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Dyrt å være fattig

«Høy og klar himmel. Støvlene knirker i snøen og kulda napper litt
kinnene. En riktig norsk vinterkveld. Men selv om det er vakkert ute,
er det deilig å komme i hus også. Sette kjelen på plata og stige inn i ei
lun stue. Krype opp1 sofakroken ved leselampa, trekke bena under
seg og ta fram ei god bok. Da er det godt å være til . . . »

Dette er teksten til en annonse for Statkraft jeg kom over nylig.
Illustrert av noen værbitte hustufter omkranset av snø og fjell. Den
mørke vinternatten bare brutt av varmen fra opplyste vinduer. En
diskret kraftledning i bakgrunnen.

Mye kan sies uten ord. Dette slo meg å være vannkraften i et
nøtteskall. I løpet av de siste decennier har lyset og varmen nådd de
fleste her til lands. Vi har gått fra nød til velstand og i dette arbeidet
har Statkraft spilt en vesentlig rolle.

Det er imidlertid viktig også å få frem detaljene i landskapet. Og her
trengs det ord. Massevis av ord. Heldigvis er det nå krefter i gang for
å få nedtegnet Statkrafts historie. En historie av «vesentlig betydning
for vårt lands utvikling» som politikerne ofte uttrykker det.

Mens kartleggingen av svundne tider går sin gang, skrives det igjen
historie i Statkraft. Startskuddet er gått for utbyggingen i Svartisen,
noe som preger dette nummer av Fossekallen.

I Glomfjord foregår arbeidet på tuftene av gamle kraftanlegg, så her
kan man bokstavelig talt se historiens hjul rulle. I Statkraft vurderes
det i dag om vi har råd til full utbygging av Stor-Glomfjord. Historien
burde si oss at vi ikke har råd til å la være.
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Stort flertall for
vannkraft

Et stort flertall av det norske folk
mener at vannkraftutbygging er
det suverent beste alternativ når
det gjelder å dekke et økende
behov for energi i de kommende
år. Dette er én av konklusjonene i
en undersøkelse Scan-Fact har
gjort.

SIDE 4
Takrenne på
Svartisen

Endelig kom Svartisen-anleggene
i gang! Etter nær ti års ventetid,
ble de første spadetakene gjort
juli i fjor, og en usedvanlig fin
høst og en mild vinter har gitt
Stor-Glomfjord-anlegget en knall-
start.

SIDE 6
På historisk grunn

Etterdønninger på
Fossvatn

Kontorbygget fra første anleggs-
tid i Glomfjord har fått sin renes-
sanse. Hundrevis av arbeidstimer
og 2,5 millioner kroner er nedlagt

denne restaureringen. Nå er
bygningen gjenoppstått som mø-
te- og informasjonssenter i Glom-
fjord. Resultatet er imponerende!

I april fjor ble det gjennomført et
rekordutslag på dypt vann under
Fossvatn ved Kobbelv-anlegget.
Jubelen var stor da forsøket lyk-
kes. Imidlertid fikk utslaget et
uventet etterspill. Et teknisk uhell
i forbindelse med utslaget har
gitt Kobbelv-mannskapene litt av
en jobb. Og her måtte det nytenk-
ning til.

SIDE 18

SIDE 22
Trolley-busser til
Nepal

De mange elvene i Himalaya gir
Nepal et kraftpotensiale på
84 000 megawatt, men foreløpig
utnyttes bare én prosent av dette.
Nå vurderer nepalske myndighe-
ter å ta kraften i bruk innen trans-
portsektoren, blant annet ved å
bygge ut landets trolley-bussnett.

SIDE 27
Statkraft

Fossekallen eies og finansieres av Statskraftverkene. Utgivelsen av tids-
skriftet forestås av administrerende direktør, Gunnar Vatten.

Synspunkter i artikler og innlegg står for forfatterens egen regning, og
representerer ikke nødvendigvis etatens syn.
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Pet norske foik foretrekkervannkrafturbygging
når det gjelder frerntidig dekning av kraftbe-
höVet.:

Et stort flertall av det nor-1.2å ske folk mener at vann-
kraftutbygging er det su-
verent beste alternativet når
det gjelder å dekke et øken-
de behov for kraft i de kom-
mende år. Men 60 prosent
mener også at gasskraft er
et akseptabelt alternativ.
Bare et fåtall er derimot vil-
lig til å godta kullkraftverk
som et alternativ for Norges
del. Over 90 prosent avviser
kjernekraften som en aksep-
tabei iosning her i landet.

nette er noen av konklusjonene i en
undersokelse Scan-Fact har gjort

for Elforsyningens Informasjonstjenes-
te. Opinionsundersokelsen viser også
at mer enn tre fjerdedeler av befolk-
ningen tror at elektrisitetsforbruket
om ti år vil være hoyere enn dag. Bare
hver sjuende person tror at kraftfor-
bruket vil stabiliseres og holde seg på
dagens nivå. Det er ingen som venter
at elektrisitetsforbruket vil synke.

Venter vekst
Undersøkelsen viser at folk flest har en
klar tro på at behovet for kraft vii øke.
Mer enn hver fjerde person sier at de
venter en vesentlig økning i elektrisi-
tetsforbruket. Samlet venter over 65
prosent avde somvar med i Scanact-
tindersokelsen, at behovet for kraft vil
oke de kommende ti år.

Dette kan ha sammenheng med at
folk, på det tidspunkt undersokelSen
ble foretatt, regfiet med storre okono-
misk ekst i denne perioden. Dette til
tross for at den politiske debattensam-
tidig ble dominert av synspUnkter som
gikk i retning av økonbmiske innStram-

ingstiltak i en eller‘annen form. Kom-
binert med de erfaringer som‘ viser at
e -forbruket kontinuerlig har økt, gir 


dette en„.sterk forventuinq om vekst.
—pet k*f også bety at folk flest ikke.......

bedr«iSe sitt egt el-
Iorbruk,'Sier direktør:Odd:..AbtatiaM$en

1••:en...kornmentarytil..:Under-
•sokelsen. •

.For.øvrig.er:::det..ffit.re.s.Sn't å merke

rtiene•venter at. behbvet for .kraft."Vil'• •...
••øke,.':.'ngen.:.partfer•:.:skiller:..Seg:.,':::..::denne" •
sammenhenTut'..,Men.det...fiertall.Sotn
venter..VekSt::;.i::.kraftførbtnket;:.fflx *kke..så
.:stort.:JSY....0T.Kriste4g •FolkeparQ,•$9
(k.anøre:Srtkr::: "

Vannkraftensuveren
Det er ingen tvil om at et suverent
flertall av det norske folk foretrekker
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To av tre nordmenn er villige til à akseptere
gasskraft som alternativ til vannkraft under
forutsetning av at dette blir billig energi.

vannkraftutbygging når det gjelder
fremtidig dekning av kraftbehovet. Ni
av ti nordmenn mener vannkraft er en
akseptabel måte å skaffe ny energi på.

Dette bekrefter altså det som flere
andre undersokelser har vist i de se-
nere år. I 1979, midt under Alta-stri-
den, sa 60 prosent av befolkningen at
vannkraft er en akseptabel energiform.
Senere økte dette raskt til 90 prosent.
Oppslutningen om vannkraft ser altså
ut til å ha stabilisert seg på et hoyt
nivå.

Dette betyr imidlertid ikke at et stort
flertall betingelseslost godtar vann-
kraftutbygging. Scan-Facts undersokel-
se viser nemlig at mange peker både
på positive og negative sider ved vann-
kraft. De fleste mener altså likevel at 


fordelene er storre enn ulempene. Det
at vannkraft ikke forurenser, blir frem-
hevet som positivt, mens neddemming
av natur betraktes som den viktigste
u empen.

Usikkerhet om gass
Scan-Facts undersokelse viser at 60
prosent er villig til å akseptere gass-
kraft som alternativ til å dekke et oken-
de behov for elektrisitet. Nesten 30
prosent har imidlertid ikke gjort seg
opp noen mening.

Av dem som er villig til å akseptere
gasskraft, oppgir et stort flertall at de
regner med at dette blir billig energi.
De argumentene som oftest blir brukt
mot gasskraft, er faren for forurens-
ning og eksplosjoner.

Bare vann og gass
Vannkraft og gasskraft er de to alterna-
tivene Stortinget vil stå overfor når
energimeldingen skal droftes til våren.
Dette er også de alternativer som ser ut
til å bli akseptert blant folk flest. Og
vannkraften står aliså fremdeles ster-
kest.

