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Forsking- og utviklingsarbeid (F oU]
nødvendig for framdrift og framgang

Dette nummeret av Fossekallen har fullt ut tema forsking- og utvik-
lingsarbeid (FoU). Vi presenterer eit utval av dei over hundre tiltaka
bedrifta er engasjert i. Vi ynskjer med dette å gje eit bilete av kvaliteten,
omfanget og breidda på dette særs viktige feltet.
Det overordna målet til Statkraft er å «._.bidra til en rasjonell utvik-

ling av landets kraftforsyning. . .». Alle gjeremål i bedrifta må til slutt
settast opp mot dette målet. Og eit av dei spørsmåla vi alltid må stille,
er: Kan vi gjera arbeidet vårt betre og annleis enn slik vi gjer det i dag?
Oftast er svaret «ja»—det er del av dei daglege utfordringane våre, det
jamne arbeidet. Men på mange område vert svaret «Veit ikkje». Vi har
synsing, og meiningane våre botnar i mange høve på meir eller mindre
sterk tru på kva som er beste løysinga. I slike høve er forskings- og ut-
viklingsarbeid (FoU) til hjelp. Det kan gje oss løysingar som gjer at be-
drifta samla kjem ut med eit betre resultat, teknisk og økonomisk.
FoU-arbeid er ein målsett, men søkjande aktivitet med eit usikkert

resultat. Det er ikkje alle F oU-tiltak som fører fram til betre løysingar.
Nokre gonger må ein i ettertid berre vedgå at utviklingsarbeidet ikkje
førte til noko, eller at resultatet vart negativt. Men andre gonger- og det
er nok tyngda- har arbeidet ført til viktige endringar i stort og i smått.
Ser ein på den store omsetnaden i Statkraft, er det klart at berre ei pro-
milles forbetring i produksjonssystemet vårt gir svært mykje.
Ein kan ikkje skilje FoU-omgrepet frå omgrepa kompetanse og kom-

petanseutvikling. Sjølv om eit F oU-tiltak ikkje direkte fører fram til det
resultatet ein ynskjer, er likevel sjølve prosessen kompetanseutviklan-
de. Kompetansehevinga kjem til nytte i andre samanhengar. Eit utvik-
lande miljø har og stort verd for rekrutteringa til Statkraft og for trivna-
den til dei som er tilsette her.
I ei tid med stagnasjon i vassdragsutbygginga her i landet, freistar

Statkraft (som del av Norpower) å auke eksporten av tenester til utlan-
det. I denne marknaden_er det ikkje nok med høg kompetanse. Her må
vi og liggje i framkant teknologisk. Vi må vera betre enn konkurrentane
våre. Slik kompetanseutvikling kan vi ikkje oppnå eller halde ved like
utan at vi er aktive innan FoU.
I dag vert dei fleste av budsjettpostane våre reduserte, men forsking

og utvikling er eit område der ein nok vil freiste å auke innsatsen i åra
som kjem. Statkraft sitt styre og leiinga legg stor vekt på dette, og det
vert arbeidd med planar om å auke FoU-innsatsen. Eit slikt framtidsval
vert gjort nett avdi ein skal leve opp til kravet om å «. ._ bidra til en
rasjonell utvikling av landets kraftforsyning. . .».

jfkjvø (jubel
I Instruks for Statskraftverkene, fastsatt av Olje- og Energidepartementet med virkning fra
15. oktober 1985, står det:
Statskraftverkene skal i samarbeide med norsk industri og forskning og med andre norske
interesser gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter som kan fremme rasjonell
produksjon og overføring av elektrisk kraft fra vannkraftanlegg og energiforsyningsanlegg
knyttet til andre energikilder.
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Tyngden av forsking- og utvik-
lingsarbeidet [FoUji Statkraft,
er naturlig nok innen det tek-
niske området. Men en del
skjer også innen det miljø-
faglige, bl.a. fiskeforsking.
Dette som følge av konsesjons-
betingelser. Vi lar embryoet
stå som symbol på at Statkraft
tar dette arbeidet svært
alvorlig.

Foto: Trygve Bølstad



Forskning er
lønnsomt!

HUI «ØRN»

erstatter massiv
«PAPEGØYE»

EPOKSY
fremtidens
rustbeskytter

Tøff test
på vidda

Norsk spiss-
kompetanse på
forbrennings-
teknologi

Hvorfor bruker Statkraft penger på
egen forskning når så mye arbeid på
samme feltet gjøres i utlandet? Opp-
nås det egentlig noen resultater? I så
fall, hvilken praktisk nytte har
Statkraft av dem? Noen av svarene
får du i vår samtale med FoU-koor-
dinator Per Spæren og FoU-planleg-
ger Thorleif Owren. Statkrafts ka-

belskip C/S Skagerrak nevnes som
resultat av FoU-arbeid.

Det ser ut til at en «ørn» om noe tid
kan komme til å erstatte den tradi-
sjonelle «papegøyen». I samarbeid

med Alcatel STK arbeider nemlig
Statkraft med å utvikle en ny type
line som kan erstatte 300 kV linene  ~
som altså har den festlige betegnel-
sen «parret» (Påipegøye). Dette kan

øke kapasiteten i overføringsnettet
med 40 prosent ved oppgradering av
spenningen til 420 kV.

Å  være vaktbikkje mot rust er ingen
spøk. Flatearealet på rør, luker og

turbiner i norsk vannkraftforsyning
utgjør en million kvadratmeter,

hvorav nesten halvparten ligger
innstøpt i fjell. Av denne millionen
tar Statkraft vare .på cirka halvpar-
ten. Rust i rør betyr dårligere kraftut-

nyttelse og mindre penger i kassa.
Valg av maling er derfor viktig.

Nesten ti år har det tatt, men snart er

Norges første snøradar klar for lan-
sering. Snøradaren revolusjonerer

dagens snødybde-målinger, som
fremdeles foregår med stenger,
blyant og vannfast notisblokk. Ved

hjelp av radaren blir det lettere å be-
regne vanninnholdet i snømagasine-
ne, utarbeide flomprognoser og drive
kraftverkene økonomisk.

I Norge regner vi med å ta i bruk
gasskraftverk fra midten av I990-

årene. Det forventes strenge krav til
utslipp av stoffer som kan påvirke
miljøet vårt fra disse kraftverkene.
Med gass som brensel gjelder dette i

første rekke nitrogenoksyder INOX).
Med ny forbrenningsteknologi kan
dannelse av slike stoffer enten
unngås eller begrenses betydelig.
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Av Tine Faltin

Hvorfor bruker Statkraft
penger på egen forsk-

ning når så mye arbeid på
samme felt gjøres i utlan-
det? Oppnås det egentlig
noen resultater? I så fall,
hvilken praktisk nytte har
Statkraft av dem? Svarene

finner du  i  denne samtalen.

De som er med: forskningsplanleg-
ger Thorleif Owren, fungerende
forskningskoordinator Per Spæren
og journalist Tine Faltin.

Intervjuer: Hvorfor bør Statkraft dri-
ve med forskning?

Owren (O): Statkrafts oppgave er å
bidra til en rasjonell utvikling av
landets kraftforsyning. Selv små for-
bedringer i produksjonssystemet
kan bety store gevinster. Årlig er
FoU-innsatsen cirka 30 millioner
kroner, og selv om vi ikke har eksakt
tallmateriale, er det klart at inntje-
ningen er stor.

Spæren (S): Forskning lønner seg!
Det viser en rekke av våre prosjek-
ter. Dessuten: kompetanse er ikke
noe som kan trekkes ut av en skuff
ved behov. Kompetanse må bygges
opp og holdes ved like. Det kan gjø-
res ved forskning. Når vi forsker,
oppnår vi både et resultat og en
kompetanseutvikling. Selv om re-
sultatet skulle være negativt, er sel-
ve prosessen alltid utviklende og
positiv.

I: Men det forskes i stor stil i ut-
landet. Kan ikke Statkraft dra nytte
av det som gjøres uten å bruke mas-
se penger på egen forskning?

O:  En stor del av de utenlandske
forskningsresultatene må tilpasses
vårt behov. Det krever ofte at vi må
fortsette der de andre slapp. Men
på flere områder ligger vi helt i
forskningsfronten.

S: Dessuten må vi delta aktivt for
å være med i «det gode selskap».
Noe annet og rent praktisk er at man
må fordype seg i et faglig proble-
mområde, for i det hele tatt å kunne
lese og dra nytte av forskningsrap-
portene fra utlandet.

Turbiner er sentralt i all vannkraftutbygging.
Her har vi fanget inn FoU-planlegger Thor-
leif Owren og FoU-koordinator Per Spæren i
et løpehjul. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

I: Kan dere gi et konkret eksempel
på et vellykket prosjekt?

S:  Kabeloverføringen til Danmark.
Å legge sjøkabler over så store strek-
ninger var et teknologisk gjennom-
brudd.

Bedre planlegging
I: Hvor lenge har forskning vært et
bevisst satsingsområde i Statkraft?

O:  Det er kun i de siste årene at vi
har hatt en planlagt FoU-virksomhet
av et betydelig omfang. Tidligere ble
det som i dag kalles FoU-prosjekter,
som oftest iverksatt i anleggsfasen.
Mengden av forskningsoppdrag har
lenge hatt nær sammenheng med ut-
byggingsaktiviteten.

S:  Endel av det som skjedde i
mellomkrigstiden og tiden etter 2.
verdenskrig fikk aldri betegnelsen
forskning, men var det likevel. Det
ble gjennomført prosjekter med høy
Vanskelighetsgrad og risiko, som ga
den kompetansen som er vår basis i
dag.

O:  Konsesjonsvilkårene er blitt
strengere. Det medfører at flere
problemer må løses i planleggingsfa-
sen. Dette betyr ikke at forskningen
er blitt dyrere, men at FoU-virksom-
heten nå er innarbeidet og synlig-
gjort i budsjettene.

I: Er organiseringen av virksom-
heten god nok?

O: Den ken bli bedre, men mye
har skjedd. Informasjonen er blitt
bedre, vi har oversikt over hva som
gjøres og vi unngår overlappinger.
Prosjektene må i større grad rettfer-
diggjøres økonomisk. Det er bra.
Dessuten har vi etablert en område-
inndeling for alle FoU-tiltak.

I: På hvilke områder gjøres det
størst innsats i Statkraft?

O:  På vårt basisfelt: vannkraft.
Prosjekter innen produksjon av
vannkraft og overføring av elektrisi-
tet utgjør over halvparten av vår
FoU-innsats. Dette er Statkrafts tra-
disjonelle hovedoppgaver.

Bra samarbeid

I: Statkraft er faglig oppdelt. Betyr
det at forskningen også blir det, at
folk istedet for å samarbeide har en
tendens til å «sitte på» sine prosjek-
ter?

S:  Dette er ikke noe utbredt pro-
blem. Snarere tvert imot, mange
kontakter er opprettet på tvers av
fagfeltene.

I: Bare en liten del av forskningen
skjer internt i Statkraft. Hesten utfø-
res av miljøer utenfor. Er Statkraft
fornøyd med sine samarbeidspart-
nere?

S: Ia. Forholdet til forskningsinsti-
tuttene er godt. Men samtidig er det
lett å låse seg fast i tradisjonelle for-
bindelser. Det kunne av og til vært
ønskelig å søke nye samarbeidspart-
nere.

O:  For de fleste oppdrag er valget
av samarbeidspartner selvsagt. Det
norske forskningsmiljøet er jo ikke
så stort innenfor våre hovedområ-
der. Men noen ganger bør vi nok se
oss litt mer om før vi inngår en
avtale.

I: Betyr det at Statkraft ikke er
oppfinnsom nok i valget av partner?

S:  I noen tilfeller, ja, Der det er
valgmuligheter, bør flere FoU-part-
nere trekkes inn i vurderingen.

O:  Samtidig krever det tid å bygge
opp kontakter. God kontakt og felles
problemforståelse er viktig. Det har
Statkraft funnet i SINTEF-gruppen.
Derfor undertegnet vi i 1987 en ram-
meavtale om FoU og en stipendiat-
ordning. Det sikrer Statkraft forsk-
ningsressurser, samtidig som SIN-
TEF får anledning til å planlegge
sin aktivitet og sysselsetting. Begge
parter er tjent med at samarbeidet er
blitt mer strukturert og målrettet.

I: Men bindes dere ikke da ufor-
holdsmessig mye til SINTEF-mil-
jØet?

S:  Nei, vi føler det ikke slik. En
viss grad av langsiktig planlegging er
nødvendig.

U'en viktigst
I: Rundt  60  personer i Statkraft er i
dag kontaktpersoner for FoU-pro-
sjekter. Driver disse forskning i or-
dets rette forstand?

O:  Nei, og det er heller ikke me-
ningen. Kontaktpersonene er gjerne
godt kvalifiserte personer med
konkrete faglige problemer. De vet
hvor skoen trykker, og de har kom-
petanse til å styre eller følge med i
FoU-oppdraget.

S:  I FoU- begrepet er U'en det klart
viktigste i Statkraft. Vi prioriterer
systematisk arbeid som anvender
eksisterende kunnskap. Grunnfors-
kningen overlater vi til andre.

I: Betyr det at forskningen i Stat-
kraft får mindre preg av sjansespill?

S:  Ia, det vil jeg si. Våre FoU-
prosjekter har ikke større risiko ved
seg enn gjennomføringen av våre
tekniske mest avanserte prosjekter.

O:  Jeg vil si at forskning ofte er et
sjansespill. Man kan aldri være helt
sikre på utfallet. Uansett får vi iall-
fall en kompetanseheving.

I: Hva er viktigst, kompetanseut-
viklingen eller resultatene?

S:  Resultatene. Samtidig ønsker
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jeg meg en dypere forståelse for be-
tydningen av kompetanseutvikling.

O:  Kompetansen er viktigst. Den
er uunnværlig i vår organisasjon. Det
betyr ikke at man bare skal forske i
vei. Alle prosjekter må være doku-
mentert og begrunnet fornuftig.

I: I dag brukes det årlig rundt 30
millioner kroner på FoU i Statkraft.
Er dere fornøyd med det som gjøres?

O: Min oppgave er å være ambi-
siøs. jeg må innrømme at det finnes
prosjekter som jeg ville brukt rød-
blyanten på. Men de fleste av våre
100 prosjekter er godt begrunnet.

S: jeg synes vi er kommet et godt
stykke videre siden omorganise-
ringen av Statkraft. Og da tenker jeg
både på organiseringen av FoU-virk-
somheten og på kvaliteten av arbei-
det.

Fra FoU til FUD?

I: Hva gjenstår før dere er fornøyd
med virksomheten på F oU-områ-
det?

O: Demonstrasjon! jeg vil gjerne
omdøpe FoU til FUD: forskning,
utvikling og demonstrasjon. Vi må i
større grad vise hva som er oppnådd.
Forskningsresultatene må presente-
res i en mer tilgjengelig form, ikke
bare skrives for andre forskere og
gjemmes i All-permer. Utvikling av
prototyper kan også være aktuelt.

S: Forskerne må markedsføre
resultatene, vise både den kort-
siktige og langsiktige effekten, og
ikke minst at forskning er lønnsomt.

I: Statkrafts forskning er problem-
rettet. Den skreddersys selskapets
behov ut i fra eksisterende proble-

mer. Har resultatene som oppnås
noen langsiktig effekt av betydning?

S: Forskning gir som regel gevinst
først på lengre sikt. Slik er det også
hos oss, men vi er ikke gode nok på
langsiktig strategi.

I: Burde det ikke være deres opp-
gave å ta initiativ til en langsiktig
forskningsstrategi?

S+O: jo, vi arbeider med saken.

