriften som har
gitt oss alle mulighet til å skape et produkt å være glad i.

Redaksjonen av Fossekallen er denne gang utført av Per M. Hoff fra
Samfunnskontakt. Ansvarlig redaktør er Thorleif Jenssen. Dette skyldes at redaktør
Mette Kjeldsberg er sykepermitert.
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Fra folkekamp
til kilowatt

Suksess fra start
til mål

Jeg er kommet uti
vårlden for å tjäna

Til øredøvende taushet fra de
som for noen år siden var villige
til å ofre liv for å stanse utbyggin-
gen, ble Alta kraftverk offisielt åp-
net 3. september i år. Under åp-
ningen høstet både entreprenø-
rer og byggherre ros for godt ut-
ført arbeid.

Femten år etter at planene ble
lagt frem for Kobbelv kraftverk i
Sørfold Kommune i Nordland,
kunne departementsråd Eirik
Himle tiykke på knappen som
markerte den offisielle åpning av
kraftverket. Apningen skjedde
den 1. september i år.

Jo, jo men sann måtte de «tjåna»
de som la kreftene til under første
anleggsperiode i Glomfjord. Det
fikk alle de 600 deltakerne i Ral-
larmarsjen 1987 søndag 30. au-
gust i år erfare.

SIDE 4

SIDE

SIDE 24
Er gasskraften
kommet for raskt?

Ny vasskraft — eller gasskraft?-
seminaret i Stavanger ble en kri-
tisk gjennomgang av gasskraf-
tens konsekvenser. Ikke så over-
raskende kanskje, ettersom
Landssamanslutninga av vas-
skraftkommunar (LVK) arrangerte
det to dager lange møtet.

SIDE 30
Håpet er lysegrønt Vårt jordbruk «sliter» mange ste-

der med et vanskelig terreng, lite
egnet for moderne driftsformer.
Små og spredte arealer med kul-
turjord blir i dag ofte forlatt. I
1984 ble det satt i gang et vekst-
forsøk på en steintipp i forbindel-
se med byggingen av Lomen
kraftverk.

SIDE 40
Statkraft

Fossekallen eies og finansieres av Statskraftverkene. Tidsskriftet fungerer
som fellesorgan for Statskraftverkene og Norges vassdrags- og energiverk.
Utgivelsen forestås av et bladstyre.

Synspunkter i artikler og innlegg står for forfatterens regning, og repre-
senterer ikke nødvendigvis etatenes eller bladstyrets syn.



FRA FOLKEKAMP TIL KILOWATT
Alta kraftverk



Tekst: Ole Magnus Rapp
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Til øredøvende taushet fra1 de som for noen år siden
var villige til å ofre liv for å
stanse utbyggingen, ble Alta
kraftverk offisielt åpnet 3.
september i år. Kraftverket
har levert strøm siden vår-
flommen i år, og under åp-
ningen høstet både entre-
prenører og byggherre ros
for godt utført arbeid. Kraft-
verket står ferdig et år før
tiden, og er bygd innenfor
kostnadsrammene.

—Dette er et av de fineste kraftverk jeg
har sett, sa tidligere generaldirektør
Sigmund Larsen i NVE. Alle de 120
gjestene under åpningshøytidelighe-
ten sluttet seg til dette.

Olje- og energiminister Arne Øien
trykte på knappen som symboliserte
den offisielle åpningen. Også han er
fornøyd med Alta kraftverk, og mente
at strømmen herfra vil bli et gode,
spesielt for befolkningen og nærings-
livet i Finnmark.

Strid
Landets mest omstridte kraftanlegg
fikk sin spede begynnelse i 1970. Da
startet Statskraftverkene planleggin-
gen med tanke på å regulere Alta —
Kautokeino-vassdraget. I begynnelsen
var dette omfattende reguleringspla-
ner, som også ville få store konsekven-
ser for bygda Masi og fylkets største
innsjø, Ijesjavri.

I 1972 protesterte lokalbefolkningen
i Masi. «Vi kom først, vi flytter ikke» var
en av parolene. Utover 1970 årene ble
planene for Alta-utbyggingen stadig
endret og redusert. Motstanden mot
utbyggingen ble i 1977 organisert i
Alta.

I 1978 fremmet Olje- og energide-
partementet proposisjonen om regu-
lering av Virdnajavri og bygging av
kraftverket. De foreslo samtidig varig
vern av blant annet lotkavannet og
Ijesjavri. Senere samme år vedtok Stor-
tinget disse planene.

Utbyggingen ble satt i gang, og høs-
ten 1979 gikk folkeaksjonen til «kamp»
i Stilladalen. Om lag 30 demonstranter
satte seg i veien for anleggsmaskinene.
Bygging av anleggsvei fra Tverrelvda-
len og de tre milene inn til Sautso ble
stadig forsinket og utsatt.

Demonstrasjonene mot kraftanleg-
get fortsatte. I januar 1981 ble 600
politifolk satt inn for å fjerne 1 000
demonstranter. Samer sultestreiket i

Oslo, selv Paven i Roma fikk besøk fra
Alta med bønn om hjelp til kampen i
Alta-utbyggingen.

Etter at saken hadde vært til be-
handling i Stortinget to ganger og
Høyesterett hadde bestemt at utbyg-
gingsvedtakene var gyldige, fortsatte
anleggsarbeidet. I januar 1982 innstil-
te Folkeaksjonen sine demonstrasjo-
ner, og samme høst foretok hoveden-
treprenøren det første innhogget i fjel-
let på anleggsområdet i Sautso.

Rekordstor kontrakt
Alta-kontrakt fikk jobben som hove-
dentreprenør som er en anleggsfelles-
skap bestående av entreprenørfirmae-
ne Furuholmen, Astrup og Aubert og
A/S Veidekke. Arbeidskontrakten mel-
lom Statskraftverkene og Alta-kontrakt
var den største i Statskraftverkenes his-
torie. Totalt utførte hovedentreprenø-
ren arbeid for cirka 450 millioner kro-
ner i Sautso.

Fullt ferdig kostet Alta kraftverk cir-
ka 1,2 milliarder kroner, inkludert ren-
ter. Av dette ble 60-70 millioner kro-
ner brukt lokalt i Alta og Kautokeino
kommuner som konsesjonskrav. Stat-
kraft har blant annet bygd bru i Øvre
Alta og Masi. De har også investert 12
millioner kroner i settefiskanlegg,
samt gitt millionbeløp til kommunale
næringsfond.

Alta kraftverk er bygd på det sted

Olje- og energimi-
nister Arne Øien
foretar den offisielle
åpningen av Alta
kraftverk.

Det er anseelige
dimensjoner over
inntaksdammen i
Alta kraftverk. 110
meter høy er dam-
men i Sausto blitt,
men selv utbyggin-
gens bitreste mot-
standere innrømmer
i dag at skadene i
naturen er blitt
mindre enn de
fryktet.
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Alta-elva går gjennom en smal kløft.
Ingen deler av kraftverket er i direkte
berøring med den lakseførende delen
av elva. Fra dammen er det cirka 40
kilometer ned til Alta og Altafjorden.

Dammen er 110 meter høy og 15
meter tykk. Den er dobbeltkrommet,
og består av cirka 135 000 kubikk-
meter betong. Kraftstasjonen er bygd
inne i fjellet, og de to turbinene skal
årlig levere 625 millioner kilowatt-ti-
mer. Dette er om lag halvparten av
Finnmarks kraftbehov.

—Arbeidet har gått greitt, sier an-
leggsleder Terje Holm Nygaard i Alta-
kontrakt. Han har ledet arbeidet siden
begynnelsen av 1983, og har på det
meste hatt 200 mann i arbeid. Entre-
prenøren har i stor grad benyttet seg
av lokal arbeidskraft, og i løpet av de
fem årene anlegget varte, har Alta-
kontrakt utbetalt rundt 100 millioner
kroner i lønn til arbeidere som skatter
til Finnmark. Et like stort beløp er brukt
til å kjøpe varer og øvrige tjenester
lokalt.

For utenforstående kan Alta kraft-
verk virke svært komplisert. —Et van-
lig anlegg, er anleggslederens kom-
mentar. Adkomsten til damfoten er litt
spesiell, der måtte vi lage en spiraltun-
nel. Andre deler av anlegget kan også
virke komplisert, men vi har ikke hatt
tekniske problemer av betydning un-
derveis.

—At anlegget står ferdig ett år før
tiden er ikke bare vår skyld, sier Terje
Holm Nygaard.— Statkraft var villig til
å betale oss for å forsere. Dermed satte
vi inn flere folk og flere skift.

Mange har endret syn
Statkrafts anleggsleder i Alta, Kjell Op-



heim, er også godt fornøyd med Alta

Som seg hør og bør
når et kraftverk står
ferdig, stor festivitas
og kake fra Stat-
kraft.

kraftverk. Hans største problem var
faktisk den stengte anleggsvegen. Op-
heim har til tider vært både anleggs-
leder og guide, fordi interessen for å se
anlegget har vært svært stor. Veien fra
Alta til Sautso er stengt for alminnelig
ferdsel, og for Opheim har dette vært
et problem. —Vi vil gjerne vise fram
anlegget til flest mulig, sier han. Vi
arrangerte åpen dag noen ganger, og
flere tusen altaværinger har tatt turen
hit opp. Mange har endret sitt syn på
utbygginga etter å ha sett hvilke om-
råde vi bygger i, og hva vi bygger.

I begynnelsen av juni i år sendte Alta
kraftverk for første gang strøm ut på
samkjøringsnettet. Kraften fra Alta var
et kjærkomment tilskudd, fordi de øv-
rige kraftprodusenter i området har
høyest produksjon om vinteren, og fyl-
ler sine magasiner sommerstid. Alta
kraftverk har absolutt størst kraftpro-
duksjon om sommeren.

Alta-elven har i flomtiden en vann-
f øring på cirka 800 kubikkmeter i se-
kundet. Magasinet bak dammen rom-




mer cirka 135 millioner kubikkmeter
vann. Kjøringen av kraftverket skal et-
ter planen ikke berøre den naturlige
vannmengden i Alta-elva.

Uhell — som kunne blitt fa-
talt
6. august i år skjedde uhellet som ikke
skulle kunne skje. Under testing av da-
ta-anlegget i Sautso ble begge flom-
lukene åpnet, og før noen rakk å lukke
dem, var to millioner kubikkmeter
vann sluppet ut fra magasinet. Lakse-
fiskerne øverst i elva opplevde noen
dramatiske minutter, men ingen ble
skadd selv om bølgen enkelte steder
ble målt til over fem meter.

—Slik skal aldri skje igjen, sier drifts-
bestyrer Audun Hustoft i Alta-verkene.

Vellykket åpning
Apningshøytideligheten foregikk inne
i kraftstasjonen. Alta Motettkor sørget
for fin sang og underholdning i et loka-
le med svært god akustikk. Filmen om
Alta-utbyggingen, «Altakraft», hadde
premierevisning og ble godt mottatt.
Raymond Mortensen har på en fin må-
te vist de forskjellige sidene av kraftan-
legget i Sautso.

Selv en av de mest harde motstan-
derne mot utbyggingen, redaktør Jan
Smith-Novik i Altaposten, innrømte
under åpningen at Statkraft og entre-
prenøren Alta-kontrakt hadde gjort en
god jobb. Naturinngrepet har vært mi-
nimalt.

'

Olje- og energimi-
nister Arne aien og
fagarbeider Leif
Arne Hansen.

Sluttarbeider
Rundt juletider i år skal den siste an-
leggsarbeider forlate kraftverket i
Sautso. I disse dager pågår siste del av
arbeidet, blant annet er områdene
utendørs slettet til og formet slik ter-
renget var før utbyggingen startet. Det
som i dag er synlig er selve dammen,
muffehuset hvor kraftledningen kom-
mer opp fra stasjonen, samt portal-
bygget til kraftstasjonen.
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Asbjørn Kirkevold og Reidar N. Blindheim mener selv at de er verdens beste kompiser. —Vi er nok
mer sammen med hverandre enn med konene våre, forteller de. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

VERDENS
BESTE
KOMPISER
na vi besøkte Vestlands-verkene på

forsommeren i år, var vi så heldi-
ge å treffe verdens beste kompiser. ja,
ja — verdens beste var vel kanskje å ta
litt hardt i. Men Norges beste må de i
hvertfall være.

Akkurat hvor vi traff dem, kan vi ikke
avsløre, for i likhet med andre trafo-
anlegg er dette også hemmelig. Men
de jobber altså i nærheten av Sauda, og
så mye kan vi si, at her ligger knute-
punktet mellom Hylen og Blåfalli. Så
da så!

Vel, her traff vi altså to glade gutter
som tilsammen har 64 års ansiennitet i
Statskraftverkene. Den ene, Reidar N.
Blindheim startet opp på Røssåga-an-
legget for 29 år siden. Til Sauda kom
han via Vinje-anlegget i 1966. Kamera-
ten Asbjørn Kirkevold hadde «bare» fi-
re år på bake—n da han kom fra Haukeli-




anlegget til Sauda samme år, så han
har 25 års jubileum i år.

Samlivet mellom de to har nå vart i
21 år. — Vi ikke bare jobber sammen,
vi er naboer hjemme også. Det betyr at
vi er mer sammen med hverandre enn
med konene våre, forklarer den ene.

— Og vi krangler aldri, bedyrer den
andre.

Et lykkelig samboerforhold altså. Av

de sjeldne. På spørsmål om det ikke
kan bli litt ensomt her i tosomheten
mellom alle ledningene, setter de to
opp en god latter. — Nei, her trenger vi
ikke selskap. Vi har nok av arbeid, og
humør skorter det ikke på. Og vi tror
dem så gjerne der vi ser dem rusle
omkring i sitt mønsterbruk. Skulder
ved skulder. Bedre kompiser skal du
nok lete lenge etter!

M K
Skulder ved skulder har Asbjørn Kirkevold og Reidar N. Blindheim arbeidet i 21 år, og de har aldri kranglet. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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Då åpningsdagen var det samlet en
rekke gjester, med Stortingets

energi- og industrikomite, styret for
Statkraft, en rekke fylkes- og kommu-
nepolitikere i spissen. Representanter
for regionale og kommunale kraftsel-
skap, entreprenører og en rekke inn-
budte gjester.

Dagen etter reiste mesteparten av
dette følget til Alta for åpning av Alta
kraftverk. Kobbelv og Alta ligger i hver
sin ende av samkjøringen nord for Salt-
fjellet og er nå med på å sikre til-
strekkelig kraftforsyning til den nord-
lige landsdelen.

Selve åpningssermonien ble foretatt
inne i maskinhallen, ledsaget av sang
og musikk av distriktsmusikere fra Sør-
fold, den ene av de to utbyggings-
kommunene. Etter selve åpningen var
det omvisning og også muligheter til å
bese anlegget fra helikopter.

Spesiell utbygging
Kobbelv-utbyggingen har på mange
måter vært spesiell. Nord-Europas
lengste taubane ble anlagt for å frakte
mannskap og materiell inn til et av
anleggsstedene, nemlig Varrevæjeka-
området. Den 9,4 kilometer lange tau-
banen med 18 spenn kostet 20 millio-
ner kroner. Store magasiner gir ene-
stående muligheter for fleksibel drift
av anlegget.

En verdensrekord ble satt under byg-
gingen av dette anlegget; nemlig ut-
slag på 120 meter under vann, det
dypeste som noen gang er foretatt.

Åtte vann
Utbyggingsområdet ligger i kommu-
nene Sørfold og Hamarøy. Utbyggin-
gen betyr en felles utnyttelse av de to
vassdragene Kobbelva og Sørfjordelva,
som begge munner ut innerst i Leirfjor-
den i Sørfold kommune.

Reguleringen omfatter i alt åtte
vann; Langvatnet, Varrevæjekajav'ri,
Fossvatnet, Linnajav'ri, Litletindvatnet,
Reinoksvatnet, Sladdovagjav'ri og Liv-
sejav'ri.

Helikopter var et nyttig hjelpemiddel i arbeidet,
da store deler av utbyggingsområdet var veg-
løst.

kopter benyttet mye i anleggstiden,
sier tidligere anleggsleder Ola Brekke.

Dere hadde mange utslag under
vann?

Ja, det var spesielt ved dette an-
legget, hele seks dypvannsutslag fr 50
til 120 meter. Alle disse gikk etter pla-
nen. Det viser at såvel våre ingeniører
som anleggsarbeidere har gjort et me-
get godt arbeid.

Mye fullprofilboring
De mange vassdragene er knyttet sam-
men med 40 kilometer tunneler, over
20 kilometer er tatt ut ved hjelp av
fullprofilboring.

Vi har gjennom denne utbyggin-
gen fått meget god erfaring i bruk av
fullprofilmaskiner. Vi startet opp med
den største fullprofilmaskinen, 6,25 dia-
meter som fantes i landet i 1983. Sam-
tidig fikk vi i oppdrag å bore en veg-
tunnel gjennom Svartisen med en til-
svarende maskin. I 1985 ble en tredje 


maskin fra Ulla—Førre overført til Kob-
belv, forteller Brekke.

