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—Med det ansvaret myndighetene har for å trygge strømforsy-
ningen, må arbeidet med kraftledningen gå sin gang. Dette uttalte
olje- og energiministeren i Stortingets spørretime forleden. At stats-
råden samtidig åpnet for en senere omlegging av den omstridte Øst-
marka-tras,en, under forutsetning av at Oslo kommune betaler reg-
ningen, er så sin sak. Det interessante ved denne uttalelsen er imid-
lertid det ansvarsforhold som her trekkes frem i lyset. Øien slår nem-
lig fast det faktum at det er landets myndigheter som har ansvar for
at vi får kraft til velstand og vekst i tiden fremover.

Fra mange hold er det i den senere tid reist spørsmål om de politis-
ke myndigheter er seg nettopp dette ansvar bevisst. I begynnelsen
av mars i år rettet Norges Industriforbund og Landsorganisasjonen
Norge en felles henvendelse til Regjeringen der man understreket
viktigheten av å bygge ut vannkraften «i et tempo som både sikrer
jevn beskjeftigelse og verdifull industriell kompetanse». Stagnasjon
på energisektoren vil sette Norge som industrinasjon i fare, mener
man fra disse hold.

Viktige kraftsaker står så og si i kø foran Stortinget nå i vår, men
det virker som politikerne kvier seg. For i skrivende stund går det ryk-
ter om at behandlingen av Stryn-utbyggingen er utsatt enda et år.

På henvendelser fra et bekymret industri-Norge er det blitt moder-
ne blandt politikerne å svare med gasskraft. Nylig gikk Mekaniske
Verksteders Landsforening ut med en advarsel i denne sammen-
heng. Den skjeve kraftbalansen har etterhvert gjort gasskraft til et
nødvendig supplement til vannkraften, men erstatte «det hvite gull»
kan den ikke — hverken det som er bygget ut eller det som må byg-
ges ut, hevder man i de kretser. Et synspunkt som olje- og energimi-
nisteren for øvrig selv gjorde seg til talsmann for på en pressekon-
feranse i september i fjor.

Tusenvis av arbeidsplasser synes direkte avhengig av en sikker
kraftdekning i de kommende tiår, både innen kraftsektoren, innen
den kraftkrevende industri og innen verkstedsindustrien. Indirekte
blir atskillig flere berørt. Det er derfor naturlig at en ny utsettelse i
Stryn sprer uro i vide kretser. Ikke fordi Stryn i seg selv representerer
så store kraftmengder, men fordi det i denne saken vises tegn til en
unnvikenhet fra politisk hold som vi vel for tiden ikke har råd til.

Demokratiet har sine sider, og ingen misunner politikerne når de
må ta vanskelige avgjørelser. Men avgjørelser må altså fra tid til an-
nen tas. Utsettelser for «husfredens» skyld løser ingen problemer
hvertfall ikke i Stryn.

/'t

Frist for innsendelse av stoff til
Fossekallen nr. 5-6/1987 er tirs-
dag 21. april. «Hastestoff» til nr.
4/1987 kan mottas inntil tors-
dag 11. mai dersom redaksjo-
nen er varslet om dette på for-
hånd.

Omslagsbilde: I Korgen har
Rana-verkene fått nytt ad-
ministrasjonsbygg. Den offi-
sielle innvielse fant sted 16.
februar i år. Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.
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Herrer i eget hus
— endelig

Mandag 16. februar i år ble Rana-
verkenes nye administrasjons-
bygg offisielt innviet. Innvielsen
markerte slutten på en «hybel»-
tilværelse som har vart i hele 25
år.

SIDE 4
Vi skal jakte på
unødige kostnader

Dette sier økonomidirektør Helge
Skudal i Statkraft. Statkraft står
overfor formidable underskudd
tiden som kommer, noe som nød-
vendiggjør et bedre økonomisk
styringssystem.

CI

ElO
Tabbene har
vi lært av

Den 1. juli i år får NVE og NORAD
ny samarbeidsavtale. Dette inne-
bærer blant annet at Statkraft går
ut av kontrakten, og at det skal
satses sterkere på prosjekter in-
nen vannforsyning og sanitæran-
legg.

.• • •

SIDE23
Kraftledningshavari
på Blåfjell

Ved Vestlands-verkene har man
siden februar i år hatt en stri tørn
med å bygge opp igjen fem store
stålmaster som havarerte på Da-
len —Førre-ledningen i vinter. Ar-
saken til havariet er ennå ukjent.

SI E 26
Gasskraft og
konsesjonskraft

betyr store arbeidsbelastninger
for Energidirektoratets Avdeling
for konsesjonsbehandling og juri-
diske spørsmål. Her har man hen-
dene fulle for tiden, blant annet
med Statkrafts søknad om gass-
kraftverk på Haugsneset. Men
det jobbes også på spreng med
den nå så populære konsesjons-
kraften. SIDE38

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

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



Nytt administras'onsbygg i Korgen:
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Strålende vintervær kastet glansover innvielsen av Rana-verkenes
nye administrasjonsbygg i Korgen
mandag 16. februar i år. Det gjorde
også alle de fremmøtte gjester fra fjern
og nær. Her var de samlet — arkitekter
og entreprenører, ansvarlige for farge-
valg og interiør, representanter for
kommune og lokalpresse — Korgen
Radio ikke minst — og huseieren, Stat-
kraft, lokalt og sentralt. Bygget som
denne dagen offisielt ble tatt i bruk,
har lenge stått høyt på Statskraftverke-
nes ønskeliste, og for Hemnes kommu-
ne og det lokale næringsliv har pro-
sjektet vært berikende i mer enn en be-
tydning av ordet. Så om ikke gleden
sto i taket — takhøyden er nemlig solid
i Korgens nye administrasjonsbygg —
så gikk den i hvert fall høyt.

Kummerlige brakkeforhold
i 1950-årene
På vegne av Rana-verkene hilste drifts-
bestyrer Arnulv Ervik sine gjester med
en redegjørelse for nybyggets f orhis-
torie. Her kan man nok snakke om en
trang fødsel.

Da driften av Rana-verkene ble etab-
lert i midten av 1950-årene, måtte de
ansatte ved driftsadministrasjonen i
Korgen ta til takke med tilhold i brak-
ker fra Nore-anleggets tid. —Forholde-
ne vi måtte arbeide under i de seks
kontorene disse brakkene huset, kan
bare beskrives som kummerlige, frem-
holdt Ervik.

Et eget bygg sto derfor på tapetet fra
første stund, men først fra midten av 


1960-årene ble det satt av 400 000 kro-
ner på Statskraftverkenes budsjett til
dette formål. Problemet var imidlertid
ikke løst ved at pengene ble lagt på
bordet. På den tiden var det nemlig
smått med tomter sentralt i Korgen, og
sentral beliggenhet ble høyt prioritert
av byggherren. I de dager skulle hel-
digvis Hemnes kommune selv bygge
seg hus i Korgen, og ordfører Ole Bryg-
fjeld, som stilte seg solidarisk med
Rana-verkene, foreslo velvilligst byg-
ging av «tomannsbolig». Ut fra den
nære tilknytning Rana-verkene hadde
— og har — til kommunen, var dette
en tanke som tiltalte Statskraftverke-
ne. Finansieringen ble foreslått ordnet
ved at Statskraftverkene stilte med
sine 400 000 kroner som lån til Hem-
nes kommune.

Men akk! Staten tillot ikke utlån av
pengene til så lav rente som det ble fo-
reslått fra Statskraftverkenes side. Og i
Hemnes kommune syntes man at den
samme renten var for høy!

Leieboere i 19 år
For å slippe å havne langt til skogs,
gikk Rana-verkene inn på en ren leie-
avtale med kommunen. Da Rana-ver-
kene ved juletider i fjor kunne sette i
gang med flyttesjauen, hadde de der-
for bodd til leie i kommunehuset i hele
19 år. —Leieboertilværelsen ble nok
lenger enn vi hadde regnet med, men
når det er sagt, får jeg vel legge til at
vårt samboerforhold med kommunen i
alle disse årene bare har vært preget
av fred og fordragelighet, sa Ervik.

—Når vii dag innvier vårt nybygg, må det sies
å være en merkedag fos oss her i Korgen. 1 19
år har vi ventet på å bli herre i eget hus, sa
driftsbestyrer Arnulv Ervik ved den offisielle inn-
vielsen av Rana-verkenes nye administrasjons-
bygg 16. februar i år.

Nært naboskap opprettholdes
Det nære samarbeidet mellom kom-
munen og Rana-verkene skulle være
sikret også i fremtiden. Da man for en
del år tilbake skulle gjennomføre tred-
je byggetrinn på kommunehuset, gikk
Statskraftverkene inn med en delfinan-
siering på 49 prosent av den nye fløy-
en. I disse lokalene ble den helautoma-
tiske driftssentralen for alle Rana-ver-
kenes anlegg installert, og her skal den
fortsatt holde hus. Mellom driftssen-

Den offisielle inn-
vielsen av Rana-
verkenes nye ad-
ministrasjonsbygg i
Korgen ble feiret
med en lunsj i den
trivelige kantinen.
Mange var det som
kastet glans over
begivenheten —
både fra fjern og
nær.
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Fornoyde Rana-ansatte foran det nye admini-
strasjonsbygget. Kanskje vil den tiltalende ar-
beidsplassen gjøre det lettere å rekruttere perso-
nale i tiden fremover?
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tralen i kommunehuset og Rana-verke-



nes nybygg er det bygget viadukt — en
gangbro der naboene kan holde tørr-
skodd kontakt med hverandre.

Endelig — eget tak over hodet
Fred og fordragelighet til tross — be-
hovet for egne lokaler ble bare større
opp gjennom 1970-årene. Administra-
sjonen av Rana-verkene økte, dette
som følge av desentralisering av an-
svar og de stadig mer avanserte ar-
beidsoppgavene. Da en verdifull tomt
på cirka 1 dekar i sentrum av Korgen
ble lyst ledig for salg i 1983, øynet man
endelig sjansen for en løsning av hus-
problemet. Hjulene ble satt i gang, og i
januar 1985 godkjente kraftverksdirek-
tør Sigurd Aalefjær planene for tomte-
kjøp. Deretter gikk det slag i slag, i de-
sember 1985 ble byggingen iverksatt,
og ved årskiftet 1986/1987 kunne man
altså flytte inn.

Vakkert, godt og funksjonelt bygg
—Det skal være gøy å bygge, og det
har det vært, slo arkitekten fra Abra-
hamsen og Grinde fast. Prosjektledel-
sen har Rana-verkene selv stått for,
mens byggearbeidet er tatt hånd om
av entreprenørfirmaet Steinar Petter-

sen fra Mo i Rana. Lovord manglet det
hverken for arkitekt, entreprenør eller
interiørarkitekt (A/S Miljø — også fra
Mo), og man var også enig om at farge-
konsulenten Urban Willumsen hadde
utført et godt stykke arbeid. Litt tid tar
det kanskje før de ansatte i Korgen
venner seg til det gilde regnebuepre-
get — helt nytt og uvanlig som det er i
Statkraft-sammenheng. Glad blir man i
hvert fall!

Nyhuset i Korgen er uvanlig også på
andre måter. Formen på bygget er
nemlig hverken kvadratisk eller rek-
tangulært, og de mange uventede
vinkler har gjort Rana-huset til et riktig
spennende bygg. Arkitekt Abraham-
sen uttrykte tilfredshet med den frihet
de hadde fått til utformingen, dette
hadde satt dem i stand til å utnytte
tomten maksimalt.

Vesentlig under kostnadsrammen
I utgangspunktet var behovet for
bruksareal stort, og den eneste måten
man kunne få plass til alt på, var å byg-
ge i høyden. For ikke å komme i kon-
flikt med kirketårnet, det tidligere
«høydepunktet» i Korgen, måtte topp-
etasjen på nybygget skrånes. Også det-
te har gitt huset særpreg.

Kontorene i Rana-verkenes nye administrasjons-
bygg er trivelige og funksjonelle, mener mer-
kantil leder Mangor Johnsen.