«Kompetanse kan ikke
dras ut av en skuff»

Statkrafts C/S Skagerrak er et av verdens største kabelskip, og er blitt brukt i flere utenlandske oppdrag. Foto: Alcatel STK.
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Statkrafts Gjerde & Holten:

//7te/m§’0/M/ /We/6336

øfiflkezfs fi/Zsfiø/f/d
/M765 szfimfq km’/re

Ved Tine Faltin

På Husebybakken, med
utsyn over Oslo-gryta,

holder Ole Gjerde og Lars
Holten hus. Så sant de ikke
er  i  Rio, San Fransisco

eller Montreal for å legge
fram siste nytt om tilstands-
estimering i  kraftnettet. De
to overingeniørene i Drifts-
divisjonen  i  Statkraft er
Norges ukårede mestere i
måling av kraftrikets til-
stand. Nå har Gjerde og
Holten satt sluttstrek for et
åtte-årig prosjekt. Resultat:
blant annet en ny måle-
metode som vil gi mer
økonomisk drift av nettet.
- Vi er fornøyd, smiler de
to, som begge er tilknyttet
Statkrafts telematikkavde-
ling.  — Metoden vår viser
seg å fungere godt i
praksis.

Prøvedrift

Målemetoden er nå i prøvedrift,
men allerede fra høsten vil den være
en del av hverdagen i Driftsdivi-
sjonen på Husebybakken, hvor til-
standsestimatoren er plassert. Da
blir målinger fra hele landet innhen-
tet hvert  10-15  sekund. - Med tiden
håper vi å utføre en tilstandsestime-
ring av nettet hvert kvarter. I begyn-
nelsen blir det noe sjeldnere, sier
Gjerde.

Driftsdivisjonen sentralt har ikke
tenkt å beholde dette verktøyet for
seg selv. Litt etter litt vil de nye
driftssentralene rundt om i landet få
det nødvendige utstyr til selv å kun-
ne vurdere tilstanden i nettet. I dag
har driftssentralene tilgang til infor-
masjon, men mangler altså analyse-
verktøyet.

Norge  i teten
Siden Tokke i  1972  fikk verdens
første on line tilstandsestimator, har
Norge ligget i fremste rekke på dette
området. Norske løsninger har vakt
stor interesse over store deler av ver-
den. En av USAs ledende driftssen-
tralleverandører, Systems Control,
valgte nylig norsk, til stor jubel i
Driftsdivisjonen.

Samtidig høster de to ingeniørene
stor anerkjennelse for sitt arbeid, i
publikasjoner og på internasjonale

konferanser. Sammen med en hånd-
full andre nordmenn fra blant annet
Elektrisitetsforsyningens forsknings-
institutt [EFI] ivaretar de Norges ry
som ekspertland på området.

- Responsen er stor, sier de to,

som har fått samarbeidspartnere ved
flere ledende universiteter og forsk-
ningsinstitusjoner.

Situasjons-beskrivelse
Tilstandsestimering dreier seg i kort-

het om å kartlegge situasjonen: måle
spenning, forbruk, hva som produ-
seres og hvor mye strøm som flyter i
nettet.

Men å måle nett-tilstanden er
ingen lettvint affære. Feilkildene er
mange, både måleinstrumenter og
overføring bidrar med støy. — Fra
1980  til  1983  konsentrerte vi oss der-
for om målepunktplassering, altså
hvor på nettet målingene bør tas for
å få minst mulig feil, sier Gjerde.

Utfordringen i Norge er store geo-
grafiske dimensjoner og kombina-
sjon av lange og korte linjer.  — Dette
skaper numeriske problemer for esti-
matoren. Derfor ville vi utarbeide en
alternativ estimeringsmetode, sier
Holten og Gjerde.

Utgangspunktet fant de i matema-
tikeren Hachtels løsningsmetodikk
Derfra kunne de jobbe videre. Såpass
mye hjelp var det i matematikeren at
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De to overingeniørene i Statkraft, Ole Gjerde
og Lars Holten, er nærmest blitt konferanse-
jetsettere. Stadig er de i utlandet for å snakke
om sine resultater om tilstandsestimering i
kraftnettet.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

metoden har fått navnet «Hachtels
metode». Men selv med en skredder-
sydd metode, er feilkildene mange.
Derfor går informasjonen gjennom et
filter på dataanlegget, hvor mulige
feil fiernes, før tilstandsestimatoren
slipper til.

-  Vi har brukt mye tid på å for-
bedre deler av filteret. Nå er resulta-
tene atskillig bedre, forteller Gjerde.

Dyrt?
Hittil har estimator-prosjektet kostet
tre millioner kroner, fem årsverk i
Statkraft og utallige arbeidstimer
eksternt blant annet ved EFI.

- Er ikke det mange penger og stort
ressursbruk bare for å kunne beskri-
ve hvordan det står til med kraft-
Norge, Holten og Gjerde?

— Nei. Prosjektet handler om langt
mer enn bare å beskrive tilstanden.
Tilstandsestimeringen er for det
første et godt utgangspunkt for andre
analyser. Estimeringen gir dessuten
et mer pålitelig beslutningsgrunnlag
for driften enn dagens overvåking.
Estimatoren forteller hvordan vi lig-
ger an i forhold til fysiske begrens-
ninger: Er vi tett oppunder spen-
ningsgrensen, er det noen flaskehal-
ser? Den gir også indikasjon om feil i
målesystemet, som kan repareres
langt tidligere enn tilfellet er i dag.
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Sikkerheten viktigst
En bedre tilstandsestimering åpner
for mer økonomisk drift. - Det blir
lettere å se hvor lønnsomheten lig-
ger, sier Holten, men understreker
samtidig at sikkerheten alltid er
overordnet. Han viser til et nytt be-
regningsprogram, som tester sikker-
heten, og samtidig tar hensyn til
økonomien.

- Programmet gir blant annet svar
på hvor kraften bør tas fra og hvor
mye nettet kan tåle, forteller han. -
Ved at testen utelukkende gjøres på
data, aldri i full skala, slipper vi å
utsette nettet for noen fare. Det er en
fordel, særlig med tanke på hva en
utkobling koster, sier Gjerde, og vi-
ser til at nettsammenbruddet i Sveri-
ge i 1983 kom på 300 millioner kro-
ner.

Hjelpsomme OPA
De to-tre siste årene har Gjerde og
Holten og de nærmeste medarbei-
derne viet tiden til mer enn til-
standsestimering. De har blant annet
konsentrert seg om ekspertprogram-
met OPA. Tyskere lurer ofte på om
de har latt seg inspirere av nabola-
gets gamlehjem når de presenterer
prosjektet [i Tyskland kalles jo bes-
tefar Opa). Helt på jordet er de ikke.
Den intelligente OPeratørAssisten-
ten OPA har mange likheter med en
bestefar: full av kunnskaper og erfa-
ringer, og dessuten hjelpsomheten
selv.

—  OPA er siste del av prosjektet og
nær knyttet til det tidligere arbeidet.
Med OPA får ikke-eksperter tilgang
til informasjon på en enkel og grei
måte, sier Gjerde.

Det man har gjort er, for å si det
enkelt, å tappe eksperter på området
for informasjon og lagt kunnskapene
og vurderingene inn i et datapro-
gram. Slik bygges alle ekspertpro-
grammer opp. Det unike er at dette
nå er gjort innenfor nett-analyse.

Velg fra menyen
OPA er basert på enkle menyer. Her
er ingen kompliserte kommandoer
og ingen krav til avansert datakunn-
skap.

- Med OPA kan operatøren velge
ut den informasjonen han ønsker,
sier Gjerde og Holten, som har stor
tro på programmet. - Ber han om en
komplett driftssikkerhetsanalyse, får
han det, med søylediagrammer,
detaljinformasjon og kommentarer.
Vil han ha en enkel tilstandsrapport
om nettet, får han det. Uten forvir-
rende, overflødige opplysninger.

OPA vil være til hjelp på lands-
nivå eller på større, avgrensede en-
heter hvor man har oversikt over all
inn-og utgående kraft.  — I første om-
gang innfører vi OPA ved kontoret
for nettanalyse i Oslo. Går det som
vi håper, skjer det i løpet av et år,
sier de to.
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rdningen med at Stat-
kraft gikk inn med

FoU -midler i dr.ing-studiet
ved NTH i Trondheim,
starteti 1983. Statkraft
inngikk en rammeavtale
med NTH som hadde som
formål å ivareta både
Statkrafts, NTHs og stu-
dentenes interesser. Til-
sammen 11 dr.ing.-stipen-
diater har nydt godt av
ordningen i løpet av disse
årene. Kontorleder for
Kontoret for driftssentral-
teknikk i Driftsdivisjonen,
Ole Gjerde, har vært en av
Statkrafts kontaktpersoner
for to av stipendiatene. Her
oppsummerer han noen av
erfaringene.

—  Situasjonen i begynnelsen av
1980-årene var at det var vanskelig å
rekruttere høyt utdannete ingeniører
til Statkraft. Samtidig hadde NTH
visse problemer med å få ingeniør-
studenter til å studere videre for å ta
en doktorgrad. En slik rammeavtale
som ble inngått i  1983 om stipend-
ordning innen vårt fagområde, ville
vi kunne dra gjensidig nytte av.

—  Hva består denne avtalen i?
- Avtalen vi inngikk var femled-

det, men de tre viktigste leddene
besto i
1] at Statkraft skulle finansiere

datautstyr for 1,5 millioner kro-
ner som universitetet/studentene
skulle disponere,

2) at Statkraft skulle bidra med fi-
nansiering av dr.ing.-studiet og

3) at NTH skulle arrangere etterut-
danningskurs innen elkraftfeltet,
hvor Statkraft-ansatte ville bli
forfordelt.

Disse kursene er blitt arrangert i
Statkrafts egne lokaler på Huse-
bybakken.

- Hvor omfattende er stipendie-
ne?

- Da avtalen ble inngått, kunne
den private sektor som kjent vifte
med atskillig flere tusenlapper i løn-
ningsposene enn Statkraft kunne, og
det var selvfølgelig svært fristende
for studentene. Avtalen gikk ut på at
studenter som gikk inn i dr.ing.-stu-
diet skulle være sikret samme lønn
under studiet som forskere ved SIN-
TEF. Statkraft skulle utbetale stipen-
dier inntil studentene fikk de andre,
tradisjonelle stipendiene som de
normalt får noe senere.

—  Hvilke krav stiller Statkraft til
studentene?

~  lkke andre enn at de må jobbe
med temaer som er av interesse for
Statkraft. Det er spørsmål vi vurde-
rer og avklarer før vi deler ut et sti-
pend. Statkraft har ingen rett eller
mulighet til å gripe inn i studentens
arbeid for eventuelt å påvirke resul-
tatet, men vi har selvfølgelig god
kontakt med dem på ren veiled-
ningsbasis.

~  Har Statkraft oppnådd det be-
driften ønsket med en slik ordning?

~  ikke helt. Vi gikk inn på denne
avtalen med åpne øyne, og regnet ik-
ke med at alle stipendiatene ville gå
over til Statkraft etter endt studium.
Men vi beklager at vi ikke har lykkes
å få noen av dem over hit. Nå er vi
gått inn i en intern diskusjon om
hva vi kan gjøre annerledes, en dis-
kusjon vi senere også vil ta med
NTH.

—  Kan det bli aktuelt med bin-
dingstid i fremtiden?

~  Tanken er blitt fremmet. Vi vil
diskutere både denne og andre mu-
ligheter.

- Statkraft har altså ikke fått noe
utbytte av ordningen da, bortsett fra
etterutdanningskursene?

~  jo, i høyeste grad. Vi har fått et
stort faglig utbytte av det som er
gjort. For eksempel har alle de kan-
didatene som vi i driftsdivisjonen
har hatt med å gjøre, havnet i el-
kraftmiljøet innen Elektrisitetsforsy-
ningens forskningsinstitutt (EFlj, en
organisasjon vi har et nært samar-
beid med. Dermed kan vi likevel
trekke veksler på stipendiatene. Når
vi ikke kan få det beste, er det nest
beste ikke å forakte, sier Ole Gjerde.

FOSSEKALLEN NR. 4-39 9
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ett før påske sto to unge
menn skolerette og dir-

ret foran sine strenge lære-
mestere. De skulle forsvare
seg og det de hadde holdt
på med de siste tre-fire
årene. Nå var det ingen vei
tilbake, det fikk bære eller
briste.

ette dreier seg ikke om kvise-
befengte, obsternasige elever på

en engelsk kostskole. Mennene det
er snakk om heter Olav Bjarte Fosso
og Tor Sannes. De har disputert, el-
ler mer folkelig; forsvart sine dok-
toravhandlinger i elektroteknikk.
Det foregikk nok ikke akkurat slik
som beskrevet foran. Men høytidelig
er det iallfall når det skal vurderes
om årelangt arbeid og forskning hol-
der mål, slik at kandidatene kan
smykke seg med tittelen «dr. ing».
Når dette leses, har de begge fått sin
doktorgrad  — med topp karakterer.

Hva har så dette med Statkraft å
gjøre? Io, Fosso og Sannes har fått
FoU-stipend av Statkraft. Dette sti-
pendet satte dem i stand til å kom-
me i gang med doktorstudiet vesent-
lig tidligere enn om de hadde vært
avhengige av andre stipendordnin-
ger. Det er slett ikke alle studenter
som rett etter studiet får stipender
som gjør det mulig å gå i gang med
en doktoravhandling. Enhver dr.
ing.-student er avhengig av stipen-
der og støtte fra privat eller offentlig
virksomhet. NTNF-stipendene får
en vanligvis ikke før en har jobbet
en tid og samlet poeng. FoU-stipen-
det gjorde det mulig for Fosso og
Sannes å komme i gang fortere.

10 FOSSEKALLEN NR. 4-89

Fossekallen møtte dem på NTH i
Trondheim et par måneder før dis-
putasen skulle finne sted.

Minimerer sjansene
for sammenbrudd
— Formålet med forskningen vår er å
finne ut hvordan vi kan transportere
høyspent strøm på en slik måte at
det er minst mulig sjanse for
sammenbrudd og utfall i nettet.
Strømforbruket i Norge går stadig
opp. Vi forsøker å finne ut hvordan
en kan få optimalisert strømoverfø-
ringen uten at det går galt, sier San-
nes.

— Man utnytter aldri all kapasitet i
overføringsnettet maksimalt. Det er
alltid en sikkerhetsmargin, en mar-
gin som i dag er større enn nødven-
dig. Oppgaven går ut på å gjøre den-
ne marginen så liten som mulig,
men samtidig å vite hvor liten den
er, slik at sikkerheten er like stor
som nå. Ia, kanskje vil sikkerheten
øke. Resultatet vil bli større ressurs-
utnyttelse av det eksisterende nettet,
sier Fosse.

- Nettet blir i dag utnyttet konser-
vativt. En er redd for å prøve gren-
sene, naturlig nok. Et utfall er alt for
kostbart til at en kan ta sjanser. For-
delene med å vite med sikkerhet
hvor mye en kan belaste nettet til
enhver tid, er ganske store: En kan
slippe utvidelser i linjenettet, en kan
selge mer tilfeldig kraft og ikke minst
minimere farene for strømutfall, sier
Sannes.

Virkelighet på dataskjermen
Sannes' og F ossos forskning er svært
teoretisk. De ender opp med to ulike
oppgaver, men har samarbeidet helt
fra starten av i 1985. Det meste, for

ikke å si alt arbeidet gjøres på et
avansert dataanlegg. Beregningene
er basert på Statkrafts nettbeskrivel-
ser, og de to fremadstormende fors-
kerne ser på dette nettanalysepro-
grammet som virkelighet.

Fosso er den teoretiske problem-
løseren. Han ser på de tenkte tilfel-
lene som kan oppstå i nettet. Han
tester konsekvensene av alle mulige
tenkelige feil. Noen feil kan aksepte-
res, andre ikke. Dersom han finner
en feil som ikke kan aksepteres, prø-
ver han å finne den enklest og bil-
ligst mulige løsningen. Sannes ar-
beider med konkrete problemer som
Fosso ikke klarer å forutsi.