Erfaringene med disse maskinene
har vært gode, men fjellet var hardere
og mer massivt enn forutsatt, dermed
ble ikke gevinsten så stor som vi hadde
håpet, innrømmer Brekke.

Vegløsning
Kobbelv-utbyggingen var med på å
fremskynde en fergefri vegforbindelse
for E-6 i Sørfold med minst 15 år. Opp-
rinnelig ville ikke denne forbindelsen
ha kommet før etter århundreskiftet.
Kravene fra de to utbyggingskommu-
nene og fylkeskommunen i forbindelse
med konsesjonsbehandlingen, var fer-
gefri E-6. Dette ble ikke innvilget, men
man satte i gang et bompengeopplegg
og fikk til en løsning. Et vegprosjekt på
cirka 35 kilometer til cirka 200 millio-
ner kroner.

En vegløs bygd, Kobbvassgrenda,
fikk også sin vegløsning under utbyg-
gingen. —En av de mest gledelige ting
jeg var med på under denne utbyggin-
gen, sier Brekke.

Lite kontroversiell
—I motsetning til Alta-utbyggingen
har det vel vært relativt lite strid om
utbyggingen her i Kobbelv?

—Vi har blitt møtt med stor velvilje
fra alle hold, sier Brekke.

For utbyggingskommunene har ut-
byggingen hatt stor betydning, både
når det gjelder skatteinntekter, ar-
beidsplasser og utbygging av infra-
strukturen i kommunene.

Kobbelv har gitt oss et solid øko-
nomisk fundament som vi nå kan byg-
ge videre på, uttaler ordfører i Sørfold
kommune, Frantz Pettersen, som er
meget godt fornøyd med det arbeidet
som er gjennomført.— Skadene på na-
turen er mindre enn hva vi hadde fryk-
tet.

Magasinene
Reguleringshøyden i disse magasinene
varierer sterkt, fra omtrent fire meter i
Litletindvatnet til 100 meter i Fossvat-
net. Det er tre inntaksmagasin til kraft-
verket; Langvatn i Sørfjordelva, Varre-
væjekajav'ri og Fossvatnet/Linnajav'ri i
Veikdalselva. Alle er i en høyde på
cirka 600 meter over havet.

Frist for innsendelse av stoff til
Fossekallen nr. 1/1988 er
15. desember. «Hastestoff» kan
mottas inntil 20. januar, der-
som redaksjonen er varslet om
dette på forhånd. Frist for inn-
sendelse av stoff til nr. 2/1988
er 15. februar.

Vegløst anlegg
—Utbyggingsområdet strekker seg
over store områder, men flere av disse
stedene har ikke hatt noen veg i an-
leggstiden. Taubane ble bygget for et
av anleggsstedene. Dernest ble heli-
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„
AnMggsleder Erik Dahl Johansen (t.h.) og sta-
sjoiWeder Eirik Strand, kan se tilfredse ut etter
attaniegget sto ferdig 8 måneder før tiden.
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STATKRAFT
Tekst: Trond Idås
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Nomadeblodet har atter rislet i Stat-kraft-ledelsens årer. Etter en
ganske omfattende flytting mellom
etasjene i Middelthuns gate 29 da om-
organiseringen av NVE og Statkraft i
1986 var et faktum, er deler av Stat-
kraft atter på flyttefot. Denne gangen
er det verken en etasje opp — eller en
etasje ned. Denne gangen er det mye
lengre. Nordover, vekk fra Frognerpar-
ken, over Sørkedalsveien, over Vest-
kantbanenes trikkeskinner, og inn i
Hafslund Industriers frodige eplehage.

Det vil si — noen frodig eplehage er
det ikke lenger. Den er fjernet, og opp
har det vokst et topp moderne kontor-
bygg. Nærmest litt maritimt; med lei-
dere, edeltre og messing, og hvite veg-



Astrid Johnsen,
kjent telefonstemme
for mange i Stat-
kraft, passer også på
at ingen slipper
«uanmeldt» inn i
«glasshuset».

ger. Og foran kantinene, som ligger på
toppen i det store glasshuset, et stort
soldekk med utsikt blant annet over
anleggsplassen rundt, som neste som-
mer kun vil være et fjernt minne når
man sitter der med et skinkesmørbrød
og et kaldt glass melk.

I tilknytning til kantinene, finnes og-
så flere møterom som Statkraft kan
disponere.

De som nyter disse trivelige omgivelse-
ne, er, foruten Fossekallen, administre-
rende direktør og resten av hans stab,
Organisasjonsstaben minus Admini-
strasjonskontoret og deler av Økono-
mistaben. Tilsammen cirka 70 med-
arbeidere.

Foreløpig er lokalene leiet for fem år —
og flere år kan det bli dersom nytt
administrasjonsbygg for Statkraft ikke
blir realisert. Men hvem går vel rundt
med slike tanker i disse omgivelsene.
Apne kontordører leder ut til Allmen-
ningen, som det store rommet midt
inne i sirkelen av kontorlokaler kalles.
Kopimaskiner, skrivere og annet kon-
torteknisk utstyr er tilgjengelig her,
fint plassert blant konferansebord og
sittegruppe.

Her er det godt å være! er gjennom-
gangstonen. Og det er med på å gjøre
atskillelsen fra resten av Statkraft litt
mindre trist.

Hafslunds nye kontorbygg i Slemdalsveien 37.
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En glassklar, Hollywood-inspirert heis,
i en like glassklar, drivhuslignende
«foaje», bringer deg fra etasje til etasje.
I "foajeen» finner man også resepsjo-
nen, og her slipper ingen «uanmeldt»
forbi. Det er Statkraft som betjener
denne, også for de to andre bedriftene
som bygget huser, nemlig Hafslund
Engineering og Inkasso Service.

De fleste medarbeidere frykter at av-
standen mellom «hovedbølet» i Mid-
delthuns gate 29 og de i «glasshuset» i
Slemdalsveien 37 skal føre til samar-
beidsproblemer. Kontorsjef Alexander
Berg, som har planlagt flyttingen, for-
teller at alt er lagt mest mulig til rette
for at dette ikke skal bli tilfelle. Det er
satset på et svært godt kommunika-
sjonsanlegg, som blant annet består av
Intercom, telefon og data med direkte-
linjer til Statkrafts øvrige kontorsteder.

De som føler for et mer «aktivt» liv
etter kontortiden er heller ikke glemt.

Kontorlokalene i Slemdalsveien symboliserer på
mange vis Statkrafts slagord «lys og varme».

Allmenningen kalles det store rommet midt
inne i sirkelen av kontorer. Kopimaskiner,
skrivere og annet kontorteknisk utstyr er tilgjen-
gelig her, fint plassert blant konferansebord og
sittegruppe.

En glassklar «Hollywood» inspirert heis i en like
glassklar drivhuslignende «foaje».

Da kan man spille seg varm og svett i
et squashrom og bli enda svettere i
badstuen. Og skulle ikke dette være
nok, kan man deretter ta noen runder i
trimrommet.

Og prisen for alt dette, Berg?
Vi har lagt stor vekt på å få lokaler så

nært de andre av våre kontorsteder
som mulig. Vi har kun 10 minutters
gange til Middelthuns gate 29. Dette
ser vi på som en meget stor fordel. Det
sparer såvel medarbeiderne for stress
og Statkraft for ekstra omkostninger.
Ser vi leien i relasjon til de totale løs-
ninger og den «nærhet» vi tross alt har
fått til «hovedbølet» i Middelthuns ga-
te, må leien sies å være akseptabel. De
fleste ansatte mener i alle fall at det
har vært et vellykket prosjekt så langt.

14 FOSSEKALLEN NR. 9-10-87



Leserne har sagt
hva de mener
om Fossekallen:

EN POSITIV
INIM SOM
FORPLIKTER
AV MORTEN GOLIMO

y vinter ble Fossekallen
1 gjenstand for en såkalt
leserkretsanalyse. Det vil
kort og godt si at man ville
finne ut hva leserne synes
om bladet: om innhold, pre-
sentasjon, troverdighet og
andre sider ved bladet.
Hovedkonklusjonen på un-
dersøkelsen som er gjen-
nomført av markedsøkonom
Per Chr. Christensen, er at
responsen på Fossekallen er
meget bra.

En meget stor del av leserne vur-derer Fossekallen som det viktigste
medium for å holde seg orientert om
nyheter innen kraftutbygging og ener-
gipolitikk.

Undersøkelsen viser også at bladet
når langt ut over egne rekker. Hele 19
prosent av leserne har ingen direkte
tilknytning til NVE eller Statkraft.

I gjennomsnitt bruker hver leser
rundt 40 minutter på hver utgave. Det
er mer enn hva som er tilfelle for man-
ge andre sammenlignbare blader in-
nen fagpressen. Men enda mer positivt
er det å registrere at det er svært man-
ge av de ansatte i NVE/Statkraft som
leser Fossekallen. 87 prosent av de
spurte sier at de som oftest leser bla-
det. Praktisk talt like mange arkiverer
eller oppbevarer bladet en stund. 79
prosent tar bladet frem igjen senere
for å kikke på det. Ifølge Per Chr. Chris-
tensen, er dette resultater Fossekallen
har all grunn til å være stolt av.

Bladet er til å stole på
I alt var 720 personer med i under-



søkelsen. 60 prosent av dem, det vil si
415 personer, sendte spørreskjemaene

tilbake, noe som er et normalt tall i
undersøkelser av denne art. En del av
undersøkelsen gikk ut på å liste opp
noen utsagn som leserne skulle ta stil-
ling til. De skulle svare på om de var
enig eller uenig i disse utsagnene. Her
er noen eksempler på hvor mange som
var helt eller delvis enig i de forskjelli-
ge utsagnene:

Jeg stoler på det jeg leser i bladet
82%
Bladets presentasjonsform er god
80%
Ville savne bladet om det ikke kom
ut mer 79%
Bladet er aktuèlt 78%
Bladet gir meg mye verdifull infor-
masjon 76%
Bladet forteller meg hva ledelsen
mener om fremtiden 74%
Artiklene holder en høy faglig stan-
dard 69%

Disse utsagnene samlet over totredje-
deler av leserne. Kun 16 prosent av
leserne var enig i påstanden om at
bladet var kjedelig. 17 prosent mente
at artiklene var vanskelig å forstå. Det-
te er noe som redaksjonen har tatt seg
ad notam, og som vi ønsker å gjøre noe
med.

Det ble også spurt om leserne mener
at stoffet i bladet gjenspeiler den virk-
somhet som Statkraft driver. På det
spørsmålet svarte over 80 prosent ja,
og bare én prosent nei.

Artikler om arbeidsplasse-
ne er populære

Hva er det så leserne liker best å lese
av det som presenteres i bladet?

—Det som står absolutt høyest i
kurs, er artikler om og fra arbeids-plas-
sene, artikler skrevet av ansatte, in-
tervjuer med ansatte og ledelsen, små-
nytt og nyhetsstoff. Dette vil mellom
70 og 80 prosent gjerne lese om.

Det som fanger minst interesse, er

Hovedkonklusjonen på undersøkelsen som er
gjennomført av markedsøkonom Per Chr.
Christensen, er at responsen på Fossekallen er
bra. Foto: Morten Golimo.

referater fra møter og kurs, intervjuer
med politikere og reportasjer om kraft-
forsyning i andre land.

Uvanlig sterkt engasje-
ment
—Ut av undersøkelsen kan vi lese at
leserne har en sterk og positiv inn-
stilling til hva som bør stå i bladet.
Faktisk kom rundt halvparten av dem
som svarte på undersøkelsen, med go-
de stofftips. Det vitner om et uvanlig
sterkt engasjement. Ikke så rent få et-
terlyste imidlertid mer smil og humor,
sier Christensen.

I undersøkelsen ble det også plukket
ut en del artikler som man ville vite om
de var blitt lest, og i så fall: om artikle-
ne svarte til forventningene som ble
skapt gjennom overskrifter og illu-
strasjoner. Det viste seg at artiklene ble
lest av mellom 50 og 60 prosent av
dem som svarte på spørreskjemaene.
Resultatet av det andre spørsmålet, om
forventningene ble innfridd, var like
oppløftende. Mellom 50 og 60 prosent
mente at innholdet svarte til forvent-
ningene.

Pensjonister en viktig leser-
gruppe
—En ting som er interessant å merke
seg, er at pensjonister, og folk som ikke
er ansatt i bedriftene, synes at bladet
gir mer informasjon enn det gjennom-
snittsleseren synes. Det er også pensjo-
nistene, i tillegg til de helt nyansatte,
som leser bladet mest. Folk som har
vært ansatt i relativt kort tid, fra ett til
tre år, synes å ha en noe lavere inter-
esse for bladet.

Tallene er til å stole på
—Det er drøye 400 mennesker som har
svart på hva de synes om bladet. Er
ikke det et for lite antall til å kunne
trekke generelle konklusjoner, Chris-
tensen?

—Nei, faktisk er det ikke det. Stati-
stikk er etter hvert blitt en temmelig
sikker vitenskap. Vi har metoder som
gjør at feilmarginene og usikkerheten i
tallene er ganske liten. Selv med et
forholdsvis lite antall spurte, kan vi
med relativ stor sikkerhet si mye om
hva hele gruppen de representerer,
mener.

I dette tilfellet kan vi si at tallene
stemmer med et slingringsmonn på
mellom to og fem prosent. Men tallene
er i alle fall så klare at det ikke kan
herske noen tvil om at lesernes dom er
meget positiv. På enkelte av svarskje-
maene, blant annet fra utenforstående
konsulenter, ble det til og med rettet
en takk til bladet for god og nyttig
informasjon.
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lerede etter tre til fire uker. Med heli-
kopterfrakt ble det en kostbar opera-
sjon. Siden gikk vi over til engangs-
batterier. Disse var i stand til å drive
relestasjonen i to til tre måneder, men
det var kostbart. Ett sett med batterier
kostet om lag 5 000 kroner. I 1981
bygget vi de første relestasjonene med
solcellepanel. Disse har vist seg å fun-
gere svært bra. De kan fungere uten
utskiftninger av batterier og trenger
bare tilsyn en gang i året. Men som
regel flyttes de oftere enn det, og da
får de selvsagt tilsyn ved flyttingen.

100 dager uten sol
Hva med mørke, norske vintrer og

lange perioder med overskyet vær?
Solcellepanelene er ikke avhengig

av direkte sollys, selv om de produ-
serer optimalt med direkte sollys, 90
grader på panelet. Med lite lys kan
stasjonen likevel greie seg i bortimot
35 dager. De 10 bilbatteriene har en
kapasitet på 700 Ah, mens dagsbeho-
vet for stasjonene er 20 Ah. Siden det
er svært lite lys vinterstid for eksempel
i Nord-Norge, har vi også installert
koblingsur som frakobler strømmen
utenom arbeidstid. På den måten kan
vi redusere strømforbruket med 60—
70 prosent og øke driftstiden uten lys-
tilgang til bortimot 100 dager.

Ising kan være et problem
Hva med ising og skitt på solcellene?

Panelene har en hellingsvinkel på

Relestasjonene er bygget slik at de skal være
enkle å frakte med helikopter, men også enkle å
montere ute i skogen eller på fjellet. Foto: Aksel
N. Tonjer./AENTE

15-20 grader, og da er ikke det noe
stort problem. Denne vinkelen er valgt
for å optimalisere lyset mot panelene,
uten at fugler skal kunne forurense
flatene. En flekk vil kunne ha meget
ladebegrensende effekt. Et problem er
at det kan legge seg is på cellene. Dette
sjekker helikopterpiloten når han flyr
over. Han er jo ikke minst avhengig av
at sambandet fungerer. Det er da også
på grunn av ising vi kan få stopp.

Utilgjengelig
Hva med hærverk?

Vi har ikke opplevd hærverk. Men
det skyldes nok først og fremst at rele-
stasjonene står så utilgjengelig til.

—Hvor mange hytter har dere?
Vi fikk den første i 1981 og har i

dag 15 stykker.
Hvordan får dere fraktet disse hyt-

tene ut i terrenget?
Til det benytter vi helikopter. Sol-

cellepanelene legges inne i hytta un-
der transporten, og det er svært enkelt
å montere stasjonen når den er satt
ned på bakken.

Vindmøller blåste i stykker
Blir solcellepaneler den endelige

energikilde til relestasjonene?
Vi prøver å utvikle vindgenerato-

rer, særlig til bruk i de nordligste deler
av landet. Men de vi har prøvd hittil,
har blåst i stykker. Vi finner igjen reste-
ne nede i fjellsidene. Vi prøver derfor å
påvirke leverandørene til å lage noe
som tåler de store påkjenninger de
utsettes for i vårt tøffe klima.

Statkraft er den største kraftpro-
dusenten i landet. Er solceller noe å
satse på i kraftproduksjon?

—Det tar over 20 år for slike solceller
å produsere den kraftmengde det tok
for å lage dem, sier Ommundsen, som
fremhever at solceller imidlertid er yp-
perlige for relestasjoner når annen
elektrisitet ikke er tilgjengelig.