Ser vi på undersokelsen, burde ver-
ken kullkraft eller kjernekraft være ak-
tuelt i Norge.

Bare hver femte nordmann synes
kullkraftverk er en akseptabel måte å
produsere elektrisitet på. Nitti prosent
mener at kjernekraft er et uakseptabelt
alternativ i Norge. Motstanden mot
kjernekraft lå på dette nivået også et-
ter Tsjernobyl-ulykken i fjor. Halvannet
år etter den store ulykken ser altså ikke
motstanden mot kjernekraft ut til å
være svekket.

Opinionsundersokelsen viser at mer enn tre fierdedeler av befolkningen tror
at kraftforbruket om ti ar vil være hoyere enn i dag.
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Fire milliarder 1987-kroner til vannkraft i nord:

Reportasje ved: Trond Idås
Mette Kjeldsberg

Svein Erik Dahl/ Samfoto



Endelig kom Svartisen-anleggene i gang! Etter
nær ti års ventetid ble de
første spadetak gjort i juli i
fjor, og en usedvanlig fin
høst og en mild vinter har
gitt Stor-Glomfjord-anlegget
en knallstart.

Stor-Glomfjord utgjør den
største og viktigste delen av
Svartisen-anleggene, og
rundt fire miliarder 1987-
kroner vil dette anlegget
koste Mor Norge. Renter ikke
medregnet. Likevel god for-
retning, mener man i Stat-
kraft.

Rundt 250 mann er allere-
de på plass i Glomfjord og
Holandsfjord. Når anlegget
er på topp i 1991, regner
man med en arbeidsstokk på
over 1 100. I sju til åtte år
blir det hekljsk her oppe
uncler breisn.

—Gjennom «takrenne»-prosjekter får vi maksimalt utbytte av vannet. Det er

blant annet slike samletunneler for mindre bekker og elver som fremdeles

gjør det lønnsomt å bygge ut vannkraft, uttaler Olav Stokkebø. Han er

prosjektleder for Plandivisjonens «leveranse» til Stor-Glomfjord-anlegget.



—En uvanlig fin høst og en mild vinter har gitt
oss en knallstart her i Svartisen, forteller an-
leggsleder for Stor-Glomfjord-utbyggingen,
Arnold Ulvik. Foto: Trond Idås.

D a startskuddet for Svartisen-anleg-gene gikk i juli i fjor, var det etter
mange og lange år med planlegging,
prosjektering og politisk tautrekning.
Den søknad som Statskraftverkene
opprinnelig utformet, og som var klar i
1978, omfattet fem prosjekter som til-
sammen ville gitt de nordlige lands-
deler et krafttilskudd på 3 838 GWh.
Allerede ved behandlingen i NVE's ho-
vedstyre i 1984, ble det imidlertid klart
at det var stemning for å verne Salt-
fjellet og den vakre Saltdalen mot ut-
bygging, noe politikerne ga sin tilslut-
ning da hele utbyggingssaken ble be-
handlet i Stortinget 5. juni 1987. Ved
samme anledning barberte politikerne
også noe på de andre prosjektene, slik
at når man nå har satt i gang arbeide-
ne på Svartisen, er det med utsikt til et
kraftutbytte på «bare» 2 689 GWh.

Politikerne har imidlertid ennå ikke
helt sagt sitt i denne saken. Melfjord-
utbyggingen ble nemlig utsatt i første
omgang; den står på Stortingets dags-
orden nå i vår. Og for Beiarn og Bjøllå-
nes mangler det fortsatt utbyggingstil-
latelse.

Rike vannkrafttradisjoner
Byggearbeidene for Beiarn- og Bjøllå-
nes-prosjektene kommer derfor tid-
ligst i gang i 1990-årene, så aktiviteten
opp under Svartisens brekant er fore-
løpig begrenset til Stor-Glomfjord-ut-
byggingen. Det er dermed ikke sagt at
aktiviteten er liten, for Stor-Glomfjord
representerer cirka 65 prosent av den
totale Svartisen-utbyggingen — et av
de virkelig store anlegg i Statkrafts his-
torie.

Historie er det ellers nok av i Glom-
fjord. Svartisen-anleggenes admini-
strasjon har fått adresse ikke mange
hundre meter fra Glomfjord kraftverk
— et kraftverk som ble bygget i årene
1909-1914, kjøpt opp av staten i 1918
og satt i drift i 1920. Selv om Glom-
fjord-samfunnet i dag i hovedsak liv-
næres ved Norsk Hydros kunstgjødsel-
fabrikk, er det ingen tvil om at det var
kraftanlegget som i sin tid skapte
grunnlaget for industristedet innerst i
Glomfjorden. Og hvor man enn snur og
vender seg på disse traktene, ser man
da også fremdeles spor etter tidligere
utbygginger. Lokalmiljøet er forståelig



nok vennligsinnet overfor anleggsvirk-
somhet — den eldre garde rent ut sagt
entusiastisk.

For nå skrives det igjen historie —
Glomfjord skal utvikles til Stor-Glom-
fjord. Det ærverdige Glomfjord kraft-
verk, tegnet av domkirkearkitekt Olav
Nordhagen, og holdt i hevd i 75 år, skal
riktignok fremdeles produsere strøm,
men mesteparten av sine krefter må
det heretter avgi til det fremtidige
Svartisen kraftverk.

SVARTISUTBYGGINGEN
m=ER Stortingsvedtak 1987
	 Tidligere utbygginger
	 Under planiegging 1987/88boe
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Glomfjord kraftverk
pensjoneres
Reguleringsområdet for Stor-Glom-
fjord ligger i Meløy, Beiarn og Rana
kommuner, og her skal Statkraft nyt-
tiggjøre seg fallet mellom Storglom-
vatn og havnivået i Holandsfjorden.
Storglomvatn er allerede regulert, men
nå skal flere nedbørsfelt trekkes inn og
reguleringen av Storglomvatn skal
økes. Dermed vil man kunne øke kraft-
produksjonen fra de 900 GWh Glom-
fjord i dag produserer, til totalt 2 000
GWh. Mesteparten skal produseres ved

Lang«.
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14—RANA RANA KR.ST

17.10

tipp nær adkomsttunnelen. Ellers vil
bare kraftledningene og selve portal-
bygget bli synlig når anlegget en dag
står ferdig.

Svartisen kraftverk vil bli utstyrt med
to vertikale Francis-aggregater. Yteev-
nen for hver av dem er 350 megawatt,
og med slike rekordstore maskiner vil
Svartisen-verket kunne skilte med Nor-
ges største kraftaggregater.

Verdens høyeste
Men gigant-aggregatene blir ikke ale-
ne om å slå rekorder på Svartisen. Også
damanlegget ved Storglomvatnet og
selve kraftverksmagasinet aspirer til
slike noteringer. Ved utløpet av Stor-
glomvatnet er det i dag en betongdam
og en rekke bygninger og kraftlednin-
ger som inngår i driften av Glomfjord
kraftverk. Alt dette vil bli demmet ned
eller fjernet for å gi rom for den nye
Storglomvassdammen. Denne skal rei-
se seg to kilometer nedenfor eksis-
terende dam, og med sin høyde på 120
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Svartisen kraftverk i Holandsfjorden —
den gamle kjempen innerst i Glom-
fjord må etter 1991 klare seg med skar-
ve 100 GWh.

Svartisen kraftverk
Svartisen kraftstasjon får adresse Kilvik
i Holandsfjorden. Og sjeldent har man
funnet et mer treffende navn, for dette
er nasjonalromantikk på sitt beste. Bre-
tunger slikker fjellsidene helt ned til
havet, tinder reiser seg stupbratt fra
irrgrønn fjord, og dvergbjørk, lyng og
småfuru klamrer seg til den karrige
fjellveggen.

Stasjonen skal bygges 800-900 me-
ter inne i fjellet med portal i søndre
dalside, og steinmassene etter ut-
sprengningen av kraftstasjon og tun-
nelsystem vil bli planert ut i en flat, lav

Rundt 250 mann er nå i arbeid ved Stor-Glom-
fjord-anlegget. Denne gruppen grepa karer
hørte til de aller første som kom, og forskjærin-
gen til adkomsttunnelen ved Svartisens kraft-
verk var det de tok fatt på.
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meter og sitt volum på cirka 5,2 millio-
ner kubikkmeter, blir den verdens høy-
este steinfyllingsdam med asfaltkjer-
ne. Med en damkrone på 800 meters
lengde vil det ruvende byggverket do-
minere landskapet.