Resultatet av deres forskning er at
de har laget et verktøy i form av
dataprogrammer som kan brukes til
å løse problemer i hovednettet. Ett
av programmene skal kunne takle
aktuelle feiltilfeller. Dette vil kunne
være til stor nytte for alle elverk
rundt om i landet.

God oppfølging fra Statkraft
Selv om Fosso og Sannes, i likhet
med ni andre dr.ing.-studenter, har
mottatt Statkraft-stipend, betyr ikke
det at de er bundet opp til eller har
noen forpliktelser overfor Statkraft,
iallfall ikke formelt. I det daglige har
de jobbet helt selvstendig, uten tan-
ke på at arbeidet skulle komme
Statkraft direkte til gode. Statkraft
har fri disposisjonsrett, men ikke
noen fortrinnsrett på deres forsk-
ningsresultater. Likevel er det ikke
bare pengene som har vært av betyd-
ning for Fosso og Sannes.

— Den veiledning og oppfølging vi
får fra Statkraft, er verdifull for oss
selv om slik oppfølging ikke er av-
gjørende for vår forskning. Statkraft
gir oss nyttige tilbakemeldinger om
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De to nyutnevnte dr.ing.-ene, Olav Bjarte Fosso og Tor Sannes, har ved hjelp av blant annet dr.ing.-stipend fra Statkraft, tatt sin doktorgrad i
elektroteknikk. Foto: Morten Golimo.

problemstillinger som er viktige for
dem selv. Eller for å si det enkelt; vi
har stor glede av å sitte og tenke
høyt sammen om problemer og mu-
ligheter, sier Fosso.

- Det er klart Statkraft har vært en
motivasjonsfaktor for oss. Det er
lettere å skjerpe seg når noen viser
interesse for det du holder på med.
Skal slike stipend-ordninger gi fullt
utbytte for begge parter, er det viktig
med gode veiledere. Det er ikke sær-
lig inspirerende å jobbe med en
avhandling hvis du får høre at «det
du jobber med representerer ikke
noe problem som vi har behov for å

få løst». Kanskje det behovet ikke er
så synlig i dag, men om få år vil
resultatene av våre oppgaver forhå-
pentligvis være av større betydning.

Ingen revolusjon
—  Når kommer deres forskning til
nytte?

—  Det ligger nok noen år fram i
tiden. Selv om selve doktoravhand-
lingene er ferdige til påske, betyr
ikke det at en kan begynne å
anvende våre resultater 3. påskedag.
Foreløpig er det viktigste at vi vet at
våre resultater er anvendbare, så får

tiden vise hvordan .de jskal brukes.
- Har dere funnet ut noe nytt og

spennende?
- Sett med våre øyne, ja, selvfølge-

lig, men vi venter ikke at våre oppga-
ver skal føre til noen revolusjon.

~  Statkraft er blant dem som vil
kunne dra stor nytte av forskningen
deres. Hvordan opplever dere for-
andringsvilligheten i Statkraft?

- Det kan nok tenkes at en del
som jobber i den daglige drift, ikke
har noe behov for å se inn i fremti-
den og å gjøre ting på nye måter,
men det kan vi ikke si noe generelt
om.

FOSSEKALLEN NR. 4-89  11
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Av Morten Golimo

Det ser ut til at en «ørn»
om noe tid kan komme

til å erstatte den tradi-
sjonelle «papegøyen».
I samarbeid med Alcatel
STK arbeider nemlig Stat-
kraft med å utvikle en ny
type line som kan erstatte
300 kV linene  -  som altså
har den festlige betegnel-
sen «parret» (papegøye).
Dette kan øke kapasiteten i
overføringsnettet med 40
prosent ved oppgradering
av spenningen til 420 kV.

en nye linen er hul i midten, og
har mange fordeler fremfor de

tradisjonelle massive. Dette hulrom-
met kan brukes til å strekke fiberop-
tiske kabler gjennom. Nyskapningen
skal selvfølgelig ha et navn, og, i lik-
het med alle andre liner, et fugle-
navn. Arne Berg, sjefingeniør ved
Kraftledningsavdelingens elektro-
kontor i Statkraft, er en av hjernene
bak den nye hul-linen. Han foreslår
å gi nyskapningen betegnelsen
«ØrI1`>>.

Dagens master kan brukes
Utgangspunktet var at man med en
simplex line ønsket å kunne kjøre
420 kV gjennom det nettet som i dag
bare kan overføre 300 kV. For å få til
det, er man nødt til å øke diamete-
ren på linene. Men det lar seg ikke
uten videre gjøre. Et hovedpoeng er
at de nye linene skal kunne henges
opp i de samme mastene som finnes
i dag. Dermed har mange av de pro-
blemene som må løses, nøye sam-
menheng med hverandre. Alt må
stemme: vekt, feltstyrke, faseav-
stand, bruddstyrke for å nevne noe.
Arne Berg forklarer:

— De bestående mastene har en fa-
seavstand på ni meter, det vil si av-
stand på ni meter mellom linene.
Dagens liner, altså parrotene, har en
diameter på 38,25 mm. Når man fø-
rer 300 kV gjennom denne, får man
en feltstyrke på 17 kV/cm. Øker man
spenningen, øker også feltstyrken.
Men da begynner linen å frese. Dette
fører i sin tur til radiostøy og at felt-
tapene øker.

For å unngå dette, må diameteren
på linen økes. Hvordan kan man
klare det uten at vekten også økes?
]o, ved at linen er hul i midten. At
linen er hul har nemlig ikke noe å si
for overføringen av strømmen fordi
den ledes mest i de ytre sjiktene av
linen.
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En av hjernene bak den nye hul-linen er
sjefingeniør Arne Berg i Kraftlednings-
avdelingens elektrokontor [PKE]. Hullinen
blir blant annet testet på et prøvespenn på
Gaustatoppen. Blir resultatet tilfreds-
stillende, tyder det mye på at Statkraft har
vært med å skape en ny generasjon liner som
kan få stor betydning over hele verden.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Ingen spenning i  hulrommet
Et annet interessant aspekt med hul-
linen, er at det er fullt mulig å strek-
ke fiberoptiske kabler gjennom hul-
rommet i linen. En fiberoptisk kabel
vil ikke la seg påvirke av den høye
spenningen i ledningen fordi hul-
rommet er uten spenning.

- Men på det stedet hvor den fi-
beroptiske kabelen skal ut av hul-
linen, må den nødvendigvis komme
i kontakt med spenningen?

- Det var et problem vi måtte fin-
ne en løsning på. Og den fant vi.
Høyspenningsledningen føres i beg-
ge ender ned til en støtteisolator
med et gjennomgående hull. Den
optiske kabelen blir med ned gjen-

nom isolatoren. I den nedre enden
av isolatoren kan den føres ut uten
problemer.

Arne Berg har beregnet hvordan
målene på den nye hullinen må
være. Resultatet var at den fikk
en ytre diameter på 54,4 mm og en

indre på 20 mm. Linen ble bygget
opp slik at en selvbærende kjerne av
profilerte, legerte aluminiumstråder
dannet veggene i hulrommet. Deret-
ter ble aluminiumstråder tvunnet
rundt kjernen på vanlig vis.

Resultatet er blitt en hulline med
den samme egenvekt (vekt pr. me-
ter), samme bruddstyrke og samme
feltstyrke ved 420 kV som en 300
kV. Samme bruddstyrke vil si at
den skal kunne tåle de samme fysis-
ke belastningene ved for eksempel
ising.

Ingen kostbar produksjon
- Vil hullinen være dyrere enn
parroten i produksjon?

- Ikke vesentlig. 80 prosent av
produksjonskostnadene er material-
kostnader, og det er tilnærmet lik
mengde materiale i begge typer li-
ner. Selv om det er mer komplisert å
lage en hulline, vil ikke selve pro-
duksjonsdelen koste så mye mer.

-  Kan det tenkes at for eksempel
Televerket kan være interessert i
denne nyutviklede linen, slik at ka-
belen faktisk kan bli billigere?

- Tanken er snublende nær, smi-
ler Berg.

Ingen skjøteproblemer
Hullinen skjøtes sammen etter det
samme prinsippet som en vanlig
line, en metode som for øvrig også er
utviklet av Arne Berg. Et tynnvegget
stålrør tres inn i hulrommene i de to
linene som skal skjøtes. Et alumini-
umsrør, som på forhånd er tredd inn
på en av ledningene, trekkes så over
skjøtestedet for å sørge for tilstrekke-
lig strømovergang. Deretter vikles
detonerende lunter rundt alumini-
umsrøret, og pang, så er skjøtene
utført.

Hullinen, eller ørnen som den
kanskje vil komme til å hete, er alle-
rede i ferd med å bli testet i praksis. I
samband med en rekke andre under-
søkelser og utprøvinger, blir også
hullinen testet på prøvespennet på
Gaustatoppen. Hvis resultatene er

tilfredsstillende, tyder det mye på at
Statkraft har vært med på å skape en
ny generasjon liner som kan få stor
betydning over hele verden.

FOSSEKALLEN NR. 4-89 13
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Av  Morten  Golimo

Dansende  eller  galoppe-
rende  liner har vært -

og er - et underlig fenomen
flere av våre største kraft-
ledninger utsettes for.  Beve-
gelsene i linene kan
sammenlignes med hoppe-
tau som beveger seg i  store
ellipser. Dette fenomenet
oppstår ved moderat ising
på linene samtidig som
brede vindfronter med en
hastighet på cirka 10 meter
pr sekund, kommer inn på
tvers av ledningen. Etter
flere års forsøk med faseav-
standsholdere - på Gausta-
toppen og på 420 kV-
ledningen Ofoten-Kvandal
- er det nå klart at tidligere
uforklarlig fenomen som
nesten har ført til masteha-
vari kan holdes  i  sjakk.
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jefingeniør Arne Berg ved Kraft-
ledningsavdelingen forteller at

det var etter dansing og galoppering
på Vel 20 kilometer av 420 kV led-
ningen Kvilldal~Holen at Statkraft
bestemte seg for å undersøke feno-
menet skikkelig. Dette skjedde  i
1984; det var ikke noe nytt fenomen,
men det var i et omfang en knapt
hadde opplevd tidligere.

Instrumentasjon
på Storsteinheia
Det ble besluttet å montere dempe-
pendler på disse linene - etter sam-
me mønster som har fungert andre
steder i verden. Men en viss skepsis
var tilstede allerede i starten; dem-
pependler var nemlig ikke prøvd på
så store linedimensjoner tidligere
[verdens største konvensjonelle li-
ne). For å undersøke om dempe-
pendlene fungerte, ble det bygget en
instrumentstasjon på Storsteinheia i
Setesdalsheiene.  — Prøvene på Kvill-
dal-Holen kan ikke sies å være over-
bevisende, det er også årsaken til at
vi på Ofoten—Kvandal har satset på
fasavstandsholdere. Etter to års bruk
der, er det klart at fenomenet med
galopperende liner er redusert, sier
Berg.
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Når de slake linene begir seg ut i fyrig dans
og galopp, er det komplekse dynamiske kref-
ter som virker. Slynge- og vribevegelsene gjør
at det er behov for noe som kan holde linene
i stabil avstand. Med faseavstandsholdere
kan man være trvgg på at avstanden mellom
linene er stabil. Foto: Even Hognes.

Gaustatoppen og Ofoten
overbeviste
Samtidig med utprøvingen av dem-
pependler på Storsteinsheia, startet
en forsøk med faseavstandsholdere
på prøvespennet på Gaustatoppen.
— Dette forsøket og senere utprøving
på Ofoten-Kvandal, har overbevist
oss om at faseavstandsholdere er det
rette alternativet for å motvirke ga-
lopperende liner, sier Berg.

Gaustatoppen har vært ideell som
testområde. Der utsettes prøvespen-
net for ekstremt store islaster og
vind av orkan styrke, har gitt aksele-
rerte påkjenninger. Det kan sam-
menlignes med flere års drift.

Faseavstanden, eller avstanden
mellom de strømførende linene på
en  kraftledning, er med på å bestem-
me ledningens overføringsevne.
Hvis en reduserer avstanden mel-
lom linene, som normalt er ni meter,
går den elektriske energitransporten
lettere. Men når avstanden mellom
linene blir mindre, øker faren for at
de skal deise sammen under spe-

O
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hindre dette, har det vist seg at fa-
seavstandsholderen er et nyttig
redskap.

Komplekse dynamiske
krefter
Når de slake linene begir seg ut i
fyrig dans og galopp, er det kom-
plekse dynamiske krefter som vir-
ker. At linene er i bevegelse er for
såvidt normalt, men slynge- og vri-
bevegelsene gjør at det er behov for
noe som kan holde linene i stabil
avstand.

Sikkerhetsmarginene
reduseres

- Med faseavstandsholdere kan vi
være trygge på at avstanden mellom
linene er stabil, sier Arne Berg, og
dermed kan sikkerhetsmarginene re-
duseres. Den elektriske overslags-
avstanden blir ivaretatt, og vi
unngår at spenning slår over mellom
fasene. Da blir det som kjent kort-
slutning og driftsavbrudd.

En faseavstandsholder er en isola-
torstang med en armatur i begge
ender. Disse festes mellom linene
med bestemte mellomrom. For eks-
empel på  420  kV Ofoten-Kvandal er
det to faseavstandsholdere i hvert
spenn der det var registrert galoppe-
ring. Med en kostnad på cirka 25000
kroner pr isolator, er det foreløpig
begrenset hvor mange en monterer
mn.

Lettere enn tradisjonelle
isolatorer
Som isolerstang er en såkalt kompo-
sittisolator velegnet. Dette er en
nyutvikling som erstatter porselens-
og glassisolatorer. - De glassfiberar-
merte kunststoffisolatorenes ubetin-
gete fordel er at de er mye lettere enn
tradisjonelle isoloatorer. De «gamle»
isolatorene er heller ikke særlig
montasjevennlige, sier Arne Berg.

- Vi var usikre på om kompositt-
isolatorene ville tåle de kraftige
mekaniske påkjenningene de blir
utsatt for. Klarte de å holde linene på
plass? Etter en del mislykkete forsøk
kom vi fram til en vellykket proto-
typ, sier Berg.

Byggeforbudsbeltet
kan reduseres
Sjefingeniør Arne Berg mener at
faseavstandsholderne vil kunne
komme inn som et nødvendig og
verdifullt element ved ekstremt små
faseavstander. Enten for å optima-
lisere den elektriske overføringsev-
nen, eller for å redusere byggefor-
budsbeltet ved nærføring eller lig-
nende.

\/4/were 2/We/’ 7??/’
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Av Morten Golimo

Kan man foreta en strøm-
oppgradering i det

eksisterende ledningsnettet
slik at temperaturen  i  led-
ningene øker fra  50  grader
til 80 grader?

ette er et av spørsmålene Arne
Berg, sjefingeniør i Kraftled-

ningsavdelingens elektrokontor i
Statkraft, arbeider med. Hvis dette
viser seg å være både praktisk og
teknisk mulig, vil det kunne bety en
økt utnyttelse av ledningsnettet, i en
kritisk situasjon, på cirka  20  pro-
sent.

Målestasjon under bygging
— Hvis man øker strømgjennom-
gangen i ledninger av en bestemt
type fra  1  000 til  1  200 ampere, vil
temperaturen i linene/liner gå opp
fra  50  til 80 grader. Lufttemperatur,
sol og vind vil også innvirke på line-
temperaturen. Vi har en målestasjon
under oppbygging for å få svar på
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disse og andre avgjørende spørsmål,
sier Arne Berg.

En av konsekvensene av tempera-
turøkningen er varmeutvidelsen i li-
nene. Det vil si at linene blir lengre,
og dermed kommer nærmere bak-
ken. Et av spørsmålene vi må få svar
på, er hvor nærme bakken linene
kan komme uten å overskride for-
skriftenes krav.

På den strømførende linen er det
plassert et instrument som registre-
rer alle de nødvendige data. Dataene
sendes trådløst til bakkestasjonen
hvor dataene lagres.