¥:
-.Q`.

Solcellene bruker over 20 år på å produsere llke mye strøm som det ble brukt for å lage dem. Men solceller er nyttige der annen elektrisitet ikke er
tilgjengelig. Foto: Aksel N. Tonjer/AENTE.
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Med ærbødig andektighet, og en ikke
ubetydelig porsjon skepsis, beveger jeg
meg rundt på området. «Gå hvor du vil,
det er ikke farlig», sa en av ingenførene
jeg snakket med. Det er lett for ham å
si, tenkte jeg; han er ikke vant til å leve
på bunnsolid norsk grunnfjell. Men is-
lendingene vurderte altså området
trygt nok til å bygge et geotermisk
kraftanlegg her. Jordvarme er det mer
enn nok av på Island. Bare drøye tusen
meter ned i grunnen ligger tempera-
turen på grunnvannet på rundt 300
grader.

Ingen vellykket start
Byggingen av Krafla varmekraftverk
tok til i 1974. Et islandsk og et ameri-
kansk firma gikk sammen om prosjek-
tet. Planen var å gjøre hele anlegget
klart i løpet av snaue to år, hvilket de
også klarte. Totalt kostet byggingen
noe over 25 millioner dollar. I tillegg til
denne summen kom byggingen av et
rørsystem for tilførsel av damp til an-
legget, og en 132 Kv kraftlinje fra Kra-
fla til Akureyri, som ligger rundt 70 km
unna. Det elektriske produksjonsutsty-
ret, blant annet to 30 MW dampturbi-
ner og to 37,5 MVA generatorer, ble
levert av Mitsubishi Heavy Industries.
Faktisk er det bare én av turbin/ge-
nerator-enhetene som er satt i drift, og
det er ennå ikke tatt noen avgjørelser
om når den andre skal få begynne å
gjøre nytte for seg.

I prøveperioden begynte man med å
bore to brønner. Den første var ikke
spesielt energirik. Problemer oppsto
også med den andre brønnen. I den
første brønnen var de underjordiske
vannmengdene utilstrekkelig. Den
traff ikke mange nok vannårer. Brønn
nummer to traff rikelig med vannårer,
men der var temperaturen for lav; bare
rundt 210 grader. Dette viser hvor uli-
ke de underjordiske forholdene er. I alt
er det boret 24 brønner, men i dag er
det bare 11 som er i bruk. 


videre til turbinen med 7,7 atmosfæ-
rers trykk. Men fremdeles er det mye
varmeenergi igjen i vannet som blir
skilt ut i høytrykksseparatoren. Vannet
som nå holder en temperatur på 175
grader, sendes videre til en ny separa-
tor, en lavtrykksseparator. Dampen
som da kommer ut har 2,0 atmosfæ-
rers trykk og holder en temperatur på
120 grader.

Både høytrykk- og lavtrykksdampen
ledes til den samme turbinen. På veien
fra separatorene går dampen gjennom
et renseanlegg hvor alle urenheter blir
skilt ut. Det er meget viktig at alle
metaller og avgasser som følger med 


dampstrømmen opp fra brønnen, blir
fjernet. Likeså at dampen holder en
gjennomsnittlig renhet på 99,9 pro-
sent. Klarer man det, er det ikke nød-
vendig å rense maskineriet mer enn
hvert andre eller tredje år.

Tilbake til utgangspunktet
Vannet som blir igjen etter de to se-
parasjonsprosessene inneholder en del
stoffer og metaller som forurenser om-
rådet når det slippes ut. I fremtiden er
det planlagt å lede dette vannet gjen-
nom nye borehull ned til sitt opprinne-
lige geotermiske reservoar. Det er ikke
bare forurensningshensyn man tenker

99 prosent ren damp
De produktive brønnene ligger på dyb-
der mellom 1 000 og 2 000 meter. Dypt
der nede er trykk- og temperaturfor-
holdene tilnærmet metningspunktet
for ren damp. Når brønnhodet åpnes,
gir brønnen fra seg en blanding av
damp og væske som bestemmes av
brønnenes egne temperaturforhold og
trykktapet idet dampen presses gjen-
nom ventilene.

Dampen og væsken ledes så gjen-
nom et omfattende rørnett til en se-
parator hvor damp og væske skilles fra
hverandre gjennom en sentrifuge-
ringsprosess. Ut av separatoren kom-
mer 99,9 prosent ren damp med en
temperatur på 175 grader som sendes

sis
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på. Like viktig er det faktum at en slik
prosess vil utjevne trykktapet i reser-
voarene som følge av lang tids tapping
av damp og vann. Dermed regner man
med å kunne hindre økt underjordisk
aktivitet, som kan medføre fare.

Den ene turbinen ved Krafla har en
maksimumseffekt på 30 MW, og utvk-
ler 11 kV. En stor transformator trans-
formerer kraften opp til 132 kV før den
blir matet inn på det riksdekkende net-
tet. I 1985 var den totale energipro-
duksjonen på 140 GWh, og i 1986 150
GWh. Fra starten av har energipro-
duksjonen økt sakte men sikkert, men
målsettingen om å komme opp i en 


effekt på 60 MW er ikke blitt nådd. Den
gjennomsnittlige effekten i 1986 var
bare på 25 MW.

Ingen stor kraftproduksjon
Krafla eies nå av Landsvirkjun, det na-
sjonale kraftselskapet på Island, som
ble etablert i 1965. Til å begynne med
var Landsvirkjun eid av den islandske
stat sammen med Reykjavik by. I 1983
ble også Akureyri by med i eierskapet.
Staten har 50 prosent av aksjene, res-
ten fordeler seg med cirka 45 prosent
på Reykjavik og cirka 5 prosent på
Akureyri. Landsvirkjun kjøpte Krafla
fra Sudurnes lokale kraftlag i 1986.

Det er egentlig ikke store kraftpro-
duksjonen Krafla kan bidra med i det
store og hele. Landsvirkjuns totale pro-
duksjon i 1986 var snaue 3 800 GWh,
og av dette sto Krafla for 151 GWh,
eller cirka 4 prosent.

En vulkan
under føttene
Man kan undres over hvor sikkert det
egentlig er for de 22 menneskene som
jobber ved kraftverket. Stadig vekk er
det bevegelser i jordskorpen på grunn
av lavaens aktivitet. Bygningene heves
og senkes på grunn av bevegelser i
lavaen. Bygningene er blitt hevet flere
meter i forhold til nivået da de ble
bygget. jordskjelv er det nærmest
ustanselig, og siden 1975, da det var et
virkelig stort vulkanutbrudd i området,
har det vært i alt åtte mindre utbrudd i
nærheten av Krafla.

Oppe på åskammen bak kraftverket
holder svære bulldosere på med å sky-
fle jordmasser sammen til enorme di-
ker. Dikene, ble jeg forklart; skulle hin-
dre lavamassene å renne ned mot selve
anlegget — dersom det skulle komme
et utbrudd.

Om ikke disse jordhaugene vil bli i
snaueste laget dersom naturen virkelig
begynner å yppe seg? ville jeg vite.

—Neida. Lavaen i dette området er
så tynn, nesten som vann, og er veldig
lett å lede, lød det betryggende svaret.
- Dessuten tar vi seismiske målinger
kontinuerlig. Vi vil alltid få forvarsler
på eventuelle utbrudd. Så skulle det
være fare på ferde, har vi tid nok til å
rømme området.

Hvor lang tid?
A, — flere timer...

ja, da så. Da er det vel ikke noe å
engste seg for i det hele tatt....

Krafla varmekraftverk pa Island — her utnytter
islendingene naturkreftene pa sin måte.

Til arbeidskamerater og
driftspersonale ved Nore
kraftverk

Takk for oppmerksomheten ved min
60 års dag den 21. august 1987.

Hilmar Heiberg
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Vi
gynger og rister mot

jordens indre. Med ryg-
gen krummet og blikket fes-
tet langt fremme i det mør-
ke intet. Stadig lengre inn-
over, til et sted hvor ingen
har vært før oss — og kun
en håndfull mennesker no-
ensinne får sette sine ben.

Slaggvognen tordner innover tunne-
len. Meter blir til kilometer. Lykten
kaster en ensom stråle gjennom den
støvete, fuktige luften. Den når akkurat
langt nok til at vi skimter den fremste
av de møkkete vognene. Bakoss ender
toget i lokomotivførerens blendende
hodelampe. Etter han er alt svartere
enn natten.

Larmen øker og vogntoget bremser,
og plutselig skjærer lys gjennom fra
enden av tunnelen. Det er siste stasjon,
tre tunnelkilometer fra Reinoksvatn,
og foran oss har vi nesten like mange
meter massivt fjell. Der fjellet slutter
blinker Slædovagjav'ri, og det er dette
vannet som er målet for Statkrafts full-
profilmaskin.

Som en mark i et eple eter den seg
fremover. Meter etter meter, dag etter
dag — mange måneders kamp mot
bergveggen. Apetitten er stor, hver ti-
me knuses over ti kubikkmeter fjell, og
omdannes til den fineste strøsand.

Strøsanden svelges i et hull midt i
den kraftige borrkronen. Fra «svelget»
følger den et samlebånd som leder
slagget flere titalls meter bakover til
slaggvognene. Etter hvert som de fyl-
les henter lokomotivet vogntoget, 


samtidig som et nytt venter på et sides-
por.

Det er her vi står nå og strekker på
kroppen etter en heller ukomfortabel
kjøretur. Foran oss buldrer fullprofil-
maskinen, og over oss suser ventila-
sjonssystemet som sørger for å holde
tunnelen mest mulig fri for støv.

En meter i timen
Fullprofilmaskinen, og anleggsplassen
bak, er spent fast med kraftige føtter
opp mot den glattslipte tunnelveggen.
Skinneleggingen pågår mens maski-
nen arbeider seg fremover. Litt over en
meter i timen. Tilbake ligger en rørfor-
met, friksjonsfri tunnel, som skal lede
vannet fra Slædovagja'ri, og det langt
større Livsejav'ri, ned til hovedmagasi-
net Fossvatn, og videre til Kobbelv
kraftstasjon.

Det er fortsatt lenge til tunnelen vil
bli fyllt med vann, og glade er vi for
det. Men historier om sprakfjell som
sprekker og raser gir oss likevel større
forståelse for klaustrofobi.

Vi trasker fremover på den vibreren-
de perrongen, og hilser på gutta i «spi-
serommet», to statsgule stålvegger,
halvveis dekket med fotos av jenter
som neppe jobber i Statkraft. Benkene
er overlesset med verktøy, men det er
også gjort plass til en kokeplate. Under
oss rister perrongen og over oss rister
samlebåndet, og i hånden holder vi en
kopp nykokt kaffe. Den smaker aldeles
utmerket. Det blir ikke mye prat, selv
hørselvernet har gitt opp kampen mot
støyen.

Vi takker for kaffen, og går videre
fremover til den voldsomme fullprofil-
kroppen. Den rommer tusenvis av hes-

Kobbelv mars 1987:

EN TOGREISE TIL
JOR ENS IN i RE
Tekst: Trond Idås
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Etter å ha blitt utsatt for fullprofilmaskinens krefter blir det bare sand og småstein igjen av det en gang så massive fjellet. Dag Larsen sørger for at nye
slaggvogner kjøres inn under transportbåndet etter hvert som de fylles. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.



tekrefter, og det er nødvendig i et ar-
beid som ellers utføres med dynamitt.
Vi er litt heldige for maskinen er nett-
opp stoppet, og borrkronen trukket en
meter tilbake for kontroll. Vi krabber
forover, gjennom en trang liten åp-
ning, og inn i selve kronen. Med en
diameter på over tre meter er den
ganske romslig, men vi konsentrerer
oss mest om å komme ut gjennom
utgangshullet på fremsiden.

Først i verden
Som første menneske i verden setter
man føttene på dette stedet, midt inne
i Kirkefjellets skyhøye topp. Fra borr-
kronen stråler det varme, men ellers
ser man bare hvitt i den tykke dampen
som fyller det trange, runde rommet.
Etter hvert kommer det flere, og lyset
fra hodelyktene danner kryssende stri-
per i luften. Dampen tynnes, sikten blir
bedre, og foran oss har vi en merkelig
hellerisning. Fjellveggen ser ut som en
dart-blink — med trillrunde, hvite sirk-
ler på den grå gneisen.

Her er vi på sporet til fullprofilmaski-
nens hemmelighet — årsaken til dens
enorme apetitt. Prinsippet er enkelt;

så stor at berget imellom flasser av i
flak, og smuldrer opp til sand og grus.

Flere fordeler
Denne fremgangsmåten har flere for-



trinn fremfor konvensjonell drift med
hydrauliske borr og dynamitt. Viktigst

er det at man kan lage hele tunnelen
fra ett utgangspunkt, fordi avfallet er
sand som lett kan transporteres, og
ikke lite mobile steinblokker som etter
sprenging.

En annen stor fordel er at man kan
nøye seg med mye trangere tunneler.
De profilborrede tunnelene er glatt-
slipte og nærmest friksjonsfrie som rør,
mens de konvensjonelle er takkete og
ujevne, og derfor må gjøres større for å
få samme gjennomstrømming.

Etter å ha hørt historien om amerika-
neren som ble gjenglemt foran borr-
kronen, fant vi raskt veien tilbake i
sikkerhet.

«Sjåføren» fortalte hvordan man hol-
der rett kurs ned i undergrunnen. En
purpurfarget laserstråle kommer fra
en boks et godt stykke bak i tunnelen.
Strålen går gjennom et sikte og treffer
midt i et punkt. Dette forteller at far-
kosten er på rett kurs. Samtidig blir
hver hundre meter nøyaktig markert
med rød skrift på fjellveggen.

Men nå var besøkstiden omme.
Vogntoget vårt var klar til avgang, og
vi sa «god tur videre» til de fem på
skiftet. Hoppet deretter ombord i en
halvfull slaggvogn — og så var vi på
vei opp fra underverden og ut i lyset.

Dag Larsen sitter ved styrebordet for fullprofilmaskinen. Rett kurs holdes ved hjelp av en laserstråle
som sendes fra en laser-sender ett stykke bak i tunnelen. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Det er langt fra «hjemmekos» i pauserommet på fullprofilmaskinen. Gulvet er en vibrerende stål-
leider, over rister samlebåndet med slagg. På grunn av støyen må reparatør Olav Bjørldi (t.v.) og
skiftformann Terje Fagerthun hele tiden ha på seg øreldokker. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

den digre borrkronen snurrer om sin
akse på samme måte som en kvern-
stein. Denne roterende flaten er utstyrt
med diskoslignende hjul plassert hori-
sontalt på «kvernsteinens» vertikale
flate. Borrkronen presses mot fjellet,
samtidig som den roterer på hjulene.
Avstanden mellom hjulene er akkurat
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Myten om rallaren

Jeg træffes baade her og der
og midt i Proletarens hær
til Fremskridt og til Frihed
jeg mane vil enhver.

Dette sitatet fra Vossebane-vise angir
hvilken plass rallaren har skaffet seg i
norsk historie i dette århundret. Med
fremveksten av jernbanen og etab-
leringen av store industrianlegg om-
kring århundreskiftet fulgte foran-
dring, utvikling og optimisme. Ral-
laren ble derfor eksponent for et
fremskritt og en frihet for den enkel-
te som vi nordmenn tidligere ikke
hadde vært vitne til.

I sin samtid var rallaren ille ansett.
Folk som i århundrer hadde livberget
seg ved å karre seg fast til sin lille
jordlapp, ble naturlig nok skremt av
den nye livsform som fulgte med
anleggene. En livsform som sto i
oppbruddets tegn — i frihetens tegn.
Når rallarne i tillegg fikk ord på seg
både for å drikke, slåss og skjende
kvinner, måtte det selvsagt oppstå
konflikter.

Men med anleggene fulgte også
velstand og vekst, og derfor ser vi i
dag på rallaren med andre øyne.
Fargerik, sterk og frihetselskende står
han frem. Han har fått heltestatus. Så
da Glomfjord-verkene arrangerte
rallarmarsj 30. august i år, var det
kanskje ikke så rart at tilstrømningen
ble stor. Mange var det i hvertfall
som ville ha en smakebit av rallar-
eventyret.

Vegen til fjells
Bakgrunnen for marsjen var at det i
år er 75 år siden den første anleggs-
perioden ved Glomfjord kraftverk ble
innledet. Anleggsarbeidene ble satt i
gang sommeren 1912 etter at «Glom-
fjord Aktieselskab» hadde fått konse-
sjon på utbygging av Fykan-vass-
draget, og før vinteren satte inn,
måtte det skaffes innkvartering til
arbeiderne. Dette innebar en arbeids-
innsats som vi i dag har vanskelig for
å fatte. I løpet av kort tid ble det reist
to tolvmannsbrakker og én tjuefire-
mannsbrakke, samt tilhørende smie
inne på fjellet ved kraftverkets inn-
taksmagasin.