Sammen med en sperredam ved Hol-
mavatnet (1,2 millioner kubikkmeter)
vil Storglomvassdammen danne ram-
men om det nye magasinet. I dette vil
dagens regulering av Storglomvatnet
økes slik at det kan demmes opp 71
meter og senkes 54 meter. Dette betyr
en total regulering på 125 meter(!). Og
med en magasinkapasitet på hele 3,4
milliarder kubikkmeter vann, vil Stor-
glomvatnet i 1995 kvalifisere seg som
Norges største kraftverksmagasin.

Gråtåga med sideelven Vegdalselv.
«Takrenne sør» og «takrenne nord» i
Holandsfjord som omfatter to breinn-
tak, Fonndalsbreen og Engabreen, og
tilsammen 40 bekkeinntak, skal også
kreve sitt.

Tunnelrekord i Trollberget
Svært mye av tunneldriften skal foregå
med fullprofilmaskiner. Prosjektkoor-
dinator Ola Brekke, som til daglig sty-
rer virksomheten på Svartisen i tid og
økonomi, er begeistret for de mulig-
heter disse maskinene åpner for vann-

kraftutbyggere. —Jeg har fulgt utvik-
lingen fra knematere til fullprofilmas-
kiner. Takket være det nye utstyret kan
vi i dag drive inntil 13 kilometer tunnel
fra én stuff. Ved konvensjonell drift
gikk grensen ved rundt det halve, for-
klarer han.

Han legger til at man i forbindelse
med Stor-Glomfjord-utbyggingen vil
utnytte maskinene maksimalt. —Fra
tverrslaget i Trollberget skal vi drive 40
kilometertunnel med fire tunnelbore-
maskiner, noe jeg tror er europeisk
rekord fra ett tverrslag.

Madam Felle og hennes noe mindre

—Fra tverrslaget i Trollberget skal vi drive 40 kilometer tunnel med fire tunnelboremaskiner, noe
jeg tror er europeisk rekord fra ett tverrslag, forteller Ola Brekke. Han har tittel av prosjektkoordina-
tor og styrer daglig virksomheten på Svartisen i tid og økonomi.
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15 000 dekar under vann
Storglomvatn vil helt ut bli preget av at
det er et flerårsmagasin. Fra bunntap-
pet nivå vil det ta to år å fylle magasi-
net — under forutsetning av at alle
maskiner står. Når magasinet er fullt,
vil Storglomvatn og Holmavatn gå i ett
og 15 000 dekar av dagens landskap vil
bli lagt under vann; lykkeligvis et land-
skap med meget sparsom vegetasjon. I
de perioder magasinet må tømmes, vil
ytterligere 2 000 dekar av det som i
dag er sjøbunn, ligge i dagen.

Og skal Storglomvatn tjene sin hen-
sikt fullt ut, må det kunne manøvreres
uten særlige restriksjoner. Derfor må
man regne med store variasjoner i
vannstanden — magasinet vil sjelden
være helt fullt eller helt tomt.

Steinmassene til bygging av Stor-
glomvassdammen blir tatt fra et stein-
brudd inne i det fremtidige magasinet.

Madam Felle
Svartisen kraftverk skal sikres vannfor-
syning gjennom et omfattende tunnel-
system. Rundt 100 kilometer tunneler
skal bores og sprenges, får Fossekallen
opplyst hos anleggsledelsen. Tilløps-
tunnelen som fører vannet fra magasi-
net til fordelingsbassenget, blir cirka
6 000 meter lang og får et tverrsnitt på
57 kvadratmeter. Til denne jobben har
man sikret seg hjelp av Madam Felle —
tunnelboremaskinen som ble brukt til
de to Fløyfjelltunnelene i Bergen. Ma-
dam Felles borhode har en diameter på
8,5 meter.

Flest kilometer drar imidlertid de
omfattende vannoverføringene fra re-
guleringsområdet til Storglomvatn;
østoverføringen med Bogvasselv, Øvre
Blakkåga, Storåga med sideelver og

Også kvinner er velkomne ved Svartisen-an-
leggene, stikningsingeniør Grethe Mortensen fra
firmaet Hattfjelldal Maskinstasjon var en av de
første som tok sjansen. Vi traff henne på stik-
ningsarbeid i forbindelse med anleggsvegen fra
Kilvik til Storjord.



«kolleger» vil i stor utstrekning sette
sitt preg på hverdagen ved Svartisen-
anleggene. —På godt og ondt, mener
Brekke. —Når det går godt, represen-
terer tunnelboremaskinene en enorm
besparelse. Men skjer det noe som hin-
drer fremdriften for dem, kan vi få
store problemer, slår han fast.

Typisk norsk
Ellers er det vel kanskje «takrenne»-
prosjektene som er mest kjenneteg-
nende for Svartisen-anleggene. Tak-
renna i Holandsfjord er en drøyt 23
kilometer lang samletunnel som opp-
tar vann fra en rekke bekker og elver.
(Den blir altså ikke et skjemmende blik-
kenslagerarbeid i kant med breen, slik
en engstelig Bodø-journalist så det for
seg.) —Typisk norsk byggemåte, sier
prosjektleder Olav Stokkebø om Stor-
Glomfjord-utbyggingen. Han er pro-
sjektleder for Plandivisjonens «leveran-
se» til dette storanlegget.

Stokkebø tviler på om det ville blitt
noen utbygging på Svartisen dersom
det ikke hadde vært mulig å hente inn
vann gjennom takrenneprosjektene.
Hele 54 prosent av vannet til Svartisen
kraftverk hentes inn på denne måten.

Til tross for at det benyttes tradisjo-
nell norsk byggemåte ved Svartisen-
anleggene, er her nok av utfordringer,

—Her i Meløy er vi
vant til å ta imot
anleggsfolk, og
velkommen skal de
være, uttaler Meløy
kommunes fargerike
ordfører, Konrad
Fjellgaard. Foto:
Trond Idås.

mener Stokkebø. —Anleggsvirksom-
het i nærheten av isbreer krever alltid
ekstra påpasselighet, og fjellgrunnen
rundt Storglomvassdammen har vist
seg å være full av grotter. Her får vi
ekstra arbeid med å plombere skikke-
lig. I tillegg er vi jo spent på dette med
tunneldriften da, som ofte kan by på
overraskelser.

Fremdriftsplanen for tunneldriften
er 70 til 100 meter i uken. Et raskt
overslag viser at det vil ta 1 000 ma-
skinuker å arbeide seg gjennom de
nødvendige meter — hvis altså tunnel-
boremaskinene ikke streiker. Hvordan
kan dette bære seg økonomisk, spurte
vi Stokkebø.

—Vel, det er klart det er blitt svært
kostbart å bygge ut vannkraft i de se-
nere år, og kostnadsoverslaget for Stor-
Glomfjord-utbyggingen så langt lyder
på cirka fire milliarder 1987-kroner. Og
da er rentene ikke regnet med. Men
fremdeles er vannkraft en fornuftig in-
vestering, og da vil jeg gjerne frem-
heve takrenneprosjektene. Gjennom
slike oppsamlingssystemer får vi mak-
simalt utbytte av vannet, noe som selv-
sagt gir oss et godt økonomisk resultat,
sier Stokkebø.

Mange munner å mette
At det kan være dyrt å drive anlegg,
forstår vi når vi ser på bemannings-

planen på Svartisen. Antallet arbeids-
plasser ved Stor-Glomfjord-anlegget vil
gradvis øke til en topp på 1 150 i 1991.
Deretter blir det gradvis reduksjon
frem til avslutningen i 1995. Mange
munner å mette for Statkraft altså — i
mange år. At 40 til 50 prosent av det
bygningsmessige arbeidet vil bli satt
bort til private entreprenører, endrer
ikke dette bildet. Det er jo likevel ut-
byggeren som holder kosten.