Med tre fulle etasjer samt kjeller har
man nå fått et bruksareal på 1 860 m2.
Her er det innredet 37 kontorer, med
mulighet for utvidelse til 40. I tillegg
rommer huset to konferanselokaler,
eget data-rom, tekniske rom, arkiv og
en trivelig kantine.

De fleste husbyggere opplever reg-
ningen som et sjokk. Så ikke ved Rana-
verkene. Ervik kunne fortelle at det en-
delige oppgjør lå godt under kostnads-
rammen på 18 millioner kroner. Med
tomtekostnadene og møblene inklu-
dert oppleves byggesummen på 16,5
millioner kroner som meget gunstig
for byggherren. At man også har fått
kvalitet for pengene tyder det faktum
på, at bygget fungerte som det skulle
da Korgen hadde det på det kaldeste i
vinter — 30°C.

Hyggeligere abeidsdag
—Det er morsomt å arbeide nå om da-
gen, fortalte Ervik. —Morsomt å kom-
me til en splitter ny arbeidsplass. Kan-
skje kan disse lyse og fine lokalene gjø-
re Rana-verkene mer attraktiv som ar-
beidsplass? Jeg ser ikke bort fra at ny-
bygget vårt kan virke befordrene på re-
krutteringen, som som kjent er noe an-
strengt for tiden.

Gaver til Rana-verkene var det nok
av ved innvielsen. De fleste med tanke
på utsmykkingen av bygget. Ingen
nevnt, ingen glemt. En riktig korgensk
kulturperle tror vi bygget blir, særlig
når man etter hvert har funnet an-
vendelse for de 100 000 kronene som
er bevilget fra Utsmykkingsfondet for
nye statsbygg.

La deg ikke lure av
kameraets vidvinkel
— vinklene i dette
bygget er uvanlige.
Sammen med lys,
luft, farger — og
ikke minst mennes-
kene der — skal de
gi huset sjel!
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ørste
asskraftetappe

tilbakelagt
v Trond Idås

Så er åpningsetappen på veien mot Nordens første gasskraftverk tilba-
elagt. På en pressekonferanse i Mid-
elthuns gate 26. februar i år, offent-

iggjorde Statkraft søknaden om byg-
ing og drift av et gasskraftverk. Det
ar &I måned foran skjema.
Interessen for gasskraftverket har

vært stor de siste månedene. Spesielt
har lokaliseringen vært et hett spørs-
mål. Seks forskjellige byggesteder er
vurdert. Valget falt på Haugsneset i Tys-
vær. Det har flere årsaker. Plasseringen
helt ut mot Herviksfjorden gjorde det
unødvendig med lange kjølevanns-
kanaler. Odden ligger bare et steinkast
fra Statoils gassterminal på Kårstø.
Samtidig var ikke området regulert til
jordbruksformål, og de 100 dekarene
er såpass romslige at det ikke legger
begrensninger på eventuelle utvidel-
ser i fremtiden.

Gasskraftverket blir et kombinert an-
legg med en samlet kapasitet på 700
MW elektrisk kraft. Den årlige produk-
sjonen blir på rundt 5 TWh, fordelt på
8 000 driftstimer.

60-80 faste arbeidsplasser vil følge
med anlegget, men under anleggspe-
rioden vil det være behov for opp til
400 mann.

Ansvar
På pressekonferansen tok Thor Listau,
Statkrafts styreformann, utgangspunkt
i ansvaret Statkraft har for å dekke den
stadig økende etterspørselen etter
kraft. —Utviklingen er gått raskere enn
forutsatt, sa han. —Vi kan komme opp
i en alvorlig situasjon. Gasskraft er løs-

På en pressekonferanse i Middelthuns gate 26.
februar i år, offentliggjorde Statkraft søknaden
arn bygging og drift av et gasskraftverk.

ningen. Selv om prosjektet kan være
tvilsomt rent bedriftsøkonomisk, så er
de samfunnsøkonomiske fordelene
ved et gasskraftverk så store at det ikke
er noen grunn til å nøle, sa Thor Listau.

Samarbeid
Plandirektør Ingvald Haga overrasket
ingen da han fortalte at Kårstø-anleg-
get neppe blir det siste gasskraftverket
i landet. —Vi kommer til å satse på få,
men store enheter, fortalte han. —I
fremtiden ser vi en klar fordel i at fylkes-
kraftselskapene og industrien deltar i
prosjektene. Vi mener at det er viktig
at de videre vurderinger på dette om-
rådet skjer i Statkrafts regi. Først og
fremst fordi dette er den beste måten å
bygge opp norsk fagkunnskap også på
dette «nye» området innen kraftpro-
duksjonen, sa han.

Milliardkontrakter
Haga kunne også fortelle at kontrakter
for inntil 60 prosent av de totale an-
leggskostnadene, på rundt tre milliar-
der, vil kunne gå til norske leveran-
dører.---Det forutsetter imidlertid at de
er konkurransedyktige overfor uten-
landske firmaer, fortsatte han. —Først
og fremst på spesialområder som gass-
turbiner og dampturbiner er vi nødt til
å gå utenlands for å få fatt i utstyret vi
trenger, påpekte Ingvald Haga.

Dersom søknadsbehandlingen går
så raskt som planavdelingen regner
med, vil byggingen av kraftverket kun-
ne starte allerede neste sommer. Med
en beregnet byggetid på tre år, vil
kraftverket stå ferdig i god tid til 1. ok-
tober 1991, slik at det kan ta imot den
gass fra Statoil som avtalen forutsetter.
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Mot store underskudd i Statskraftverkene:

Vi skal jakte
på unødige
kostnader

lover økonomidirektør Helge Skudal

Ved Terje S. Knutsen

C tatskraftverkene går nå inn
i en periode med store un-

derskudd, og vi vil få opionens
kritiske søkelys rettet mot oss.
Da gjelder det å ha orden i øko-
nomien, uttaler økonomidirek-
tør Helge Skudal. Når man
snakker om økonomisk styring
av Statskraftverkene, er det lett
å streife temaer som vanligvis
betraktes som politiske: Internt
skal vi drive vår bedrift etter
rene bedriftsøkonomiske prin-
sipper. Energipolitikk skal vi
overlate til politikerne, ellers
blir det bare rot, fastslår Skudal.

Statskraftverkene har lenge levd enlykkelig, beskyttet tilværelse, uten-
at vår økonomi har vært gjenstand for
oppmerksomhet. Bedriften har vært
betraktet som en problemfri forvalter
av vårt «komparative fortrinn», vår sto-
re nasjonale ressurs, vannkraften. Den-
ne lykkelige tid er over, understreker
økonomidirektør Helge Skudal.

—Vi går nå inn i en periode med
økende kostnader, og vil trenge stadig
mer økonomisk støtte til den løpende
drift i form av bevilgninger over stats-
budsjettet. I inneværende år vil vi tren-
ge 650 millioner kroner, neste år over
én milliard. Dette vil nødvendigvis 


medføre at vi får opinionen og indu-
striens kritiske søkelys rettet mot oss
på en måte som vi aldri før har opp-
levd.

—Hverken jeg eller noen andre har
grunnlag for å si at det tidligere har
vært sløst med pengene, eller at vi ikke
har vært effektive nok, sier Skudal.—
Paradoksalt nok kan vi si at dette er
noe av det problem vi nå skal ta fatt på.
Vi har nemlig manglet et økonomisys-
tem som har satt oss i stand til å måle
vår effektivitet. Uten styringsmål har vi
ikke kunnet vite om vi har gjort en god
jobb eller ikke.

Kritisk blikk på Statskraftverkene
Som bedrift har Statskraftverkene len-
ge hatt «snille» eiere, kanskje altfor
snille, sier Skudal. Våre eiere, samfun-
net, har ikke stilt strenge økonomiske
krav til vår virksomhet. Vi har heller
ikke måttet konkurrere i et marked.
Men nå har altså eieren våknet, og
Statskraftverkene har i den seneste tid
måttet tåle kritikk for svak økonomi-
styring. Skal vi nå de mål vi har satt oss
i tiden fremover, må vi ha samfunnets
og myndighetenes tillit. Og for å opp-
nå slik tillit, må vi kunne vise til til-
fredsstillende økonomiske resultater.

Skudal finner det helt på sin plass at
bedriftens eier følger Statskraftverke-
ne med kritisk blikk: —Bedriften for-
valter enorme verdier på samfunnets
vegne. Beregnet etter de normer som
et privat aksjeselskap følger, er de sam-
lede verdier 90 milliarder kroner, eller 


60 millioner for hver arbeidsplass på
driften.

Dette var bakgrunnen for at man
opprettet en sterk økonomistab ved
omorganiseringen i fjor. Økonomista-
ben er tillagt et overordnet ansvar for
den økonomiske styringen i Statskraft-
verkene.

—Dette betyr at vi kommer til å
blande oss opp i det meste, lover Sku-
dal. Men han skynder seg å tilføye at
han ikke er noen ny kost som skal feie
inn og revolusjonere alt over natten.

—Vårt mål er at Statskraftverkene
skal bli styrt etter bedriftsøkonomiske
prinsipper; at avgjørelser som tas, skal
ha vært gjenstand for økonomiske vur-
deringer. Vi starter med å kassere den
gamle rettesnoren om «mest mulig
kraft, raskest mulig».

Skudal og hans medarbeidere er nå i
full gang med å lage et bedre økonomi-
system. Grovt forenklet går dette ut på
at man skal kombinere kostnadsram-
mer med enkelte nøkkeltall for pro-
duktivitet og effektivitet. Økonomista-
bens viktigste verktøy, et EDB-basert
informasjonssystem, skal gi bedriften
den nødvendige økonomiske oversikt.

Konflikt
«Ingeniørstyrt» — et av de hyppigst f o-
rekommende begreper i debatten om
ulike former for ledelse innen det pri-
vate næringsliv. Det ligger i sakens na-
tur at Statskraftverkene har vært nett-
opp det. Men nå skal, om ikke økono-
mer, så iallfall økonomisk tankegang
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gjennomsyre alle ledd i organisasjo-
nen.

Men aner man ikke sentraldirige-
ring, som et truende monstrum, bak
alle økonomisystemer, styringsprinsip-
per og informasjonssystemer, med
Skudal som selve edderkoppen i net-
tet?

Tvert imot, fastslår økonomidirek-
tøren. —Med en åpen oversikt over
hva vi gjør, og mål for hvor godt vi gjør
det, har vi de beste forutsetninger for
en desentralisering av beslutningspro-
sessen, og for delegering av ansvar i
alle deler av vår virksomhet.

Jeg tror folk på alle nivåer setter
pris på å ha klare styringsmål, ha følel-
sen av å oppnå resultater, bekjenner
Skudal. —Uten økonomiske rammer
og nøkkeltall å forholde seg til, kan
man gå hjem fra jobben dag ut og dag
inn uten å vite om man har gjort en
god jobb eller ei. Det må være fru-
strerende i lengden, mener Skudal,
som ser dette som en av hovedgrunne-
ne til at Statskraftverkene nå må ut-
vikle et bedre styringssystem. Han på-
peker at en av forutsetningene for mo-
tivasjon til å gjøre en best mulig jobb,
må være et system med belønninger
og sanksjoner. —Gode resultater og fø-
lelse av effektivitet er jo en belønning i
seg selv, men vi vil også forsøke å leg-
ge opp til at den enkelte avdeling eller
medarbeider for eksempel skal kunne
få ekstra bevilgninger til ønskede for-
mål avhengig av de resultater som
oppnås.

Staten opererer med altfor mange
instrukser, direktiver og regler, utbry-
ter Skudal med et sukk. —Vi må kom-
me bort fra det her. Jeg vil ha kreative,
handlingskraftige, beslutningsdyktige
folk, også i en statsbedrift! Når Stats-
kraftverkene nå skal innføre målsty-
ring og utstrakt delegering av myndig-
het, gir dette på den ene side mer fri-
het og en morsommere jobb, men det
innebærer også at det vil bli stillt stren-
gere krav til den enkelte om at pro-
blemer skal løses ved egne krefter.