Ingen som gikk Rallarmarsjen i år,
kunne unngå å undre seg over hvor-
dan dette hadde vært mulig. Marsjen
fulgte nemlig den gamle transportve-
gen til fjells. Fra stedet Fykan innerst
i Glomfjorden gikk vegen først opp 


fjellsiden til Djupdalsrabben (cirka
500 meter over havet), derfra videre
til toppen av Rebenfjellet (700 meters
høyde) og så ned til Naver (460 me-
ter over havet). Marsjdeltakerne kun-
ne relativt ubesværet tilbakelegge de
seks kilometrene det her var snakk
om i eget tempo, og godvær hadde
de også. Bæregjengen i 1912 hadde
gjennomsnittlig 50 kilo på ryggen, og
over fjellet måtte de i all slags vær.
Og tenk på ham som bar ambolten til
fjells — 77 kilo veide den! Ryktene
går endatil om at "n mann alene skal
ha manøvrert en last på hele 111 kilo
oppetter fjellsiden.

Værgudene hedret
rallarne
I år er det altså 75 år siden disse
begivenheter fant sted, og ved Glom-
fjord-verkene fant man at dette bur-
de markeres. Og hva var da mer
naturlig enn å følge i rallarnes fot-
spor? På dugnad satte de ansatte i
gang med å stikke ut og sikre trans-
portvegen på nytt, og folk fra fjern
og nær ble invitert til å delta i mar-
keringen. Deltakerbevis ble innkjøpt.
— Jeg syntes selv jeg tok hardt i da
jeg bestilte 500 spesialbrikker fra
Sulitjelma med Glomfjord og Rallar-

Også den eldre garde var sterkt representert
under Rallarmarsjen. Med vandringstav og
Statkraft på brystet kan det licke gå helt galt!
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Rallarmarsjen 1987 ble også møtested for
Statkrafts farende svenner. Inge Storeli t.v., som
for tiden arbeider ved Jostedal-anlegget, synes
det var artig å treffe igjen Per Hals, som han ble
kjent med da han i sin tid var med på å drive
Fykan-tunnelen. Tidligere damvokter Per Ha1s er
nå pensjonert, og han er faktisk født inne på
fjellet under første anleggsperiode i Glomfjord.

marsjen inngravert, sier driftsbestyrer
Thorleif Jenssen til Fossekallen.
—Med litt blandede værutsikter had-
de jeg et lønnlig håp om 300 delta-
kere.

Men både brikker og plakater, som
også hørte med til «premien», gikk 


unna som varmt hvetebrød ved må-
lestasjonen på Naver. Jenssen fikk
dobbelt så mange deltakere som han
ønsket seg, og cirka hundre av dem
måtte få sine deltakerbevis etter-
sendt.

—Som arrangører må vi være
kjempefornøyd med oppslutningen,
uttaler Jenssen, som ellers retter en
stille takk til værgudene. Også de var
med på å hedre rallarne. —Godværet
denne søndagen fristet nok ekstra
mange innen distriktet til å delta i
vårt arrangement.

Statkraft sviktet
Skjebnen ville at glomfjoringene
samtidig med kraftjubileet kunne
glede seg over oppstarten av Stat-
krafts nyeste anlegg — Svartisen-
anleggene. Som en verdig og artig
markering av oppstarten inviterte
derfor Glomfjord-verkene samtlige av
Statkrafts anleggsadministrasjoner til
å sende deltakere til Rallarmarsjen,
og i Anleggsdivisjonen sentralt støt-
tet man ideen. Inntil fem deltakere
fra hvert anlegg skulle få dekket
utgifter til reise og opphold, og hva

er da grunnen til at Statkraft-deltakel-
sen ble så dårlig, spurte vi Jenssen.

—I vår invitasjon foreslo vi at hver
anleggsadministrasjon skulle sende
tre til fem deltakere til arrangemen-
tet, gjerne et utvalg bestående av
representanter for anleggsledelsen,
fra de øvrige arbeidstakerne og helst
en «veteran» som kunne representere
kontinuiteten fra rallartiden i Glom-
fjord frem til dagens anleggsvirksom-
het. Men dette sviktet dessverre.
Riktignok møtte Jostedal-anlegget
opp med full kvote, noe som var
svært gledelig. Men ellers var det
bare Svartisen-anleggene og folk fra
driften lokalt som bidro med Stat-
kraft-innslag. Litt skuffet er jeg også
over hovedkontoret i Oslo, for herfra
møtte bare Ola Brekke, tidligere an-
leggsleder i Kobbelv og nå prosjekt-
koordinator for vannkraftanlegg i
nord. Og så Fossekallen, da. Ikke det
at disse er dårlige representanter for
bedriften, snarere tvert imot. Men
Rallarmarsjen ville vært en fin måte å
markere hele «Statkraft-familien» på,
dersom bredden i deltakelsen hadde
vært større, mener Jenssen.

Årlige Rallarmarsjer
Noe av skylden for det dårlige opp-
møtet internt legger Jenssen på seg
selv. —Vi var vel litt sent ute med
innbydelsene, og annonseringen var
nok i det hele tatt litt dårlig. Dette
skal vi rette opp til neste år, lover
han.

For de som ikke fikk med seg be-
givenheten i år, vil nemlig få nye

Noe av tanken med Rallarmarsjen er å skape
kontinuitet fra rallartiden i Glomfjord ti1 dagens
anleggsarbeid. Noe marsjens yngste deltaker på
tre måneder se1vsagt bidro sterkt til. Her fra en
gammel anleggsbrakke på Djupdalsbakken som
for anledningen fungerte som matstasjon.

Rallarmarsjen 1987 fulgte den gamle transportvegen fra Fykan til Naver, og den kraftige stigningen
gjorde marsjen til en akraftprøve» for de fleste. Likevel var deltakelsen formidabel. Her fra starten på
Fykan-bergene.
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SlatArn,

sjanser i årene som kommer. Marsjen
vil bli arrangert årlig i hvertfall frem
til 1995, det året Statkraft kan feire
75 års_jubileum for idriftsettelsen av
Glomfjord kraftverk.

—Som driftsmann synes jeg selv-
sagt også at Statkrafts ti driftsom-
råder bør få delta i vår Rallarmarsj,
og dette er noe jeg vil ta opp med
Driftsdivisjonen sentralt før vi går ut
med innbydelsene for neste år, leg-
ger Jenssen til.

Transportveg på dugnad
I rapporten som ble utarbeidet for
det første anleggsåret i Glomfjord
(1912), heter det: «Paa grund af det
yderst vilde og ufremkommelige
terrain, der med undtagelse af to
smaa og høist tarvelige Glomengaar-
de er ubeboet, og fordi det ikke fan-
tes noget vandkraftanlæg, blev disse
forberedende arbeider særdeles vid-
løftige og kostbare.» Da transportve-
gen til fjells på nytt skulle gjøres
farbar for Rallarmarsjen i år, hadde
man altså et «vandkraftanlæg», og
ettersom de «forberedende arbeider»
ble utført på dugnad av kraftverkets
ansatte, ble utgiftene til arrangemen-
tet skåret ned til et minimum.

Bjørnar Johnsen var leder for dug-
nadsgjengen. —Jeg har ikke tall på
hvor mange dugnadstimer som er
nedlagt i forbindelse med Rallarmars-
jen, men få er det ikke. Personlig har
jeg ikke sovet på et par døgn, for-
teller han til Fossekallen et par timer
før start. —Den gamle transportve-
gen til fjells har ikke vært brukt på
aldri den tid, for i vårt daglige arbeid
benytter vi oss av de trapper og tau-
baner som er kommet til senere.

For johnsen og resten av dugnads-
gjengen var det derfor en tilfredsstil-
lelse at så mange fikk glede av deres
innsats. — Vi har registrert opp mot
600 deltakere, og sånt gjør det moro
å jobbe, sier Johnsen. —Og her er
gamle og unge om hverandre. Den
yngste skal visstnok være tre måne-
der, den eldste 74 år.

Korpsånd
Det påstås at den solidaritet som
rallargjengene representerte, er gått
evig tapt i teknokratenes verden. Det
påstås videre at det er latterlig å
sammenligne tidligere tiders rallare
med dagens anleggsarbeidere. Men
jeg vet ikke, jeg. Den stemning vi ble
fyllt av vi som fulgte i rallarnes fot-
spor i Glomfjord i høst, enten vi nå
var ansatt i Statkraft eller ikke, kan
bare beskrives som en sterk følelse av
fellesskap. Svette, andpustne og slitne
følte vi at vi var sammen om noe.
Sammen om noe som var fint.

—Jeg har da hatt mine fine stun-
der, sier gamle mennesker ofte. Ral-
larmarsjen 1987 kommer til å bli en
av disse stunder for meg. Derfor
håper jeg at flest mulig av mine
arbeidskamerater får anledning til å
oppleve det samme i årene som kom-
mer. Et bedre tiltak for å styrke korps-
ånden i Statkraft skal man lete lenge
etter!

Derfor måtte vi nesten starte fra
grunnen av med dette arbeidet. Og
selv om det har vært artig, så har det
også vært et slit, mener Johnsen.

Unge og gamle
At det var nedlagt et stort arbeid i

å sikre vegen, var tydelig for alle som
tok turen til fjells den dagen. Vegen
var lett farbar, og på utsatte steder
var den sikret med broer og rekkverk.
Ingen kunst altså, selv for de litt
urutinerte. Deltakerne kunne derfor
konsentrere seg om å mestre stig-
ningen i terrenget, som var ille nok,
kan jeg forsikre.

.-

,

Statkraft sviktet arrangementet med unntak av Jostedal-anlegget. De stilte med full kvote, og i
forkant av bildet sees her tre av de fem deltakerne: fra venstre Per Kristian Leirdal, Magnhild Solstad
og Nils Eilert Waagen.

Arrangementskomiteen følger spent med under
avvildingen. Driftsbestyrer Thorleff Jenssen t.v.
kaster et blikk over skulderen for å få oversikt,
dugnadsleder Bjørnar Johnsen slår fast at delta-
kelsen er god, og merkantil leder ved Glom-
fjord-verkene, Hans H Hansen, er som vanlig
med der det skjer.
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«Ny vasskraft eller gasskraft»-seminaret:

Ell
GASSKRAFTEN
KOMMET
FOR
RASKT?
Tekst: Trond Idås
Foto: Fredrik Rekvem

Wry vasskraft eller gass-
kraft?-seminaret i Stav-

anger ble en kritisk gjen-
nomgang av gasskraftens
konsekvenser. Ikke så over-
raskende kanskje, ettersom
Landssamanslutninga av vass-
kraftkommunar (LVK) arran-
gerte det to dager lange mø-
tet.

Mens oktoberværet var
svært så vekslende utenfor

Hotel Atlantic, var de rundt
120 LVK-delegatene innenfor
hotellets vegger fast enig
om en ting: Gasskraften er
kommet for raskt. Alt for få
kritiske spørsmål er blitt
stilt.

C eminaret rettet på dette. Med ut-



gangspunkt i et arbeidsdokument
signert forhenværende generaldirek-



tør Sigmund Larsen i NVE, bIe økono-



mien i gasskraft, forurensning og mil-

jospørsmål, ressursbruk, sikkerhet, di-
striktsutbygging, sysselsetting og
forskningsmiljø diskutert i lys av gass-
kraften. Ikke så rent få argumenter ble
trukket frem. Fossekallen skisserer her
de viktigste.

Økonomi
Prislappen på et gasskraftverk lyder på
en fjerdedel av hva et vannkraftverk
med samme produksjon koster. Bygge-
tiden er dessuten atskillig kortere. Dis-
se to faktorene taler klart I favor av
gasskraft spesielt i den økonomiske

30 FOSSEKALLEN NR. 9-10-87



situasjonen landet er i i dag. Vel og
merke — dersom produksjonskostna-
dene og de reelle kapitalkostnadene
ikke er så mye større ved gasskraftverk,
at det man sparte i anleggsperioden,
spises opp i løpet av driftsperioden.

Nettopp dette regnestykket ble det
satt flere kritiske spørsmålstegn ved
under seminaret. Rennende vann er
som kjent gratis — mens gassen har
sin pris. I tillegg regner man gjerne
med at 70 prosent av investeringene i
et vannkraftverk er nærmest evigva-
rende, mens levetiden for et gasskraft-
verk anslås til 25 år.

Begge disse faktorene; produksjons-
kostnadene og kapitalkostnadene kan
beregnes på flere måter — avhengig
av øynene som ser, og hva disse ønsker
å se. Prisen på gass i fremtiden kan
spås å nå nye høyder, eller bli liggende
på samme nivå som i dag. Med be-
regningene av kapitalkostnadene er
det imidlertid annerledes. Ingeniør
Olav Selvaag pekte på at kalkulasjons-
renten som benyttes er sju prosent,
noe som ifølge han er: «meningsløst
høyt sammenlignet med den avkast-
ning Ola Nordmann ellers oppnår ved
alternative investeringer». Til sam-
menligning regner svenskene med en
kalkulasjonsrente på fire prosent. Våre
naboer over kjølen opererer videre
med en avskrivningstid på 60 år, mens
våre kraftstasjoner er nedbetalt etter
40 år. I tillegg tas det ikke hensyn til at
70 prosent av investeringene som er
nedbetalt, ikke har tapt seg i verdi.

Olav Selvaag viste at dersom vi tar
hensyn til dette siste momentet, blir
vannkraft faktisk 33 prosent rimeligere
enn gasskraft. Larsens arbeidsdoku-
ment fortalte at dersom vi beregner
kapitalkostnadene på samme måte
som svenskene, blir vannkraftens kon-
kurransedyktighet overfor gasskraft
forbedret med nærmere 50 prosent.

Flere fordeler
Gasskraftverkene har andre fordeler i
tillegg til lave anleggskostnader og
kort anleggstid. Viktigst er det at pro-
duksjonsmengden av elektrisk kraft te-
oretisk kun begrenses av tilgangen på
gass. Dette innebærer for eksempel at
det planlagte gasskraftverket på Kår-
stø, vil levere rundt fem terravattimer
(TWh) elektrisk kraft i løpet av ett år.
Gasstilgangen på Haltenbanken legger
grunnlag for et gasskraftverk med en
tre ganger så stor kapasitet. Alta kraft-
stasjon produserer til sammenligning
en tiendedel av hva Kårstø-kraftverket
vil levere.

Den jevne gasskraftproduksjonen er
imidlertid ikke fri for negative konse-
kvenser. Gapet mellom gasskraftverke-
nes grunnlast-produksjon og markeds-
behovet skal fylles med vannkraft.

Vannkraftverkene må ut fra dette pro-
dusere mest vinterstid — da vanntil-
gangen er minst, men kraftbehovet
størst. Dette krever igjen stor magasin-
kapasitet — noe som blir et reelt pro-
blem dersom et storkraftverk bygges i
tilknytning til Haltenbanken. Den
eventuelle kraftstasjonen på Kårsto er
bedre stilt, ettersom Ulla—Førre-anleg-
get har den nødvendige magasinkapa-
sitet.

Ekspedisjonssjef Hans Ludvig Dehli i
Olje- og energidepartementet pekte på
at «Samlet plan» ikke legger opp til
noen nye vannkraftverk med den ma-
gasinkapasitet som et gasskraftverk på
Haltenbanken forutsetter. Han konklu-
derte ut fra dette at gasskraftplanene
har gjort Samlet plan uaktuell, og at
prosjekter i planens kategori 2 og 3 må
bygges ut dersom dette skal kunne
endres.

Miljøvern
Under selve forbrenningsprosessen i et
gasskraftverk dannes det NOK-gass, el-
ler nitrogenoksyd. I «1 000 sjøer»-un-
dersøkelsen, som ble offentliggjort i
vår, kom det frem at nettopp NOx har
vesentlig betydning for forsuring og
ødeleggelse av vann, vassdrag og
jordsmonn i Sør-Norge. Statens for-
urensningstilsyn regner med at det år-
lig faller ned 200 000 tonn NOx over
Norge. I konsesjonssøknaden fra Stat-
kraft opplyses det at gasskraftverket på
Kårsto vil slippe ut cirka 5 000 tonn

årlig. I løpet av de siste månedene er
imidlertid tallet redusert til 2 200 tonn.

Blant andre formannen i Energi- og
industrikomiteen, Reidar Due (Sp), syn-
tes at denne drastiske reduksjonen på
så kort tid var litt pussig. Til det kunne
sjefingeniør Thorstein Asvall i Statkraft
fortelle at det skjer en rask utvikling av
nye og bedre brennkamre — nettopp
med hensikt å redusere NOx-utslippe-
ne. Leverandører garanterer et lavere
utlipp av NOx høsten 1987 enn de
gjorde for et år siden. Han fortalte
videre at en undersøkelse Norges
Landbrukshøgskole har gjort for Stat-
kraft, tyder på at NOx-utslippet fra gas-
skraftverket vil ha positiv innvirkning
på den naturlige vegitasjon, som i dag
har et underskudd på nitrogen.