I tillegg til de kostnader som er knyt-
tet til selve kraftanlegget, er det nok av
andre utgifter som må innkalkuleres.
Her skal blant mye annet bygges verk-
sted, lager og 40 permanente boliger i
Glomfjord. Arbeidssteder skal rigges
til. Det skal videre bygges kaianlegg
for transportskipet Elektron, og Stat-
kraft har sagt seg villig til å delfinansi-
ere en flystripe på Halsa. Anleggsadmi-
nistrasjonen har «kjøpt» seg lokaler i
Meløys nye kulturhus i Glomfjord for
den nette sum av kroner 2 675 000; og
så er det veg, vann og kloakk da. Kan-
skje særlig veger, som det må bygges
en anseelig mengde av, samtidig som
eldre veganlegg må rustes opp.

Som brødre vi dele
Nå skal ikke Statkraft betale hele mo-
roa. Som skikken er, får Nordland fyl-
keskommune anledning til å gå inn
som 30 prosent medeier. Dette betyr at
fylket får disposisjonsrett til 30 prosent
av kraften, men også at det må dekke
30 prosent av den nødvendige kapital
og de årlige driftsutgifter. Og det kan
nok holde hardt på et stramt fylkes-
kommunebudsjett.

Utgifter og ulemper til tross — i
Meløy kommune ble Stor-Glomfjord-
utbyggingen i sin tid enstemmig ved-
tatt. Den fargerike Meløy-ordføreren
Konrad Fjellgaard er da også stort sett
fornøyd med det utbyttet kommunen
har fått. —jeg synes vel kanskje at
næringsfondet på 15 millioner kroner
var noe i snaueste laget, sier Fjellgaard
idet han peker på at nesten hele kom-
munens fjellområde nå blir regulert.
—Men konsesjonskraften vil bli et
kjempemessig tilskudd til kommunen.
Den skal stimulere oss til økt innsats.

Meløy tar sats!
Et problem av positiv karakter som
Fjellgaard og hans medarbeidere er
opptatt av for tiden, er hvordan næ-
ringslivet i Meløy skal kunne slå mest
mulig mynt på anlegssdriften. —Vi må
være tidlig ute, slår ordføreren fast.
—Lastebileiere og folk innen bygge-
bransjen og handelsstanden er godt i
gang. Vi forsøker å etablere et kunde-
forhold — vel og merke til konkurran-
sedyktige priser.
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Flodbølgen av «innflyttere» til kom-
munen, rundt 1 100 mann i 1991, be-
trakter han ikke som noe problem.
—Her i Meløy er vi vant til å ta imot
anleggsfolk, og velkommen skal de væ-
re, sier Fjellgaard.

Ved hjørnestensbedriften Norsk Hy-
dros Glomfjord Fabrikker vil man i lø-
pet av kort tid måtte redusere arbeids-
stokken med 120 mann. Fjellgaard er
derfor kanskje spesielt glad for Stat-
kraft i disse dager. Anlegget er énting,
men ordføreren ser også frem til de
faste arbeidsplassene som vil bli etab-
lert i forbindelse med driften av kraft-
verket.

Svartisen-verkene og Kobbelv kraft-
verk skal nemlig styres fra administra-
sjonen i Glomfjord, og det vil bety en
økning i den faste staben her fra 10 til
25 personer. Det gamle Glomfjord
kraftverk og det nye Svartisen kraft-
verk skal videre ha et felles driftsperso-
nale, og man regner med at drift og
vedlikehold av disse anleggene, vil kre-
ve cirka 20 ansatte.

Helt problemfritt er Svartisen-utbyg-
gingen ikke for kommunestyret i Me-
løy. —Et av de problemer vi står over-
for i dag, er valg av trasé for 420 kV
høyspentledningen, forteller Fjell-
gaard. —Velger vi sydsiden av Ho-
landsfjorden, skjemmes mye av den
vakre utsikten fra kystriksvegen mot
Svartisen. Velger vi derimot nordsiden,
må høyspentledningene gå over taket
på gårdsbruket innerst i Kilvika. Der-
med skaper vi problemer for de fast-
boende, slår ordføreren fast. Kommu-
nen har ennå ikke fattet vedtak i denne
saken.

Knallstart på Svartisen
Mens politikerne strir med sitt — både
på riksplan og i lokalmiljøet, er imid-
lertid Stor-Glomfjord-anlegget godt i
gang. Kystriksvegen fra Glomfjord til
Holandsfjord som ble finansiert gjen-
nom tilskudd og forskudd fra Statkraft,
sto klar allerede i fjor sommer. I juli i
fjor startet arbeidet med selve anleg-
get, og en usedvanlig fin høst og en
mild vinter har gitt oss en knallstart,
forteller anleggsleder for Stor-Glom-
fjord-utbyggingen, Arnold Ulvik.

—Arbeidet med den 900 meter lan-
ge adkomsttunnelen til Svartisen kraft-
verk er vi kommet godt halvveis med,
det samme gjelder for vegtunnelen fra
Fykandalen til Storglomvatn. Av de
1 800 metrene denne tunnelen er pro-
sjektert til, har vi tilbakelagt cirka
1 100, sier Ulvik.

Videre kan han fortelle at vegen fra
anleggssenteret i Kilvik (Holandsfjord)
til arbeidsstedet på Storjord er ferdig,
og tverrslaget fra Storjord er man godt
halvveis med.

Madam Felle er ankommet fra Ber-

gen, og når dette leses er hun nok i full
gang. Hun tar fatt på en tunnel som
skal gå parallelt med adkomsttunnelen
— den såkalte kabeltunnelen. Fra sta-
sjonsområdet går hun videre med sin
hovedoppgave — tilløpstunnelen.

Tunneldriften er det ingenting å si
på. —Men også ellers er jeg svært godt
fornøyd med anleggsstarten, slår Ulvik
fast. —Bortsett fra noen brakker som
sto igjen etter arbeidet med Svartistun-
nelen, var det ikke mye som var gjort
her da vi kom. Nå er brakkerigger på
plass, og boliger, hybler og messe er
bygget. I det hele tatt har vi gjort unna
ganske mye. For tiden jobber vi dess-
uten med taubanen opp til Engabreen
og vegbygging inne i Trollberget.

Litt av hvert å pusle med for Ulvik og

hans for tiden 250 medarbeidere, altså.
Anleggsadministrasjonen har for øvrig
hatt det litt ekstra hektisk i den senere
tid. Grunnen er flytting av kontorene.
—Til å begynne med holdt vi til i den
75 år gamle slakterbutikken inne i Glo-
men, men nå er vi flyttet til hyggeli-
gere lokaler i det flunkende nye kultur-
huset, forteller Ulvik.

Noen silkejobb er det langt fra å
være anleggsleder, og Ulvik legger da
heller ikke skjul på at han har sitt å
gruble over. Sikring mot skredfare un-
der Engabreen og ubehagelige fore-
komster av glimmerskifer for å nevne
noe. Men anleggslederen er optimist,
og regner med å finne minst én god
løsning for hvert problem han støter
på de neste syv— åtte årene.

Inntil nylig fungerte det gamle slakterhuset i Glomen som administrativt senter for Svartisen-an-
leggene. Nå har Arne Knapstad og de andre funksjonærene flyttet over i Meløys nye kulturhus.
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—Glastnloger har glennom tidene utarbeidet en del teorier om hvordan
breene oppfører seg, men man har hittil ikke hatt muligheter til å teste disse i
praksis. Nå får vi altså anledning til å utføre prøver 180-200 meter under
Engabreens overflate, forteller Bjøm Wold som er leder for Brekontoret i
NVE.
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Wold er leder for NVE's Brekontor,og hulen skal brukes til forsk-
ningsformål. Resultatene vil være av
stor betydning for å forstå breens liv,
og i neste omgang smeltevannets løp
under ismassene.

Leting etter breelvene er i dag både
tidkrevende og kostbart. Problemet er
at isens trykk mot fjellgrunnen kan
presse elven vekk fra det «naturlige»
leiet. Man må derfor smelte seg tunne-
ler under isen for å finne vannet.

Før man kan gå løs på Engabreen fra
undersiden, må hovedtunnelen i tak-
rennesystemet stå ferdig. Først når ut-
slaget mot breen er foretatt, kan Bre-
kontorets folk sette i gang. De vil smel-
te seg en hule i ismassene — og tunne-
ler fra dette utgangspunktet.

Erfaring
—Bondhusbreen under Folgefonn un-
dersøkte vi på kryss og tvers på jakt
etter smeltevannet, forteller Bjørn
Wold. Det var i forbindelse med dette
arbeidet han fikk ideen om å etablere
et fast brelaboratorium neste gang
slikt arbeid skulle utføres. —Den gang
var vi for dårlig forberedt. Nå er det
hele godt planlagt — og også godt
mottatt såvel i NVE som i Statkraft.