Når man har fått sitt resultatmål
og sine kostnadsrammer, som man
selv har vært med på å diskutere, nyt-
ter det ikke straks å komme løpende til
«far» dersom man ser at rammene
sprekker. Da må man omprioritere in-
nenfor sitt eget budsjett. På alle nivåer
er vi henvist til å styre ut fra de ram-
mer vi er tildelt. Det overordnede prin-
sipp er at man har ansvar for det om-
råde man selv kan påvirke, men også
kun det, sier Skudal med ettertrykk.

Formidable renteutgifter
—Uansett systemer, nøkkeltall og mål
er den viktigste forutsetning for at vi
skal klare å bedre økonomien, at alle
ledd i vår organisasjon gjennomsyres

av en forretningsmessig holdning til
virksomheten. Når man skal begynne å
jakte på unødige kostnader, mener
økonomidirektøren at det særlig er to
faser i et kraftverks levetid som bør fo-
kuseres: —Vi må planlegge grundigere
før vi begynner å bygge ut et anlegg.
Aller først må vi regne nøye på om vi
skal bygge ut, eller om dette blir for
dyrt, tross alt.

—Har vi så bestemt oss for å bygge
ut, må vi strebe etter å gjøre byggeti-
den så kort som mulig og organisere
arbeidet slik at vi unngår unødig kapi-
talbinding i anleggsfasen. Et ord i tiden
for det private næringsliv er kapital-
rasjonalisering. Det kan vi godt gjøre
til et moteord også i vår bedrift. For
renten er i ferd med å bli en formidabel
utgiftspost. Ved anlegget i Stryn til-
svarer for eksempel renteutgiftene 30
prosent av anleggskostnadene, påpe-
ker Skudal. 


—Statkraft forvalter enorme verdier på sam-
funnets vegne. Beregnet etter de normer som et
privat aksjeselskap følger, er de samlede verdier
90 milliarder kroner, forteller økonomidirektør
Helge Skudal. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

—Vi kan selvfølgelig ikke planlegge
vekk problemer med for eksempel kli-
matiske forhold og dårlig fjell, men vi
bør ha i tankene at det i alle ledd hver
dag treffes beslutninger som påvirker
kostnadene for vår bedrift.

Finanskostnadene veier tungt
Skudal medgir at bedriftsøkonomiske
prinsipper ikke kan etterleves på alle
områder: —I motsetning til i mange
andre bedrifter kan vi bare påvirke
våre kostnader, og heller ikke alle kost-
nader. Et lite hjertesukk i den forbin-
delse; Alle våre anlegg finansieres ved
lån fra vår eier, Staten, i form av be-
vilgninger over statsbudsjettet. Til in-
dustrifinansiering å være er dette
svært kortsiktige lån. Femti prosent av
lånebeløpet skal nedbetales i løpet av
de første 10 år, forteller Skudal. Stats-
kraftverkene har i motsetning til fyl-
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keskommunale kraftverk, ikke gleden
av langsiktige obligasjonslån, til dels
med lav rente. —Derfor veier finans-
kostnadene tungt i vårt regnskap, og
strengt tatt ser det verre ut enn det er,
sier han.

På samme måte har vi større ver-
dier enn hva som fremgår av balansen
i regnskapet; Anleggene nedskrives i
samme takt som lånet tilbakebetales.
Når et anlegg er nedbetalt, er det bok-
ført med en verdi lik null. Dette kan jo
se litt rart ut utenfra, når vi tenker på
at et kraftverk har en reell levetid på
kanskje 100 år, medgir Skudal. —Dette
er forhold som vi vil ta opp med Olje-
og energidepartementet for å få frem
informasjon utad som kan gi et rikti-
gere bilde av våre regnskapsresultater.

Det er ikke mulig å snakke om Stats-
kraftverkenes økonomi uten å komme
inn på spørsmål som egentlig hører
hjemme på politikernes bord, eller i
beste fall i et samfunnsmessig ingen-
mannsland.

Ut fra bedriftsøkonomiske vurde-
ringer burde prisen på elektrisk kraft i
Norge vært betydelig høyere enn hva
som er tilfelle. Statskraftverkene kost-
nader for nye prosjekter ligger betyde-
lig høyere enn den gjennomsnittlige
kraftprisen.

—Dette er et problem for oss. I man-
ge år fremover vil nye kraftverk gå
med underskudd og således innebære
en belastning for vårt økonomiske re-
sultat. Vår oppgave i denne sammen-
heng er å påpeke overfor departement
og storting hvilke virkninger dette får
for samfunnet. Det er jo myndighetene
som fastlegger kraftprisene, og som
avgjør hvilke prognoser for energibe-
hov som skal legges til grunn for ut-
byggingstakten i årene som kommer.

Skudal understreker at Statskraftver-
kenes oppgave er å bygge ut og drive
Statens kraftverker så billig som mulig
innenfor de rammebetingelser som er
gitt. Han gir imidlertid også uttrykk for
at Statskraftverkene bør kunne mar-
kere sitt syn på disse rammebetingel-
ser, og at bedriften om noen år bør få
en mer direkte innflytelse for eksem-
pel når det gjelder prisfastsettelsen på
elektrisk kraft.

Med lys og lykte
Men foreløpig må vi konsentrere oss

om våre kostnader, slår Skudal fast.
Og i den forbindelse står vår økono-

mistab overfor tre sentrale arbeidsopp-
gaver. Som tidligere skal vi ivareta en
servicefunksjon overfor hele organisa-
sjonen når det gjelder regnskap og an-
nen økonomisk informasjon. Innen
dette området er det satt i gang en rek-
ke tiltak som skal gi enklere og raskere
informasjon. Vi har også tatt mål av

oss til å gi bedre og mer målrettet in-
formasjon enn tidligere, sier Skudal.

—Vår andre hovedoppgave er kri-
tisk overvåkning av virksomheten. Vi
skal sikre oss at rutiner og systemer bi-
drar til et effektivt Statskraftverkene,
og i den sammenheng er det viktig å
ha en økonomistab som fortløpende
kan analysere og vurdere utviklingen
innen alle deler av virksomheten, me-
ner Skudal.

Skal ikke skuffe
—Sist og ikke minst skal økonomista-
ben samordne den økonomiske plan-
legging og budsjettering innen Stats-
kraftverkene. Gjennom plan- og bud-
sjettsystemet skal det fastlegges ar-
beidsmål for alle deler av vår omfat-
tende organisasjon, og vi skal sørge for
at det stilles penger og personell til rå-
dighet i den utstrekning det er nød-
vendig for å nå disse målene.

—Utfordringen for oss ligger i å
kombinere servicefunksjonene med de
mer kritiske styringsoppgavene på en
måte som virker stimulerende for hele
bedriften, mener Skudal.

Skudal har et godt inntrykk av mil-
jøet i Statskraftverkene. —Blant man-
ge kolleger har jeg registrert store for-
ventninger til sterkere økonomisk sty-
ring i bedriften. Vi skal ikke skuffe
dem, lover Skudal.

Økonomidirektøren vil imidlertid
ikke love at underskuddene skal for-
svinne, selv ikke med bedriftsøkono-
miske styringsprinsipper og kraftig
opprydding i kostnadene. —Vi vil nok
ha regnskapsmessige underskudd,
men med et bedre og mer oversiktlig
økonomisystem kan vi vise frem talle-
ne og si: «Se, vi ødsler ikke, vi er rasjo-
nelle og effektive».

—Det nye Statkraft går inn i en periode med
store underskudd, og vil få opinionens kritiske
søkelys rettet mot seg i en helt annen grad enn
tidligere. Da gjelder det å ha orden i økonomi-
en, slår økonomidirektøren fast. Illustrasjon:
Svein Nyhus.
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Statkrafts innkjøpsavdeling en sterkere stilling:

Store gevinster å
hente
Ved Terje S. Knutsen

y nnkjøpsavdelingen i Stats-
1 kraftverkene har fått en
sterkere stilling i forbindelse
med omorganiseringen. Den
består av innkjøpskontoret,
kontrollkontoret og transport-
kontoret, med tilsammen 23
medarbeidere. —Nå skal vi mar-
kere oss, vi skal styre og koordi-
nere, blande oss opp i det mes-
te, sier innkjøpsdirektør Tor-
bjørn Mengshoel. Desentrali-
sering er et stikkord også her,
dog under Innkjøpsavdelingens
faglige ledelse.

Statkraft handler for rundt regnet énmilliard kroner i året. — Hvordan
innkjøpene skal organiseres og hvem
som skal styre dem, har vært et ståen-
de diskusjonstema, sier avdelingsdi-
rektør Mengshoel. — Vi må stadig søke
den riktige balansen mellom tekniske
og merkantile krav.

—Organiseringen av våre innkjøp
er &I av de ting som har vært utsatt for
kritikk fra Riksrevisjonen og fra Olje-
og energidepartementet. Som regel
har kritikken vært berettiget, enten
den har dreid seg om feil ved anbuds-
behandlingen, saksbehandlingen ge-
nerelt eller utilstrekkelig økonomisk
gjennomgang, medgir Mengshoel.
—Riksrevisjonen har vært misfornøyd
med oss, men det blir det forhåpentlig-
vis slutt på nå. Vi vil nok imidlertid
fortsatt bli fulgt med argusøyne, og det
maner til innsats.

Misnøyen med hvordan innkjøpene

Statkraft handler for rundt regnet en milliard
kroner i året. —Riksrevisjonen har vært misfor-
nøyd med oss, men det er det forhåpentligvis
slutt på nå. Vi vil nok imidlertid fortsatt bli fulgt
med argusøyne, og det maner til innsats, uttaler
innkjøpsdirektør Thorbjørn Mengshoel. Foto:
Svein Erik Dahl/Samfoto.

tidligere er blitt organisert, er en av organiseringen av Statskraftverkene.
grunnene til at Innkjøpsavdelingen —Vi skal styre og koordinere, vi skal ha
har fått en sterkere stilling etter om- det siste ord i alle forhold ved innkjøp
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som ikke er rent tekniske, fastslår
Mengshoel. —Internt ble dette lenge
oppfattet som en kontroversiell del av
omorganiseringen. Men nå er vi enige
om å legge diskusjonene bak oss, og
begynne å jobbe på de premisser som
er lagt.

(Innsyn» sparte millioner
For å sikre at de merkantile sider er i
orden, skal alle innkjøp over 125 000
kroner innom Innkjøpsavdelingen.
Ved store innkjøp skal avdelingen
være med hele veien. Dette er særlig
viktig fordi Statskraftverkene driver ut-
strakt handel med selskaper som har
en svært sterk stilling eller tilnærmet
monopol i sitt marked. Ved tunge
innkjøp, for eksempel turbiner, gene-
ratorer og transformatorer driver Inn-
kjøpsavdelingen såkalte innsynsfor-
handlinger, når vi ikke har konkur-
rerende tilbud eller erfaring som
grunnlag for å vurdere prisen.

—Innsyn vil si at våre spesialister ana-
lyserer priskalkylen i forhold til blant
annet leverandørens budsjett og regn-
skap. Dette gjør vi blant annet for å
vurdere om leverandørens gevinst lig-
ger innenfor de normtall vi regner ut
fra. Da vi innførte ordningen med inn-
syn, sparte vi umiddelbart millioner,
forteller Mengshoel.

Til å begynne med var dette en treg
materie å begi seg inn i, og vi ble møtt
med enkelte reaksjoner av typen:
«Jaså, stoler dere ikke på oss . . .». Den-
ne første bøygen er vi kommet over, og
jeg mener vi nå kan være trygge på at 


vi gir riktige priser og således har tak-
let våre leverandørers monopolstilling.
Innsyn kan jo også føre til at leveran-
dørene skjerper sitt eget kalkylearbeid,
og det må de jo være tjent med selv,
mener innkjøpsdirektøren.