Flere representanter pekte pa at ut-
slippet likevel er forurensende sam-
menlignet med et vannkraftverk. Det
var imidlertid ingen som nevnte noe
om de øvrige miljøforandringene, som
for eksempel f ølgene av en vassdrags-
regulering.

Litt overraskende var det også at Erik
Solheim, leder i Norges Naturvernf or-
bund, karakteriserte utslippene fra et
eventuelt kraftverk på Kårstø som helt
ubetydelige.

Norge i en tvangssituasjon
Brundtland-kommisjonenes rapport
ble trukket frem flere ganger i løpet av
seminaret. Ekspedisjonssjef Erik Birke-

Ordfører Per Kjeldstad (i forgrunnen) fra Gaular kommune, uttlykte distrikt-Norges frykt for at
gasskraft skal føre til at kommunene ikke fâr bygge ut sine naturlig gitte naturressurser. —Gasskraft
virker sentraliserende, sa han.
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Thorstein Asvall, Statkraft, kunne fortelle at utviklingen av mindre forurensende lav-NO-brennere for
gasskraftverk går raskt. Leverandører garanterer et lavere utslipp av N05 høsten 1987 enn de gjorde
for et år siden.

land i Miljøverndepartementet pekte
på at utbygging av gasskraft er i strid
med rapportens oppfordring om sat-
sing på fornybare energiressurser, og
satsing på ikke-forurensende energi-
ressurser.

Energi- og industrikomiteens Ing-
vald Godal (H), forklarte gasskraftpla-
nene med at kraftbehovet har satt Nor-
ge i en tvangssituasjon. —Gasskraft-
verket på Kårstø er eneste måten vi
kan møte den ventede etterspørsel av
kraft på i begynnelsen av 1990-tallet.
Dette fordi det rett og slett ikke er satt i
gang nok vannkraftutbygging, sa han.
—Skylden for dette har helt og holdent
handlingslammede politikere, mente
Godal — og la til at det er protest-
grupper mot vannkraftutbygging som
har påført politikerne «lammelsen».

Godal oppfordret til å bygge ut de
prosjektene som ikke har spesielt ver-
neverdig karakter. —Gasskraft bør
kunne bygges ut dersom den viser seg
å være suverent mye rimeligere enn
vannkraft, fremholdt han. Og la til at
dette også må sees i et fremtidsrettet
perspektiv.

Godal, og flere andre, la spesielt vekt
på at kun 40-50 prosent av energien i
gassen benyttes i et gasskraftverk som
plasseres «langt fra folk». Dersom gass-
kraft skal kunne aksepteres, må det
legges rørledninger fra gassens iland-
føringssted og inn til tettsteder hvor
også avgasser og kjølevann kan ut-
nyttes.

Olav Selvaag gikk så langt som å
hevde at satsing på gasskraft vil inne-
bære at vi «overlater et forarmet land
til våre etterkommere». —Mens byg-
ging av et vannkraftverk innebærer en
«evigvarende» verdiskapning, vil gass-
kraftverket bli en produksjonsenhet
som lever i 25 år — og som landet ikke
har glede av lengre enn våre olje- og
gassforekomster rekker, sa han.

Distriktsutbygging
Vann har vært «manna fra himmelen»
for mange av landets utkantskommu-
ner. Regulering av vann og vassdrag
har blant annet gitt nye arbeidsplasser,
veger — og ikke minst store skatteinn-
tekter. Dersom Energimeldingens linje
følges med satsing på gasskraft, settes
det en stopper for antallet nye kommu-
ner som kan sikre sin fremtid takket
være vannressurser. Først og fremst
fordi gasskraftverkene har så stor pro-
duksjonskapasitet at behovet for ut-
bygging blant annet av mindre elve-
kraftverk, blir borte.

De tre stortingsrepresentantene,
Reidar Due (Sp), Kjell Opseth (A) og
Ingvald Godal (H), la alle stor vekt på
distriktshensynet. Godal mente at det
ville være dramatisk dersom mange

Et gasskraftanlegg er langt mindre
arbeidskrevende. Og ikke bare det. Eks-
pertisen som trengs, finnes i liten grad
her i landet. «Dersom vannkraftutbyg-
gingen reduseres, innebærer dette en
trussel mot den kompetanse som er
bygget opp på alle nivåer», skriver Lar-
sen. En ensidig satsing på gasskraft vil
føre til tap av teknisk og faglig kompe-
tent personale og oppløsning av det
høye kompetansenivået som er utvik-
let i norsk vannkraftorientert entrepre-
norvirksomhet, industri og forsknings-
virksomhet. Ifølge industrien må det
bygges ut cirka 1 TWh vannkraft hvert
år for å opprettholde produksjonsevne
og ekspertise. Larsen oppfordret ut fra
dette til at det satses på en jevn årlig
vannkraftutbygging av størrelse cirka
1 TWh, med gass som supplement.

Denne oppfordringen ble også kon-
klusjon fra seminaret: Sats på vann-
kraftutbygging, sammen med en be-
grenset gasskraftutbygging.
distrikter ikke får utnytte sine naturlig
tildelte ressurser.

—Kommunen vår er rammet av en
stor «ulykke», sa ordfører Per Kjeldstad
fra Gaular kommune. —Ulykken er at
vi har rikelig med billig vannkraft som
ikke vil gi noen forurensning! Mange i
salen føler nok at de er i samme «ulyk-
ka» etter å ha lest Energimeldingen,
mente han, og pekte på at gasskraft er
stikk i strid med politikernes ønske om
å satse på distrikts-Norge. —Gasskraf-




ten virker direkte sentraliserende,
mente Kjeldstad — og mange med
ham.

Sysselsetting og forskning
«Den samlede sysselsettingseffekten
ved elkraftutbygging basert på vann-
kraft, tilsvarer i gjennomsnitt cirka
15 000 årsverk pr. 1 000 GWh i ut-
byggingstakt», skriver Sigmund Larsen
i sitt arbeidsdokument for seminaret.

Et gasskraftanlegg er langt mindre
arbeidskrevende. Og ikke bare det. Eks-
pertisen som trengs, finnes i liten grad
her i landet. «Dersom vannkraftutbyg-
gingen reduseres, innebærer dette en
trussel mot den kompetanse som er
bygget opp på alle nivåer», skriver Lar-
sen. En ensidig satsing på gasskraft vil
føre til tap av teknisk og faglig kompe-
tent personale og oppløsning av det
høye kompetansenivået som er utvik-
let i norsk vannkraftorientert entrepre-
norvirksomhet, industri og forsknings-
virksomhet. Ifølge industrien må det
bygges ut cirka 1 'IWh vannkraft hvert
år for å opprettholde produksjonsevne
og ekspertise. Larsen oppfordret ut fra
dette til at det satses på en jevn årlig
vannkraftutbygging av størrelse cirka
1 TWh, med gass som supplement.

Denne oppfordringen ble også kon-
klusjon fra seminaret: Sats på vann-
kraftutbygging, sammen med en be-
grenset gasskraftutbygging.
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Urbanhydrologisk seksjon foreslår
overvannsdisponering:

KAN SPARE
MILLIONER

Tekst og foto: Aksel Nicolai Tonjer/
AENTE informasjon

Hver vinter opplever defleste som beveger seg i
byer hvilke problemer ned-
børen skaper. Man vasser i
snø på fortauet, og brøyte-
kantene gjør det vanskelig å
parkere. Men mesteparten
av nedbøren i lavlandet
kommer likevel i sommer-
halvåret. For å lede regn og
smeltevann raskest mulig
vekk, finner man i dag cirka
30 000 kiliometer offentlige
avløpsledninger. Verdien av
dette er over 30 milliarder
kroner. Men dette er en
svært dyr måte å løse pro-
blemet på, mener Hydrolo-
gisk avdeling i NVE.

D et særegne problemet for byer når det gjelder nedbør, er de mange
tette flater som ikke slipper vannet
gjennom. Problemet har man i alle år
forsøkt å løse ved å føre vannet gjen-
nom sluk til glatte rør under bakken. I
dag sitter man med gamle rørsystem
som ofte er kombinert med kloakkrør.
Kloakkrørene er i mange tilfeller over-
belastet og i dårlig forfatning. De nye
røranleggene er i de fleste tilfellene
overdimensjonert på grunn av dårlig
beregningsgrunnlag.

Hydrologisk avdeling i NVE har gjen-
nom en årrekke observert nedbør og
avløp i urbane felt (byer) og tettsteder.
En av konklusjonene man kan trekke,
er at det virkelige avløpet fra observa-
sjonsfeltene ofte er mye mindre enn
det som er beregnet. Virkelig avløp
kan ligge helt ned i en tiendedel av hva
som var beregnet. Dette har ført til
overdimensjonering av rør. Og en slik
overdimensjonering koster penger.

Penger å spare
Ved blant annet prosjektet «Lokal over-
vannsdisponering» (LOD), som er et
samarbeid mellom Hydrologisk avde-
ling og Norges Byggforskningsinsti-
tutt, har man gjennom målinger og
nye beregningsmetoder vist eksem-
pler på hvor mye som kan spares. Med
villaområdet Kleiva i Moss som ut-
gangspunkt, representerte en tradisjo-
nell utregning av rørdimensjon en eks-
tra kostnad på cirka 170 000 kroner i
forhold til behovet. Dette utgjør 1 000
— 1 500 kroner pr. bolig. Men den
største økonomiske gevinsten frem-
kommer om man gjennom de nye kri-

Her er feltet i Vika med avlopssystemet for
overvannet inntegnet.
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teriene, kan finne andre og billigere
løsninger. Dersom rørene bare fanger
opp 10 prosent av avrenningen kunne
en ved å infiltrere og fordrøye overvan-
net, bygge overvannsystemet i et bo-
ligområde som et drensystem. For å
drenere byggegruber og veier anleg-
ges det ofte et separat drensystem, og
hvis dette også har kapasitet til å ta
imot overvannet fra boligområdet, vil-
le man spare hele det tradisjonelle
overvannsystemet. Dette kan repre-
sentere en potensiell kostnadsreduk-
sjon på 8 000 til 10 000 kroner pr.
bolig.

Innbyr til kontakt
—Hva har dere gjort for å opplyse om
disse mulighetene, sivilingeniør Rolf
Skretteberg?

—Her er det først og fremst de enkel-
te kommuner som trenger informa-
sjon. Vi har derfor tatt kontakt med
Norske Kommuners Sentralforbund
(NKS), sier Skretteberg som leder ur-
banhydrologiske seksjon i Hydrologisk
avdeling. —Vi har redegjort for resul-
tatene og innbyr til en utdypende kon-
takt. Men hittil har det vært dårlig
respons fra NKS.

Kommunenes ansvar
—Hvilken kontakt har dere med en-
keltkommuner?

—Vi har nær kontakt med de kom-
muner hvor vi har målestajoner. Totalt
har vi 25 slike målestasjoner rundt om
i landet. De drives i samarbeid med
vertskommunene. I praksis vil det si at
vertskommunene står ansvarlig for sta-
sjonens drift og vedlikehold, mens Hy-
drologisk avdeling tar seg av instru-
mentering og databearbeidelse. Det er
altså vi som sitter med datagrunnlaget.
Det er vårt forvaltningsmessige ansvar
å skaffe til veie disse dataene, men
interesserte må selv ta kontakt med oss
for å få benytte seg av de bearbeidede
data for praktisk bruk.

—Hvordan bør disse dataene benyt-
tes?

—Egentlig bør avrenningsproblema-
tikken komme med allerede i general-
planfasen for et område. Da kan man
blant annet planlegge slik at det blir
minst mulig overvann å ta vare på. I
dag er det slik at man først bygger ut,
deretter ser man på overvannsproble-
matikken. Det er helt klart brukernes
ansvar å få dette data-materialet, og
det har vært interesse fra mange kom-
muneteknikere. Men det har vært
vanskelig for dem å få midler fra sen-
trale hold. Dette var en av årsakene til
at vi kontaktet Norske Kommuners
Sentralforbund. Men det er viktig at
flere kommuner og VA-konsulenter tar
kontakt med oss for råd og konsultativ
bistand.

Under bakken utenfor Vestbanestasjonen,
registrerer en avansert datalogger det vannet
som avrenner fra Vika-området. I dette feltet er
97 prosent av overflaten tett.

Gjennomtrengelig asfalt
—Er det andre områder hvor det kan
gjøres noe med overvannsavrennin-
gen?

—På store, tette flater som parke-
ringsplasser og flyplasser, trenger ikke
overvannet å være noe problem. Det er
kanskje heller ikke strengt tatt nødven-
dig med et overvannsystem. På slike
steder kan det brukes gjennomtrenge-
lig asfalt. Denne asfalt-typen er kjent
fra tidligere, men kommer nå i ny,
bedret utgave, som suger unna vannet
nesten fortere enn det kommer. Da
kan vannet dreneres ned i bakken med
en skikkelig oppbygging av plassen,
også uten at det skaper problemer
med frost.

—Vet dere alt om urban hydrologi
nå?

—Vi kom i gang med dette arbeidet i
1971 gjennom prosjektet «Urbanise-
ringens innvirkning på avrenningsfor-
holdene i små nedbørfelt». Ved pro-
sjektperiodens slutt i 1977 anså man
betydningen av fortsatt undersøkelser
så stor, at det ble opprettet en egen
seksjon for urbanhydrologi ved Hydro-
logisk avdeling. De siste årene har
seksjonen fungert som sekretariat for
Norsk Hydrologisk Komits urbanhy-
drologiske arbeidsgruppe. Seksjonen
har derfor stått sentralt både som koor-
dinerende organ for det urbanhydrolo-
giske arbeider i Norge og for forsk-
ningsprogrammet «Urbanhydrologisk
FoU i Norge 1983-1987». Dette pro-
grammet avsluttes i år med utgivelsen
av en avslutningsrapport i form av en
urbanhydrologisk håndbok.

—Gjennom årene har vi opparbeidet
en bred nasjonal og internasjonal kon-
taktflate, og vi er kommet langt. Like-
vel gjenstår det ennå mye upløyd
mark. Men det er synd at våre kunn-
skaper og data ikke blir benyttet i stør-
re utstrekning, avslutter Skretteberg.

Et av de mest beferdede steder 1 Norge er
Vestbanestasjonen Oslo. Tusenvis av ben går
daglig over en av målestasjonene til urban-
hydrologisk seksjon ved Hydrologisk avdeling
NVE Rolf Skretteberg er ansvarlig for seksjonen
og de 25 målestasjonene man har over hele
Norge.



Vannkraft/gasskraft:

HALTENBANKEN-TRUSSEL
ELLER UTIONDRING?

Av Ingvald Haga

Kårstø-avtalen markerte et markant skille i vår kraft-
forsyningspolitikk og i vår
oppfatning av utnyttelse av
gass i kraftproduksjon. Ener-
gimeldingen 1987 gir indika-
sjon på en omfattende ut-




bygging av gasskraft fram
mot århundreskiftet. Disse
perspektivene har medført
oppgaver for Statkraft som
vi ikke en gang så konturene
av for litt over et år siden.

D en 1. september 1986 undertegnet Statkraft og Statoil en rammeavta-
le om levering av gass til et kraftverk i
Kårsto-området. Før dette tidspunktet
var sannsynlighetene for å utnytte
gass i kraftproduksjon vurdert som
ganske begrenset. I en periode litt
lengre tilbake, var det til og med god

Mustrasjon: Egil Nyhus.



latin å hevde at gass var en alldeles for
verdifull ressurs til å bruke i kraftpro-
duksjon.

I løpet av kort tid har vi forhandlet
og vil forhandle oss frem til kontrakter
i størrelser som går utover det Stat-
kraft, og for den del også fastlands-
Norge, har sett tidligere. Videre er vi i
ferd med å gjennomføre en konse-
sjonssøknad på 5 TWh produksjons-
evne på rekordtid. Innen et år forut-
setter Statkraft å ha tegnet kontrakt på
det første kraftverket, og vi er i gang
med å forhandle gasskrafteksport i
multimilliardklassen. Samtidig befin-
ner vi oss i sentrum av energi og indu-
stripolitiske overveielser som er knyt-
tet til gassutnyttelsen. Det forventes
også at vi skal medvirke i FOU-virksom-
het, for eksempel innenfor det statlige
SPUNG-programmet, for effektiv utnyt-
telse av norsk naturgass. I hovedsak
har vi tatt disse utfordringene uten
utvidelse av våre ressursrammer. Det
har medført en betydelig belastning på
store deler av vår organisasjon.

Vilje til omstilling
Vi kan ikke komme utenom at vår virk-
somhet i lang tid fremover, vil preges
av utnyttelsen av naturgass. Vår rolle
er imidlertid helt avhengig av at vi kan
bygge opp tillit til at vi kan ta hånd om

utfordringene på en forsvarlig måte. Så
langt synes vi å ha fått denne tilliten.

De omfattende oppgavene som gas-
sintroduksjonen har medført, har
krevd betydelig oppmerksomhet fra le-
delsens side. Det har vært nødvendig
for å sikre vår fremtidige rolle. Samti-
dig har dette klart en negative side.
Det kan oppfattes som vannkraft har
fått en underordnet betydning.