Wold forteller at noe av problemet
med breforskning er at det ikke finnes 


empiriske undersøkelser som sier noe
om hvordan en bre oppfører seg under
ulike forhold. —Glasiologer har gjen-
nom tidene utarbeidet en del teorier,
men man har ikke hatt muligheter til å
teste disse i praksis. Vi fikk gjort en god
del interessante observasjoner under
den 160 meter tykke Bondhusbreen,
og i Frankrike er det gjort tilsvarende
undersøkelser under rundt 100 meter
tykk is. Her på Engabreen får vi altså
anledning til å utføre prøvene 180 —
200 meter under isens overflate, slår
Wold fast.

Store variasjoner
Wold forteller videre at isen kan opp-
føre seg høyst forskjellig på ulike ste-
der under breen. —Av den grunn smel-
ter vi tunnelene for å komme over et
størst mulig område, forklarer han.
—Problemet er at når tunnelen blir
mer enn 20-30 meter, arbeider ismas-
sene så kraftig for å presse den sam-
men, at det er uforsvarlig å bevege seg
stort lengre. Av den grunn håper vi på
flest mulig utslag mot breen, forteller
han.

Faste observasjoner
Observasjonene skal delvis utføres ved
permanent installerte instrumenter
som boltes eller støpes fast i fjellet.

Men også forskere som enkeltvis øns-
ker å benytte brelaboratoriet til et eller
annet formål, blir viktige i denne sam-
menheng. —Det er mange observasjo-
ner som kan være av interesse. Imid-
lertid vil vi i første omgang spesielt
være opptatt av hvilke utslag isens be-
vegelse, trykk og temperatur har for
stabiliteten av smeltevannsløpene un-
der breen, forteller Bjørn Wold. Han
presiserer at prosjektet fortsatt er helt
på planleggingsstadiet.

For å komme til og fra laboratoriet,
skal glasiologene benytte en tunnel
med tverrslag i brekanten. Wold håper
å få sprengt ut litt ekstra bredde et
sted, slik at breforskerne kan sette opp
egne brakker for instrumenter. Et sted
skal de jo også oppholde seg mens
undersøkelser pågår. Bjørn Wold reg-
ner med at undersøkelsene kan starte
rundt 1991. Av de fem millioner kroner
prosjektet antas å koste, skal Statkraft
betale i overkant av tre.

Der hvor måleutstyr skal monteres, må det
smeltes ut en hule i isen. Her har vi 160 meter
is over hodet som kontinuerlig presser hulen
sammen. Vel en uke etter at denne var forlatt,
var det fullt istrykk på alle måleinstrumenter.

ww.
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Avisome`°' SVARTISEN
Av Trond Idås

net gjelder som kjent å smi mens
jernet er varmt, og derfor skiftet

MeløyAvis navn til MeløyAvis SVART-
ISEN omtrent samtidig som de første
dynamittgubbene eksploderte i fjell-
skråningen under breen med samme
navn.

Denne lille ukeavisen med redaksjon
og egen pakkedisk i Glomfjord, håper
på gode tider nå som Stor-Glomfjord-
utbyggingen er i gang. —Vi er først og
fremst et organ som skal virke sam-
lende i Meløy kommune, forteller re-
daktør Dag Tessem. —Ingen utpreget
nyhetsavis — men et blad som forteller
om forandringene i kommunen. Enten
det er Statkraft, Norsk Hydro, Meløy
kommune eller foreningslivet som står
for disse.

Opplaget nærmer seg 2 000, og Tes-
sem regner med økning, også som en
følge av anleggsarbeidet. —Alle som
oppholder seg her i kommunen vil ha
glede av avisen vår. Den er en grei
inngangsport til hva som skjer, eller
hva som skal skje de neste dagene. Vi
har et meget aktivt foreningsliv her i
distriktet, som også anleggsfolk vil ha
glede av. Gjennom SVARTISEN kan det
opprettes kontakt.

Tessem understreker at en positiv
vinkling er spesielt viktig for en «num-
mer to avis» som SVARTISEN. —Res-
ponsen gjennom leserinnlegg og tele-
foner viser at vi dekker et behov. Nå
håper vi bare at Statkrafts ansatte vil
være med på å prege det nyhetsbilde
vi skal dekke, sier redaktør Dag Tes-
sem.

MeløyAvis SVARTISEN's redaksjon, bestående av
Marianne Hegge, Anne Elin Sørheim og Dag
Tessem, håper Statkrafts ansatte vil være med
på å prege det nyhetsbildet avisen skal dekke.#
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Interiørarkitekt Kristin Kjelstad og arkitekt Bjørn Håvard Stamnes har vist respekt for fortiden i sitt
arbeid med restaureringen av kontorbygget i Glomen. Her slapper de av i salongen.

ærmere tre år har det tatt, og 2,5
IN  millioner kroner har det kostet.
Hundrevis av arbeidstimer er nedlagt
her av ansatte ved Glomfjord kraftverk.

Restaureringen er en del av et prøve-
prosjekt der man tar sikte på å bevare
gamle kraftmiljøer. I tillegg til kontor-
bygget er de fleste av boligene på Jæra
restaurert. Likeså er kraftstasjonen be-
vart, og den er med sine 75 år én av de
eldste norske kraftstasjoner som frem-
deles er i drift.

Erling Nystad er ansvarlig for res-taureringsprosjektet. —En utrolig
spennende og interessant oppgave, si-
er han. —En omfattende restaurerings-
oppgave med såpass frie tøyler får man
ikke mer enn •11 gang i livet.

Restaureringen av kontorbygget er
gjennomført i to faser. Første bygge-
trinn besto i å restaurere første etasje.
Her er det blitt møtesal, kontor og
salong. Etter at dette sto klart, kom det
klarsignal om å fortsette med andre
etasje. Spisesal, kjøkken og salong sto
ferdig sist høst.

Abeidet er utført i «gammel» stil —rettledet av interiørarkitekter, og
også det nyinnkjøpte møblementet er
håndplukket. Her skulle det opprinne-
lige miljøet gjenskapes.

En virkelig kuriositet er det møte-

rommet som er innredet i kontorbyg-
gets gamle safe. Store verdier, i hvert-
fall rent fysisk, er tydeligvis oppbevart
gjennom tidene bak den massive jern-
døren. I dag er det plassert en sofa-
gruppe inne i safen.

Det er duket for møte- og informasjonsvirksomhet i det restaurerte kontorbygget. Ved Glomfjord-verkene oppfordrer man Statkraft til å gjøre seg nytte av
det. Bildet er tatt fra spisestuen mot peisestuen i annen etasje.



Erling Nystad har vært byggeleder for restaureringen av huset. —En utrolig spennende og interessant oppgave, uttaler han til Fossekallen.

Også mindre gjenstander har fåtfen
ny glansperiode etter restaureringen.
For eksempel en taklampe som har
tilbrakt atskillige tiår i bygget, før den
ble flyttet til en brakke oppe på fjellet.
For så i disse dager atter å kunne lyse
opp en av salongene i møte- og infor-
masjonssenteret.

På forværelset er den gamle kontor-
pulten bevart. Likeså et vakkert utskå-
ret skap, samt en del protokoller og
tegninger. Veggene rundt om i rom-
mene er i stor utstrekning smykket
med gamle fotografier og tegninger
fra tidligerer utbygginger. 


1V1aken til dette finnes ikke andresteder i Norge, sier driftsbesty-
rer Thorleif Jenssen ved Glomfjord-ver-
kene. Han håper at Statkraft vil gjøre
seg nytte av de fascilitetene det gamle
kraftmiljøet i Glomfjord nå kan by på i
forbindelse med møtevirksomhet og
representasjon. —Spesielt med tanke
på utenlandske gjester, mener Jenssen.
—Glomfjord er i dag norsk kraftutbyg-
ging i et nøtteskall. Her kan vi by på alt
fra det eldste til det mest avanserte,
sier han.