Helst åpne anbudsinnbydelser
—Av hensyn til sikkerhetsforskriftene
har vi ikke sjelden holdt oss til norsk in-
dustri, selv om vi i prinsippet ønsker å
gå ut med helt åpne anbudsinnbydel-
ser. Vi opplever kollisjon mellom hen-
synet til sikkerheten og ønsket om å få
inn så mange anbud som mulig. Kraft-
stasjonene er delt inn i tre sikkerhets-
kategorier; åpent, delvis åpent og luk-
ket. For de åpne stasjonenes vedkom-
mende er det selvsagt ingenting i vei-
en for åpne anbud, sier Mengshoel.
—Nå er det, heldivis får jeg vel si, slik
at norsk industri vanligvis er konkur-
ransedyktig ut fra faglige og saklige
kriterier.

Desentralisering?
Desentralisering er et begrep som går
igjen i forbindelse med omorganiserin-
gen av Statskraftverkene. —Et viktig
spørsmål i denne sammenheng har
vært hvor mye av innkjøpsfunksjonen
må sentraliseres for at vi skal oppnå
full styring, sier Mengshoel.

En, antagelig gammeldags, modell
er å sentralisere alle innkjøp. Den and-
re ytterlighet er at divisjonene selv får
bygget opp merkantil ekspertise for å
håndtere alle sider ved innkjøp. —Vi
har valgt en mellomløsning; vi har inn-




kjøpere som administrativt er under-
lagt divisjoner eller lokale administra-
sjoner, men som innkjøpsfaglig er un-
derlagt oss. Vi vil ha en samlet styring
og koordinering, og vil kunne gå inn i
ethvert innkjøp når vi vil. Foreløpig har
vi nok ikke oppnådd den ønskede kon-
takt og samarbeid. Men det er nå vår
jobb å vise at vi faglig har noe å tilføre
de lokale innkjøperne, sier Mengshoel.

I neste omgang skal vi bygge opp
kompetanse og begynne å arbeide
med materialadministrasjon. På dette
felt regner vi med at det kan være ge-
vinster å hente. Her akter vi å bygge
opp egen ekspertise.I begynnelsen må
vi nok ha hjelp av ekstern sakkyndig-
het, og vi håper at vi får de stillinger vi
ønsker oss, sier Mengshoel.

En oppgave som også ligger foran
oss, er å få den reisende ettersyns-
virksomhet på bena igjen. Den har lig-
get nede noen år på grunn av perso-
nalmangel.

—Våre lokale administrasjoner har
savnet denne øye—til—øye kontakt
med merkantile folk fra Oslo-admini-
strasjonen, og Riksrevisjonen har sett
det reisende ettersyn som et nyttig
supplement til sitt eget arbeid. Med
den nåværende bemanning konsentre-
rer kontrollkontoret seg om fakturabe-
handling, konstaterer innkjøpsdirektø-
ren.

Mengshoels umiddelbare ambisjon
er å markere Innkjøpsavdelingen fag-
lig. —Vi skal tidlig inn i alle større pro-
sjekter, og vi skal tilføre profesjonalitet
der vi kan, lover innkjøpsdirektøren.

«Utflagging) på grunn av
store underskudd?
Tungtransportvirksomheten er basert
på bedriftens eget behov, og på be-
redskap for landets kraftforsyningsan-
legg. Blant utstyret finnes spesialvogn-
tog for nyttelaster opptil 300 tonn, det
ruver på veiene og er ofte fotografert
som en kuriositet i lokalavisene når det
er på farten.

Utstyret opererer sammen med MIS
Elektron, som er et spesialskip for ro-
ro-transporter. Utstyret er stasjonert i
Drammen, der det også er spesialkai
for Elektron.

S/C Skagerrak, spesialskip for utleg-
ging og reparasjon av sjøkabler, ble
bygget i forbindelse med Skagerrak-
kabelen. Markedet for spesialskip av
denne type er lite, og vi arbeider med
alternativer for å få redusert de store
underskuddene som mangel på opp-
drag påfører oss. Vi disponerer også en
spesialjernbanevogn for transporter
opptil 210 tonns nyttelast, den holder
også til i Drammen.

Transportkontorets tjenester ble i
1986 fakturert ut med 12,2 millioner
kroner.

Ved innkjøp av for
eksempel turbiner,
generatorer og an-
net utstyr til kraft-
verk, driver Statkra ft
innsynsforhandlinger.
— Det vil si at vi kon-
trollerer at prisen har-
monerer med le-
verandørens regn-
skap, og at leveran-
dørens gevinst lig-
ger innenfor det
normale. Da vi inn-
førte ordningen
med innsyn sparte
vi umiddelbart mil-
lioner, forteller
MengshoeL Foto:
Svein Erik Dahl/
Samfoto.
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EDB-baserte rutiner skal gjøres tilgjengelige for alle:

Effektiv
og hyggelig
arbeidsdag
Ved Terje S. Knutsen

rDBer verktøyet som skal
sørge for at omorgani-

seringen av Statskraftverkene
innfrir forventningene til en
økonomisk og effektiv bedrift.
EDB-rutiner er en av grunnstei-




nene i de nye økonomiske sty-
ringssystemer. — EDB-avdeling-
en skal først og fremst være
et service-organ, sier avdelings-
direktør Terje Lysfjord.

Hovedbudskapet ved innføring avEDB-baserte arbeidsrutiner i sta-
dig flere deler av Statskraftverkene, er
at de nye rutinene skal inn i stedet for
de gamle, og ikke i tillegg, sier av-
delingsdirektør Terje Lysfjord i EDB-
avdelingen.

Forestillingen om at mengden av pa-
pir snarere øker enn avtar der EDB tas i
bruk er alment utbredt. —Hvis så er til-
felle, forsvinner jo mye av hensikten,
fremholder Lysfjord.

Ikke revolusjon
Men han iler til med en forsikring om
at innføringen av EDB skal skje gradvis.
—Det er viktig å etablere systemer
som i en overgangsperiode kan bygge
bro mellom gamle og nye rutiner, slik
at overgangen blir så myk som mulig.
Vi skal selvfølgelig beholde det som er
rasjonelt og effektivt av de gamle ruti-
ner. Det er evolusjon vi vil ha, ikke re-
volusjon, forsikrer han.

—Vår kanskje største utfordring og
viktigste oppgave ligger i å senke ter-
skelen når det gjelder det nye verktøy-
et. Alle mennesker har innebygget en
viss motstand mot endring i rutinene.
Denne motstanden kan vi bare over-
vinne ved å gjøre det nye verktøyet lett
tilgjengelig for ham eller henne som vi
kan kalle sluttbrukeren; det vil si den
enkelte saksbehandler, sekretær eller
sjef, for den saks skyld.

I altfor mange bedrifter står direktøren stum av
undring og kikker over skulderen på sin sekre-
tær som utfører små mirakler med EDB. Nå skal
alle brukere få kurs — så enkelt at selv sjefen
kan klare det . . Illustrasjon: Svein Nyhus.
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Hyggeligere arbeidsdag
Datafolk har lenge vært altfor maskin-
orientert. Derfor legger Lysfjord stor
vekt på at hans avdeling skal være et
serviceorgan, en støttespiller for men-
nesker som nå skal ta i bruk et verktøy
som er nytt og ukjent, men som raskt
kan gjøre arbeidsdagen mer rasjonell
og effektiv. Men også hyggeligere og
mer interessant, mener data-direktø-
ren.

—Ettersom EDB vil gripe sterkt inn i
hverdagen for en rekke mennesker, er
det en forutsetning at de ansattes or-
ganisasjoner må være med fra starten
av. Det er både i de ansattes og ledel-
sens interesse at man får informasjon, 


slik at alle kan være med å diskutere
forskjellige løsninger på et reelt grunn-
lag. Vi skal ikke tre noe ned over hode-
ne på folk. Uten skikkelig motivasjon
er det vanskelig å få til noe, påpeker
Lysfjord.

—Ved anskaffelse av maskiner, eller
maskinvare som det heter på datasprå-
ket, skal vi ikke gjøre den feil at vi lar
oss blende av flott teknikk og deretter
begynne å tenke på hva vi kan bruke
den til. Vi starter i den andre enden,
sier Lysfjord. —Først ser vi hvilke opp-
gaver som skal løses, så finner vi ut hva
slags program som er best til det for-
målet, og så kjøper vi en maskin som
kan håndtere det.

Blir blyant og papir historie?
—Vi tar sikte på å innføre fellessyste-
mer, Data-assistert engineering, øko-
nomistyring og prosjektstyring. Syste-
mene skal integreres der det er natur-
lig å koble data og sikre effektiv flyt i
informasjonen. Dette gir grunnlag for
rasjonelle beslutningssystemer. Det
skal være lett å finne og sortere den in-
formasjon man trenger, og også gi in-
formasjon videre. Det endelige målet
er å knytte drifts- og anleggsområdene
ute sammen med hovedkvarteret i et
datanettverk; —Papir og blyant i den-
ne sammenheng kan det bli slutt på.
Dersom man har en melding, kan den-
ne skrives inn på arbeidsstasjonen og
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sendes ut til alle adressater ved et par
enkle tastetrykk.

Data-avdelingen er et serviceorgan
EDB-avdelingen skal også koordinere
informasjonsstrømmen fra omverde-
nen. Her er målet å etablere databa-
se(r), bibliotek om man vil, der bruker-
en enkelt kan gå inn å finne den infor-
masjon han eller hun trenger, om man
så er ingeniør eller økonom. —En stor
oppgave ligger i intern markedsføring
av hva vi som serviceorgan har å tilby.
Tilbudet omfatter brukerstøtte, rådgiv-
ning om og planlegging av datarutiner
på forskjellige områder, utvikle syste-
mer og tilpasse programpakker, og

ikke minst drive opplæring i bruk av
det nye verktøyet. Og til sist skal vi gjø-
re det mange først tenker på når de hø-
rer ordet «EDB-avdeling», nemlig drive
maskinene, sier Lysfjord.

Selv sjefen kan bruke den
Sentralt i de nærmeste to årene vil bi-
drag til utviklingen av det nye økono-
mistyringssystemet stå. Etter planen
skal dette systemet været i drift fra 1.
januar 1989, opplyser Lysfjord. I dette
prosjektet, som i de etterfølgende, blir
opplæring en hovedsak. Alle brukere

EDB-avdelingen skal være et service-organ, en
støttespiller for dem som nå skal ta i bruk et
verktøy som er nytt og ukjent, men som raskt
kan gjøre arbeidsdagen mer rasjonell og effek-
tiv, og kanskje hyggeligere. Foto: Sven Erik
Dahl/Samfoto.

—Alle mennesker har en innebygget motstand
mot nye rutiner. Denne motstanden kan vi bare
overvinne ved å gjøre EDB til et lett tilgjengelig
verktøy for brukeren, slår EDB-direktør Terje
Lysfjord fast. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

vil få spesialkurs tilpasset sine opp-
gaver. En forutsetning for vellykket
innføring av et nytt økonomisk sty-
ringssystem er aktiv og motivert delta-
gelse på alle nivåer. EDB-baserte ruti-
ner skal gjøres tilgjengelige for alle,
også som beslutningsgrunnlag for
toppsjefer, understreker Lysfjord.
—Muligens får vi såkalte «manage-
ment keyboards», arbeidsstasjoner
som er forenklet slik at også sjefen kan
ha *n på sitt bord — og bruke den. I
altfor mange bedrifter står direktøren
stum av undring og kikker over skul-
deren på sin sekretær mens hun ut-
fører små mirakler på sin datamaskin .
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Hallvard Holen satt tidligere i ledelsen for gi-
gantprosjektet Ulla—Førre. —Vi trenger vel et
nytt system for styring av økonomien, men vi
må ikke gå for fort frem og forkaste alt det
gamle. Da kan vi bli stående på bar bakke, ad-
varer han. Fotos: Jostein Granli.

bordet, og at vi kan bli flinkere til å
bruke dem. Mye av dagens tallmateria-
le kommer for sent, de har mest his-
torisk interesse og er i hvert fall lite eg-
net til å styre etter, sier Brekke.