I Fossekallen 5-6/1987 har Erik Ton-
devold greit summert opp våre opp-
gaver og utfordringer innen vannkraft-
området. Det er også uomtvistelig at
vannkraft utgjør fundamentet i vår
kraftforsyning og vil fortsette å gjøre
det. Gasskraften stiller imidlertid også
nye krav til vårt vannkraftsystem i
form av utradisjonelle utbygginger og
ombygginger. Ny vannkraft vil utgjøre
en betydelig virksomhet i Statkraft i
lang tid fremover. Nødvendigheten av
å opprettholde og videreutvikle kom-
petanse innen området er åpenbar.

Både i samfunnsøkonomiske og be-
driftsøkonomiske vurderinger synes ny
vannkraft i dag å bli taper i forhold til
gasskraft. Nedgang i samfunnsøkono-
misk realrente, som det kan reises ster-
ke argumenter for, og regnskapsmes-
sig rentebelastning, kan endre dette
bilde drastisk. Slike endringer, sam-
men med vannkraftens miljømessige
fordeler, vil kunne gi en ny vurdering 


av og innstilling til vannkraftutbyg-
ging.

Nyttig supplement
Mange ganger har vi diskutert vår
vannkraftkompetanse og behovet for å
opprettholde den. Vår egen utbygging
av ny vannkraft, anpassing av systemet
til gasskraftinnslaget og vedlikehold av
et allerede omfattende system, utgjør
klare motiv for å sikre vår kompetanse.

Denne kompetansen er også grunn-
laget for en utenlandsvirksomhet. Det
er bare å beklage at vi ennå ikke har
lykkes å få slik virksomhet inn i organi-
serte former. Det er sikkert riktig at vi
burde ha arbeidet mer energisk for å få
dette til.

Akkurat nå kan gasskraft, særlig
knyttet til Haltenbanken, kunne opp-
fattes å være en trussel for vårt vann-
kraftmiljø. Jeg vil imidlertid se det som
en utfordring. Vel kan Haltenbanken
medføre redusert vannkraftutbygging,
men det stilles samtidig nye krav til
vårt vannkraftsytem som vi må mestre.
Dette gjelder både i utformingen av
nye prosjekter, i ombygging av eksis-
terende anlegg og systemmessig sam-
kjøring av vannkraft og gasskraft. Det-
te er utfordringer som vi vil møte også
på de fleste steder i utlandet, og vil
være et nødvendig ledd i den kompe-
tanse vi bør besitte når vi skal ut.

Avskjed ved Mår kraftverk
Personalet ved Mår har alltid visst å
holde sammen — i alvor som i fest.

Fest, eller hyggekveld som det kalles
ved Mår, blir avholdt hver gang en av
de ansatte går over i pensjonistenes
rekker.

I juni i år var det Svein Liens tur til å
takke av — og hedres — etter 40 års
virke ved Mår. Han er en av de aller
siste av den opprinnelige bemanning
ved kraftverket.

Lien skal også takkes for hederlig og
verdifull innsats for Mår i alle disse
årene, faglig, og også kulturelt. Han er
alltid villig til, ved hjelp av av harding-
fela, å bringe toner fra det gamle byg-
de-Norge til et feststemt publikum. At
han er årlig deltaker og førstepremie-
vinner på landskapplekene, viser hans
høye nivå på dette felt.

Til Sveins avskjedskveld hadde Gro
laget en takkesang som gikk fint på
melodien: Se Norges blomsterdal. San-
gen kan kanskje uttrykke følelsene for
alle som i de samme 40 årene har hatt
sitt trygge virke og sitt hjem på Mår.

Thor Haugli Nielsen

En takk til NVE
for alle disse gode år
som vi har fått på Mår

tenk 40 år det ble!
Tra-la-la-la-la-la!
Ja, tiden den går altfor fort
og åra svinner bort —
takk, takk til NVE!

Fjellas vakre vann
er blitt til kraft for alle oss

hør fjellets stolte foss
tenk Statkraft hva de kan!

Tra-la-la-la-la-la!
For lys og varme trenger vi
i dette kalde land
og det vi får av vann.

En takk fra Gro og Svein
at her på Mår vi fikk en heim
hvor godt det var å bo
i trygghet, fred og ro.
Tra-la-la-la-la-la!
Nils-Ole,Agot, Ottar vår
de glemmer aldri Mår
hvor de fikk barnekår.
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Så gikk vi i land
på Borøya . . . .
En dag i juli var medarbeiderne i NVE
og pensjonistene i Statkraft og NVE
invitert på båttur.

Som kjent er ikke værgudene nådige
her oppe i nord, og denne kvelden
kjempet solguden med regnguden —
og vant. Til tross for svarte, truende
skyer rundt omkring, skinte solen over
65 deltakere da båten til Båtservice la
ut fra kai.

Samme dag var den tidligere gene-
raldirektøren feiret med et vellykket
arrangement i kantinen. Kaffe og
kringle ble stilt i skyggen av alle vikti-
ge og gode ord, så tiloversbleven
kringle ble nå «fraktet» ombord. Etter
ganske få minutter med frisk sjøluft var
alt «blåst bort».

Enkelt var det og fint fellesskap
ble det. Et ungt, tyskt ektepar hadde
stillferdig og med stor tilfredshet over
Oslo's sightseeing-turer, blandet seg
med det gode selskap. Motvillig måtte
de finne seg i å bli «skysset» inn til
Sandvika, mens resten av selskapet
gikk i land på Borøya. Det ble «duket»
for piknik på knauser og gress-sletter,

og den ene retten lekrere enn den
andre ble tryllet opp fra kurver og po-
ser.

Alt for brått kom tiden for tilbakerei-
se. På et rutet teppe med alle mulige
godsaker var det en gruppe som ikke
fikk i seg, og bare så vidt med seg, 


desserten. Velferdsutvalget har merket
seg kommentaren som falt idet siste-
mann fornøyd skrittet ombord: —Nes-
te gang vil vi ha en time til!

Inger-Lise Langfeldt
NVE's velferdsutvalg

Det ble «duket» til piknik på knausen og gras-sletter. I forgrunnen, fra venstre: Karen Lise Bruhn, Wenja
Paaske og Asbjørn Vinjar. Foto: Arthur Aamodt.

. . . og over til Styggevatn
A nei, at vi skulle få oppleve dette! Vi
har ikke ord for vår takknemlighet!
Dette var noe av uttrykkene som ble
brukt lørdag 15. august i år. Da var
nemlig alle pensjonistene i Luster kom-
mune invitert på busstur til Styggevatn
av Jostedal-anlegget.

Seks busser var stilt til disposisjon for
de cirka 300 pensjonistene som hadde
takket ja til dette «høyfjellsoppholdet».

Stemmingen var upåklagelig da bus-
sene kjørte opp Jostedalen mot høyfjel-
let. Regntunge skyer lettet og drev
bort i morgentimene, og solen skinte
over isbreer og snaufjell.

Statkraft stilte med velinformerte
«reiseledere», en til hver buss, noe pen-
sjonistene satte ekstra pris på. Reisele-
derne fortalte om anleggsdriften og
om de forskjellige steder de passerte.
På en av brakkeriggene vanket det og-
så kaffe og wienerbrød.

Som avslutning på dette «høyfjells-
oppholdet» var det duket til festmåltid
i Jostedals nye samfunnsbygg. Og me-
nyen; rømmegrøt, spekemat og hjem-
mebakt flatbrød.

Per Joranger

Gamle anleggsminner friskes opp. Fra venstre: Ravn Bolling, Knut Moen og Magnus Bjørk. Foto: Per
joranger.
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UNIPEDEs PR-konferanse i Wien:

KRISEINFORMASJON
KREVER HURTIGHET
OG REKSIBILITET
I Wien: Øystein Skarheim

Temaene varierte. Fra Tsjernobyl til hvordan kjernekraftindustrien i
Sverige hjalp elgjegerne. Videre til
ungdommens verdinormer og deres
innvirkning på public relations, fra
«Kunden er Konge» og hvordan en skal
behandle kunder som ikke betaler reg-
ningen. Til temaet kraftverkene som
gode samfunnsmedlemmer og ener-
girådgivning i forbindelse med energi-
økonomisering i Norge. Det er UNIPE-
DEs konferanse om Public Relations i
Wien 23. — 25. september det dreier
seg om. I løpet av to og en halv dag
med møter, fra kl. 0900 til kl. 1800,
bare avbrutt av halvannen times lunsj
og korte kaffepauser, ble det holdt 30
foredrag og forberedte innlegg. I til-
legg kom åpningssekvensen, diskusjo-
ner etter enkelte av foredragene og
avslutningsseansen.

Norge stilte med en av de største
deltakerkontingentene — 14 informa-
sjonsmedarbeidere, tre administreren-



de direktører og to fra administrasjo-
nen innen kraftforsyningen.

Hva er så UNIPEDE? Forkortelsen
står for den franske betegnelsen på
organisasjonen, og betyr en internasjo-
nal union av produsenter og distribu-
tører av elektrisitet i Europa. Formålet
er å utvikle elektrisitetsforsyningen,
bedre servicen og sørge for at forbru-
kerne i de enkelte land får en sikrest
mulig kraftforsyning til lavest mulige
priser.

Kriserådgivning
Det ble opplyst at elektrisitetsforsynin-
gen i de land som står tilsluttet UNIPE-
DE tilsammen har mer enn en million
ansatte. De betjener ikke mindre enn
213 millioner kunder, og deres sam-
lede omsetning beløper seg til et svim-
lende beløp på 91 000 millioner engel-
ske pund eller over 980 000 millioner
norske kroner.

Administrerende direktør Arne Fin-

stad fra Oslo Lysverker var ordstyrer
for sekvensen som tok for seg infor-
masjonen i krisesituasjoner. Foredrags-
holderne tok blant annet utgangs-
punkt i Tsjernobyl, to branner som
fulgte etter hverandre i Villeurbanne i
Frankrike og som skapte stor fare for
forurensning. Videre reprosesserings-
anlegget i Sellafield i Storbritannia
hvor man fikk et ikke planlagt utslipp
av radioaktivitet i Irskesjøen.

Det ble blant annet understreket be-
tydningen av at man er forberedt på å
møte kriser. En krise kommer som re-
gel alltid uforberedt og da gjelder det å
ha innøvde rutiner på alle områder.

I dagens kommunikasjons-orienter-
te samfunn vil mediene være inne i
bildet før noen annen. Det er da viktig
å ha kontroll over informasjonsflom-
men. Skal man til enhver tid kunne
mestre informasjonen i en krisesitua-
sjon, kreves det hurtighet, fleksibilitet
og initiativ. Dette forutsetter igjen en
effektiv og velordnet organisasjon.

Vår profil
Ray Dafter, direktør for offentlige og
oversjøiske forbindelser i Electricity
Council i London, tok for seg elektrisi-
tetsindustrien som «god samfunnsbor-
ger». Han understreket betydningen
av å ha en god image hos ungdommen

våre fremtidige kunder og ansatte.
Derfor satser Electricity Council mye
på sin undervisningsservice «Forstå
elektrisiteten» — en av de mest om-
fattende tjenester av denne type i Stor-
britannia. Skolene blir tilbudt over 300
forskjellige artikler fra computer-pro-
grammer og videoer til veggplakater
og foldere. I fjor distribuerte the Coun-
cil og andre organisasjoner innen
kraftforsyningen flere millioner indivi-
duelle enheter av materiell. En male-
konkurranse for skolebarn, organisert
av the Understanding Electricity Servi-
ce, mottar for eksempel mer enn10 000
bilder årlig.

Informasjonssjef Tor Inge Akselsen i
El-forsyningens Informasjonstjeneste,
som også er medlem av UNIPEDEs PR-
komite, redegjorde for den norske
enøk-kampanjen som vil gå over to år

1987 og 1988. Kraftselskapene vil
her konsentrere seg om tre områder:

PR og informasjon
Instruksjon og veiledning
Finansiering

Viktige elementer vedrørende PR og
informasjon vil være: Fire videopro-
grammer om enøk i hjemmene. Disse
skal sendes i lokalfjernsyn og vises på
møter med brukergrupper og på sko-
ler.

Profilannonser som utarbeides sen-
tralt, men innrykkes av de enkelte
energiverk.

PR-artikler som energikalender, pos-
ters, klebemerker etc.

«Energi-guide» — en folder som in-
neholder informasjon om hvordan
man kan spare energi i hjemmene.
Kino-annonser og presseinformasjon
vil det også bli lagt stor vekt på.

Denne informasjonen vil inneholde
opplysninger om de konsulenttjenes-
ter som kan tilbys strømabonnentene
og de vil orientere om de beste måter å
spare energi på.

Konferansen ble avsluttet med en
heldags studietur som blant annet om-
fattet Griefenstein kraftstasjon som til-
hører Østerreichische Donaukraftwer-
ke AG.

Hektisk kursprogram til tross, en rundtur i Wien
ble det dog tid til
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Vårt jordbruk «sliter» man-V ge steder med et vanske-
lig terreng, lite egnet for
moderne driftsformer. Små
og spredte arealer med kul-
turjord blir i dag ofte forlatt.
Med oppfylling av forsenk-
ninger kan små og spredte
arealer bli samlet til gode og
drivverdige enheter. Selve 


arealet man vinner betyr lite
i forhold til at det blir skapt
en god driftsenhet. Slike til-
tak blir ofte avgjørende for
hvorvidt et bruk vil ha noen
framtid eller ikke. Problem-
stillingen går ofte igjen i
forbindelse med vassdrags-
reguleringer.

Farvel til golde steintip-
per?
«Vi kan flytte fjell — ikke helt, men
stykkevis og delt». Sprengstein består
av til dels grovt materiale, og en vur-
dering av bare kornstørrelsen skulle
kanskje tilsi nesten golde steintipper.
Antallet av «veksterlige bevis» har økt
med årene. Tippene står ikke lenger
som stygge sår i landskapet etter mo-
derne kraftutbygging. Vegetasjonen
bidrar til et godt landskapsmessig re-
sultat.

Ved utlegging av sprengstein skjer
det ofte en viss sortering som gjerne
gir noe mer finmateriale i topplaget på
en tipp enn dypere ned. Samtidig har
det vist seg at sprengstein er mer ak-
tivt både fysisk og kjemisk enn selve
kornstørrelsen skulle tilsi. Kraftige for-
størrelser under elektronmikroskop
ved Norges landbrukshøgskole (NLH)
har avslørt en oppspreking som gir
partiklene et uventet stort overflate-
areal.

Vekstforsøk på steintipp
Selv om vi kan få det til å vokse bruk-
bart i sprengstein ved bare å gjødsle, er
det nødvendig med jorddekking når
tippen skal brukes til jordbruksformål.

jordbruk på steintipper:

HAPET ER
LYSEG
Av Einar Vigerust, Gustav Fystro og Ivar M. Sæveraas

230 000 kubikkmeter stein er blitt kjørt ut pà eiendommen Hølo i Valdres. Foto: Einar Vigerust.

40 FOSSEKALLEN NR. 9-10-87



Forsøksfeltet. Potet satt direkte i stein. Foto: Ivar M. Sæveraas.

I 1984 ble det satt i gang et vekstfor-
søk på en steintipp i Hølo i Valdres i
forbindelse med bygging av Lomen
kraftverk. Forsøket er gjennomført ved
et samarbeid mellom Oppland Energi-
verk, Institutt for jordfag ved Norges
landbrukshøgskole (forsker Einar Vige-
rust), Statens forskningsstasjon i Lø-
ken, Landbrukskontoret i Vestre-Slidre,
Fylkeslandbrukskontoret i Oppland og
Natur-og landskapsavdelingen i NVE.
Sivilagronom Gustav Fystro har utar-
beidet en hovedoppgave ved NHL i
1986 for selve forsøksfeltet.

Jorddekking av en steintipp som skal
brukes til jordbruksformål må ha et så
tykt lag at en ikke pløyer opp store
mengder sprengstein. I forbindelse
med byggingen av Lomen kraftverk
ble tverrslaget på tilløpstunnelen fra
Øyangen flyttet til eiendommen Hølo.
Hølo ligger cirka 680 meter over havet,
og det ble lagt cirka 230 000 kubikk-
meter stein på eiendommen og litt
innover tre naboeiendommer, totalt
cirka 55 dekar. Det er lagt ut cirka
40-50 centimeter jord på cirka 30
dekar av tippflaten. Om lag 16 dekar er
dekket med 10-20 centimeter jord og
cirka 9 dekar er uten jorddekking og er
tilplantet med vanlig gran.

Jordmassene bestod for en del av
bunnmorene. Jordbruksarealet var fra
før lite og sterkt oppdelt. Arealet ble
hevet til en jevn og velformet flate,
som fotoene viser. Innmarka ble om-
f ormet til en god og langt større drifts-
enhet enn det var tidligere, og har til
nå gitt brukbar avling.