Selveste Gunnar Vatten kastet glans over den offisielle åpningen av det nye møte- og informasjons-
senteret i Glomfjord den 13. november i fjor. Her flankert av driftsbestyrer Thorleif lenssen ved
Glomfjord-verkene (t.v.) og anleggsleder for Stor-Glomfjord-anlegget, Arnold Ulvik.
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ETTER NINGER
PA HISSVATN
Ved Jan Kristiansen, Ing. Chr. F. Grøner A/S

Fossvatn ved Kobbelv-an-1' legget har vært sentrum
for stor interesse. Det var
nemlig her norske anleggs-
arbeidere og ingeniører i
april 1 fjor satte ny rekord i
utslag på dypt vann. Da ut-
slagssalven gikk og vannet
steg — og sank — slik det
var forventet å gjøre, var det
mange som trakk et lettel-
sens sukk. Litt for tidlig kan-
skje — for her kom uventede
etterclønninger.

Et teknisk uhell i forbindel-
se med utslaget har gitt

4<obbelv-mannskapene litt av
en jobb. Nytenkning måtte
til, og de erfaringer man her
høstet, bør ktinne komme
både drift og anlegg til nyt-
te ve(L inspeksjoner og job-
ber som skal utføres under
vann.
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Det meget omtalte rekordutslaget under
Fossvatn ved Kobbelv-anlegget i april i fior,
fikk uventede etterdonninger.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

For å dempe oppsvinget 1 sjaktenved utslaget på Fossvatn i april i
fjor, ble det montert en midlertidig
strupning av stålbjelker (figur 1 og 2).
Disse ble festet med tre fjellbolter
hver ende. Oppstrøms revisjonsluke
skulle etter planen kunne passere fritt.
Ved å sette revisjonsluken etter utsla-
get, skulle sjakten kunne tømmes og
strupningen fjernes.

Horisontal kraft
gir komplikasjoner
Horisontalkraften fra oppsvinget etter
utslagssalven flyttet imidlertid den

nærmeste bjelken cirka 11 cm opp-
strøms slik at den sperret for reisjons-
luken (figur 3). Med markører på luken
ble bjelkens beliggenhet bestemt. Ved
hjelp av undervannskamera ble posi-
sjonen bekreftet og forholdene rundt
inspisert.

Skulle man kunne foreta restmonta-
sje i sjakten, var det nødvendig å tørr-
legge den. Det var med den høye vann-
standen i Fossvatn bare mulig ved å
sette revisjonsluken. Vanndypet i sjak-
ten ned til strupningen var cirka 90
meter, altså for dypt for konvensjonell
dykldng.
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Offshore-teknikk
Flere løsninger ble undersøkt og kost-
nadsberegnet, og valget falt til slutt på
en fjernstyrt operasjon som var utprø-
vet i offshore-virksomhet.

Det vi satset på, var en robot som
skulle kappe fjellboltene. Ing. Knut
Neergaard A/S i samarbeid med Stolt-
Nielsen Seaway Technology fikk job-
ben med å bygge det nødvendige spe-
sialutstyret, en arm som kunne beve-
ges ved hjelp av hydraulikk og elektro-
nikk (figur 4).

Spesialutstyr
Kamerainspeksjon viste at en stein på
cirka 50-60 cm i diameter hadde lagt
seg over fjellboltene på den ene enden
av bjelken. Steinen måtte fjernes, og til
dette formålet ble det laget en saks
som kunne styres til steinen med robo-
ten. Saksen ble strammet og steinen
løftet vekk ved hjelp av en vinsj i luke-
huset.

Det var trangt i sjakten og svært
liten plass til det nødvendige utstyret
til kutting av bolten. Dessuten var det
viktig at utstyret ble plassert slik at det
ikke ble knust av luken når denne skul-
le senkes.

En undervanns kraftpakke med hy-
draulikk ble plassert på toppen av lu-




ken sammen med kontrollenheten til
servoventilene. Under luken ble det
sveiset på stoppere som skulle hindre
luken i å komme for langt ned og
ødelegge roboten. Roboten ble lagt i
underkant av luken. En hydraulisk kut-
ter ble plassert på en brakett. Fjærbe-
lastning holdt et jevnt trykk på kut-
teren mot boltene.

Vi overvåket operasjonen gjennom
et kamera som var montert over kut-
teren og ett kamera på roboten.

Gjenstridig bjelke
Ved første forsøk ble avstanden for
lang til boltene og utstyret måtte jus-
teres til korrekt kutteavstand. Etter at
dette var gjort, ble tre 25 mm kamstål
kuttet på cirka seks timer.

Samme operasjonen ble gjentatt på
motsatte side, men det var tydelig at
bjelken sto i spenn, og kutteskiven ble
gang på gang overbelastet. Det oppsto
også lekkasjer på grunn av dette, og
det hydrauliske trykket sank. Den siste
kuttingen tok derfor 13 timer.

For å fjerne bjelken som nå var løs,
ble det konstruert to sakser som ble
sveiset fast på brakettene under luken
ved hjelp av en skrue. Et tauverk åpnet
disse saksene og et vinsjarrangement
lukket dem (figur 5).

Idet vinsjen ga strekk, oppsto det
brudd i sveisen på skruene. Dermed
kunne bjelken løftes opp. Passasjen i
lukesjakten var imidlertid for liten for
bjelken som satte seg fast i sjaktveg-
gen. Derfor ble denne satt ned og fri-
gjort. Under denne operasjonen var  én
av saksene blitt vridd og måtte re-
pareres.

Operasjonen lykkes
Forsøksvis ble bjelken flyttet inntil bjel-
ken ved siden av, men fremdeles var
det for trangt til at vi kunne få luken
ned. Via kameraet fant vi imidlertid et
hull i bjelken. Hullets diameter var 30
mm og med kamerakontrollen ble klo-
en gradvis flyttet bort til hullet. Ved et
spesielt grep i wiren ble kloen vridd på
plass i hullet og strammet til fra over-
flaten. Tre timer senere hadde vi fått
bjelken til overflaten og kunne løfte
den ut av lukehuset.

Revisjonsluken ble etter et par un-
derspylinger satt, og tunnelsystem og
sjakt kunne tømmes.

Selv om jobben i og for seg gikk
greit, viste den oss at her var det nød-
vendig med en omfattende utstyrs-
mengde og mange reservedeler. Den
vellykkede arbeidsoperasjon må like-
vel i hovedsak tilskrives et rutinert
mannskap.

Figur 4. Knut Neergaard A/S i samband med Stolt-Nielsen Seaway Technology bygget det nødvendige spesialutstyret, en arm som kunne beveges ved
hjelp av hydraulikk og elektronikk.

Statkraft

Fl
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•.F16.1 HORISONTALSNITT

FIG.2 VERTIKALSNITT 

(FtIR UTSLAGET)

111.11.111111:1
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£HOVED-



UKE

,

STALBJELKE HEB 500
2 DO. HEI3 600
3 FLATTSTAL
4 OPPTREKKSTANG HOVEOLUKE
5 FJELLBOLTER
6 FÖRING HOVEOLUKE
7 FDRING REVISJONSLUKE

Figur 3. Horisontalkraften fra oppsvinget etter
utslagssalven flyttet den nærmeste bjelken cirka
11 cm oppstrøms slik at den sperret for revi-'
sjonsluken.

HOVED- 1.REVI-
LUKE I SJONS-

LUKE

FIG 3 YERTIKALSNITT
(ETTER UTSLAGET )

Figur 5. For å
fleme bjelken, ble -
det konstruert to
sakser som ble
sveiset fast på
brakettene under
luken ved hjelp av
en skrue. Et tau-
verk åpnet disse
saksene og et
vinsjarrangement
lukket dem.

Figur 1 og 2. For å dempe oppsvinget i sjakten
ved utslaget, ble det montert en midlettidig
strupning av stålbjelker. Disse ble festet med tre
ffellbolter i hver ende. Oppstrøms revisjonsluke
skulle etter planen kunne passere fritt. Ved å
sette revisjonsluken etter utslaget, skulle sjakten
kunne tømmes og strupningen fjernes.

PAKNING PÅ LIXE

POSISJON PÅ KLOEN

LUKE

STOPPER

LØFTEWIRE

FØRING

0 H- BJELKE

FØRINGSTAU

KAMERA
HULL I
BJELKE

FIG. 5
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NTH-forsker med avhandling om nedbryting av kontakter

KONTAKIPHOSIIMIN
NYII ITS

Av Stein Arne Bakken

Hva skjer på mikroskala-nivå når en elektrisk
kontakt eldes og brytes ned.
I sitt arbeld for doktor inge-
nior-graden ved Institutt for
Elkraftteknikk ved Norges
tekniske hogskole har stipen-
diat Magne Runde (29) bi-
dratt til å kaste nytt lys over
dette fenomenet. Han har
påvist hvordan elektroner
«river løs» atomer i kontakt-
punktet slik at dette gradvis
mister sin evne til å lede
strom.