Bakkestasjonen er også utstyrt
med en rekke måleinstrumenter.
Blant annet kan den måle meteorolo-
giske forhold; som vindhastighet,
Vindretning, temperatur, solintensi-
tet med mer. Det eneste som må
måles manuelt, er linens avstand til
bakken.

Optimal drift
—  Dataene som samles inn setter oss

i stand til å sammenligne hvordan
kraftledningen «oppfører seg» nå, i
forhold til den belastningen den ble
konstruert for å tåle. Vi vil også kun-
ne finne ut hva den maksimalt over-
førbare effekt vil bli.

- Hvordan samler dere inn da-
taene?

_.. ~ Si' g g

seg av strøm-
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Av Tine F altin

et kan lønne seg å lytte.
Det vet forskerne ved

Elektrisitetsforsyningens
forskningsinstitutt (EF I).
Sammen med Statkraft
har de lyttet siden 1984 for
å komme startproblemene
ved gassisolerte koblings-
anlegg til livs. Med akus-
tiske følere har de langt på
vei fått vekk anleggenes
barnesykdommer. Det har
ikke bare vært lønnsomt.
Det har også fått Norge  i
teten på området. Nå ligger
utfordringen i å forbedre
tolkningen av lydene som
fanges opp.

lassproblemer ved Skjomen
kraftverk førte til at Norge i

1973 fikk sitt første gassisolerte kob-
.lingsanlegg Anleggene består enten
av stål- eller aluminiumsrør med
SF6-gass som isolasjon rundt strøm-
lederen. I dag har Statkraft rundt 30
slike «trafikkmaskiner» for kraft i
drift. Hver av dem representerer en
verdi på  20-40  millioner kroner.

Plassbesparende
15-års jubileet for de gassisolerte
anleggene kunne trygt markeres i
fior, for anleggene tar liten plass og
er sikre i drift. Men barnesykdom-
mene har vært en strek i regningen.
Ikke minst fordi de gassisolerte
anleggene fungerer utmerket over
tid, ja faktisk bedre enn de luftiso-
lerte anleggene utendørs.

- Utkoblinger ved indre feil, får
store konsekvenser fordi anleggene
er sentralt plassert. Dessuten tar
reparasjonen lang tid. Mens et vanlig
anlegg i luft kan repareres i løpet av
en dag eller to, kan det ta flere uker å
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Avdelingsingeniør Kirsten Faugstad i arbeid med akustisk deteksjon på SFs-anlegg.
Foto: Knut Karijord.
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få et gassisolert anlegg i gang igjen,
sier Per Spæren, sjefingeniør ved
elektroavdelingens utviklingskontor
i Statkraft.

-  Det betyr at vi taper store sum-
mer. Derfor har vi satset sterkt på å få
vekk feilene.

Siden 1973 har mye skjedd. Dels
har produsentene og kundene sam-
arbeidet nært om konstruksjonsfor-
bedringer og kvalitetskontroll. Dels
har forskerne bygget videre på de
lyttemetoder som er utprøvet innen-
for den mekaniske industrien. Syste-
mene er i dag delt opp i flere gass-
rom, slik at en del av anlegget kan
fungere selv om det oppstår feil.
Kvalitetskontrollen er utvidet og
utføres nå både i fabrikk, under
montering og mens anlegget er i
drift.

Liten tue velter stort lass
Feilene i anleggene oppstår ofte ved
at løse metallpartikler begynner å
«hoppe i takt» med vekselspennin-
gen. Før eller senere kommer de i
kontakt med strømlederen, forårsa-
ker kortslutning og anlegget kobles
ut. En annen årsak er elektriske
utladninger fra lederen. En liten
ujevnhet eller spiss på lederen kan
føre til kortslutning. Det som skjer
når partikler støter mot kapslingen i
et anlegg, er at mekaniske bølger brer
seg mot yttersiden av konstruksjo-
nen. Ved utladninger sendes det
også ut lydbølger som kan fanges
opp av en detektor.

Derfor har Statkraft og EFI [Elektri-
sitetsforsyningens forskningsinsti-
tutt), satset sterkt på akustisk detek-
sjon. Hittil har Statkraft brukt rundt

én million kroner på å finne en prak-
tisk og effektiv kontrollmetode ved
hjelp av akustiske målinger.  —  Målet
er å fjerne rusk i anleggene slik at
de tåler alle de spenningene de er
dimensjonert for, sier Spæren.

Økt følsomhet
Sensorene, eller følerne, som bru-
kes i feilsøkingsjobben, mottar sig-
naler med informasjon om objektet.
-  Følerne er blitt stadig bedre og
fangear nå opp mye informasjon om
rørets «indre liv», forteller Spæren.

For å få mer informasjon ut, kan
man bruke flere følere. Sensorene
registrerer hvor lyden kommer fra,
lydstyrken og melodien.  —  Senso-
rene har begrensninger, men vi kan
kompensere for mange av dem, sier
Spæren.

—  Hvis lyden er stabil, kan vi for
eksempel gå tilbake og lytte oss frem
til det stedet lyden er sterkest. Der
vil feilen som regel ligge.

Når lydene er oppfanget blir de
behandlet i en analysator, som re-
gistrerer alle karakteristiske egen-
skaper, samtidig som uvedkommen-
de støy tas bort.

-  Vi er blitt flinke til å kjenne igjen
lyder som kan bety feil og kan nå
påvise partikler helt ned til 0.05mg.
Vi ser også sammenhengen mellom
partikkelstørrelsen og det akustiske
signalet, sier Spæren.

I dag er ikke mangel på informa-
sjon lenger noe problem. — En del ly-
der er imidlertid vanskelig å tolke,
sier Spæren.  -  Derfor arbeider vi nå
med et EDB-basert hjelpemiddel, et
såkalt ekspertsystem som skal være
til støtte i analysen.

Etterlengtet håndbok
På grunnlag av de erfaringene som er
gjort, har Statkraft og EFI utarbeidet
en håndbok som beskriver metoden
og anbefaler målerutiner. Boken gir
også veiledning for å trekke konklu-
sjoner om anleggenes tilstand på
grunnlag av registreringene.

-  Boken hat vært savnet og er blitt
svært godt mottatt, forteller Spæren.

Takket være forskningsprosjektet,
ligger Norge nå langt fremme inter-
nasjonalt. Dessuten er barnesykdom-
mene i de gassiolerte anleggene
snart vekk. Det er nå mindre feil i
SFs-anlegg enn i luftisolerte anlegg.

— Lyttingen har bidratt til å fjerne
metallpartikler i de fleste av Stat-
krafts anlegg, sier Spæren, og legger
til at de akustiske følerne i dag bru-
kes rutinemessig i alle nye anlegg.  I
tillegg er en systematisk kontroll av
eldre anlegg på trappene.
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AV  Morten Golimo

begrenset problemområde,
men likevel er den stor
innen sitt fagfelt. Fem
meget rutinerte og velsko-
lerte ingeniører har bygget
opp en kompetanse som det
er etterspørsel etter langt ut
over landets grenser.

Overspenninger og nettfeil
I et samlebegrep kan man si at Tran-
siNors spesialområde er isolasjons-
koordinering. De konsentrerer seg
om problematikken rundt overspen-
ninger og nettfeil, for eksempel som
følge av lynnedslag, og hvordan dis-
se overspenningene kan kontrolleres
i størrelse for  å  øke anleggenes drift-
sikkerhet.

TransiNor arbeider med  å  utvikle

en gammel nedlagt, men
tidsmessig rehabilitert

trikkestall i Trondheim,
finner vi Teknostallen som
huser en rekke små høytek-
nologibedrifter. En av dem
er TransiNor As. Bedriften
er liten i omfang, og
arbeider innen et svært

Asle Schei er daglig lederfor høyteknologibedriften TransiNor. Et av resultatene av utviklingskontrakten med Statkraft er denne lekkstrøms-
måleren. Apparatet vil nå bli lansert over hele verden. Foto: Morten Golimo.
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beskyttelsesteknologi overfor lyn og
'andre elektriske transienter. Like-
dan sysler de fem sivilingeniørene,
som firmaet består av, med å bereg-
ne hvilken type beskyttelsestiltak
som gir god beskyttelse til en rime-
lig pris; eksempelvis best mulig valg
og plassering av overspenningsavle-
dere under forskjellige forhold. Vi-
dere yter de ekspertbistand til in-
dustri og energiforsyning gjennom
utviklingsprosjekter innenfor fag-
området høyspenningsteknologi.

Utviklingsprosjekter
TransiNor har samarbeidet med
Statkraft om flere utviklingsprosjek-
ter. Det vil si at Statkraft er med på å
finansiere utvikling av nye produk-
ter som er av interesse både for Stat-
kraft, og selvsagt også for TransiNor
selv.

— Et av prosjektene var å utvikle
en lekkstrømsmåler for metalloksyd-
avledere. Vi så behovet for et instru-
ment som kunne overvåke driftstil-
standen for metalloksydavledere i
normal drift, og presenterte ideen
for Statkraft. Vi håpet at de ville

være med å finansiere utviklingen
av et slikt instrument, som hele el-
forsyningsnettet kan ha nytte av. Nå
har vi laget et kombinert mobilt og
stasjonært system for kontinuerlig
overvåking, og de første enhetene er
allerede levert. ASEA Brown Boveri
skal markedsføre systemet på ver-
densmarkedet, sier daglig leder for
TransiNor, Asle Schei.

Lynregistrering
Lynregistrering er et annet stikkord
når det gjelder utviklingssamar-
beidet mellom Statkraft og Transi-
Nor. Bedriften har et utviklet avan-
sert system som gjør det mulig å
lokalisere og registrere størrelsen av
lynnedslag over hele Sør-Norge og
deler av Sverige, Danmark og Fin-
land. De har blant annet også utvik-
let PC-programmer for beregning av
lynoverspenninger. Programmene er
solgt til en rekke elverk, tekniske
skoler og industribedrifter i inn- og
utland. Dette er produkter TransiNor
har utviklet utenom utviklingskom-
traktene med Statkraft.

— Man skal ikke arbeide på kraft-
linene når et tordenvær er på gang.
Derfor er det behov for et varslings-
system. Et slikt varslingssystem kan
også brukes for å vurdere når og
hvor det vil være fordelaktig å om-
fordele lasten på linene. På den må-
ten kan man redusere faren for ut-
fall. Her hos oss foretar vi systema-
tiske registreringer av lynintensite-

ten i de ulike geografiske områdene
i målestokken antall lyn pr. kmZ/år.
Dette statistiske tallmaterialet er
verdifullt såvel når man skal plan-
legge nye linjetraseer, som når selve
mastene skal utformes og dimensjo-
neres. Dermed får konstruktørene et
godt grunnlag for å beregne en opti-
mal økonomisk og teknisk løsning,
sier Schei.

Spesialkompetanse
- Det er et meget smalt felt dere har
spesialisert dere på?

- Det er riktig. Problemet med
overspenninger er like gammelt som
elforsyningen, og man har forsøkt å
løse det på ulikt Vis rundt om. Men å
finne fram til den teknisk og økono-
misk beste løsningen, krever spesial-
kompetanse. Slik spisskompetanse
har naturlig nok ikke elverkene
mulighet til å sitte inne med. De må
prioritere andre oppgaver.

— Vi derimot, kan konsentrere oss
om denne problematikken hele ti-
den. Dermed vil vi også sitte inne
med en ganske skarp fagkompetanse
på dette begrensede, men svært vik-
tige området. Vi er også nødt til
hele tiden å være oppdatert på et
internasjonalt plan. Til nå har vi
solgt flere egenproduserte instru-
menter til Frankrike, England og Ita-
lia, og samarbeider med andre høy-
teknologibedrifter om et prosjekt i
Zimbabwe.

— Når Statkraft er med på å finan-
siere et nytt prosjekt, hvem har eien-
domsretten til det ferdige produktet?

— Det har Transinor. Vi har både
salgs- og eiendomsretten til de pro-
duktene vi utvikler selv om de er
resultater av en samarbeids- og ut-
viklingskontrakt med Statkraft. Men
Statkraft har rett til vederlagsfritt å
kunne bruke resultatene av utvik-
lingsarbeidet til eget behov. Dersom
vi ønsker å selge produksjonsrettig-
heter, må vi ha tillatelse fra Stat-
kraft, sier Schei.

TransiNor foretar systematiske målinger av
lynnedslag oglynintensitet over hele
Sør-Norge, og deler av Sverige, Danmark og
Finland. Foto: Morten Golimo.

Nytteverdien er viktig
—  Når vi inngår avtaler om slike ut-
viklingsprosjekter er det viktig for
oss at resultatene både har generell
nytteverdi og spesiell interesse for
en bedrift eller et selskap. Vi sitter
på en ide som er generell og salgbar.
Når vi samarbeider med Statkraft,
kan ideen omdannes til et produkt
som har spesiell interesse for dem
og generell interesse for elforsy-
ningen i sin helhet.

-  Men vi kan også snu om på det.
Om Statkraft selv har ønsker om et
spesielt produkt de vil ha utviklet,
har vi selvsagt ikke noe imot å gå inn
et utviklingssamarbeid med det som
utgangspunkt. Da vil Statkraft få et
produkt de har sett et behov for, og
samtidig vil det være en utfordring
for oss å konstruere produktet slik at
det også kan få en generell anven-
delse og dermed blir salgbart på flere
områder.

Tilfreds med Statkraft
Schei er meget tilfreds med samar-
beidet med Statkraft. TransiNor har
fått nyttige kommentarer og syns-
punkter underveis på hvordan
Statkraft synes det endelige produk-
tet skal fungere.

-  Vi informerer Statkraft regel-
messig om hvordan prosjektet utvik-
ler seg, og vi får god respons tilbake.
Det er selvfølgelig viktig at Statkraft
er med hele tiden for at prosjektet
skal bli så vellykket som mulig. Så
langt er vi svært fornøyde, og ser
fram til eventuelle nye utviklings-
kontrakter med Statkraft. For eksem-
pel burde det kunne være gode mu-
ligheter for videre samarbeid med
fremtidige Norpower-prosjekter, sier
Asle Schei.
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Bjørn R. Nyberg:

 
Av Tine Faltin

I  godt lag kaller Bjørn R.
Nyberg seg gjerne for

Norges best betalte pyro-

man.  F  orskningssjefen ved

Elektrisitetsforsyningens
forskningsinstitutt (EFI)i

Trondheim har de siste to

årene  tent på for nærmere

én million kroner. Regnin-

gen  er  gladelig betalt av
blant  andre Statkraft. Så
har også brannene gitt ver-
difull  ny viten om hvordan
kabler  kan sikres mot
brann  og hvordan de ulike
kabeltypene reagerer når
ulykken  er ute.

Det kan virke bortkastet å  bruke

flere millioner kroner på å la
elektriske kabler gås oppi røyk. Sær- i
lig fordi  kabler sjelden er årsak til» i
at ibranner, loppstår., ø Likevel har
akabelkunder; blant andre Statkraft,
Statoil.  'i og líydrjcr' 'samt de* i store
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oppstår  branner i  kabler. Det vi vil
vite  noe om, er hvordan både kabel-
forlegninger og kablene selv oppfø-
rer seg under en brann og hvilke kab-
ler som er mest rnotstandsdyktige
når  det først skjer, sier Nyberg.

Mer miljøvennlig
Noe av det viktigste EFI-forskerne
har  kommet frem til er at dagens
plastkabler bør lages av halogenfrie
materiale, det vil si plast som ikke

inneholder de såkalte halogener som
for eksempel klor (Cl), Fluor (F) etc.
-— Ved forbrenning av halogenholdig
plast, dannes det gasser som
sammen med fuktighet danner syre.
Selve gassen er giftig, mens syren er

korrosiv eller rustdannende. Dessu-
ten er  røyken fra PVC-kabler som
brenner [og som inneholder klor

som kan danne saltsyre) både svart
og tett, og skaper problemer under
evakuering.. Moderne halogenfrie
'kabler eraltsåt mer amiijøvennlíg, noe
også forskerne er seg bevisst, sier, W
jNyberg, 'som er sjefjforr avdeling

 
 

  

Med  helt lett hjerte er det ikke at
forskerne lyser PVC-kabelen i hann.
Den  har sine åpenbare kvaliteter:
den  er billig, tåler godt fuktighet,
mekaniske og klimamessige påkjen-
ninger. Paradoksalt nok gjør nettopp
klor-innholdet i  PVC-kabelen at den
ikke er så lett antennehg.