Holen har merket seg ønsket om at
det skal planlegges bedre før arbeidet
med et anlegg starter. —Her må vi
også tenke på at vi helst ikke skal bruke
for mye penger og ressurser på et an-
legg før utbyggingstillatelsen forelig-
ger. Eller vi må akseptere at det går
noe lenger tid fra tillatelsen foreligger
til arbeidet med et nytt kraftanlegg
kommer i gang, sier han. —Og uansett
hvor godt man planlegger, vil man
iblant måtte forandre noe. Vi trenger
også å få dokumentert bedre hva for-
andringer under marsjen koster. Dette 


vil være nyttig ikke minst for dem som
praktisk skal drive anlegget, sier Ho-
len. En stor svakhet med den nå-
værende økonomiske styring i an-
leggsvirksomheten peker både Brekke
og Holen på: —Konteringsdisiplinen er
for dårlig. Arsaken til dette mener de
to for en stor del er å finne i en til dels
for komplisert kontoplan.

—Lag en enklere kontoplan, så vil
den enkelte formann eller annen med
regnskapsansvar lettere kunne konte-
re riktig og dermed legge grunnlaget
for bedre oversikt og kontroll med øko-
nomien i anleggsvirksomheten, opp-
fordrer Brekke.

Brekke og Holen understreker kraf-
tig at noe av det viktigste i arbeidet
med nytt økonomisk styringssystem, 


er innsatsen for å skape en mer økono-
misk bevissthet i alle ledd av organisa-
sjonen. —Hvordan Statskraftverkene
kommer til å lykkes med det nye øko-
nomiske styringssystem, kommer helt
an på hvor godt man klarer å gjøre det
forståelig for folk, fastslår Brekke. —Vi
må jobbe mye med informasjon og
motivasjon for at den nye økonomiske
ånd skal vinne frem i hele organisasjo-
nen, sier de to.

Begge er de forholdsvis nylig kom-
met inn til hovedkontoret fra jobber
ute ved anlegg. Og begge forteller at
noe av det som slo dem, var hvor mye
bedre oversikt over og kontroll med
økonomien det er ved anleggene enn
hva hovedkontoret har for sine utgif-
ter.
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Dyrere
kraft,
uansett
Ved Terje S. Knutsen

Det vil bare bli dyrere å bygge utkraft fremover, uansett økonomi-
system og -styring. Det kommer av at
de vassdrag som er best egnet og der-
med billigst å bygge ut, allerede er re-
gulert. I tillegg koster det å tilfredsstil-
le de stadig strengere krav til produk-
tet, både hva effektivitet, sikkerhet og
hensyn til miljøet angår.

—Dagens kraftstasjoner er mye stør-
re enn gårsdagens, kanskje for store, 


isolert sett. Grunnen er at de kjøres
hardere i et mindre antall timer i året, i
samkjøring med andre kraftverk, sier
Brekke. Eldre anlegg ble for eksempel
kjørt 7 000 timer i året, mens de nye
kanskje kjøres så lite som 2 000 timer,
men da med større ytelse.

Strengere krav til sikkerhet både for
damanlegg og tunneler, til overvåk-
ningssystemer og ikke minst land-
skapsarbeider, fordyrer. Kostnadene er
mangedoblet på 15-20 år.

Noe av årsaken til fordyrelsen er
også å finne i kortere arbeidstid og
økte lønnsutgifter.

Anleggene er blitt mer kompliserte
og teknisk mer avanserte. Bak et av da-
gens anlegg ligger flere ti-ganger så
mange ingeniørtimer enn det som var
tilfelle for 15 år siden.

—Men når det er sagt, må vi også få
påpeke at nordmenn driver verdens
billigste tunneler, understreker Brekke
og Holen.

Og selv om det synes dyrt å bygge ut
i dag, må vi huske at vi med vannkraft-
utbygging gir neste generasjon gratis
kraft. Det gjelder ikke noen andre av
dagens energiformer, fastslår Brekke.

Strengere krav til
sikkerhet både for
damanlegg og tun-
neler, til  over-
våkningssystemer
og ikke minst land-
skapsarbeider, for-
dyrer. Illustrasjon:
Svein Nyhus.

Snit
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Vassdragsdirektoratet inviterte til seminar om Jostedøla

Forskning om et
brevassdrag

Vassdragsdirektoratet ble etter omor-
ganiseringen styrket på forsknings- og
utviklingssektoren (FoU). Direktoratet
inviterte derfor til seminar om Jostedø-
la fra 2. til 4. februar i år i Marifjøra, og
omkring 40 forvaltere, forskere og
andre interesserte var møtt fram.

Jostedøla har som vassdrag store vi-
tenskapelige verdier. Deler av vassdra-
get er vedtatt utbygd, mens store deler
er vernet i henhold til Naturvernloven.

De første vitenskapelige data fra Jos-
tedøla ble registrert alt på 1700-tallet,
og det er her i århundrer blitt forsket
på geofaglige og botaniske problem-
stillinger. NVE selv har bygd opp lange 


måleserier innen avrenning og materi-
altransport.

Det er allerede brukt betydelige be-
løp i FoU-arbeid og forundersøkelser i
området. Statkraft har fått utført 160
undersøkelser fra området, og dette
har tilsammen kostet 13 millioner kro-
ner for den «vitenskapelige delen».

På seminaret ble det påpekt at man
både faglig og for forvaltningens del
har behov for etterundersøkelser. For-
di vassdraget er dels vernet og dels ut-
bygd, er det vel egnet for slike studier.
På grunn av dette kan virkningsunder-
søkelser og grunnforskningsstudier ut-
føres samtidig. Resulater av undersø-

Vassdragsdirektoratet (NVE) inviterte til seminar
om Jostedala fra 2. til 4. februar i år i Marifjora,
og omkring 40 forvaltere, forskere og andre in-
tereserte var møtt frem.

kelser som ennå ikke er offentliggjort,
må også fram i lyset.

Konklusjonen ved seminaret var at
samarbeid, organisering og finansie-
ring må til, og fagmiljøene blir oppfor-
dret til å komme med forslag som kan
føre til enda bedre resultat for FoU-
programmet for Jostedøla.

Innenfor Vassdragsdirektoratets FoU-
program vil arbeidet med Jostedøla få
en prioritert plass.
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Ny samarbeidsavtale mellom NVE og NORAD:

Av Aksel Nicolai Tonjer

NVE og NORAD får ny samar-beidsavtale fra 1. juli
i år etter at den gamle som
opprinnelig løp ut ved årskiftet
1985/1986, først ble forlenget
med ett år og så med et halvt.
Årsaken til utsettelsen var om-
organiseringen av NVE. Samar-
beidskoordinator Egil Skofte-
land sier at NORAD nå blant an-
net er opptatt av rehabilitering
av vannforsyningsanlegg og
bygging av småkraftverk.

\

—Hva innebærer samarbeidsavtalen
mellom NVE og NORAD, koordinator
Egil Skofteland?

Den innebærer at vi skal produ-
sere arbeid tilsvarende fire årsverk for
NORAD i tilknytning til prosjekter i
samarbeidsland. Det er som tidligere
særlig i de såkalte frontlinjestatene,
det vil si landene rundt Sør-Afrika.

Hva er nytt i avtalen?
For det første er ikke Statkraft len-

ger part i kontrakten. For det andre
ønsker man å legge større vekt på pro-
sjekter innen vannforsyning og sani-
tæranlegg. Det betyr at Vassdragsdi-
rektoratet vil komme sterkere med i ar-
beidet. Ellers vil vi konsentrere oss om
mindre prosjekter, samt rehabilitering
av anlegg og opplæring av personell.

1r

Det er viktig at u-landene selv kan produsere ut-
styr og deler. Denne transformatoren i Mosam-
bik er produsert i Tanzania i forbindelse med et
norskstøttet prosjekt. Fra venstre ser vi opp-
læringsleder Jorge Mano (EDM), kontorsjef i
NORAD Even Sund og EDM's generaldirektør
Fernando Juliao. Foto: Egil Skofteland.
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Egil Skofteland er koordinator for samarbeidet
mellom NVE og NORAD, og er direkte underlagt
generaldirektøren. Han forteller at det er store
endringer når det gjelder kraftutbygging og
vannforsyning i samarbeidslandene. — Det er
gjort mange tabber, men dem har vi lært av,
sier Skofteland i dette intervjuet. Foto: Aksel
Nicolai Tonjer.

Opptil 50 prosent av anleggene
virker ikke

Virker ikke anleggene?
Enkelte steder står opptil 50 pro-

sent av vannforsyningsanleggene på
landsbygda stille. Det vanskelige er
ikke å bygge anlegg, men å få til skik-
kelig drift og vedlikehold. I tillegg til
dårlig økonomi og mangel på reserve-
deler går det på manglende innstilling
og motivasjon. Vi er nødt til å få til en
skikkelig opplæring når det gjelder
drift og vedlikehold, og det må være
en forutsetning at mottakerlandet kan
ta over på en trygg måte, når vi går ut.
Mange steder kan så enkle ting som
håndpumper bli stående ubrukelige.

«Bandidos» setter anlegg ut av drift
Hva med kraftverk?

Den aktiviteten vil fortsette. Vi har
jo også en egen avtale direkte med
Electricidade de Mocambique (EDM)
som er Mosambiks NVE. Men det vil
satses på mindre kraftverk. De store
kraftverkene er alt for sårbare overfor 


«bandidos», som med støtte fra Sør-
Afrika setter slike anlegg ut av drift. I
Mosambik, som har dette problemet,
er det et stort kraftverk som i perioder
bare produserer kraft til lys i egne loka-
ler fordi ledningsnettet er ødelagt.
Dette kraftverket er installasjonsmes-
sig på størrelse med Ulla-Førre-anleg-
gene. Skal Mosambik kunne bli uav-
hengig av energi fra Sør-Afrika, må det
bygges flere og mindre kraftverk som
ikke er så sårbare for sabotasje. Egent-
lig burde Mosambik vært eksportør av
energi, sier Skofteland.

Avskoging et problem
—Er det behov for all kraften?

—Disse landene har enorme vann-
kraftressurser. Men når det bygges
dammer, er det ikke bare for å skaffe
elektrisk kraft. Ja, ofte er elektrisk kraft
bare et biprodukt. Mange ganger er
det vannforsyning, vanning og flom-
dempning som er det primære. Men
disse landene sliter også med avsko-
ging, som er blitt et meget stort pro-
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blem. Skogen hogges ned og benyttes
til brensel med det resultat at jords-
monnet vaskes vekk. Ved en enkel
elektrifisering kan man etterhvert be-
grense dette problemet ved å bruke
strøm i stedet for ved. Strømmen kan
benyttes til hospitaler, skoler og of-
fentlige institusjoner, og til enkel indu-
stri. Men damanlegg skaper i sin tur
nye problemer som for eksempel vann-
relaterte sykdommer. De florerer i for-
bindelse med stillestående vann og
kan bli spredd til områder som tid-
ligere ikke hadde dem. Derfor er helse
et nøkkelord i denne forbindelse.

Mange tabber,
men dem har vi lært av
—Men helse steller ikke dere med?

—Nei, men det blir lagt stor vekt på
samarbeid over faggrensene. De
«myke» vitenskapene er kommet sterkt
inn i bildet når det gjelder å tilpasse
teknologi og vurdere konsekvenser.
Dette ser jeg på som en riktig utvik-

ling. Det er gjort mange tabber, som vi
har måttet lære av. Vannet er på den
ene side disse landenes verste fiende,
men samtidig er det en livsnødvendig-
het. Svært mange barn i disse landene
dør som følge av diaré. Arsaken er
mangel på rent vann og dårlige sani-
tær- og hygieneforhold. Brønnboring
og håndpumper kan skaffe rent vann,
men opplæring i drift og vedlikehold
må gjøres skikkelig. Dessuten må man
få folk til å forstå betydningen av å
drikke dette kalde smakløse, men rene
vannet, og at man får en skikkelig hy-
giene. Samtidig kan bygging av dam-
mer skaffe vann til jordbruket og dem-
pe flommer.

Apne vannhull blir lettest forurenset når men-
ne4ker og dyr tråkker ut i kilden, men selv enkle
h dpumper, som kan fjerne mange av pro-
b s ene, blir stående ubrukelige på grunn av

3
på deler og vedlikehold. Foto: Torstein

Herfjord, NVE

Selv om teknikk og utstyr kan bli for avansert
ser vi her eksempel på improvisert 400

V fordelingsmast som følge av mangel på utstyr.
Foto: Leif Halmrast.