Kostnadene med jorddekking øker
sterkt med tykkelsen. I 1983-priser an-
slås en økning i tykkelsen på bare 10
centimeter å gi en prisøkning på 5 000
kroner pr. dekar.

Foreløpige resultater
Avlingen øker med tykkelsen på dekk-
laget. Mer-utbyttet avtar likevel etter
hvert når jordlaget er over 20-30 cen-
timeter. Et godt ploglag må være mini-
mum 30 centimeter. Dette kan klare
seg under forutsetning av at jordkvali-
teten er god og at det normalt er rike-
lig nedbør eller mulighet for vanning. I
denne vurderingen bør en også ta hen-
syn til kornstørrelsen av det øvre
sprengsteinlaget. Med grovkornet un-
dergrunn kan den samlede lagrings-
evnen for vann lett bli for liten til å
motstå tørke. Slik lagdeling påvirker
også luft/vannforholdet i topplaget. I
jord som mangler fine porer nedover,
blir det «hengende» mer vann i toppla-
get. Dette bedrer nok vanntilgangen
noe, men kan føre til luftmangel i rot-
sonen i nedbørrike perioder om jorda
er finkornet og med vanskelig struktur.

Maskinell pakking av jorda kan øke
slike problemer sterkt, spesielt når en
behandler rå jord.

Plantevalget er av betydning for valg
av tykkelsen på dekklaget. Vekster som
stiller store krav til god jordstruktur,
synes derfor ikke å kunne anbefales
den første tiden på slike områder. For-
søket viste at grasartene så ut til å klare
seg best. Gjødslingsforsøkene viste at
under fuktige forhold kan mange over-
gjødslinger være fordelaktige dersom
en ikke har tilstrekkelig tykke dekklag.

En grundig faglig vurdering og plan-
legging er den beste sikkerhet for at
kostbare tiltak skal lykkes, men for ek-
sempel for beiteområder, vil kravet til
tykkelse på dekklaget være mindre, og
det er da aktuelt med plogfri jordbe-
arbeiding. Foreløpig kan man konklu-
dere med at «håpet er lysegrønt».

Systematiske forsøk
Nettopp på grunn av de store kost-
nadene med påføring av jord, var det
viktig å gjennomføre et systematisk
forsøk over lengre tid med forskjellig
jordtykkelse. På tippen ble det derfor
lagt ut et forsøksfelt på 45 x 45 m hvor
jorddybden varierer fra 0 til 60 centi-
meter. Forsøket har pågått i fire vekst-
sesonger og er fortsatt i gang.

For første gang ble det satt poteter
rett ned i sprengstein. Planteslagene er
valgt ut fra ulike behov for vann. Gras
har stort behov for vann, men ganske
grunt rotsystem. Korn, rødkløver og
lusern kan gå svært dypt med røttene.
Grasvekstene har et jevnt behov for
vann i hele vekstperioden, korn har
størst behov for vann tidlig i vekstse-
songen, mens raps og potet trenger
mest vann senere i vekstperioden. For-
søket har areal med og uten vanning,
og med og uten gjødsling.

11010 g'ard. fordbruksarealet var tidligere lite og sterkt oppdelt.
Foto: Ivar M. Sæveraas.
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Tjue kvinner fra Statkraft var samlet til utviklingskurs på Klækken hotell 3. — 7. oktober i år. Foto: Liv Berit Pedersen.

ER ET VEN IG ME
UTVIKLINGSKURS?
T vårt arbeidsmiljø opplever
1 vi at personutvikling ofte
kommer i skyggen av teknis-
ke problemstillinger. Uansett
tekniske fremskritt — de an-
satte i Statkraft er og blir
bedriftens viktigste ressurs.
Investering i de ansattes per-
sonalutvikling gir avkastning
for bedriften, såvel som for
den enkelte medarbeider.

20 kvinner fra Statkraft var samlet til
utviklingskurs på Klækken hotell 3. —
7. oktober i år. Kontoret for Persona-
lutvikling (OPU) står som arrangør av

kurset og kursleder er konsulent Aud
Reistad. Deltagerne på kurset kom fra
en rekke ulike yrkesgrupper og i alle
aldre.

Kurset er lagt opp i ulike faser —
hvor første del av kurset tar sikte på å
bevisstgjøre kvinner omkring sin egen
arbeidssituasjon. Del to er lagt opp
som en prosjektperiode hvor deltager-
ne i grupper skal arbeide med en pro-
sjektoppgave som har tilknytning til
konkrete arbeidsoppgaver, eller orga-
nisering av arbeidet i Statkraft. I den
tredje delen som avsluttes i januar
1988, skal prosjektarbeidet avsluttes
og resultatet presenteres i en rapport.
De foreløpige arbeidstitler på prosjek-
tet er:

Forværelsestjenesten i Statkraft, or-
ganisering og samarbeid
Personlig planlegging. Hva? Hvor-
for? Hvordan?
Regnskapsanalyse ved en avdeling i
Statkraft
Budsjett utformet med utgangs-
punkt i en virksomhetsanalyse
Opplæringsplan for nyansatte ved
en merkantil avdeling
Personalkonsulentens arbeidsrolle i
den desentrale personalfunksjonen

Fossekallen har hatt en prat med to
av deltagerne, Anne og Ellen.

—Dette høres interessant ut, men
blir man ikke lett passivisert når man
er i en kurs-situasjon?
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Kurset la opp til stor grad av
egenaktivisering og egen bevisstgjø-
ring. Det ble for det meste jobbet i
grupper hvor alle aktivt måtte bidra.

Hvilke temaer ble det fokusert på
i fase 1?

Det ble blant annet fokusert på
sterke og svake sider hos oss selv. Vi-
dere ble det brukt mye tid på hvordan
vi kan forbedre rutiner og samarbeids-

•••
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ff? forhold på jobben. Som kvinner i et
mannsdominert miljø, møter vi tradi-



sjonelle forventninger i en rekke situa-



sjoner. Slike holdninger kan lett føre til
G at samarbeidsforholdene blir vanske-, ,

lige. Det er også klart at krav til egne
prestasjoner både i jobb og privat, lett
påvirker vår opplevelse av arbeidssi-
tuasjonen.

Hvordan skal dere nå følge opp
disse temaene?

Fram til del 2 av kurset (som går i
januar 1988), skal disse temaene følges
opp av kursdeltagerne. Den enkelte
skal formulere og nedtegne et 2-års
perspektiv med mål for egen arbeidssi-
tuasjon og utvikling.

Hvorfor kvinnekurs?
—De temaene kurset omhandler er

ikke spesifikke kvinne-temaer. Likevel
mener vi å finne en felles opplevelse
og felles reaksjonsmåte hos de fleste
kvinner. Fortsatt trekker vi med oss en
omsorgsfunksjon inn i jobben. Det for-
ventes andre ting av oss enn av menn,
og vi stiller andre krav til oss selv enn
menn gjør. Et poeng må være å finne
frem til verdiene i vår rolle. Vi skal ikke
bli menn, men trives og utvikle oss på
egne premisser. Vi har da som kvinner
enormt mye å bidra med i arbeidslivet,
sier Ellen og Anne til slutt.
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Driv staten dårleg
og dyrt?

«Sammen står vi sterkere» er tittelen
på lederen i Fossekallen nr. 7/1987. Der
er Elforsyningens Informasjonstjenes-
tes rolle som formidler av bransjens
synspunkter på gasskraftutbyggingen
forsøkt beskrevet. Det kunne være fris-
tende å resonnere over hvilket bidrag
Fossekallens lederartikkel gir til det
samhold som etterlyses. Vi ønsker
imidlertid ikke å føre en debatt på et
slikt nivå.

Vårt utgangspunkt er også et ønske
om å fremme det samhold lederartik-
kelen etterlyser. Det betyr ikke at vi
skal skrinlegge all debatt. Men det in-
nebærer et krav til oss alle om saklig-
het og konstruktiv deltakelse.

For vår del tror vi ikke at en debatt
om hva vi hver for oss har sagt eller
gjort, vil være noe konstruktivt bidrag i
denne sammenheng. Fellesutvalget for
Elforsyningens Informasjonstjeneste
— hvor de administrative ledere i Nor-
ges Energiverkforbund, Samkjøringen
og Vassdragsregulantenes forening sit-
ter — har drøftet den sak Fossekallen
sikter til og bladets beskrivelse av den.
Etter redaktørens voldsomme språk-
bruk og åpenbare misforståelser finner
vi å måtte opplyse følgende:

Det dreier seg her om en debatt om
hvordan gasskraftutbyggingen bør or-
ganiseres. I den forbindelse har elforsy-
ningens tre sentrale organisasjoner —
Norges Energiverkforbund, Samkjørin-
gen og Vassdragsregulantenes for-
ening — tatt det prinsipielle stand-
punkt at gasskraftverk må kunne plan-
legges, bygges og drives av kraftsel-
skapene. Dette må det etter vårt
skjønn kunne gjøre enten alene eller i
fellesskap, egentlig etter de samme
prinsipper og samarbeidsformer man
har fulgt på vannkraftsektoren. Her
har man positiv erfaring fra slike sam-
arbeidsprosjekt, hvor Statkraft ofte har
deltatt som partner. Statkraft har på
sin side gått inn for at dette selskapet
bør ha et hovedansvar for alle større
gasskraftverk, men med åpning for
medeierskap for andre kraftselskap og
industribedrifter.

Bransjens tre ovennevnte organisa-
sjoner samarbeider om informasjons-
spørsmål gjennom sitt felles organ, El-
forsyningens Informasjonstjeneste.

Det har derfor vært naturlig at dette
organet også har stått for mye av den
interne og eksterne informasjon om
vårt engasjement på gasskraftområ-
det. Forøvrig minner vi redaktøren om
at Statkraft ikke bare er medlem av
samtlige tre organisasjoner, men også
er representert i samtliges styrende or-
ganer.

I sommer ble det en meningsut-
veksling mellom Elforsyningens Infor-
masjonstjeneste og Statkraft om orga-
nisering av gasskraftutbygging. Her
ønsker vi ikke å gjennoppta en dis-
kusjon om hvem som sa og gjorde hva,
men henviser til den avklaring vi had-
de direkte med Statkrafts administre-
rende direktør, Gunnar Vatten, tidli-
gere i sommer. Vi vil imidlertid ikke
unnlate å understreke at Elforsynin-
gens Informasjonstjenestes rolle i den-
ne debatten har vært å klargjøre eier-
nes og bransjens prinsipielle synspunk-
ter. Som felles informasjonsorgan for
de tre organisasjonene er ikke dette
bare en rett for informasjonstjenesten,
men også en plikt. Men vi må legge til
at denne informasjonsvirksomheten
først og fremst retter seg mot de som
skal treffe avgjørelsen på dette om-
rådet, Regjeringen og Stortinget.

Det har ikke vært vår hensikt i denne
debatten å kritisere Statkraft. Men vi
forbeholder oss rett og plikt til å innta
standpunkter på vegne av våre med-
lemsbedrifter i hele norsk elforsyning
og målbære disse med den tyngde som
vi anser for nødvendig. I praksis ser vi
da også at dette blir akseptert av Stat-
kraft, slik andre av våre medlemmer
gjør det i andre sammenhenger.

Avslutningsvis vil vi uttrykke vår tro på
at den aktuelle debatt om gasskraftut-
byggingen ikke må overskygge det fak-
tum at vi på de fleste andre områder
har sammenfallende synspunkter. Li-
kevel vil vi fra tid til annen oppleve at
ulike syn gjør seg gjeldende i aktuelle
spørsmål. Det kan vi leve med om de-
batten føres på et saklig grunnlag.

For eierne av Elforsyningens
informasjonstjeneste
Ulf Rilse
Fellesutvalgets formann

Som me alle kjenner til, vert det i sam-
band med dei fleste vasskraftprosjekt
bygd vegar.

Ved Tokke-verkene har dei tilsette
kritisert det dårlege vedlikehaldet av
desse vegane. Ikkje er det berre ei pla-
ge å køyre på desse vegane i samband
med arbeidet, men som tilsette ved
Tokke-verkene føler me det og som ei
påkjenning å høyre på all kritikk som
vår arbeidsgjevar Tokke-verkene vert
utsett for frå lokalbefolkningen og
andre.

Dette var årsaka til at vedlikehaldet
av vegane vart teken opp i Arbeids-
miljøutvalet ved Tokke som sak 20/86,
og utvalet uttala:

Drift og vedlikehold av veler i drifts-
området er beskrevet i hefte Anleggs-
veier—driftsveier redigert av Thorleif
Hoff. Tokke-verkene har etter beste ev-
ne fulgt disse retningslinjer. For enkel-
te veiers vedkommende har dette ført
til at de er i dårlig stand. Dette er en
belastning for Tokke-verkenes om-
dømme, og de ansatte. Ledelsen ved
Tokke-verkene blir oppfordret til å ta
opp med Statkraft sentralt om disse
retningslinjer bør tas opp til ny vur-
dering.

Eg reknar med at dette også er gjort,
for i referat frå driftsmøte ved Tokke-
verkene 18. juni i år, er det referet
fylgjande:
Vedlikehold anleggsveier, Det har vært
befaring sammen med jurister fra ho-
vedkontoret. Det er ikke noe prinsipielt
nytt om dette spørsmålet.

Vår innsats av vedlikeholdet skal
dekke vårt behov. Arbeid utover dette
må eventuelt belastes vellag, hvor alle
brukere deltar.

Kva som er det juridisk korrekte, kan
og vil ikkje eg prosedere på, men slå
fast at kraftutbyggjaren Statkraft har
bygt og er eigar av vegane. (Jamfør
overskjønn Tokke-reguleringa av 1. juli
1961, side 8 pkt. 7.)

Det er klart at den store ferdsel på
anleggsvegane aukar trongen til ved-
likehald. Tokke-verkenes del av denne
ferdsel er liten, og eg trur at forholda
når det gjeld ferdsel er liknande i andre
kraftutbyggingsområder som ein kan
samanlikna. Så eg er forundra over å
finna at vegane til andre kraftutbyg-
garar her i nærleiken er av ein heilt
annan og betre standard når det gjeld
vedlikehald.

I juli i år køyrde eg vegen frå Nes-
flaten til Sandvatn tilhøyrande Røl-
dal— Suldal kraft, og den vegen var
nesten fri for vaskebrett og hol.

ORDET ER FRITT
Oppklaring av gasskraft-debatten
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Sundsbarm kraftverk har fire mann
heile sumaren til arbeid med vedlike-
hald. I 1985 nytta dei 648 000 kroner
og i 1986 850 000 kroner til dette ar-
beidet.

Sundsbarm kraftverk har ansvaret
for om lag 75 km veg. Til samanlikning
har Tokke-verkene om lag 100 km veg,
og bruka i 1984 kr. 159 183,87, i 1985
kr. 298 363,58 og i 1986 kr. 362 838,53
til slikt arbeid. Sundsbarm nyttar altså
mellom tre til fire gonger så mykje til 


vedlikehald pr. km veg som Tokke-ver-
kene.

Eg meinar ein må sjå desse vegane
som ein del av bedrifta Statkraft, som
må vedlikehaldast på lik linje med
kraftverk og administrasjonsbygg. Det
er difor uheldig for Statkraft sitt om-
dømme at dette arbeidet vert gjort så
dårleg som her ved Tokke-verkene,
særleg når ein samanliknar med kor-
leis private kraftutbyggjarar i nærlei-
ken gjer det.

Ein høyrer ofte frå enkelte politiske
grupper at staten driv dårleg og dyrt.
Eg håpar for Statkraft sin og min egen
del at dette ikkje er rett, men eg synest
grunn til å spørje. Er det dårlege ved-
likehaldet på Tokke-verkene sine vegar
ein måte å skaffe dokumentasjon for
den før nemde påstand om at staten
driv dårleg og dyrt?

Halvor Midtveit
Maskinmesterassistent
Haukelid/Kjela kraftverk

Brutal masteplassering
På den nye høgspentlinja som er under
bygging mellom Sunndalsøra og Giske-
mo (ørskog) i Møre og Romsdal, finn
ein denne masta. Den står plassert
midt i vegen for det som før var ein
flott panoramautsikt, på vegen over
Vistdalsheia mellom Eresfjord og Vist-
dal i Nesset kommune.

Av og til kan bilete ikkje vise den
fulle sanninga. Men det er tvert om
her. Kvar blir det av resultatet av alt
snakk om landskapspleie og skånsom
framferd i naturen?

Den storslåtte panoramautsikten frå
Vistdalsheia og rett mot Skjorta og
Russdalsnebba med Kanndalen, er et-
ter denne masteplasseringa fullstendig
øydelagt. Og diverre så står masta
trygt og solid plassert og det er lite ein
kan gjera. Den får imidlertid stå som
eit skrekkeksempel på korleis Statkraft
ikkje bør gjere det!