-  Følgeskadene og de giftige gas-
sene  gjør at PVC-kabelen faller gjen-
nom.  Dessuten er de halogenfrie
kablene blitt billigere og finnes nå i
alle dimensjoner. Det avgjør saken,
sier Kure. Kabler som allerede er
installert, vil imidlertid ikke bli. skif-
tet ut. _

—— Nei, branner inntreffer heldigvis
såpass  sjelden at det ikke har noen
hensikt. Det vil også bli altfor kost-
bart, sier Kure. i

Fornøyd
Målet  med undersøkelsen er take’

brannsikkerheten og redusere aføl- , s
geskadene, .og Abédev Kure .og Nyberg j . .

er fornøyd å med resultatene hittil; ~ i
i i Vi harlærtmyeç-Æjessntenjhar s  "
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— Ia, sier Nyberg.  — Storskalaforsøk
er nødvendig for å få et realistisk
bilde. Men prøvene må forberedes
godt, så vi får maksimal kunnskap ut
av hver enkelt brann. Om kort tid vil
vi forhåpentligvis få enda større
viten om hva som skjer. Da tar vi i
bruk NBLs nye, åpne brannhall. Der-
med fâI Vi anledning til å studere Foåskningssjef Bjørn R. Nyberg
f 1 t ve EFI er «gutten i røyken».or ape av brann som sprer seg I fjor tente han på for neS_
langs en kabelstlge. Hittil har bran- ten en million kmneh
nene i 811 lukket OVII. og fikk betatt for det!

Foto: EFI.

Unngå spredning
For å beskytte både personale og
utstyr, er det viktig at brannen ikke

i sprer seg. Derfor har EFI systematisk
gått gjennom alle forhold som har
med brannspredning å gjøre.

, Hva tåler en stige med kabler i til- Enkelte kabelkurser må kunne
felle brann og hvor mange kabler kan fungere, overføre signal/kraft, også i

t samles på en stige uten at det blir en brannsituasjon.
i. fbrarinfarlig? Hvordan hindrer rnan -- For at signal -og rstyrekabler skal
«spredning når kablene går gjennem holds lengst mulig, bør de plasseres
"  vegTgÅíVOgtlrvordan beskytte en kabel fnede ved gulvet hvor temperaturen

“ djgbrannltemmende maling? Det * iiorrnalft, er lavest; sieifl Nyberg, og
‘n‘"&“e‘1.§;a\?‘ spørsmålene stjmftfor- t å lfiggéfiíilfjat ggggg iverdiialjfirfjgétt tapt

Best ved gene når H1311 bruker II10d€I'I1e funk-

sjonsdyktige kabler.
~— For «vanlige» kabelforlegninger

kan ikke dette uten videre overføres.
Krav til mekanisk styrke, vekt og
dimensjoner må vurderes i hvert
enkelt tilfelle. Foreløpig er såkalt
fllnksionsdyktige kabler en del
dyrere-renn «vanlige» kabler, sier
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i flfNår prosjektet avsluttes i desember i
_, år, har kraftsektoren fått mye ny

viten om brannsikring av kabler.
Men fortsatt gjenstår mye forskning
på området. I årene som kommer vil
innsatsen først og fremst rettes mot
den aktive beskyttelsen av kablene,
hvordan man raskest mulig skal
oppdage brann og slukke den.

-  Vi trodde vi hadde funnet en god
f1lI11<Si0I1S- slukkemetode i halonanleggene. Så   

P8- viste det seg at halongassene ødeleg-
YIÉGI OgSå at Stål- ger ozonlaget. Det mangler ikke på

516119 leflgre levetid utfordrende forskningsoppgaver,
minium- og plaststi- sier Nyberg
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Malingsutprøving viser:

Av Tine Faltin

Åvære vaktbikkje mot
rust  er  ingen  spøk.

Særlig ikke i Statkraft.
Flatearealet på rør, luker
og turbiner i norsk  Vann-
kraftforsyning utgjør én
million kvadratmeter,
hvorav nesten halvparten
ligger innstøpt i fjell.
Av denne millionen tar
Statkraft vare på cirka
halvparten. Rust i rør betyr
dårligere kraftutnyttelse og
mindre penger i kassa.
Derfor er valget av maling
uhyre viktig. Statkraft har
forsket på malinger det
siste ti-året. Nå utprøves
morgendagens malinger.
Foreløpig vinner: Epoksy.

dag er de fleste norske kraftverk
malt med ren tjære- og vinyl-

tjære-malinger. Disse var på begyn-
nelsen av 1970-tallet en klar forbed-
ring i forhold til blymønje- og andre
alkydmalinger, men har i de senere
år fått konkurranse fra to-kompo-
nent epoksy og polyuretan.

- Selv om man er i den innle-
dende fase, er likevel epoxysystemer
etter alt å dømme fremtidens korro-
sjonsbeskyttere, sier overingeniør
Arild Rinvoll i Statkrafts maskin-
avdeling.
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Rust gir tap
Når vannrør ruster, øker ruheten og
det oppstår et falltap. Det betyr
mindre elektrisitetsproduksjon og
dermed et økonomisk tap.

— Dette er en av hovedgrunnene til
at vi ser alvorlig på korrosjon. Målet
er lønnsomhet hos oss som i andre
bedrifter, sier Rinvoll. Korrosjon
kan også gjøre luker og annet utstyr
funksjonsudyktig.  —  Det truer sikker-
heten. Derfor må Vi hele tiden ha
kjennskap til konstruksjonenes til-
stand, sier Rinvoll.

Sammenlignet med oljeselskape-
ne i Nordsjøen har imidlertid Stat-
kraft små korrosjonsproblemer.  —  Vi
slipper heldigvis saltvannet, men
rent, ferskt vann har også sterke
negative virkninger. Det er derfor
viktig at stålet forbehandles riktig og
at man velger egnede malingproduk-
ter, sier Rinvoll.

Grundige prøver
Inntil 1970 var det stor uenighet om
hvilke malinger som var best egnet
mot rust. Man hadde god erfaring fra
beskyttelse av stål i marint miljø,
men noen eksakt viten om malinger
som skulle beskytte stål i ferskvann,
fantes ikke. Statkraft bestemte seg
derfor for å opprette en Malingsko-
mite. Denne fikk i oppgave å utar-
beide malingspesifikasjoner og øke
kompetansen innen fagområdet i
Statkraft. Spesifikasjonene benyttes
i dag innen så og si hele kraftforsy-
ningen i Norge.

Den første omfattende utprøvin-
gen av korrosjonsbeskyttende ma-
linger startet i 1978 og fortsatte til
1987. Forsøket omfattet Rånåsfoss
kraftverk (ved forurensede Glom-
Ina], Driva (friskt fjellvann] og Ton-
stad [surt fjellvann). Parallelt ble
malingene testet over 60 uker i kon-
denskammer. Kondenskammer er en

Grunningsmalingen i et bukserør som bygges

på Kværner Brug; er inspisert. Fra venstre
Arne Otto Arnesen, Kværner, Odd Martinsen,
Lars Eliassen, begge Nybro Bjerck, Ivar
Bragge, Vestfold Kraftselskap, Ian Daleng,
Vassdragsregulantenes forening og Arild
Rinvoll, Statkraft.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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beholder hvor luften er mettet av
fuktighet. Her kjøles de malte plate-
ne slik at de hele tiden er belagt med
kondensvann.  -  Det vi ville vite var
om det var mulig å komme fram til
en korttidsprøving av malinger,
hvor forholdene var tilnærmet det
man har i kraftstasjonene, sier Rin-
voll.

Maling god beskytter
Ialt 16 malinger ble testet i kondens-
kammer og i de tre kraftverkene.
Flere av malingene sto feilfrie i hele
prøvetiden, mens noen falt gjen-
nom.

Det ble videre påvist at de ma-
lingene som ble nedbrutt i kondens-
kammeret også ble brutt ned ved
kraftstasjonene. Det var et klart
mønster. Blæredannelsen oppsto
raskere jo renere vannet var. Driva
kraftverk hadde derfor de verste
blæredannelsene.

— Noe entydig forhold mellom
nedbrytingstiden i kondenskammer
og i kraftstasjonen er ennå ikke fun-
net, men Vi fester sterk lit til kon-

ma;
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denskamrnerforsøk for kraftverks-
malinger, sier Rinvoll..

— Det viktigste er at det er samsvar.
Det gjør at vi nå fester sterk lit til
kondenskammerforsøk for kraft-
verksmalinger, sier Rinvoll.

Mer helsevennlig
Det som skiller de nye malingene fra
de tidligere, er at de ofte inneholder
mindre løsningsmidler, og er kje-
misk herdende.

— Vi ønsker oss bort fra løsnings-
midlene både fordi de er helseska-
delige og fordi de gjør tørketiden
unødvendig lang, sier Rinvoll.
-  Selv etter én til to ukers tørketid er
ikke de malingene som til nå er blitt
brukt, helt tørre.

— Det er vi ikke fornøyd med. En
god korrosjonsbeskyttende maling
skal inneholde bindemidler og pig-
menter som gjør den mest mulig
ugjennomtrengelig for fuktighet og
oksygen. Samtidig bør den også
tørke eller herde raskt. Dagens
malinger oppfyller bare delvis disse
kravene.

Epoksy i  Iostedal
På Iostedal-anlegget valgte vi epok-
syrnaling. Resultatet i trykksjakt,
ringledning og turbinhus er meget

tilfredsstillende. Malingen var fer-
digherdet dagen etter den var påført.
Fargen er metallgrå.

— Til tross for de positive erfarin-
gene som vi har til nå, er det likevel
viktig å påpeke at det er først etter
flere års bruk at vi med sikkerhet vet
at de nye malingene er bedre egnet
for vårt formål enn de malingene vi
har brukt fram til i dag, sier Rinvoll.

Statkraft har engasjert SINTEF i et
forskningsprosjekt der et femtitalls
malingsystemer utprøves. Dette star-
tet i 1986. Også her testes produk-
tene i både kondenskammer og ved
de samme tre kraftverkene.

-  Statkraft slipper da å la kraft-
stasjonene være forsøksanlegg for til-
feldige malingprodusenter, sier Rin-
voll, som ikke legger skjul på at man-
gelfull dokumentasjon av nye pro-
dukters egenskaper ofte kan være et
problem.

— Resultatene fra utprøvingene
viser blant annet at det heretter er
tilstrekkelig at nye malingprodukter
skal testes i kondenskammer. Klarer
de første år her, vil de bli godkjente
til bruk i Statkraft.

Det er viktig å velge riktig, for det
koster å beskytte mot korrosjon.
Statkraft bruker cirka 15 millioner
kroner hvert år på vedlikehold av
35  000-40  000 kvadratmeter stål-
overflate. Det vil si at kvadratme-
terprisen i dag ligger mellom
350-450 kroner. Av dette utgjør ma-
lingprisen bare Cirka ti prosent.

—  Det er mye penger, men våre
kvalitetskrav er også høye, sier Rin-
voll.  —  Vanligvis regner man med at
malingene holder i  10  år. Statkraft
ønsker imidlertid  20-30  års levetid.
Dersom de nye epoksymalingene
holder så lenge, er ikke ekstra
kostnadene avskrekkende.

Vedlikehold hvert 20.år

Statkraft er en bedrift som skal sty-
res etter økonomiske kriterier. Dette
gjelder også all innsats i forbindelse
med vedlikehold. I dagens situasjon
synes det ikke riktig å redusere ved-
likeholdsbudsjettene ut over de re-
duksjoner som allerede er gjennom-
ført.

-  Nå står det mange installasjoner
fra den store vannkraftutbyggingen i
1960-1970-årene for tur. I mange rør
fra denne tiden vet vi at det er mye
rust og store falltap. Høyst sannsyn-
lig får Statkraft en kostnadskrevende
vedlikeholdstopp i årene som kom-
mer, sier Rinvoll.
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Audun Bjørkenes fra Vassdragsregulantenes
forening noteter snøduta som skal  brukes  til
å kontrollere radaren.
Foto: Iohn Petter Reinertsen/Samfoto.

Mens det ene laget kveiler ut målebånd,
stikker stenger  i  snøen og noterer snødybden
meter for meter, kjører scooteren med smi-
radaren lekende lett over strekket  og  gjør
den samme jobben på en brøkdal av tiden.
Foto:  John Petter Reinertsen/Samfoto.

Av Tine Faltin

esten 10 år har det  tatt,
men snart er Norges

første snøradar  klar  for
lansering. Snøradaren
revolusjonerer dagens
snødybde-målinger, som
fremdeles foregår med
stenger, blyant og vannfast
notisblokk. Ved hjelp av

^'“'°'*'<--»~f..«.»,.,.

radaren blir det lettere å
beregne vanninnholdet  i
snømagasinene, utarbeide
flomprognoser og drive
kraftverkene økonomisk.
Fossekallen var med da
Snøradaren fikk sin ilddåp
på Hardangervidda.
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Nikkersturistene vet ikke helt hva
de skal tro. Først passerer en

snøscooter med hjemmesnekret tre-
finérpåbygg, så en beltebil med seks
skiløpere på slep, deretter to snøsco-
otere med hver sin metalloverbygde
pulk hoppende etter. Fra pulkene
går et stag til et knallrødt gummi-
hjul, som en passelig absurd avslut-
ning på følget.

Vi er på tur med Vitenskapen, rep-
resentert ved Statkraft, NVE, Vass-
dragsregulantenes forening, Norsk
Hydrologisk Laboratorium og
radarprodusenten Miros. Med aka-
demisk målbevissthet bærer det fra
Dyranut og Tråstølen, mot Larsbuda-
len og Bjoreidalshytta, på vei til
Årets Møte mellom fjell og forskere.
Midt inne på Hardangervidda skal
Norges første snøradar gjennomgå
sin ilddåp.

Godt forberedt
Ekspedisjonen er godt forberedt. De
fem teststrekkene på 200-500 meter
ble merket allerede i fjor høst. Strek-
kene er nøye valgt ut etter underlag
og forventede snøforhold. Under
snøen gjemmer det seg vei, myr,
stein, mose og dalsøkk.

Første team jumper ut av bane-
vogna, klar med stenger, notisbøker
og blyanter. Det andre laget bøyer
seg vitenskapelig over radaren. Inne
i pulken kjemper antenner, hard-
disk, dataskjerm, tastatur og batteri
om plassen. Det røde hjulet bakpå
har også en berettiget plass på laget.
Hjulet er en avstandsteller som gir
impulser til radaren om å ta måling
hver halvmeter. Oppfunnet av Fridt-
jof Nansen - kalt Nansen-hjulet.

Kontrastenes ferd
Mens det ene laget kveiler ut måle-
bånd, stikker stenger i snøen og
noterer dybden meter for meter, kjø-
rer scooteren med radaren lekende
lett over strekket. Kontrasten mel-

“lom stamkkaren som av alle krefter for-
søkerå få stangen gjennom skarela-
gene og scooterføreren i halvt opp-
reist james Bond-stil, er på grensen
til det komiske. Men slik må det
vaare, skal VjLtenSkapen få et
sammenlignzipgsgrunnlag. Rada-
ren er utstyrt med sender-og motta-
gerantenne og virker omtrent på
samme frekvens som en mobiltele-
fon. For hver halvmeter sender rada-
ren ut mikrobølgesignaler. Disse
signalene sammenlignes så med
mottagersignalene.