Krig og uro frister ikke
—Er det vanskelig å skaffe folk til dette
arbeidet?

—Når det gjelder de fire faste stil-
lingene som vi skal dekke i Mosambik i
forbindelse med avtalen med EDM, har
det vært vanskelig. Vi har nå fått besatt
to av dem og regner med at den tredje
går i orden. Krig og uro, som man får
inntrykk av at det er i Mosambik, er
ikke det som frister mest. Men sann-
heten er at det er meget fredelig og ro-
lig i Maputo. Når det gjelder de fire års-
verkene som skal utføres av folk her i
huset, har innstillingen til slikt arbeid
alltid vært meget velvillig. Likevel vil
jeg si at vi lider under bemanningspro-
blemene i Energidirektoratet. På om-
råder vi ikke dekker selv, må vi trekke
inn konsulenter.
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Bæremast nr. 264 lå veltet utover stu
Trolltjorn. Spennet over vannet er 508 meter
Iangt. Foto: lon Haaranes.



Vestlands-verkene:

KHAFTLEDNINGSHAVAR
PA BLAILIELL

Tekst: Svein M. Fikke

rsaken er ennå uklar:
Hvorfor falt to store stål-

master ned på høyspent-
ledningen mellom Ulla—Førre
og Østlandet i vinter? Uhellet
understreker betydningen av å
drive forsknings- og utviklings-
arbeid innenfor temaer som
har med miljømessige på-
kjenninger på kraftledninger å
gjøre.

Vestlands-verkene har siden
begynnelsen av februar vært i
gang med å bygge opp igjen de
store stålmastene, og driftsbe-
styrer Vidar Bern regner med at
ledningen skal være driftsklar i
løpet av mai måned.

aS-263. Dett sto ivin-
dningen

gvis var det
•



300 kV ledningen Dalen—Førre var
den første store kraftledningen som
krysset Langfjellene mellom Østlandet
og Vestlandet. Denne ledningen har
nå stått i nærmere 25 år uten noen al-
vorlige driftsproblemer, men lørdag
den 31. januar i år kl. 2039 falt den ut.
Da driftspersonellet fra Vestlands-ver-
kene kom til fjells søndag og mandag,
fant de to master som lå i bakken. I til-
legg var tre master skadet og minst &I
av dem må sies å være totalhavarert.

Skadene omfatter strekningen mel-
lom mastene 258 og 265 som ligger i
1 000 meters høyde. Denne streknin-
gen ligger 6-7 kilometer øst for Førre,
innerst i Jøsenfjorden i Rogaland fylke,
ikke langt fra brinken der ledningen
stuper ned mot Førre koblingsstasjon.

Hendelsesforløpet
Man antar at forankringsmasten gikk i
bakken først. Den har gjort et stort
hopp inn i vinkelen og tippet strakt
overende uten å krølle seg sammen.
Dermed har linene slakket ut på begge
sider, og det ensidige strekket fra det
508 meter lange spennet over Troll-
tjørn dro bæremasten overende. På
den andre siden av forankringsmasten
greide kjedene i bæremastene å ut-
jevne kreftene, delvis helt fram til nes-
te forankring mot øst. Denne masten

boyde seg så først unna, for deretter å
bli strukket tilbake i toppen da linene
strammet seg igjen. Slik kan den ha
fått sin karakteristiske «S»-form. Mas-
ten må betraktes som totalhavarert.

Da fundamentene til forankrings-
masten ble gravd fram av snøen, viste
det seg at begge fundamentene på
strekksiden hadde revnet. Det er sann-
synlig at det var her det hele startet og
at bruddene skyldtes en kombinasjon
av svakheter i betongen og unøyaktig
ringarmering. I tillegg har påkjennin-
gene på fotboltene vært i overkant av
det som var forutsatt. Fotboltene var
røket tvers av og er sendt til Veritas for
nærmere analyser. Metallurgenes fore-
løpige uttalelser tyder på at boltene
enten kan ha blitt dratt plutselig av i et
raskt napp eller de kan ha røket som
følge av en jevnt økende last. Imid-
lertid ser det ikke ut til å være tegn på
tretthet eller flytning av boltene.

Været
Det var gjennomgående nokså kaldt i
fjellet i hele januar, særlig i første halv-
del av måneden. Temperaturen var da
mindre enn ± 15 — ± 20°C i lange pe-
rioder. Det var lite nedbør og lite ising
før mot slutten av måneden. De siste
10 dagene av måneden var det en del
tilfeller da det i kortere perioder kunne

ha iset noe , og da stort sett i for-
bindelse med vestavær. Den 25. januar
var det opptil full storm i fjellet, men
de siste dagene varierte vindstyrken
mellom bris og stiv kuling. Lørdag den
31. januar var det rundt ± 3° C i
1 000 meter nivå, snøbyger, snøfokk
og 10-15 m/s vind fra vest—nordvest,
altså nokså parallelt med ledningen.

Mulige skadeårsaker
Verken værkartene eller observasjone-
ne tydet på at det var noe spesielt på
gang. Den beskrevne værtypen fore-
kommer mange ganger i løpet av hver
vinter, og må ha forekommet utallige
ganger i løpet av de årene denne led-
ningen har stått i fjellet. Hva var det
da, som gjorde at den solide foran-
kringsmasten «hoppet» av sine funda-
menter og samtidig sendte sin nær-
meste nabo i vest i bakken?

Av opplysningene fra Vestlands-ver-
kene og egne observasjoner cirka tre
uker etterpå kan man slå fast at det
var en god del is på ledningen. De ek-
sakte mengdene er vanskelig å angi,
men antar man en isdiameter på 20
centimeter og en midlere tetthet på
500 kg/m, får man en islast på 15 kilo
pr. meter ledning. Altså, slett ikke ube-
tydelige mengder. Ledningen er di-
mensjonert for 15-20 kg/m i dette
området, og istyngden kan derfor ha
vært i nærheten av hva ledningen er
dimensjonert for.

Men så er det en rekke faktorer man
kan spekulere over. For eksempel kan
det ha falt is av på ett eller flere spenn
samtidig. Dette kan gi meget kraftige
sjokk i lineretningen, og med den store
vinkelen på forankringsmasten, vil det
føre til et vesentlig tillegg til sidekraf-
ten i denne masten. Men det var høyst
sannsynlig fortsatt minusgrader i fjel-
let, selv om temperaturen var begynt å
stige igjen, og da spørs det hvor stor
sjanse det var for at isen plutselig skulle
falle av i relativt store mengder.

En annen faktor som ikke kan ute-
lukkes, er dynamiske bevegelser i sys-
temet før masten havarerte. De fleste
vil vel tenke på «galopperende liner» i
denne forbindelse, men slike svingnin-
ger er gjerne forbundet med amplitu-
der på 5-10 meter eller mer. Så dra-
matisk har det muligens ikke vært.
Men man kan ikke se bort fra at mindre
svingninger på begge sider av vinkel-
masten kan ha forårsaket en uheldig
kombinasjon av kreftene, slik at be-
lastningen har oversteget strekkfast-
heten i fundamentboltene.

Hva kan man lære av dette?
Et mastefundament i dag er dimensjo-
nert med større sikkerhet enn det som
var vanlig tidligere. I tillegg er det bed-
re kontroll på utførelsen. Det er derfor

Forankringsmast nr.
259 har vært utsatt
for ensidig strekk
fra begge retninger
og er blitt stående i
«S»-form. Foto: Jon
Haaranes.
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mindre sannsynlig at tilsvarende fun-
damenter ville ha røket på en «moder-
ne» ledning under de samme omsten-
digheter.

Fra et meteorologisk synspunkt er
denne hendelsen igjen et godt eksem-
pel på hvor viktige de første observa-
sjonene av isen er. Hvis man skal kun-
ne si noe om hvor store islastene har
vært i forhold til dimensjonerings-
grunnlaget, er det helt nødvendig med
så detaljerte observasjoner av istykkel-
ser på liner og master som mulig, nær-
mest for hvert enkelt spenn innenfor
det aktuelle området.

Isprøve fra vangene
i en av mastene.
Foto: Svein M. Fikke.

Forskning
Uhellet understreker betydningen av å
drive forsknings- og utviklingsarbeid
innenfor temaer som har med miljø-
messige påkjenninger på kraftlednin-
ger å gjøre. For eksempel opererer
Kraftledningsavdelingen med en rekke
målestativer for islast rundt omkring i
landet, nettopp for å finne ut mer om
hvor store islaster som er sannsynlige i
forskjellige landsdeler, høydenivåer og
terrengtyper.

På Gaustatoppen drives et større
utendørs «forskningslaboratorium» for
å studere oppførelsen til forskjellige li-
neoppheng som enledere og flerlede-
re, avstandsholdere og armatur. I til-
legg foregår det målinger av skyluf-
tens vanninnhold og dråpestørrelser
som sammenlignes med de islastene
som måles på stativer og liner.

Inne på Blåfjell, ikke langt fra ha-
varistedet, drives også en målestasjon
for å studere galopperende liner som
ofte skyldes tynne islag på linene.

Man håper at disse aktivitetene vil
bidra til at kraftledninger i framtiden
vil bli bygget «riktigere» eller nærmere
en optimal løsning enn hva man har
hatt mulighet for tidligere.

Gjenoppbyggingen godt i gang
Cirka 15 mann fra Vestlands-verkene
har fram til midten av mars vært opp-
tatt med å rive og fjerne den havarerte
ledningen. Umiddelbart etter at riv-
ningen var avsluttet, tok gjenoppbyg-
gingen til. I løpet av mars regner Vest-
lands-verkene med å få støpt ferdig
alle mastefundamentene — såfremt
værgudene står dem bi.

Ifølge driftsbestyrer Vidar Bern reg-
ner de med å starte mastemonteringen
i april. Etter påske — hvis alt går etter
planen — begynner linestrekkingen,
og i beste fall skal linen være driftsklar
i løpet av mai måned. I gjenoppbyg-
gingsfasen har Vestlands-verkene fått
hjelp fra Kraftledningsavdelingen i Lil-
lesand.

Vestlands-verkene har svært gode
innkvarteringsforhold for sin arbeids-
stokk, da de har fått låne Ulla —Førre-
anleggenes brakke ved Førrevassdam-
men. Der er det opprettet et kokkelag
med to flinke kokker — ifølge Bern.

All persontransport fra brakkeleiren
til arbeidsstedet — en strekning på 14
kilometer i 1100-1200 meters høyde
— foregår med beltekjøretøyer.

Fundament på strekksiden (yttersiden) av mast
263. Legge merke til at betongstabben er spjæ-
ret. De fire fundamentboltene er trolig «nappet»
av i ett rykk. Foto: Svein M. Fikke.
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Store be astninger for Konsesjonsavdelingen NVE

Av Aksel Nicolai Tonjer

. "
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Avdeling for konsesjonsbe-
handling og juridiske

spørsmål i Energidirektoratet
har hendene fulle for tiden. Av-
delingen består av et kontor for
kraftkonsesjoner som jobber på
spreng med den nå så popu-
lære konsesjonskraften, dernest
et kontor for anleggs-




konsesjoner som ved siden av å
ha fått ansvaret for fjern-
varmekonsesjoner, også har
mottatt Statkrafts søknad om
konsesjon for gasskraftverket
på Haugsneset. I tillegg består
avdelingen av en juridisk grup-
pe på to personer som har hele
Energidirektoratet som arbeids-
felt.

Fdr å nå frem til et stortingsvedtakneste vår,
slik Statkraft har lagt opp til i sin fiemdriftsplan,

å søknaden om gasskraftverk på flaugsneset i
ær kommune være ferdig behandlet i Kon-'

sesfonsavdelingen i november i år.
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v onsesjonskraft er et særnorsk fe-
nomen og for oss betyr den mye

arbeid, sier sjefingeniør Tor J. Næss ved
kontoret for kraftkonsesjoner. Ved si-
den av å være kontorsjef er han også
stedfortreder for avdelingsdirektør Jo-
han K. Warloe.