Mitt utgangspunkt for doktorgrad-arbeidet var å finne ut hvorfor
elektriske skjøter mellom elektriske le-
dere i aluminium er så mye dårligere
enn tilsvarende i kobber. Hvis vi kan
løse dette problemet, vil det være mu-
lig i større utstrekning å benytte elek-
triske ledere i aluminium, som er langt
rimeligere enn kobber, sier Runde. Han
har utviklet en unik metode for å påvise
og studere kontaktpunkter i elektriske
aluminiumskontakter i laboratoriet —
ved bruk av elektronmikroskop.

og mekaniske egenskapene i kontakt-
punktet dårligere, kontakten mister
ledningsevne, og dette kan gi varm-
gang og brannfare.

—Jeg har påvist dette fenomenet for
klealiserte kontakter under laboratorie-
forhold. Men det er rimelig å anta at
slike prosesser også kan foregå i prak-
tiske elektriske kontaktflater, og at
denne massetransporten kan være en
viktig mekanisme for nedbryting av
ledningsskjøter, termeringer etc, sier
Runde.

Bedre ledninger
Han legger til at en slik nedbryting
skjer over mange år og at det derfor vil
være svært vanskelig å studere feno-
menet utenfor laboratoriet — i virkell-

ge kontakter. Runde ser for seg.at hans
arbeid kan føres videre ved at Metoden
blir .brukf for å finfle. frem til bedre,
legeringer "I elektriske kontakter.

Tirsdag .15. desember i fkk forsvarte
Runde sin avhandling, sorn> har tittelert
«Material transport and related inter-
facial phenomena iii stationary alumi-
num contacts». Avhandlingen er resul-
tatet av et NTNF-prosjekt i regi av EF1
og Statkraft har støttet arbeidet økono-
misk. Runde er fra KritianSand, og er
utdannet .sivilingenior fra Allmennav-:
delingen, linjen for teknisk fysikk,, ved
NTH i 1984, Etter en kort "Pericide for .
firmaet Corrocean A/S i Trondheim, be-
gynte han i 1985 som stipendiat på,
Institutt for Elkraftteknikk. Rundes ar-
beid er tidligere omtalt I Fossekallen
nr. 5-6/1987.

Massestrøm av atomer
Han viser til at de strømførende areale-
ne mellom to elektriske ledere vanlig-
vis ikke er større enn noen mikrometer
og bare omfatter en brøkdel av kon-
taktflaten. Runde har påvist at strøm-
men av elektroner blir så konsentrert
at de «river løs» atomer på sin vei
gjennom kontaktpunktet. Det skjer alt-
så en massestrøm ved elektromigra-
sjon. Denne materialtransporten fører
til at det gradvis dannes et hulrom et
stykke inne den ene halvdelen av•
kontakten. Dermed blir de elektriske

Med dette bildet fra elektronmikroskopet kan stipendiat Magne Runde påvise hvordan elektronene
har «revet medi seg zinkatomer fra den nederste halvdelen av kontakten og over til den andre
halvdelen, som består av ren aluminfum. Vi ser at det er oppstått et hufrom nedenfor kontakt-
punktet.
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Da Kong Birenda av Nepal ble kronet 1975; han 22 tratley-busser i gave fra Kina. Na onsker Nepal å ntbygge ne
gffire seg mer.av sin rike tilgang på vannkraft: Foto: NTB:

tet av disse bussene for  å nyttig-

Kathrhandu (1PS/DhrUba Adhikary):
Kongerikec Npai i Hirnalaya ønker å
utbygge hettet aV trolleyA3USSer.: ArSa-
ken er:deh,lrike:tilgangeti:på vannktaft,::
og det faktum åt de -ielektriske:bussene
er ti14.ærint lydlose og ikke foruten-
ser.

De mange elvene i Hiraiaya git:Ne-
pal ø-t vånnkmftpotensiåle på rtifidt

gpo inegawatt. Foreløpig .J.tny4es
bare én p~it"av: Vanrikrafteri.

MyrWighetehe har: p1aner : om:å:for-
binde :fjethtliggende og:: velløse om-
råder i iw'We;'4.Red:hovedstaden.,':Det
fore11gger,!og*plåneropi å !)yg,ø uty:
j«rip:åne.4:;: Dette ::være: på
reduSere transportkostnadene

Den kanskje billigste måten å frakte
varer på i dette fjell-landet er å ta
bruk elektriske taubaner. Men landets
eneste taubane, som forbinder hoved-
staden med slettelandet mot 1ndia, er
dårlig vedlikeholdt og stopper derfor
ofte opp.

Gave fra Kina
Kina ga 22 trolley-busser i gave til
Korig Birendra da han ble kronet
1975. De grønne og hvite bussene har
gjort tjeneste i mange år, menifjor var
bare seks busser fortsatt i drift. Proble-
met har vært mangel på reservedeler
og dårlig vedlikehold,

tillegg har hovedstaden fått hard

konkurranse fra 50 dieselbusser, som
er en gave fra japan.

Miljøeksperter advarer imidlertid
mot bruk av diesel. Hovedstaden ligger
en gryte omgitt av høye fjell på alle

kanter. Dette gjør at luftforurensnin-
gen er et stort helseproblem i dag.
Elektriske busser er langt mer miljø-
vennlige.

Kineserne sendte nylig tre teknikere
fra Shanghai som reparerte de gamle
bussene. Takket være den kinesiske as-
sistanse, er i dag 14 av bussene tilbake
igjen på veiene. I tillegg har kineserne
laget en plan for videre utbygging av
trolley-bussnettet, som de nepalesiske
myndigheter interessert vurderer.
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Mona Solvang fra Grane:

O i ELSJENTE OG
EL-VINKSMONT1111

Tekst: Siv B. Westvik
Foto: Fritz Wahlstrøm

Torsdag 5. november1987 fikk odelsjenta
Mona Solvang fra Grane i
Vefsn fagbrev som el-verks-
montør i gruppe A. Som lær-
ling ved Rana-verkene var
hun en av 12 jenter som full-
førte denne utdannelsen i
1987. Dermed har vi fått 18
kvinnelige el-verksmontører
gruppe A her i landet.

Mona er altså &I av disse. Kanskjeei «rødstrømpe», tenkte jeg, for
jeg har jobbet en stund i det teknokra-
tiske miljøet. jeg forestilte meg at mitt
møte med Mona ville bli preget av fart
og sterke meninger om kvinner i
mannsdominerte yrker, kvinnesak og
likestilling. Men det ble det ikke.

Mona er ei ganske så vanlig jente, og
store geberder og ord er ikke hennes
stil. På spørsmål om hvorfor hun valgte
elektrofag, avslører hun at det hele
beror på en tilfeldighet.

—Da jeg søkte meg inn ved videre-
gående skole, var mitt egentlige ønske
noe så tradisjonelt som frisørlinja. Men
der kom jeg ikke inn. Som alternativ
hadde jeg satt opp grunnkurs elektro.
Der kom jeg inn, og dermed var den
saken avgjort, forteller Mona.

«Utilfredsstillende
garderobeforhold»
Etter at grunnkurset var avlagt, for-



søkte hun å skaffe seg noe arbeids-

I 1987 var det 12 jenter som tok fagbrev som
el-verksmontør i gruppe A. Mona Solvang var en
av dem, og hun mener at dette yrket passer bra
for jenter.

praksis for hun ønsket å fortsette med
videregående kurs 1 innen elektro-fag.
Men det var ikke så lett! Avslagene
kom på rekke og rad, og de fleste unn-
slo seg ved at «det dessverre ikke var
tilfredsstillende garderobeforhold».

Tre til fire år gikk. Litt skolegang og
praksis innen elektro ble det da på
Mona, inntil hun til slutt fikk kontrakt
som lærling ved Rana-verkene.

Gode år ved Rana-verkene
—Jeg visste ikke mye om elektro-faget
før jeg begynte ved Rana. Et skrujern
klarte jeg vel å håndtere, men ellers
var jeg temmelig grønn. Et søskenbarn
som er reisemontør, skrøt imidlertid
stadig av god fortjeneste og det fristet
jo ikke så rent lite, forklarer Mona.