- Dette kalles en fasemåling. Det
er denne målingen som gjør at vi kan



finne snødybden. Radaren har hittil
klart dybder på 3,5 meter, produsen-
tene hevder at den klarer fem meter.
Dette vil testene avgjøre, sier Mike
Kennett, glasiolog ved NVEs brekon-
tor.

Tetthet og fritt vann
Men forskerne er ikke bare ute etter
snødybden. Det interessante er van-
nekvivalenten - altså den mengde
vann snømagasinene inneholder.
Først måles snøens tetthet ved å veie
én liter snø. Er vekten 500 gram er
tettheten 0,5. Deretter måles meng-
den fritt vann (små vanndråper] i
snøen.

— Det er langt vanskeligere. Vi har
ennå ikke funnet noe måleinstru-
ment som er godt nok, sier Kennett.

— Denne gang bruker vi to ulike
måleinstrumenter, blant annet en ny
finsk frittvannsmåler, og håper på
bedre resultat.

Snøens fordeling er også viktig,
for den avgjør hvordan avsmel-
tingen vil arte seg. Om radaren kan
bidra her, vil det gi et mer eksakt
grunnlag for de hydrologiske prog-
nosemodellene, som utarbeides hver
vinter.

Økonomisk gevinst
- Om vi lykkes med radaren, vil de
mange tusener som er brukt på ut-
viklingen av den fort være tjent inn,
sier lederen for kontoret for Hydro-
logi og vannhusholdning i Statkraft,
Tom Andersen.

— Dagens tidkrevende målinger

kan aldri gi annet enn Omtrentlige
antagelser. Med snøradaren kan vi
måle store felt på kort tid, og få mer
nøyaktig informasjon. Det blir lettere
å forutsi tilsiget i vannmagasinet,
utarbeide flomprognoser og drive
kraftverkene på en mer økonomisk
måte.

Forbedret utgave
Tre radarer er med på testen: Stat-
krafts nye og robuste utgave, laget for
operativt bruk, og to prototyper.

Den nye utgaven er forsynt med
bedre koblinger, lukkede systemer,
og mykere avfjæring. Dessuten er en
del av elektronikken lagt inn i pro-
grammet for lettere å kunne ta ut den
ønskede frekvensen. Samtidig er
fasemålingen [tiden fra radaren sen-

Sivilingeniør Per Soldal fra Asker-bedriften Miros og Mike Kenneth, glasiolog ved NVEs brekontor, diskuterer resultater fra snedybde-
målingene. Foto: Iohn Petter HeinertsenfSamfoto.
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der ut signaler til den mottar nye sig-
naler] lagt ut i elektronikken.

-  Disse forandringene og det at vi
endelig er ute i terrenget, gjør testen
spennende. Nå håper vi at målinge-
ne stemmer, sier sivilingeniør Per
Soldal i Asker-bedriften Miros, som
har produsert radaren. Soldal inn-
rømmer at radaren ser underlig og
litt gammeldags ut.  — Det er mulig vi
bytter ut Nansen-hjulet med en has-
tighetsmåler, en liten politiradar,
som monteres på selve pulken. Vi
kan også redusere vekten ved å in-
stallere en lettere computer. Drøm-
men er å lage en modell hvor rada-
ren styres med fjernkontroll fra
scooteren, sier Soldal.

Trang fødsel
Spenningen hos teamet på vidda har
klar sammenheng med skuffelsen

over testene i  1988.  Etter gode
resultater i  1987, ble fjorårets prøver
en skikkelig nedtur.

—  Prøvene viste 30 prosent feil,
uten at vi forsto hvorfor. Vi holdt på
å gi opp flere ganger, medgir Soldal,
og får følge av Marit Lundteigen
Fossdal i Vassdragsregulantenes
forening (VR).

Lundteigen Fossdal har fulgt snø-
radaren siden  1983.  I  1986  overtok
VR rettighetene til snøradaren fra
Norsk Teknisk-Vitenskapelige Forsk-
ningsråd (NTNF). NTNF mente den
gang at radaren var i sluttfasen, men
vurderingen holdt ikke stikk. VR
overdro så rettighetene til Miros,
som har utviklet den 2,3 meter lan-
ge, én meter brede og 80  centimeter
høye utgaven.

Interessert marked

En spørreundersøkelse blant vass-
dragsregulantene viser sterk interes-
se for snøradaren, men få kunne ten-
ke seg å kjøpe eget utstyr.

— De vil gjerne ha målinger, men
synes prisen [cirka  400  000 kroner]
er for høy. Tradisjonelt har ikke re-
gulantene brukt mye penger på til-
sigsprognoser, sier Lundteigen Foss-
dal, som tror at de største i bransjen

  
En rekke prosjekter er knyttet til

utviklingen av Norges første
snøradar. Hovedprosjektet, som star-
tet i januar  1987  og avsluttes i de-
sember i år, er et samarbeid mellom
Statkraft, radarprodusenten Miros
og Vassdragsregulantenes forening. I
tillegg er det satt i gang tre prosjek-
ter. Det ene er et metodeutviklings-
prosjekt, og utføres ved Norsk
Hydrologisk Laboratorium i Trond-
heim. Målet er å finne ut hvordan
radaren kan brukes mest mulig ef-
fektivt på et felt. Prosjektet, som
koster 250 000 kroner, går over to år

vil anskaffe eget utstyr, mens de
mindre vil kjøpe måletjenester, for
eksempel av NVE.

Spenning i Eidfjord
Statkrafts messe i Eidfjord samme
kveld: Konferanseromrnet er fylt av
elektronikk, kaffekopper og notisbø-
ker. Rundt bordet sitter ekspertene,
tause og værbitte etter dagen på
vidda.

Spenningen er til å ta og føle på.
Over dataskjermen ruller tallkolon-
ner, som med jevne mellomrom
printes ut og diskuteres. «Uvanlig
tett snø så tidlig på året, mange islag
og tykt, men lett nysnølag på top-
pen», lyder beskrivelsen av testfor-
holdene. Radaren har virkelig hatt
sin ilddåp.

Klokka nærmer seg halv elleve,
men ingen gir seg. Kveldens vanske-
ligste oppgave: å finne fasevinkelen
for målingene. Til slutt blir teamet
enig og resultatene kan tolkes.

— Lovende, smiler ekspedisjonens
leder, Tom Andersen. - Det er godt
samsvar mellom radarprøvene og de
manuelle målingene. Dette har vi
grunn til å være fornøyd med. Nå
gjelder det å komme videre. Å få satt
radaren i produksjon er målet.

/ø//fdfi

og finansieres i sin helhet av Vass-
dragsregulantenes forening.

Ved Miros er et prosjekt på de-
duksjon av falske data satt i gang et-
ter initiativ fra Krafthydrologisk råd.
Prosjektet finansieres med 166 000
kroner av Statkraft og utføres vinte-
ren  1989.

Et tredje prosjekt utføres av NVE
og finansieres med 200 000 kroner
av Vassdragsregulantenes forening.
Prosjektet går ut på å sjekke radarens
funksjonsområder nærmere med
sikte på å bedre målingenes nøyak-
tighet.
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Av Morten Golimo

an det være en oppgave
for Statkraft å drive

med forskning på fisk?
Ioda, også laksens liv og
levnet er innlemmet i Stat-
krafts mangslungne FoU-
prosjekter.  I  Suldalslågen
arbeider man med å finne
ut hvordan den naturlige
laksebestanden i regulerte
vassdrag kan styrkes uten å
gå veien om smoltutsetting.

ederen for dette prosjektet er
Halvard Kaasa. Han er fiskeri-

biolog, og har vært ansatt ved Gene-
ralplankontoret i Statkraft siden
august 1987. Han samarbeider med
fagfolk fra Universitetet i Oslo,
Vassdragsdirektoratet  (NVE) og
med amerikanske og kanadiske
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spesialister. Prosjektet, som man nå
er helt i forkant av, vil strekke seg
over fem år, og koster om lag én
million kroner i året.

- Hovedformålet med prosjektet
er å få bedre kunnskap om hvordan
varmføringen i Suldalslågen kan
styres slik at de uheldige virknin-
gene av reguleringen blir minst mu-
lig, sier Kaasa.

Statkrafts oppgave?
- Men er dette egentlig en oppgave
for Statkraft?

- ja. Konsesjonsbetingelsene på-
legger som regel vassdragsregulan-
tene ansvar for å rette opp de ska-
dene som en regulering påfører et
vassdrag. Hva som må gjøres for å
rette på de biologiske skadevirk-
ningene, er det Direktoratet for na-
turforvaltning som bestemmer.
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- Uten slike pålegg ville dere med

andre ord ikke påtatt dere denne
oppgaven?

- Man kan velge å se det slik, el-
ler man kan velge å se det positive i
at direktoratet og Statkraft har
sammenfallende interesser. Stat-
kraft tar det generelle pålegget om å
rette opp skader etter reguleringer,
alvorlig. Det er i vår interesse å
være med på å forbedre metodene
for hvordan man reduserer skader
på natur og miljø. Dessuten er det
en fordel for Statkraft, som bedrift i
et internasjonalt marked, å ligge litt
foran med nye kunnskaper i natur-
og miljøspørsmål.
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Riktig Vannføring er viktig
Konkret går forskningen ut på å
finne  ut hvordan man skal dispone-
re vannet i vassdraget etter regule-
ringen.  Målet er å oppnå best muli-
ge oppvekstvilkår for fiskebestan-
den  med de rådende vannførings-
forholdene, og vi ser nå  nærmere
på det eksisterende manøvrerings-
reglementet. Søknad om et prøve-
reglement som tar mer  hensyn  til
laksebestanden, er nå til behand-
ling i departementet.

- Noe av det vi vil vite mer om, er
hvor mye vann det er behov for i el-
va for at laksen skal trives.  I  prak-
sis betyr det at man må bli mer for-
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—  Det er i Statkrofts interesse å være med på å forbedre metodene for

hvordan man reduserer skader på natur og miljø. Det er en fordel for
oss, som en bedrift i et internasjonalt marked å ligge litt foran med
nye kunnskaper i natur~ og miljøspørsmål, sier fiskeribiolog Halvard
Kaasa. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

siktig med hvordan og når man åp-
ner  og lukker damlukene. Hvis man
for eksempel stenger av vannfø-
ringen for fort, dør yngelen fordi
den blir liggende igjen på de tørr-
lagte elvebreddene. Den rekker rett
og slett ikke å følge etter den syn-
kende vannstanden.

- Hvordan foregår forsøkene?
- For å vite hvordan endringer i

manøvreringsreglementet virker
inn  på laksen, skal vi foreta nøye
registreringer i elva, og gjøre en del
forsøk under kontrollerte betingel-

 

ser. Det siste betinger at vi må lage
en sidekanal.  Denne  lille kunstige
elvestrekningen vil få de samme
miljøbetingelsene som Suldalslågen
har, men  vi vil få mulighet til å va-
riere miljøfaktorer som strømhas-
tíghet, bunnforhold og næringsfor-
hold for fisken.

  



Kunstig elv av oljetanker
— Det hørtes enkelt og greit ut?

- Det er faktisk ikke så komplisert.
Av Esso har vi fått to 20 000 liters
oljetanker som vi har laget en slik
kunstig elv av. Vi deler tankene i to
og sveiser dem sammen på en slik
måte at vannet kan renne fritt gjen-
nom hele systemet.

Så henter vi opp sand og stein fra
elvebunnen og legger i tankene. Til
slutt fører vi ufiltrert vann fra selve
Suldalslågen gjennom dette nye
«sidesporet». Dermed blir bunn-
og vannforholdene de samme i

, -.  >-.5

Havgåande laks

begge elvene. Når vi så setter
yngel inn i dette systemet, regner
vi med å kunne registrere de samme
reaksjoner på miljøforandringer som
om fisken var ute i den ekte elva.

I løpet av de fem årene forsøkene
skal vare, vil vi blant annet variere
mengden av vann gjennom tankene
som om det var en dam  i  øvre ende.
På den måten kan vi gjøre kontrol-
lerte målinger av fiskens reaksjoner
på ulike miljøbetingelser. Ved for
eksempel å endre vannhastighet og
dybde, blir det mulig å se hvordan
de hver for seg eller sammen innvir-
ker på fiskens levevilkår.
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Korn og poteter i vannet
I tillegg vil vi gjøre eksperimenter
med tanke på å styrke næringstilgan-
gen til lakseungene. Dette er viktig i
næringsfattige elver som Suldalslå-
gen. Vi vil tilføre organisk materiale,
som eksempelvis korn og poteter
som vil gå inn i næringskjeden på et
lavt nivå. Det organiske materialet
vil forårsake sopp- og bakterievekst,
som i sin tur blir mat for insekter, og

    

  

  
   

    
 

( Salmo salar L.  )

LIVSSYKLUS

Laksens tilpasning til våre vassdrag skjer i
ferskvannsfasen. Ved å bruke oppdrettsrnolt
som kompensasjon for redusert lakse-
produksjon, hopper en over naturens
tilpasningsprosesser. Disse danner grunnlag
for utvikling av de særegne laksestammene
våre, for eksempel suldalslaksen.
Illustrasjon: Bygningsavdelingen/Statkraft.

som i siste instans er føde for fisken.
Hensikten med disse forsøkene er å
finne ut om man med enkle midler
kan forbedre matforholdene for lak-
sebestanden.

- Er det ikke fare for at yngelen
stikker av når den bare har en så
liten elv å boltre seg i?

—  Lakseyngel er stedbunden og ter-
ritoriell. Når vi har satt yngelen ut,
vil den holde seg i tankene. Men om
ett eller annet eksemplar ønsker å
stikke av, har de full anledning til

det. Det er ingen stengsler.
Vi Ønsker å styrke laksens fersk-

vannsfase. Det er denne fasen
som former den lokale populasjo-

nen. Nyere forskning viser at det er
genetiske forskjeller på laks fra det
ene vassdraget til det andre. En
«Suldals-laks» og en «Rauma-laks»
er ikke like, og det er viktig å ta vare
på de egenskapene som laksepopu-
lasjonene har fått gjennom en lang-
varig utviklingsprosess, sier Kaasa.

Forskningen som skal gjøres i Sul-
dalslågen, er et pionerarbeid, og har
fått internasjonal oppmerksomhet.
Blir prosjektet vellykket, vil resulta-
tene kunne få anvendelse i regulerte
vassdrag, også utenfor vårt land.



Lakseyngel erésvaart stedbunden og terri-
toriell.  — Når den er satf’”ut, vil den holde seg
innen et begrenset område. Likevel svqgnmer
den rundt med «niste» på magen.
gate: AquaMedia/ViVa.
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Av Tine Faltin

ved flere av Statkrafts
settefiskanlegg drives

det forskning. Blant annet i
Eidfjord. - Her  skjer  mer
enn oppaling av  fisk, sier
Rolf Jensen, lederen for
oppdrettsanlegget som lig-
ger vegg i vegg med Sima
kraftverk. - For øyeblikket
holder vi på med en lak-
seundersøkelse og et forsøk
med to-årig fjellørret.
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— Her driver vi
med langt mer enn

oppaling av fisk,
sier Rolf Jensen,
lederen for Stat-
krafts settefisk-
anlegg i Eidfjord.
Foto: John Petter
Heinertsen/Samfoto.

Forvaltningsplan
Målet med lakseundersøkelsen, som
startet i 1988, er â få laget en biolo-
gisk forsvarlig forvaltningsplan for
Eidfjord-vassdraget. Statkraft ønsker
å innpasse Vestlands-verkenes sette-
fisk-virksomhet i denne planen. -
Det viktigste med undersøkelsen er
å finne ut om laksen i Eio og Bjoreio
tilhører to forskjellige eller bare én
laksestamme, sier Jensen.

—  Skulle det vise seg at det finnes
to stammer, er det viktig at fisken
behandles deretter.

Tilsammen ble det i fjor samlet
inn 103 lakseunger fra Eio og 69  lak-
seunger fra Bjoreio, som ligger oven-
for Eidfjordvatn. Det ble også foretatt
skjellanalyser, særlig av stamfisk.