«Panikklov»
Hva er konsesjonskraft?
Den har sitt utspring i konsesjons-

lovene som man begynte å arbeide
med ved århundreskiftet, forteller
Næss. — Fra det tidspunkt startet opp-
kjøp av fallrettigheter, og disse opp-
kjøpene samt redselen for dem, førte
til en «panikklov» i 1906. I 1909 kom
Ervervsloven hvor man innførte dette
spesielle om at de som bygger ut skal
avgi fem prosent av kraften til de be-

rørte kommuner, og hvor staten forbe-
holdes rett til å erholde fem prosent.
Andelen til kommunene ble i 1917 for-
høyet til ti prosent. Samtidig ble fylkes-
kommunene tatt med som konsesjons-
kraftberettiget.

Urimelig
—Var det noen spesiell årsak til dette?

—Bestemmelsene ble innført fordi
det opprinnelig var industrien som
startet utbyggingen av fossekraften,
blant andre treforedlingsindustrien og
smelteindustrien. Det var utenlandske
selskaper som var først ute, og man føl-
te det urimelig at all denne verdifulle
kraften skulle føres ut av bygdene. Der-
for dette vilkåret om å avgi en viss an-
del. Kraften skulle fordeles mellom be-
rørte kommuner og fylkeskommunen 


etter departementets bestemmelser,
og det er forvaltningen av denne loven
vi steller med hos oss.

Gunstig pris utløste etterspørselen
—Men det var ikke mange kommuner
som benyttet seg av denne mulighe-
ten?

I tillegg til at kommunene skulle få
kraft, var det også meningen at de
skulle få den til en akseptabel pris.
Men prisen ble faktisk høy i forhold til
annen tilgjengelig kraft på den tiden. I
1959 fikk vi imidlertid en revisjon av
lovene hvor blant annet prisbestem-
melsene ble endret og dette bevirket
at kraften ble rimelig i forhold til an-
nen kraft. En del begynte da å ta ut
kraften.

Noen særlig fart i dette ble det li-
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kevel ikke fordi man var usikker både
på pris og leveringsbetingelser, fort-
setter Næss. —Men etter en høyes-
terettsdom i forbindelse med Sira —
Kvina begynte man å se annerledes på
prisene. Det førte til at departementet
fra og med 1983 beregnet prisen på
konsesjonskraft for anlegg som hadde
fått konsesjon etter 1959. Prisen be-
regnes av departementet ut fra selv-
kost for alle statens kraftverker. Der-
med ble prisen meget gunstig, og det
utløste en veldig etterspørsel etter den
konsesjonskraft som kommuner og fyl-
keskommuner hadde krav på. Alle
som hadde kraftverk og reguleringsan-
legg i sin kommune, ville ha kraften.
For kraftverk som fikk konsesjon før
1959, vil også kraften bli rimelig på
grunn av inflasjonen.

—Konsesjonskraft er
et særnorsk feno-
men som betyr mye
arbeid for oss, sier
sjefingeniør Tor J.
Næss ved kontoret
for kraftkonsesjoner.
Foto: Aksel Nicolai
Tonjer.

Ikke alle er like fornøyd
—Hvordan har dere taklet denne vold-
somme pågangen?

Vi har valgt å fordele kraften fyl-
kesvis. Det vil si at vi fordeler all kraf-
ten innen hvert enkelt fylke under ett.
Dette gjøres etter bestemte regler.

Blir alle fornøyd med denne for-
delingen?

Det er to forhold som gjør at ikke
alle er like fornøyd. Det ene er at kom-
munene ikke får mer enn det de kan
bruke i egen forsyning. Utbyggings-
kommunene mener de har krav på all
konsesjonskraften. Men dette vil jo si
at hverken fylkeskommune eller andre
kommuner ville fått noe. Vi får stadig
klage på dette forholdet. Det andre er
at ventetiden kan bli lang for de kom-
muner som ligger i de fylker som blir
behandlet sist.

Millioner av kroner
—Hvor mange penger kan dette dreie
seg om?

For de store kraftverkskommune-

Kontoret for anleggskonsesjoner har fått Stat-
krafts konsesjonssøknad om gasskraftverk og
søknader for fjernvarmeanlegg på bordet, men
kraftledningssakene utgjør allikevel brorparten
av arbeidsbyrden. —Kraftledningssakene er det
området hvor vi opplever flest konflikter, sier
kontorsjef Trond Ljøgodt. Foto: Aksel Nicolai
Tonjer.

ne dreier det seg om millioner av kro-
ner. Selv om kommunene har kraft nok
til egen forsyning, får de den økono-
miske fordelen ved at kraften selges.

Hvor lang tid regner dere med at
dette arbeidet vil ta?

—Vi er tre personer som steller med
dette, og med den bemanningen reg-
ner vi med at det vil ta tre år før vi er
kommet åjour, sier Næss.

Gasskraft og fjernvarme;
men linjeutbygging fører
til flest konflikter
Kontoret for anleggskonsesjoner som
ledes av sjefingeniør Trond Ljøgodt,
sitter nå med konsesjonsbehandlingen
av Statkrafts søknad om bygging av
gasskraftverk på Haugsneset i Tysvær
kommune i Rogaland.

Hvor lang tid vil det ta å behandle
denne saken?

—For å nå frem til et stortingsvedtak
neste vår, slik Statkraft har lagt opp til i
sin fremdriftsplan, må søknaden være
ferdig behandlet herfra i november i
år, sier Ljøgodt. — Vi har derfor lagt
opp til en hektisk og rask behandling.
Noe som for oss medfører en økt ar-
beidsbelastning.

Gasskraft også tidligere
—Behandles en slik søknad annerledes
enn en søknad om bygging av et vann-
kraftverk?
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—Vi må ha for øye at ekspropriasjoner ofte opp-
leves som dramatiske for grunneierne, sier
Trond Ljøgodt. Foto: Aksel Nicolai Tonjer.

—Når det gjelder varmekraftverk, så
avgir NVE innstilling til Olje- og energi-
departementet, slik at vi på mange må-
ter står likt med situasjonen for vass-
dragssaker. Vi har vært gjennom en
slik behandling tidligere. Det var i
1975/1976 da vi behandlet en tilsva-
rende søknad fra Statkraft. Saken var
omfattende, men miljømessig var den
den gang svært ukontroversiell. Man
anså forbrenning av gass fra Nordsjø-
en, som har svært lavt svovelinnhold,
som relativt miljøvennlig. De siste åre-
ne er det fokusert mer på utslipp av ni-
trogenoksyder (NO), og dette vil nok
komme til å sette mer preg på den kon-
sesjonsbehandlingen vi nå står over-
for.

Norsk Hydro først til høsten
—Hva vil nå skje med søknaden?

Vi mottok søknaden 26. februar i
år og sendte den så ut til høring hos
alle berørte instanser 6. mars. For vår
del av søknaden omfatter det 14 in-
stanser utenfor huset, og i tillegg fore-
legges den fem avdelinger innen NVE.

Har dere fått noen konsesjonssøk-
nad fra Norsk Hydro om bygging av
gasskraftverk på Karmøy utenfor Hau-
gesund?

Vi regner med at vi kan forvente
en søknad fra Norsk Hydro på høst-
parten i år. Fra vårt synspunkt er det
gunstig sett i forhold til vår arbeidssi-
tuasjon. Da vil vi på det nærmeste
være ferdig med behandlingen av søk-
naden fra Statkraft.

Eierstrukturen må avklares
—Både lokale og regionale organisa-
sjoner innen el-forsyningen har vist in-
teresse for gasskraftverk. Hvordan vil
eierstrukturen bli for gasskraftverket?

Etter lovverket skal vi påse at et-
hvert anlegg bidrar til en rasjonell el-
forsyning, sier Ljøgodt. — Med rasjo-
nell el-forsyning menes også rasjonell
eierstruktur og organisasjonsstruktur.
Vurdering av eierforholdet inngår all-
tid i vår konsesjonsbehandling, og når
det gjelder behandlingen av gasskraft-
verket, foretrekker vi at eventuell dan-
nelse av eierselskap blir avklart før
konsesjonen kommer til sluttbehand-
ling.

Ny fjernvarmelov
Kontoret har også fått til behandling
søknader om konsesjon på fjernvarme.
Med den nye fjernvarmeloven skal alle
slike anlegg konsesjonsbehandles, og
dette arbeidet tilligger kontoret fra 1.
januar i år. —Hva vil dette medføre av
arbeid for dere?

Det har vi ikke oversikt over ennå,
sier Ljøgodt.— Vi vet ikke hvor mange
slike prosjekter som ligger på plansta-
diet ute i kommunene. Vi vet heller
ikke hvor omfattende konsesjonsbe-
handlingen vil bli og hvilke problemer
de enkelte høringsinstanser vil finne i
disse sakene. Foreløpig har vi to til be-
handling.

Ekspropriasjon
kan virke dramatisk
Til tross for alle de nye oppgavene er
det likevel kraftledningssakene som
utgjør den største arbeidsmengden for
kontoret.

—Kraftledningssakene vil nok også i
fremtiden være det området hvor vi
står overfor flest konflikter, sier Ljø-
godt. —Vi opplever økt interesse for
miljøvern og oftere konflikt om selve
arealbruken. For å redusere de drama-
tiske ekspropriasjonssakene påhviler
det søkeren et stort ansvar. El-verkene
må gjøre godt forarbeid og vise vilje til
å løse detaljproblemer. Ulempene må
gjøres minst mulig, og da er det viktig
å lytte. Må man til med ekspropriasjon,
får man et rettslig oppgjør som kan vir-
ke dramatisk. Det er viktig å gi grun-
neiere en fair behandling og saksgang.
Vi merker i enkelte saker hvordan tid-
ligere ekspropriasjonsinngrep kan ha
skapt bitterhet og mistillit til offentlige
etater og forvaltning.

Utradisjonelle ansettelser
—Har dere nok folk?

Vi har klart å fylle alle våre stil-

Finn Skagen er e.n av de to juristene i Avdeling
for konsesjonsbehandling og juridisk bistand.
Men de har hele Energidirektoratet som arbeids-
felt. Foto: Aksel Nicolai Tonjer.

linger. Det har vi fått til ved å være litt
utradisjonelle. Med en naturforvalter
og en forstmann har vår bemanning
fått en bredere uttalelsesbakgrunn.
Selv om dette i utgangspunktet var en
følge av de problemer vi hadde med å
rekruttere folk med elektrobakgrunn,
så har dette gitt kontoret en mulighet
til å angripe sakene med bredere kom-
petanse. Selv om vi har full beman-
ning,vil jeg likevel påpeke at vi lider
under den generelle rekrutteringssi-
tuasjonen i direktoratet. Når så mange
stillinger er ubesatt, kan vi ikke trekke
de samme veksler på de andre fag-
avdelingene som vi ellers kunne gjort.

Juridisk bistand til hele direktoratet
I den juridiske gruppen ved konse-
sjonsavdelingen er det opprettet to
stillinger. Bare den ene av disse er for
tiden besatt, nemlig av førstekonsu-
lent Finn Skagen. Før omorganiserin-
gen av NVE hadde Skagen bare konse-
sjonsavdelingen som sitt arbeidsfelt. I
dag skal gruppen betjene hele Energi-
direktoratet.

Skaper det problemer å ha hele di-
rektoratet som arbeidsfelt når dere er
tilknyttet en bestemt avdeling?

Ordningen er ennå ny, sier Ska-
gen, — og i en overgansperiode er det
visse ting som må avklares. Systemet
er blant annet ment å kunne justeres
når den nye energiloven kommer. Or-
ganisasjonsmessig er gruppen under-
lagt avdelingsdirektør Johan K. War-
loe. Men gruppen har direkte kontakt
med de avdelinger som har behov for
juridisk bistand.
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Arne Andreassen er Reisekontoret:

RhhEBOKoNORSE
som verktøy
Tekst og foto: Morten Golimo

et lite kontor i øverste
etasje i NVEs og Statkrafts

«residens» i Oslo sitter en liten
mann som gjør en stor jobb.
Arne Andreassen heter han og
bekler nærmest til en hver tid
ansiktet sitt med et tillitsfullt
smil. Han er ikke bare leder for
reisekontoret, han er reisekon-
toret.