Mona ser tilbake på sin læretid som
positiv. —Stort sett er det gått bra. Jeg
har fått den nødvendige opplæring, og
jeg har bodd godt. Til å begynne med
kunne miljøet virke noe tøft, så her 


nyttet det ikke å være fornem og prip-
pen. Men lærer man bare å svare med
samme mynt, er dette et godt miljø å
arbeide i.

«Spenning» fremfor
jordbruk
Ettersom Mona er odelsjente til et
gårdsbruk i Grane i Vefsn, spurte vi
henne om hun nå har tenkt å kombi-
nere elektro-arbeid og jordbruk.

—Noen gardkjerring blir jeg neppe.
Helst vil jeg arbeide som el- verksmon-
tør, og nå har jeg vært så heldig å få
arbeid ved Akershus energiverk.

Mona mener at arbeidet som el-
verksmontør passer bra for jenter. Gut-
ter har nok et fortrinn idet de aller
fleste av dem har større kjennskap og
mer erfaring i bruk av verktøy enn
jenter. Ellers krever arbeidet god fysisk
form både av gutter og jenter.

—Og dæm må ikkje va høv-veik! leg-
ger Mona til.

APRIL

1FREDAG

Frist for innsendelse av stoff til Fossekallen nr. 4/1988:
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En gang hørte faktisk Langerak kraft-verk med til et av de større kraft-
verk i landet — men det er lenge,
lenge siden.

Kraftstasjonen ble satt i drift i 1915.
Stasjonsbygningen er et unikum,
håndmuret av tilhuggen stein — og for
et håndverk! Det var vel ikke bedre i de
gamle slott og borger; og som en liten
borg ser den ut. Den bør absolutt fre-
des!

Grunneierne var flinke til å sikre seg
strøm som vederlag for avståelse av 


grunn og andre ulemper ved utbyggin-
gen av kraftverket. En grunneier had-
de visstnok hele 30 kW gratis strøm.

Som nevnt var dette en «tidlig» ut-
bygging, og til å begynne med var det
bare bygdene Longerak og Grendi som
fikk nyte godt av elektrisiteten. For
bygdene rundt omkring var denne
energikilden nokså ukjent. Gamle Ola
Langerak som residerte i «Innistog» —
hvor poståpneriet i bygda var, fortalte
om en mann fra Amli som kom på
besøk. Han var opp i under over «kor 


ljost dei hadde det» (det var sikkert den
gangen bare svake kulltrådslamper).
Så viser Ola ham at de også har elek-
triske ovner til oppvarming og slår på
en slik (det var et stort beist på 6 kW).
Nå var det slik med disse gamle ovnene
at det begynte å sprake og knitre i
varmespiralene etter som de utvidet
seg før ovnene ble skikkelig varme. Slik
var det med denne ovnen også. Da
utbryter Amlikaren: «Ja, høyr koss han
trekkjer».

Sigurd E. Hysjulien

Langerak kraftverk som ble satt i drift i 1915, er håndmuret av tilhugget stein. For et håndverk! Foto: Dannevig Foto.

HIYR KOSS HAN
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Nyansatte:
Adam, Said Ahmed
Alfheim, Monrad
Bergsrud, Birgitte Lowe
Bern, Vidar
Betten, Leif
Bjåen, Aslak
Boumlali, Angelo
Braathen, Frode
Bruun, Geir
Bull, Ivar
Doran, Brit Marie
Edvardsen, Kai Sondre
Eggerud, Frank
Falk, Jan
Førde, Elise
Guddal, Gøril
Haug, Rune
Holter, Odd G.
Homme, Tellev
Indseth, Hege
Johannesen, Arild
Johansen, Lars
Johnson, Torgeir

Tegneassistent
Driftsarbeider
Førstekontorfullm.
Avdelingsdirektør
Fagarbeider
Avd.ing.
Konsulent
Avd.ing.
Overingeniør
Avd.ing.
Førstesekretær
Fagarbeider
Fagarbeider
Avd.ing.
Overingeniør
Kontorsekretær
Avd.ing.
Avdelingsdirektør
Oppsynsmanns.ass.
Driftsarbeider
Overmontør
Overingenlør
Avd.ing.

PB
Glomfjord-verkene
PG
PE
Aura-verkene
Tokke-verkene
ØDS
Østlands-verkene
PKL
PEP
ØØR
Østlands-verkene
Østlands-verkene
Tokke-verkene
PGN
OAF
Østlands-verkene
PP
Jostedal-anlegget
Innset-verkene
Østlands-verkene
PBB
PBH

Kolltveit, Oddvar
Magnus, Sissel B.
Miljeteig, Leif G.
Neso, Anne Karin
Nikolaisen, Bernt M.
Nummedal, Geir
Ravnaas, Mette
Risløv, Ingebrigt
Rue, Frode
Rønning, Oddvar B.
Skårholen, Magne
Smitt, Marianne
Taaje, Geir
Tanung, Jon Thomas
Teigen, john Petter
Tveit, jan Olav
Vikan, Frode
Viveli, Georg
Øverland, Jarle

Gått av med pen
Knutsen, Knut Helge
Lillevold, Toralf
Stegegjerde, Aslaug

Sluttet:
Kristiansen, Fred W.
Larssen, Terje
Røed, Gunnar H.
Sagmo, Terje Harald
Svendby, Per
Teigmo, Solveig

Avd.ing.
Kontorfullmektig
Overmontør
Førstesekretær
Avd.ing.
AVd.ing.
Førstekontorfullm.
Overmontør
Driftsarbeider
Overingenlør
Fagarbeider
Førstekonsulent
Kontorsjef
Kontorsekretær
Avd.ing.
Avd.ing.
Fagarbeider
Overmontør
Avd.ing.

Ovennontør
Spesialarbeider
Førstekonsulent
Stikningsformann
Materialforvalter
Kontorsekretær

Breheim-verkene
OAF
Vestlands-verkene
Aura-verkene
PEP
DPL
ØIK
Breheim-verkene
Østlands-overf.
Østlands-verkene
Østlands-verkene
ØDS
ØIK
OAF
PEP
Vestlands-verkene
Aura-verkene
Vestlands-verkene
Jostedal-anlegget

Innset-verkene
Glomfjord-verkene
Breheim-verkene

Østlands-verkene
Innset-verkene
PGN
AO-MN
Svartisen-anleggene
OAF

sjon:
Fagarbeider
Skiftleder
Driftsarbeider

3x251+11
Den 24. april i fjor kunne overførings-
anleggene i Lillesand (AO-S) notere he-
le tre mann med 25 års sammenhen-
gende tjeneste ved avdelingen, nemlig
Hans Heggemsli, Halvard Skoland (f ak-
tisk 26 år) og Øyvind Bærhaugen. Felles
for alle tre er at de ble ansatt i svært
ung alder, og at de siden sammenhen-
gende har vært ansatt ved Overførings-
anleggene.

Hans Heggemsli startet som 17-
åring. Han har vært muskeggkjører, 


fundamentarbeider, sjåfør og lager-
mann. Han behersker det meste av det
som har vært og er av biler og belte-
kjøretøyer innenfor overføringsanleg-
genes virksomhet. Han kjører nå AO-S'
flaggskip Volvo FIR med firhjulshenger
— og han er en viktig brikke i AO-S'
transport og forsyningstjeneste.

Halvard Skoland har solid praksis in-
nen alle faser av ledningsbygging. Han
har vært fundamentarbeider, maste-
montør og linemontør, og han har del-




tatt på en rekke av de vanskelige høg-
fjellsledningene som er bygget i denne
perioden. Fra 1975 har H. Skoland vært
oppsynsmann.

Øyvind Bærhaugen har sin hoved-
praksis som muskeggkjører og funda-
mentarbeider. Han har også mye av
tiden vært tillitsmann og hovedverne-
ombud. Fra 1980 har han vært opp-
synsmann.

Jubilantene ble behørig feiret med
bløtkake og overrekkelse av gavekort.
Anleggsleder I. Gausland tok i sin tale
utgangspunkt i den kolossale utvikling
de respektive herrer har opplevd in-
nenfor ledningsbyggerfaget. Han tak-
ket for god innsats i 25 år, og ønsket
dem enda mange gode år i Statkraft.

I april i fjor hadde
disse tre herrer til
sammen 76 års
tjeneste i Statkra ft;
fra venstre: Øyvind
Bærhaugen, Halvard
Skoland og Hans Heg-
gemsII. Fossekallen
gratulerer, selv om
det er lovlig sent.
Foto: K. Heskestad.
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