Skjellprøvene kan bidra til å skille
mellom oppdrettet laks og naturlig
reprodusert laks, og kanskje mellom
laks fra forskjellige oppvekstområ-
der i vassdraget.

Ulike

Foreløpig ser det ut til at det kan
dreie seg om to forskjellige stammer.
I så fall er det ikke merkelig, for gyte-
områdene ligger langt fra hverandre
og elvemiljøet er forskjellig ovenfor
og nedenfor vannet. - Men vi vet
ikke, for en stor del av laksen fra Bjo-
reio er satt ut, sier Jensen.

-  Nå må vi se om vi kan skille
utsatt fisk og villfisk på mønsteret i
øresteinene.

Inntil nå har lakseundersøkelsen
omfattet 22 gener. Nå blir den utvi-
det til å gjelde 40.  —  Med det blir
beregninger av de genetiske forskjel-
lene sikrere, sier Jensen, og legger til
at det også i år skal samles inn lak-
seunger fra Bjoreio og Eio.  —  Dette
gjør vi for å se om de genetiske for-
skjellene er stabile over tid, sier han.

Ørret i det fri
F jellørret-prosjektet startet i fjor. Da
ble 600 ørreter på rundt en halv kilo
veid og målt, merket og fettfinne-
klippet før de ble satt ut i Vesle Skif-
tesjøen. - Hensikten med fjellørret-
prosjektet er å finne ut om ørret som

har vært to og et halvt år i et sette-
fiskanlegg overlever vinteren når
den settes ut, forteller Jensen. — Om
den gjør det, vil vi vite hvor mye
den vokser og om den sprer seg fra
utsettingsstedet.

Allerede i desember ble .noe av
fisken gjenfanget. Da hadde vekten
gått opp med gjennomsnittlig 28
prosent. Men først til sommeren får
Jensen og forskerne fra Direktoratet
for naturforvaltning utfyllende svar
på spørsmålene. Så snart isen går,
setter de i gang tre døgns prøvefiske.



Av Morten Golimo

m man tar samtlige
« biler  i  hele  landet og
setter  oppå  hverandre  i én
stabel, da  blir de  underste
flatklemte». Dette var, som
mange vil huske, resultatet
av en noe lettbent statistisk
undersøkelse utført av
duoen «Wesen- Steen» på
1970-tallet. En annen, men
seriøs og vitenskapelig
deformasjonsmåling, ut-
føres for tiden rundt
Blåsjømagasinet ved
Ulla-Førre.

undersøkelsene viser imid-
det samme: Når et lite

belastet med en enorm
det» med underla-

sinet. Statens Kartverk var en na-
turlig alliert i og med at de satt og
sitter inne med fagekspertise og
instrumenter som kan anvendes til
formålet. Kartverket har dessuten
god kontakt med det internasjonale
fagmiljøet og tilstøtende fagmiljø i
Norge. Statens Kartverk har hele ti-
den stått som prosjektkoordinator.

Internasjonalt samarbeid
Men for å få best mulig ekspertise-
dekning på alle spesialfelt innenfor
prosjektet, ble også NORSAR, Nor-
ges geotekniske institutt (NGI),
Freie Universität Berlin (FBU) og
Technische Hochschule Darmstadt
(TI-ID) trukket inn i prosjektgrup-
pen.

Det foretas tre ulike typer defor-
masjonsmålinger; nivellementer, el-
ler høydeforskjellsmålinger, gravi-
tasjensmålinger og tiltmålinger.  I
tillegg foretas det også jordskjelv-
målinger. i ~ ,

avvik i'

 
Mindre avvik enn antatt
Statens Kartverk har stått for presi-
sjonsnivellement og gravitasjons-
målinger, sistnevnte i samarbeid
med Teehnische Hochschule
Darmstadt. Gravitasjonsmålingene
foretas med et såkalt gravimeter.
Den første målingen ble utført i sep-
tember 1985, og gjentatt i 1986 og
1988. På forhånd hadde man regnet
med at jordskorpen ville synke
rundt 8-12 centimeter. Målingene
har imidlertid ikke vist så store ut-
slag ennå, men analysearbeidet er
på langt nær fullført. `

Åtte til tolv centimeter
lite, men hvis vi
det trykket
for under istiden,
litt . Da
dinavia
meter
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å
Ingvald Haga sittter som
medlem av styret for
SPUNG-programmet
(statlig program for utnyt-
telse av naturgass) og
koordinerer den innsatsen
Statkraft gjør i forbindelse
med SPUNG. Han er for-
mann 1` fagutvalget for
elkraft, hvor forbrennings-
teknologien også kommer
Inn.

PflEÅl/X-FlÁÅlÅ/E

DIFFI/SJO/VS-FZAMME I  Brenngass til
T pilotbrenner

Brenngass I

 
Diffusjonsflamme = Vanlig teknologi.
Premixflamme  =  Eksempel på ny
forbrenníngsteknologi. Gir redusert
produksjon av NOx.
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Oksidantdannelse

N02 +  sollys --> N0 +  03

HC+No -> No,

Bindes  i  jordsmonnet

Forbrukes av planter (gjødsel)

Brytes ned til N, av  bakterier (anaerobt)

Tilføres vassdrag (gjadsliné/’for'suring)

 

 
A

Plansjen viser skjematisk oversikt over utslipp og nedfall av nitrogenforbindelser  og hydrokarboner ved forbrenning av fossilt brensel.

Norge regner vi med å ta
i  bruk  gasskraftverk

fra midten av 1990-årene.
Det forventes strenge krav
til utslipp av stoffer som
kan påvirke vårt miljø fra
kraftverkene. Med gass
som brensel gjelder dette  i
første rekke nitrogenoksy-
der  (NOX) som kan bidra til
forsurning og helseproblem
dersom konsentrasjonene
er høye.

itrogenoksyder [NOx] dannes
under selve forbrenningsproses-

sen, og kunnskap om hvordan denne
prosessen foregår, er derfor vesentlig
for å utforme system som reduserer
dannelsen. Med redusert dannelse
kan rensetiltak enten helt unngås
eller begrenses betydelig. Dette vil

kunne spare samfunnet for bety-
delige kostnader i framtiden. For
bare et par år siden regnet vi med at
kostnadene for rensing av NOx fra
avgasser  i  et 700 MWe gasskraftverk,
ville koste 500-700 millioner kro-
ner. Med ny forbrenningsteknologi
regner vi med at denne kostnaden er
halvert, og i beste fall, helt eliminert.

Norge har spisskompetanse på
området matematisk modellering av
forbrenningsprosessen. Videre inn-
sats innenfor dette området har der-
for fått en sentral plass innen
SPUNG [Statlig program for utnyt-
telse av naturgass). Statkraft bidrar
årlig med rundt 1,5 millioner kroner
til prosjekter innen el-området i
SPUNG.

SPUNG-programmet, som startet
ved årskiftet 1986-1987 og som skal
gå over fem til seks år, tar for seg
både utnyttelse av kraftproduksjon,
konvertering til flytende brensler og
teknologien rundt flytende natur-
gass. Programmet finansieres først
og fremst av Staten, som ventes å
bidra med rundt 150 millioner kro-

ner.  I  tillegg kommer midler fra en
rekke industribedrifter, blant andre
Norsk Hydro og Kværner.

Nyttig kunnskap
Kunnskap om forbrenningsproses-
ser er vesentlige, ikke bare i store
gasskraftverk. Den er særdeles inte-
ressant også i forbindelse med direk-
te bruk av gass. Kunnskapens drar
vi også nytte av i utviklingen av en
gassdreven «dieselmotor» som Ber-
gen Diesel er godt i gang med. Mål-
settingen er å få fram en motor med
lave forurensende utslipp. Dette
prosjektet støttes også direkte av
SPUNG.

Innsatsen som gjøres nå, er viktig,
ikke bare for Norge. Forbedringer av
teknologien kan bidra til redusert
forurensing med lavere kostnader.
Den forskning som har vært gjort tid-
ligere og som nå fortsetter gjennom
SPUNG, gjør at Norge i dag er blant
de fremste innenfor forbrenningstek-
nologi.
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gassrør/ed/f/hg

Det som er unormalt i utlandet, er det normale i Norge. Fullt så billig som i utlandet går det

ikke an å legge rørledninger i fjellrike Norge. Herfra Sture ved Øygarden. Foto: Rolv Knutsen.
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Av sjefingeniør Rolv Knutsen

orge er en stor leveran-
dør av naturgass til

Europa. Likevel er vi, sam-

men med Portugal og Alba-
nia, de eneste landene i vår
verdensdel som ikke har
gassrørledningsnett innen-
lands.

Det er flere grunner til
dette. Til i dag har vi basert
vårt forbruk av stasjonær
energi i stor grad på elek-
trisitet fra vannkraft-
anlegg. I tillegg er de natur-
gitte forholdene her i lan-
det en hindring. Fjell,
fjord, snø og is er naturlige
barrierer for en gassrørled-
ning og kostnadene med å
få fram gass til forbru-
kerne har vært ansett som
uakseptabelt høye.

midlertid finnes det gass både i
Nordsjøen og på Haltenbanken.

Denne rekker for overskuelig frem-
tid, og en overføring til land vil bi-
dra til å gjøre vår industri konkur-
ransedyktig. Gassen kan dessuten gi
oss elektrisk kraft billigere enn ved
at ny vannkraft blir bygget ut.

Det er derfor viktig å utvikle tek-
nikker som får rørledningskostnade-
ne ned på et akseptabelt nivå.

I samband med prosjektet «Natur-
gass til Østlandet» har Statkraft i
halvannet år nå arbeidet med nett-
opp metodeutvikling og rasjonalise-
ring av byggeprosessen. Og vi mener
vi har gode forutsetninger for å gjøre
dette arbeidet. Helt siden de første
store utbyggingene av vannkraft og



overføringsanlegg startet etter siste
verdenskrig, har detvært vår jobb,
som planleggere og anleggsfolk, å
hanskes med norsk terreng. Vi har
etter hvert fåtterfaring i metodetil-
passing og utvikling av teknologi for
å gjøre dette, og kan se tilbake på re-
sultater vi er stolte av. Denne erfa-
ringen har vi prøvd å anvende nå
når en 50-70 mil lang gassrørledning
til Østlandet og Sverige står på tape-
tet. Vi står framom bygging av Nor-
ges lengste anleggsplass.

I de fleste land er gassrørene lagt i
flate jordbruksområder, eller i alle
fall på steder der det er løsmasser.
En starter gjerne med å opparbeide
en veg med to kjørefelt, og areal pla-
neres der hvor grøfta skal komme.
Så legges de umonterte rørene ut. De
sveises derettersammen i så lange
lengder som mulig, ofte opptil to ki-
lometers lengde.

Når det er gjort, graves grøfta, som
jevnt over er to meter dyp, opp. Rø-
ret legges ned og massene fylles til
tilbake så fort som mulig. Hele ope-
rasjonen, fra graving til gjenfylling
gjøres gjerne i løpet av dagen, og
«fronten», som den kalles, beveger

seg med en hastighet på opp til to

i  
Bildet viser en rensestasjon hvor rense-
børsten (eng. «p1'g») kan puttes inn i rørled-
ningen. Børsten brukes til tilstandskontroll
og rensing.

Hørleggingserfaring henter vi blant annet fra
Gøteborgområdet i Sverige (til venstre] og fra

Alberto i Canada [til høy/Te).

Foto: Rolv Knutsen.

kilometer pr dag. Det er viktig at
denne operasjonen gjøres så raskt
som mulig for å unngå at grøftene ra-
ser sammen før rørene legges ned. I
Sverige er denne rørledningsmeto-
den benyttet på strekningen fra
Skåne til Gøteborg.

Dersom en under graving av grøfta
møter på noe uforutsett, som for ek-
sempel fjell 30 centimeter over grøf-
tebunn, må «fronten» gjøre stopp.
Rørstrengen må kappes og arbeidet
må startes på andre sida av det
oppstikkende fjellet. Senere må an-
leggsfolk komme tilbake, sprenge,
laste ut masse, sveise inn nytt rør-
stykke og fylle over. Det sier seg selv
at det fort blir tap av både tid og
penger om slikt noe skjer ofte.

Når vi ser på topografien i Norge i
forhold til rørlegging, er det uvanli-
ge andre steder høyst vanlig hos oss.
En rørledning fra Vestlandet til Øst-
landet vil møte bratte skrenter, tett
skog, fjell og lier i skjønn, men
upraktisk forening. Og fjellet «lurer»
aldri langt fra overflaten. Vi har også
et dårligere utbygd vegnett for å
frakte materialer og folk inn til «byg-
geplassen».

For å møte disse utfordringene har
vi utarbeidet mange forslag og meto-
der. For eksempel i fjellterreng vil vi
gjøre det motsatte av hva som er
vanlig i utlandet. Vi vil sprenge og
grave opp grøfta før vi kommer med
rørene. Så kan vi bruke massene fra
grøfta til å lage veg. I skrått terreng

holder vi vegen så smal som mulig
for å spare penger og natur.

Når de umonterte rørene kommer
kan de, alt etter terrenget, legges på
siden av grøfta, på sviller over grøf-
ta, eller direkte i grøfta. Deretter
sveises rørene sammen. Rundt røret,
som hos oss blir cirka 80 centimeter
i diameter, legges sand, løs Leca el-
ler et isoporliknende materiale.

Dersom vi er i spesielt vanskelig
terreng, kan det vaere naturlig å svei-
se rørene sammen på en fast plass i
grøfta. Fra denne plassen trekkes rø-
rene som vanligvis er  12-16  meter

lange ut i lengder på opp til to kilo-
meter.

Det har også vært et poeng for oss
å legge flest mulig av arbeidsopera-
sjonene til rette for vanlig norsk an-
leggsutstyr. Vi regner da med at lo-
kale entreprenører kan engasjeres og
at jobben kan gjøres billigere og
enklere. Ut fra de kostnadsanslagene
vi har gjort, kan opp til 75 prosent
av investeringene komme på opp-
drag som settes bort til norske finna.
Dette er en vesentlig forskjell fra en
rørledning på sjøbunnen, hvor nes-
ten alt tas hånd om av utenlandske
firmaer.
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ffovedomrider
Til enhver tid har Statkraft cirkaiOO forskjellige F oU-tiltak i gang. De siste årene har det årlige
FoU-forbruket vært cirka 30 millioner kroner pr. år. Det har etter hvert blitt behov for en inn-
deling i hovedgrupper. Dette av hensyn til rapportering og prioritering. I  1988  ble det derfor
utarbeidet sju hovedområder for Statkrafts FoU-virksomhet.

Alle FoU-tiltak er nå plassert i disse sju hovedområdene. Det er imidlertid ikke slik at hvert
enkelt tiltak i sin helhet nødvendigvis må falle innenfor ett hovedområde. Det ville skapt en
unødig og byråkratisk stivhet i budsjetteringen og prioriteringen. Hvert tiltak kan ligge mer eller
mindre innenfor et eller flere hovedområder. Dette gir oss en fleksibel og riktig rapportering, sam-
tidig som vi kan foreta de prioriteringer vi ønsker.



7;’/ma/4»//*4"4’e/’
Det er hensiktsmessig å dele FoU-virksomheten etter temaer eller andre former for områder enn
dem som er sentrale for Statkrafts produksjon. Noen av disse temaområdene er områder som er
viktige for myndighetene, og her er miljøspørsmål og informasjonsteknologi det sentrale. Andre
temaområder viser en mer faglig inndeling, som for eksempel måleteknikk.

Også med denne inndelingen er det slik at hvert enkelt prosjekt kan falle innenfor ett eller flere
temaer.



Andre institutter m.m.
Dette er  oppdrag til institut-
ter utenfor NTH/SINTEF-mil-
jøet. F.eks. Sentralinstituttet
for industriell forskning (SI)
og Institutt for energiteknikk
(IFE).  Det omfatter også
FoU-arbeid i egen regi  i
Statkraft. I
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Utviklingskontrakter
Utviklingskontrakter er avtaler
som Statkraft har med norsk in-
dustri om produktutvikling.