Bjørn Magne Øverås
Eresfjord

<ap
LriibÏ

Ella hjalp
oss barna
på sykehuset
I 1958 ble jeg lagt inn
på Ullevål sykehus,
Jeg var 11 år og det
var en sterk cipplevel-
se for en som aldri
hadde vært borte fra
mamma og pappa før.
Når visittiden var
over, så var den over,
hvor mye en enn
klamret seg•til mam-
ma og pappa. En ble
brutalt revet bort, og
en fikk ikke lov å grå-
te - for snille barn
gråter ikke - ble det
fortalt oss av per-
sonalet. Det var ikke
mye menneskelighet
og varme å finne hos
de ansatte.

Men det var et men-

neske som hadde tid
til  varme, og det var
vaskehjelpen på av-
delingen. Tanken på
henne kommer stadig
igjen. Hun var en
enorm stertte. Uten
hennes gdhet hadde
dette sykehusopp-
holdet blitt en enda
tristere opplevelse.

Jeg hadde min tre '
år gamle søster i na-
bosengen (det var en-
da verre for ,  henne).
Vaskehjelpen trøstet,
snakket med oss og
roet oss ned.

Derfor håper jeg nå
at noen gjennom
MOM kan hjelpe meg
å finne Ella Naurstad
(pikenavn?) igjen? Jeg
kan tenke meg at hun
er i femtiårene nå, og
jeg , minnes at hun
kom nordfra. Det
hadde vært så hyg-
gelig å fortelle henne
hva hun gjorde for to
fortvilte søstre i 1958.
MOM-red. har min
adresse og mitt tele-
fonnumrner.

BS.

Ella Naurstad ble etterlyst i Arbeider-
bladet i september i år. Det var sikkert
mange som kjente den unge damen i
1958. Men 30 år er lang tid, mye vann
er rent i havet siden den gang. Hvor er
Ella fra Ullevål sykehus i dag?

Hun er funnet! Hun arbeider i Stat-
kraft! Ella, hvilken Ella? Jo, Ella Dyb-
dahl i OAF, selvfølgelig. Det er vel nep-




pe noen som har sittet i kantinen og
ikke hørt hennes smittende latter, eller
vært innom Sak-arkivet for personal og
juridisk og sett hennes blide åsyn.

Ella begynte i NVEs kantine i 1973.
Hun var også en tid i Postekspedisjo-
nen. Fra 1983 var Ella å finne på Rekvi-
sitalageret i Statskraftverkene, hvor
hun delte ut både rekvisita — og smil
og latter. Fra september i 1986 har Ella
arbeidet i OAF som arkivmedarbeider.

Ella har tatt kontakt med den «for-
tvilte 11-åringen», som nå er en dame i
40-årene, og gjensynet var både røren-
de og morsomt. —Det var som to venn-
inner som møttes etter mange års at-
skillelse, forteller Ella.

Georg Brandes ord: I dag kan du leve
slik at noen i kveld er glad for at du er
til, synes Fossekallen må passe godt til
Ella og hennes alltid smilende hjelp-
somhet.

Aud Berg
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Gullkanta laks
Då det er underteikna ved Vestlands-
verkene som er opphav til mediaopp-
slag om Suldalslågen og «gullkanta
laks», vil eg gjerne kommentere Jostein
Nordland sitt lesarinnlegg i dette num-
meret av Fossekallen.

Det er rett at utsleppet til Suldalslå-
gen er redusert etter utbygging, frå
3 000 millioner kubikkmeter i eit nor-
malår til 1 400 millioner kubikkmeter.
Dette som følge av Stortingsvedtak og
ønsket om tilgang på ny kraft. Denne
føresetnad må ein ha som utgangs-
punkt når ein skal drøfte ulike sider
ved reguleringa.

På det aktuelle tidspunktet i august i
år, rekna vi ut at tilsiget ville vore 25
m3/s utan nokon form for regulering av
Ulla —Førre-anlegget og Roldal-Suldal
Kraft A/S, altså under halvparten av
pålegget. Dispensasjon om redusert ut-
slepp i tørre år er ikkje gitt i vårt regle-
ment. Dette er ikkje uvanleg andre ste-
der, for eksempel i Roldal-Suldal Kraft.

Vi måtte altså i august tappe frå
Blåsjø gjennom Saurdal og Kvilldal
kraftstasjonar. Dette gav oss rett nok
inntekter, men desse ville vore større
ved vinterproduksjon. Det bør her opp-
lysast at statskraftprisen om somma-

ren (tida 1. mai til 31. september) er 8,5
øre/KWh, medan vinterprisen er 17
øre/KWh. For ikkje å ta for hardt i, var
det halvparten av denne skilnaden vi la
til grunn då vi rekna ut vårt tap til en
halv million kroner pr. døgn.

A trekkje den slutning at dette ville
kunne medføre eit tap på 30 millioner
kroner fram til 15. oktober, var ikkje
gjort av oss. Vi hevda at dette var lite
sannsynleg, då vi har erfaring for at det
kjem regn på Vestlandet om hausten
(noko som har slått til også i år).

Som Jostein Nordland ganske riktig
peikar på, skal Blåsjø vera eit stabbur
for Norge i tørre år. Det er plass til tre
års tilsig, 3 105 Mm3, og maskinkapasi-
teten er slik at heile årstilsiget kan
kjørast ut på to og en halv måned. Og 


då sjølvsagt om vinteren, når behovet
er størst. Heile Blåsjø kan tømmast i
løpet av to vintrar (aktuelt ved to tørre
år etter kvarandre). Det er investert
milliarder av kroner i damanlegg oppe
på dette fjellplatået. Skal desse inves-
teringane kunne forsvarast, må det
leggjast opp ein kjørestrategi som skis-
sert ovanfor.

Statkraft arbeider aktivt med å finna
gode løysningar på problema som har
oppstått for laksen, og er svært interes-
sert i konstruktive innspel i debatten.
Når Nordland nå kan dokumentera
opp mot 50 prosent reduksjon i lakse-
produksjonen, er dette nytt for oss. Dei
opplysningar og dokument Statkraft
sit med om tilhøvet, tilseier ein 50
prosent reduksjon i produksjon av lak-
seungar. Ut frå dette er det vanskeleg å
seia noko eksakt om reduksjon i den
totale lakseproduksjonen (årleg produ-
sert og oppfiska laksebiomasse).

Avslutningsvis må det seiast at kop-
ling mot hjerte- og hofteoperasjoner
samt påstand om lakseutrydding, ikkje
har sitt opphav ved Vestlands-verkene.

Jan Alne

Statkrafts historie
et er nå besluttet å sette i gang et
stort prosjekt for å få skrevet «Stat-

krafts historie». Dette er ikke noen ny
tanke, men hittil har ikke tiden vært
moden.

Saken ble blant annet reist i Fosse-
kallen nr. 9/1983: «Kanskje er Stats-
kraftverkenes virksomhet for stor til en
bok? Burde vi i stedet skrive en bok for
hvert kraftverkkompleks? Noreboka
ble utgitt i 1932 og er fremdeles vår
eneste».

For hele gamle NVE har vi «Elektrisi-
tetslandet Norge» (1971), men disse
om lag 200 sidene monner lite.

skrive Statkrafts historie er en stor
oppgave. Man må derfor unngå ørkes-
løse diskusjoner om hva som skal tas
først. «Historien blir aldri skrevet fer-
dig», sier historikere, så det viktigste er
å komme i gang. En vanlig diskusjon
blant historikere er: Hva kommer først
av rikshistorie og lokalhistorie? Den
tilsvarende diskusjon hos oss ville bli
om Statkrafts historie eller det enkelte
utbyggingsprosjekt burde komme
først. Men svaret er at begge bygger på
hverandre.

Statkraft er en allsidig virksomhet,
og alt i bøkene kan derfor ikke interes-

Det er imidlertid ikke fremkommet
motforestillinger til følgende:

Muntlige kilder må utnyttes før de
blir borte
Anleggene må utnyttes før de av-
vikles

Vi har foreløpig tenkt oss følgende
prioritering:

De første etterkrigsprosjektene: Au-
ra, Røssåga, Innset og Tokke (Bind 1
i Statkrafts historie?)
Jostedal-utbyggingen.

Så tidlig som mulig må vi skaffe oss de
viktige fundamentene for arbeidet:

Illustrasjon: Ingrid Adeler.

Administrativ historie (Hvordan har
Statkraft vært organisert til forskjel-
lige tider?)
Bemanningslister
Arkivoversikt (Statkraft fikk nylig en
arkivutvikler, og det vil være til stor
hjelp for historieprosjektet).

Prosjektet har to mål. Det ene er å
skrive en eller flere bøker, og dette
arbeidet må ha en viss styring. Det
andre målet er å virke som inspirator
til historisk arbeide rundt omkring,
uten på noen måte å diktere.

Vi har allerede hatt en rekke kontak-
ter med historiske miljøer lokalt og
sentralt, og mange har vist interesse.
Det pågår bygdebokarbeide i flere av
våre tidligere og nåværende utbyg-
gingskommuner, og der kan det bli
samarbeide om å skaffe kildemateria-
le.

Hvilken målgruppe vil vi nå med
våre bøker? Er målgruppen for bred,
risikerer vi å skrive bøker ingen er for-
nøyd med. Jeg tror det er enighet om
at den viktigste målgruppen er våre
egne ansatte og pensjonistene våre.
Bøkene skal være en del av vår be-
driftskultur. Det kan også tenkes at
man skriver andre bøker for andre mål-
grupper.
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sere alle. Men man må legge vekt på at
de skal være lettleste. Samtidig ønsker
vi at de skal bygge på anerkjente his-
toriske metoder. Valg av forfattere må
derfor gjøres med omhu. Når det gjel-
der faghistoriske prinsipper, kan nev-
nes:

Dokumentere det man skriver.
Ikke bare fortelle  hva  som skjedde,
men  hvorfor.

Det må legges stor vekt på troverdig-
het. Vi må unngå mistanke om be-
stillingsverk. Her kan vi lære av enkelte
andre historieprosjekter de siste årene.

Prosjektlederens bakgrunn gjør at
man starter med vannkraftutbygging,
og bygningsingeniørenes rolle vil kan-
skje bli for stor. Men selvsagt skal all
vår virksomhet og alle våre yrkesgrup-
per være med etterhvert. Arbeiderbe-
vegelsens arkiv blir viktig.

Så til penger! Prosjektet kan ikke

gjennomføres uten at man har midler
til dette. Det er funnet en løsning for
1988, og i 1989-budsjettet vil det bli
satt opp som egen post.

Til slutt vil jeg komme med en ap-
pell: Dette skal ikke bare bli bøker  til
dere. Bøkene skal også være  om  dere
og forhåpentligvis av  dere. Hver på vår
kant kan vi gi bidrag til at man kan si i
ettertid om våre historiebøker: «Stat-
kraft kom sent, men godt».

Erik Tøndevold

Statkraft
Nyansatte:
Aalstadtrø, Roar S.
Albrigtsen, Sigmund
Arnesen, Freddy
Aspen, Bård
Blontegaard, Bård
Bjørbekk, Rolf Egil
Bjørnstad, Ruth
Bløtekjær, Siri
Bruseth, Alf Ivar
Brøste, Per
Bye, Sverre
Bøhle, Tormod
Dahlen, Håvard
Døsvik, Tore
Elvegård, Torstein
Fjelldal, Odd
Fosmark, Ane Guri
Grytangen, Tore 0.
Helmtun, Leif
Herheim, Marianne
Holen, Arne
Holthe, Wenche
Johansen, Jørgen
Johansen, Steinar
Johansen, Øystein
Jonskås, Trygve Ø.
Juliussen, Arnfinn
Kaupang, Pål
Knapstad, Arne
Knivskenes, Svein Asle
Krogsrud, Hans Petter
Kvernvold, Lars
Kvåle, Jon
Larsen, Ruth
Lervik, Kjell M.
Lillehammer, Bjøm
Lund, Tor

Avd.ing.
Ledningsmester
Driftsarbeider
Kontorleder
Avd. ing.
Fagarbeider
Driftsarbeider
Konsulent
Avd. ing.
Montasjeleder
Oppsynsmann
Avd.ing.
Avd.ing.
Førstekontorfulhn.
MasIdnmesterass.
Maskinmesterass.
Førstekonsulent
Avd.ing.
Bygningsformann
Kontorfullmektig
Maskinmesterass.
Førstekontorfullm.
Oppsynsmann
Driftsarbeider
Avd.ing.
Fagarbeider
Maskinmesterass.
Oppsynsmannsass.
Maskinmesterass.
Montasjeleder
Konsulent
Fagarbeider
Anleggsleder
Førstekontorfullm.
Avd. Ing.
Avd. ing.
Avd. ing.

NVE
Nyansatte:
Bjerkli, Sjur Arne
Christensen, Heidi
Diesen, Erling
Grorud, Christian
Hals, Anette Kristine
Jacobsen, Alice
Johnsrud, Anne Mette
Jonassen, John Ånon

Avd. ing.
Førstekontorfullm.
Generaldirektør
Overingeniør
Konsulent
Overingeniør
Kontorfullmektig
Konsulent




Mellerjord, Bengt Maskinmesterass. Rana-verkene




Olaussen, Kurt Overingeniør Alta-verkene




Pedersen, Anita Kontarfullmektig ØØ




Rasch, Hanna Alfheim Driftsarbeider Glomfjord-verkene




Rekdal, Solveig Kontorfullmektig Alta-verkene




Sagmo, Terje H. Stikningsformann AO-Midt-Norge




Steinhaug, Sissel Kontorfullmektig Innset-verkene




Sørgård, Jan Fagarbeider Østlands-verkene




Torp, Steinar Førstekonsulent ØØØ




Tveit, Aud Sissel Kontorfullmektig Vestlands-verkene




Ulvik, Arnold Anleggsleder Svartisen-anleggene




Vang, Robert Avd. ing. Innset-verkene




Venås, Johannes Fagarbeider Østlands-verkene




Voldsund, Dag-Hilmar Avd. ing. Rana-verkene

Jostedal-anlegget





Alta-verkene





Østlands-verkene Gått av med pensjon:




PBD Bakkelund, Kåre Oppsynsmann AO-Nord-Norge
PKE Ellingsen, Esther Driftsarbeider Glomfjord-verkene
Aura-verkene Holtungen, Kåre Maskinmesterass. Østlands-verkene
Glomfjord-verkene Iversen, Nils Oppsynsmann Kobbelv-anlegget
ØØØ Omnes, Karl M. Maskinmesterass. Glomfjord-verkene
Østlands-verkene Roghell, Gerhard Skiftleder Rana-verkene
Aura-verkene Steinbakk, Ludolv Nils Maskinmester Østlands-verkene
Kobbelv-anlegget





Østlands-overf.





Tokke-verkene





ØØR Sluttet:




Rana-verkene Aanes, Svein Avd. Ing. Østlands-verkene
Rana-verkene Berge, Øyvind Overingeniør Aura-verkene
Østlands-verkene Blix, Hans Otto Avd. ing. PKE
Glomfjord-verkene Brekke, Karen Kontorfullmektig Kobbelv-anlegget
Aura-verkene Bu, Stig Jarle Fagarbeider Vestlands-verkene
Vestlands-verkene Eilertsen, Reidar Overingeniør Kobbelv-anlegget
Aura-verkene Evensen, Stein Overingeniør Kobbelv-anlegget
OAF Henriksen, Harald N. Overmontør Østlands-verkene
Kobbelv-anlegget Holth, Helge Sjefingeniør DSS
Østlands-overf. Jordal, Kåre Kontorsjef DSØ
Rana-verkene Kveane, Arve Oppsynsmann Jostedals-anlegget
Østlands-overf. Lauritzen, Lauritz Avd. ing. Ulla-Forre-anleggene
Østlands-verkene Marstrøm, Tove Lill Ingeniør PBB
Jostedal-anlegget Mathisen, Klaus Førstekonsulent OPU
Rana-verkene Melstvelt, Sven Overingenlør Ulla-Førre-anleggene
Aura-verkene Monsen, Hege-Anette Førstekontorfullm. PG
ØØB Nerheim, Per Oppsynsmann Ulla-Førre-anleggene
Østlands-verkene Nielsen, Arne Roar Fagarbeider Østlands-verkene
Jostedal-anlegget Næss, Gunnar Overingeniør ØDS
Østlands-verkene Pedersen, Halvor Overingeniør PBB
AO-Midt-Norge Røneid, Asbjørn Ingeniør Jostedal-anlegget
Vestlands-verkene Vike, Hans Henrik Fagarbeider Vestlands-verkene
DDT Øxning, Kari Kontorfullmektig Kobbelv-anlegget




Meland, Pål Konsulent EEØ




Reenskaug, Oddbjørg R. Førstekonsulent VHD




Roschberg, Berit Førstekontorfullm. AA




Sagen, Jon Overingeniør EEØ

ESN Gått av med pensjo n:




VHI Hauge, Ragnhild Kontorsekretær VAA
NVE Mjørud-Gjulem, Åse Førstekontorfullm. VAA
ESS





EEØ Sluttet:




EFD Berge, Rune Overingentør VVK
VAA Kuvås, Arna Folden Kontorsjef EFA
Aø Rønningen, Eli Førstekontorfullm. EFA
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