Stipendiater
Dette dreier seg om hel eller
delvis støtte til dr.ing.-stipendia-
ter ved forskjellige institutter
ved NTH.

SINTEF-gruppen
Hovedsakelig er våre oppdrags-
takere Elektrisitetsforsyningens
Forskningsinstitutt (EFI), Norges
hydrologiske laboratorium (NHL)
og Avdeling for strømingstek-
nikk.
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Administrerende direktør Kristofer Storruste i

N orpower:

 
f (We

Intervjuer: Tine Faltin

runnlaget for enhver
forskning er at det fin-

nes noen som er interessert
i resultatene.  Bare  ved
praktisk arbeid kan forsk-
ningen drives videre.
Derfor er det viktig at vi
engasjerer oss utenlands.
Norsk kraftkompetanse må
ikke få lov til å dø ut med
slutten på vannkraftutbyg-
gingen i Norge.

Ordene kommer fra administrer-
ende direktør Kristofer Stor-

ruste i Norpower, det unge kraftsel-
skapet som har tatt opp konkurran-
sen internasjonalt. Storruste er opp-
tatt av å verne om vannkraftutbyg-
ging som fagfelt.  -  Om fagmiljøet tør-
ker inn, vil det være trist for Norge
som nasjon, sier han.

Ungt, men solid
«A new company of old firms ser-
ving the power sector» står det i den
engelske presentasjonen av konsu-
lentfirmaet, som ble stiftet i juli i
fjor. Så er det også soliditeten selv
som står bak: Hafslund Engineering,
Statkraft, Oslo Lysverker, Grøner,
Berdal/Strømme og Nybro-Bjerck.

Som organisasjon er ikke Norpo-
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wer stor. Foruten Storruste, har sel-
skapet bare fire ansatte. Det er res-
sursene i ryggen som teller.  — Norpo-
wer representerer faktisk mer enn  80
prosent av Norges vannkrafteksper-
tise, sier Storruste.

—  Nå gjelder det å dokumentere
vår kompetanse og erfaring. Stor-
ruste har mye å slå i bordet med:
2 000 ansatte med høyere utdan-
ning. Spisskompetanse både på
planlegging, bygging, drift og ved-
likehold. Over hundre medarbeidere
med konsulenterfaring fra  40  land i
Afrika, Asia og Latin-Amerika. Eks-
perter på internasjonal finansiering.
— jeg tror det er liv laga, sier han.

Fjell vår styrke
Over halvparten (60 prosent] av ver-
dens kraftverk i fjell ligger i Norge.
-  Intet land har større ekspertise på
anlegg i fjell enn Norge. Fjelltekno-
logi er vårt spesialfelt. Norpower
satser derfor sterkt på å markedsføre
kompakte kraftverk. Linebygging er
også et interessant felt, hvor det kan
ligge mange oppgaver for oss. Ver-
den er full av spennende prosjekter,
mener Storruste. Særlig interessant
er Fjerne Østen. Både Kina, Malay-
sia, Indonesia, Thailand og India
står overfor store utbyggingsoppga-
ver. Men Norpower har et problem.
Norge kobler bistand og kommer-
siell virksomhet i meget beskjeden
grad, i motsetning til konkurrent-
land som Canada, Frankrike og ja-
pan.

-  De tilbyr billige lån. Vi er av-
hengige av land som har egenkapital

eller har fått lån fra Verdensbanken
og andre utviklingsbanker. Det
hindrer oss i å delta i en rekke pro-
sjekter, sier Storruste.

Langsiktig arbeid
Norpower har følere ute i forbin-
delse med en rekke prosjekter. Kon-
kurransen er beinhard, men Stor-
ruste er optimist. Kontrakter skal det
bli, selv om det vil ta to til tre år før
den første store jobben er «i boks».

-  Kraftprosjekter er langsiktige.
Prosessen tar gjerne ti år. Vi må være
tålmodige, sier han. Men mindre
oppgaver er på trappene. Den første
kontrakten kan være inngått før året
er omme.

Bra for forskningen
Internasjonale kontrakter vil både
bety kjærkomne inntekter og et nytt
eksistensgrunnlag for norsk vann-
kraftforskning.  —  Om Norpower lyk-
kes, vil det bety norsk deltagelse ved
prosjektene i mange år fremover.
Oppdrag i utlandet vil gjøre faget
mer attraktivt og bidra til å opprett-
holde Norges høye kompetansenivå,
sier Storruste.

— Om det norske fagmiljøet tørker inn, vil det
være trist for Norge som nasjon. Den inter-
nasjonale konkurransen om kraftprosjekter
er beinhard, Internasjonale kontrakter vil
bety et nytt eksistensgrunnlag for norsk
vannkraftforskning, sier direktør i Norpower,
Kristofer Storruste. r
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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Det er behov for lokomotiver som kan drive
fram ny teknologi. Statkraft er et slikt loko-
motiv i Norge, mener seksjonssjef i Norges
Teknisk-Naturvitenskapelig Forskningsråd,
Lars Kr. Vormedal. Foto: Erik Over.

Energisektoren er inne i en forand-
ring. Introduksjon av gasskraft

og planer om direkte bruk av gass er
et første tegn på at framtidens energi-

kilde vil være mer variert enn i dag.
Det vil bli fokusert sterkere på
sammenhengen mellom energipro-
duksjon og -bruk og konsekvensen
for miljøet. Krav om utflating og
senere reduksjon av energiforbruket
vil forsterke diskusjonen om tilde-
ling av ny el-kraft til kraftkrevende
industri og alminnelig forsyning.
Leverandørindustrien har allerede
merket de trangere tider.

Har energisektoren generelt satset
målbevisst nok på å utvikle en fram-
tidsrettet kompetanse som er tilpas-

set disse forandringene? Hva skjer
når energiforskningen må stå på
egne ben og ikke kan tilknyttes
vannkraftutbyggingen? Har myndig-
hetene vist tilstrekkelig interesse for
å sette inn «langsiktige» midler i
denne sammenheng?

Svarene på disse spørsmålene er
ikke entydige. Først og fremst vil for-
andringene i energibildet ikke være
dramatiske de nærmeste år. Vann-
kraft vil i overskuelig framtid være
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vår viktigste energibærer for stasjo-
nær forsyning. Det er også kun et
spørsmål om tid før vannkraftutbyg-
ging igjen blir satt på den politiske
dagsorden. I denne situasjonen står
man overfor to utfordringer: Hvor-
dan opprettholde og utvikle videre
vår vannkraftkompetanse i en
omstillingsfase fra utbygging til ved-
likehold og effektivisering uten at
langsiktige innsatsmidler blir redu-
sert? Hvordan rette energiforsknin-
gen inn mot et bredere spekter av
framtidsrettede oppgaver i hele
energibildet og samtidig gjøre den
målrettet og anvendbar for norske
forhold?

Energisektoren bør i denne situa-
sjon satse bevisst på å utvikle og
styrke egne menneskelige ressurser
for å møte disse utfordringene. Vi
har i Norge en sterk og høyt kvalifi-
sert instituttsektor innenfor energi-
forskning. Nytteverdien av denne
betinger at sektoren selv holder et
høyt faglig nivå. Et likeverdig sam-
spill mellom forskningsinstituttene
og den sektor de skal betjene, er en
forutsetning for en målrettet og
fruktbar forskningsinnsats.

Lokomotiver

All erfaring viser at det er behov for
sterke lokomotiver som pådriver for
utvikling og utnyttelse av ny tekno-
logi. Disse lokomotivene kan, for ek-
sempel være store industriforetak,
store enheter i energiforsyningen el-
ler større konsulentgrupperinger.
Eksempler på dette er F rankrike/EdF
og Sverige/Vattenfall innenfor ener-
giforsyning. I Norge har Statskraft-
verkene hatt rollen som lokomotiv.
Dette har vært naturlig ut fra en

 
oppsplittet energiforsyning med
mange, tildels mindre aktører.
Statskraftverkene har enkelte svært
gode eksempler å vise til i denne
sammenheng, for eksempel Skager-
rakkabelen og som pådriver i Nor-
power.

I dag definerer Statskraftverkene
seg som en bedriftsøkonomisk enhet
med sterk fokusering på økonomi-
styring og driftsresultat. Det vil være
et uhell for det norske samfunn og
for Statskraftverkene selv, om denne
fokuseringen fører til nedpriorite-
ring av Statskraftverkenes forsk-
ningsinnsats.

Statskraftverkene bør profilere seg
sterkere i rollen som lokomotiv. Økt
bruk av for eksempel statlige utvik-
lingskontrakter, vil være en innfalls-
port mot et forsterket samarbeid
med industrien selv, forsknings-
miljøene, Industrifondet og NTNF.

EN ØK
Rapporten fra Brundtland-kommi-
sjonen sier at «energiøkonomisering
bør være spydspissen i alle lands
energipolitikk>>. Internasjonalt sat-
ses det etter hvert relativt betydelige
midler på ENØK, spesielt hos slutt-
brukerne av energi. En effektiv
ENØK-innsats betinger at en bred,
tverrfaglig kompetanse settes inn i
en samlet innsats mot svært mange
store og små aktører. Dette er et
problem i Norge. Lokomotivet i
ENØK-arbeidet generelt og i ENØK-
forskningen spesielt, er pr i dagikke
tilstede. Samtidig øker bevisstheten
om at ENØK ikke kun er bundet opp
til «riktig» energiprising, men til
lovverk, organisering av kraft- og
energimarkedet og ikke minst til et
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ENØK er en viktig del av myndig- Adresse
hetenes energipolitikk. På tross av
dette er ENØK ikke synliggjort i
Statskraftverkenes arbeid. Det bør Innleverings.
være en utfordring for Statskraftver-
kene  å  ta del i denne virksomheten.
Med en forsterket politisk interesse
for ENØK, kan det samtidig ligge til
rette for at Statskraftverkene blir

frist: 1. juni

Vinnere av

kryssord-
oppgaven i

    
 

pålagt en sterkere rolle i ENØK- nn 3/391,19; 'iii
virksomheten. Kraftleieavtalene vil Astri Raff’ E

kunne være et viktig virkemiddel 1 Statkraft E r
denne sammenheng. Det kan her for _ _ A _ 5 N  N
eksempel, settes krav til ENØK- LIV Berlt `  “ I V E 5
innsats i forbindelse med tildeling PGÅGISBII, , B A N  pA

av ny kraft, og for å åpne mulighe- Statkrafi i ' A R NÉÅL B
tene for gjenkjøpsavtaler med indu- Svein 0_ ,  _ u _ N  ;7- U  0  p

strien for «spillvarmekraft». Tilsva- Arnesen EE 0 g  0 .j G I A  A; M E
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der vannkraft sees i sammenheng U 5  ~,w3Y,tiT“ /  NY A A  5; E E  G /
Lneåi for eksempâl a1ter11)1a1t1ve eràergi- fiAj F  KJ 0 D ‘E /V I PI íjE T

sllilktefa11SgOaI§je‘I;::1nt_ få Oåågekktlânè 1.3357’ 7? S v  %]A N/ S jaja K; Dag” ,T,H
nye rammebetingelser for energi- F y  Kl A N  F  O S S E  NW 6 E  NlElflfff

forskningen generelt.
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So/bergflss  
7979 -

Av Lars Thue

tviklingen av de første
turbinene til

Mørkfoss-Solbergfoss-
anlegget i årene  1919-1924
markerer innledningen til
det systematiske samar-
beidet mellom industri og
vitenskap som  siden  har
preget norsk turbinindu-
stri. Industrien var repre-

7 924

sentert med A/ S Kværner
Brug og vitenskapen var det
vannkraftlaboratoriet ved
NTH som forvaltet. Staten
og Oslo Lysverker eier hen-
holdsvis en tredjedel og to
tredjedeler av Mørkfoss-
Solbergfoss og tok initiati-
vet til og betalte utviklings-
arbeidet.

Ved anlegg av
Mørkfoss-Solberg-
foss ble det også
drevet modellfor-
søk med daman-
legg og kreftsto-
sjon. Modellen ble
bygget ved Skjær-
sjøen i Nordmarka.

  Et tidlig   FoU-samarbeid som lønte seg:

ark/hehe t/7 /I/la/*k/€933-I
garanti» "i '

f

ly , l

l

1918 innhentet Mørkfoss-Sol-
bergfoss-anlegget anbud på tur-

biner. Anlegget skulle utnytte kraf-
ten fra Mørkfoss og Solbergfoss i
Glomma med et fall på cirka 20 me-
ter. Det var Kværner Brug som lever-
te det beste anbudet på en vertikal
Franoisturbin, både når det gjaldt
pris og konstruksjon.

Den garanterte maksimumsvirk-
ningsgraden på 84 prosent var imid-
lertid ikke imponerende. Anleggsle-
delsen vurderte en ny anbudsrunde,
men valgte i stedet  å  satse på en
videreutvikling av Kvaerners turbin.
Anlegget bestilte en turbin og en
modellturbin fra Kværner og forut-
satte at modellturbínen ble grundig
testet ved NTHs vannkraftlaborato-
rium. Kraftanlegget betalte modell-
turbinen og den første prøven, mens
Kværner betalte alle nødvendige
endringer og senere prøver. Kværner
fikk dessuten premie for den økning
av virkningsgraden eksperimentene
førte fram til.

Gjennom intense forsøk og må-
linger ved vannkraftlaboratoriet var
man i juni 1922 fornøyd med resul-
tatene og Kværner kunne starte pro-
duksjonen av de store turbinene.
Virkningsgraden på disse var 94,4
prosent og ble ansett som oppsikts-
vekkende høy.

Lederen av vannkraftlaboratoriet,
professor G. Sundby, skrev i sin rap-
port om forsøkene «at det direkte
økonomiske utbytte av prøvene blir
en ganske betydelig sum og Den
Norste Stat har for eksempel allere-
de som eier av en tredjedel av anleg-
get ved disse prøver fått full valuta
for hele den i Vannkraftlaboratoriet
nedlagte kapital, og mere enn det».
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Nytilsatte:
Aavatsmark, Laila
Endresen, Nils-Erik
Fossholm, Ian O.
Iohansen, Ian K.
Lund, Bente
Riber, Øivind
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Direksjonssekretær SDS
Førstekonsulent Vestlands-verkene
Avding. DTR
AVd.ing. Alta-verkene
Kontorsekretær DT
Overmontør Vestlands-verkene

Tilsatt i ny stilling:
Fretheim, Svanhild
Husby, Nils
Iohansen, Amt Kato
Iørånstad, Steinar
Liljegren, Per Terje
Pedersen, Anita
Pladsen, Knut
Østebøvik, Ingrid

En utfordring til fantasi og fag-
kunnskap. Bildene til venstre skal vi
nok klare å identifisere, men kan du
hjelpe oss?? Og en liten konkurran-
se er du vel med på? Forslag til hva
bildene viser sendes oss innen 1.
juni. Vi sender en Saulobrikke fra
markeringen: Norge  -  samlet til ett
kraftrike til de tre med best tekst,
faglig og/eller «kunstnerisk»

 
Frist for innsendelse av stoff
til Fossekallen nr. 6/1989:

I

 

Gått av med pensjon:
Andersen, Iohan
Bråten, Kristen
Kielland, Iacob de Rytter Anleggsleder

Sluttet:
Holstad, Kjell Einar
Svensen, Gulleiv

Materialforvalter Iostedal-anlegget
Stasjonsleder Aura-verkene
Avding. Svartisen-anleggene
Overmontør Østlands-verkene
Prosjektleder PP
Førstesekretær ØRR
Fagarbeider Østlands-verkene
Avding. DTD

Sjefingeniør PGN
Muskinmester Aura-verkene

Ulla-Førre-anleggene

Avd .ing
Overmontør

Svartisen-anleggene
Vestlands-verkene
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Aaars, Øystein
r. 220

 

 