Spør Arne Andreassen om hva somhelst hva tog- og flyruter angår, og
svarene kommer som fra en datamas-
kin. Han er å regne som en tilnærmet
personifisert utgave av Rutebok for
Norge.

—Når passerer Bergensbanen Voss
stasjon på vei til Oslo? spør vi for lik-
som å sette ham på prøve.

—Klokken 16.23, svarer han kjapt:
Skal det være røkere eller ikke-røkere?

—Takk, det holder.

25 års jubileum — med hjertesukk
Andreassen kom til NVE den 5. mars
1962 som betjent ved reise- og kjøre-
kontoret, som det den gang het.

Hans arbeid var stort sett ekstern
budtjeneste. Denne jobben hadde han
frem til juli 1964, da NVE flyttet fra
Drammensveien til Middelthuns gate.
Fra da av ble kontorpulten Andreas-
sens arbeidsplass, men fortsatt ved rei-
se- og kjøretjenesten.

—Faktisk var NVE den gang, så vidt
jeg vet, den første etat som hadde en
slik tjeneste som et reisekontor. Det

På et lite kontor i øverste etasje i NVEs og Stat-
krafts «residens» i Oslo, sitter en liten mann som
gjør en stor jobb. Arne Andreassen heter han.
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skulle tyde på at ledelsen den gang så
hvor viktig et slikt kontor er for en stor
bedrift. Dessverre har ikke den forstå-
elsen gitt nok bemanning ved reise-
kontoret, sukker Andreassen. —Her er
det mer enn nok arbeid til minst to
personer, fortsetter Andreassen.

Men dere er jo to stykker?
—Ja, men arbeidsoppgavene er

svært omfattende. Min medhjelper,
Wenche Ruud, er minst halve tiden av
sin arbeidsdag opptatt med reisereg-
ningskontrollen.

Så med andre ord har du altså
1 1/2 stilling til disposisjon?

—Tror de fleste, ja. Problemet er
bare at reiseregningene må priorite-
res, fordi det er de ansattes penger det
gjelder.

Wenche Ruud nikker bekreftende til
Andreassens uttalelser.

Store besparelser
—Jeg opplever det kanskje av og til slik
at våre foresatte ikke fullt ut forstår
hvor viktig en slik servicefunksjon er,
sier Arne. —Vi får veldig mye ros og
støtte fra ulike hold. Det setter vi stor
pris på, men arbeidsmengden minker
ikke av den grunn. —Når det gjelder
besparelser kunne det for eksempel
vært moro å regne ut hvor mye ar-
beidstid som ville gått med for folk der-
som de selv skulle bestilt billetter, ho-
teller, valuta, legge opp reiseruter og
så videre. Vi kan gjøre det mye raskere
fordi vi har de rette kontaktene og alle
nødvendige opplysninger lett tilgjen-
gelig, fortsetter Andreassen

Og dem har du i hodet?
— Nei, men en del av dem. Hvis vi

hadde hatt bedre tid, kunne vi også ha
klart å studere brosjyrer, holde oss
bedre informert om ulike tilbud som
finnes rundt om; ja, i det hele tatt gjort
en bedre jobb.

«Omsetning» på
11 millioner kroner i år
Reisekontoret ekspederer gjennom-
snittlig cirka 25 bestillinger hver dag,
eller rundt tre pr. time. I tillegg kom-
mer avbestillinger og forandringer av
bestillinger, turer til banken for å hen-
te valuta og annet arbeid som måtte
dukke opp. Totalt regner reisekontoret
med en «omsetning» på cirka 11 millio-
ner kroner i inneværende år. Av dette
er mellom 80 og 85 prosent reiser som
foretas av folk innen Statkraft. Hittil
har alt arbeidet foregått manuelt, det
vil si at alle bestillinger blir gjort over
telefon. Men nå har kontoret fått et
nytt, elektronisk hjelpemiddel.

Vi har fått installert et direkte boo-
king-system som vil lette arbeidet en
del. Nå kan vi i mange tilfeller slippe å
kjempe oss gjennom på telefon og i
stedet bestille billetter direkte via en
datamaskin. Jeg håper bare jeg snart
får tid til å gå på kurs for å lære hvor-
dan jeg skal bruke maskinen.

Jeg håper for all del at dette ikke
blir oppfattet som sutring, sier And-
reassen. —Jeg har vært her i 25 år fordi
jeg stortrives. I alle år har det vært en
fin arbeidsplass, og det er det frem-
deles. Men det betyr ikke at man ikke 


kan få lov til å si i fra om forhold som
burde vært bedret. Tids- og arbeids-
presset er et alvorlig problem, og jeg
opplever det frustrerende at vi fra høy-
ere hold ikke blir hørt når vi forklarer
at vi har for mye å gjøre.

I «siste liten»-bestillinger
en belastning
Jeg kan jo, for å fortsette i samme spor,
fortelle om en annen ting som skaper
problemer for oss. Alt for mange har
en tendens til å bestille reisene sine i
siste liten. De kommer pesende inn til
oss dagen før de skal reise, selv om de
har visst om reisen i god tid. Det fører
til at vi må behandle saken som haste-
sak. Selvfølgelig gjør vi jobben så godt
vi kan likevel, men vi kunne ha jobbet
mer rasjonelt om vi fikk bestillingene
inn i god tid før reisen.

En annen ting er om en reise virkelig
dukker opp i siste liten. Da kan folk til
og med ringe meg privat for å få ord-
net billetter. Jeg ønsker jo ikke å være
vrang. Tvert imot. Jeg synes bare det er
riktig å minne folk om at de kan være
med å gjøre arbeidet lettere også for
oss når det er mulig.

Fem reiser på 25 år
—Du ordner reiser for alle andre, er du
glad i å reise selv?

ja.
Og en del reiser er det kanskje

blitt?
—Nei. På 25 år har jeg vært ute og

reist på husets regning fem ganger; til
Lillesand, Hoksund, Melhus/Bjerkvik,

lame 11111

Selv om Andreassen
har likt seg godt
jobben i alle år, fø-
ler han nå behov for
å si fra om at noe
må gjøres for å bed-
re arbeidsforhold-
ene.
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Wenche Ruud og
Arne Andreassen
har nå fått et nytt
elektronisk hjelpe-
middel som for-
håpentligvis vil gjø-
re arbeidsdagen noe
lysere for dem beg-
ge.

Kobbelv og Ulla —Førre. Men jeg har
vært med på noen studieturer til ut-
landet, anslagsvis 8-10 ganger, som
alle har vært betalt av andre. Det har
selvfølgelig vært nyttig, men jeg skulle
gjerne reist litt mer i Norge for å kunne
sette meg bedre inn i forholdene rundt
omkring.

—Dere jobber i nært samarbeid med
NSB Reisebyrå, fungerer det bra?

Absolutt. Forholdet oss imellom er
utmerket.

Dere er en temmelig stor kunde.
Vanker det rabatter?

Ikke i utgangspunktet. Men vi har
en gunstig avtale når det gjelder avbe-
stillinger. Vanligvis belastes kundene
for et gebyr når noe avbestilles. Vi får-
den tjenesten gratis, men dette er in-
gen oppfordring til flere avbestillinger.

Det vil med andre ord si at dere får
en betydelig rabatt?

Det er ikke til å komme forbi at vi
har mange avbestillinger, så i den for-




stand, innrømmes vi en betydelig ra-
batt.

I løpet av 25 år må du ha gjort
noen tabber. Har du en morsom en å
fortelle?

Ja da. En tidligere fagsjef her i hu-
set skulle en gang reise til Alta. Som
vanlig ordnet jeg billettene og han
reiste av gårde. Alt så vel og bra ut inn-
til jeg fikk en telefon fra Alta. Det var
fagsjefen: «Jeg befinner meg i Alta,
men du hadde kanskje tenkt at jeg
skulle forbli her oppe», sa han. Jeg had-
de altså glemt å bestille returbillett til
ham. Da var det jeg så mitt snitt til å få
inn et lite stikk: «Vel, svarte jeg, «så
«populær» som du er, kan det vel ten-
kes at noen gjerne så at du ikke kom
ned igjen». Det ble stille i telefonen —
men returbilletten ble ordnet.

Jubileum i stillhet
Arne Andreassen er blitt 57 år gam-



mel, men holder seg i god form. Inntil i
fjor hadde han faktisk ikke hatt en

eneste fraværsdag på grunn av syk-
dom. Det vil imidlertid ikke si at han
ikke har vært litt klein innimellom.
Men han tilhører en generasjon som
ikke har det for vane å «skofte» jobben
på grunn av en snue eller selvpåført
hodepine i ny og ne. Han er glad i job-
ben og setter sin ære i å utføre den så
godt som mulig.

25 år i kontinuerlig beredskap, jeg
går ut ifra at jubileet er behørig feiret
her i huset?

Nei . . .
Er det ikke 25 år?
Jo, men det behøver ikke å feires.
Men en liten kake, kanskje?
Ikke det heller.
Akkurat. Da var det ikke flere

spørsmål . . .

FOSSEKALLEN NR. 3-87 37



Slagordkonkurransen i Statkraft er av-
gjort. Lys og varme ble utfallet. I in-
struksen for bruk av slagordet står det
at det skal brukes når vi ønsker å opp-
nå en «reklame-effekt».

Altså, vårt vindu mot verden skal
stråle av lys og varme. Innenfor dette
vindu arbeider mange mennesker med
å produsere denne varmende og lysen-
de varen. Om ikke tekstforfatteren av
slagordet har tatt sitt lys og sin varme
fra Ages sang, så la oss likevel følge
hans strofe videre: tru og håp det kain
du få med, mange tåra, tunge stunde e
æ redd for at det bli.

Vel, vel. Tro og håp har vi når det
gjelder det nye Statkraft, men tunge
stunder er det vel noen som har — og
kanskje tårer? Statkraft skal bli en dy-




namisk og utadrettet bedrift sies og
skrives det fra flere hold innen be-
driften. I vår iver etter å effektivisere
både arbeidsdagen og bedriften, glem-
mer vi kanskje av og til at vi trenger
menneskelighet. Det skal selvfølgelig
ikke påstås at det mangler lys og var-
me i vår bedrift, men vi kan kanskje få
det bedre.

Ingen er ett harmonisk hele. Vi er
alle engstelige for et eller annet, eller
vi føler oss på sett og vis begrenset.
Dette vil influere på den måten vi snak-
ker og opptrer overfor andre på. Og
alle trenger vi noen å snakke med. Ikke
bare snikk-snakk, men virkelig snakk.
At man viser at man har ømme punk-
ter, gjør at andre også tør å vedstå seg
sine svakheter. Det er så mye lettere å
være sammen når vi kastere maskene.

Vi tenker kanskje ikke over hvordan
vi til daglig virker på andre. Ofte er vi
upresise og ordknappe, likegyldige og
kanskje litt nedlatende overfor våre
medmennesker. Vi glemmer at like-
gyldighet, neglisjering og ord kan såre
og skade. Til tider blåser vi i å bruke et
høflig tonefall og gode manerer kan
det vel være så som så med noen gan-
ger. Muligens uttrykker disse holdnin-
gene i enkelte tilfeller mangel på res-
pekt for enkeltindividet, men det er vel
heller et utslag av vår feilaktige måte å
kommunisere på.

Hver dag står man overfor store og
små problemer, og det er klart at ikke
alle kan løses like godt. Vi får forsone
oss med at vi av og til kan gjøre feil.
Men vi bør ta aktivt del i det mennes-
kelige fellesskap. Følelse av solidaritet
er nødvendig for arbeidsglede og fy-
sisk velvære.

Hvis et menneske liker å arbeide og
har lært seg å føle glede ved å utføre
arbeidet godt, vil man automatisk få
en lys og varm innstilling til arbeidet
og til sine medmennesker. Det være
seg overordnede eller medarbeidere.
Vi stiller betingelser, og i mange til-
feller må det gjøres, men vi må ikke
glemme at vi må yte noe i gjengjeld.

Aud Berg

ORDET ER FRITT

Lys og varme

‘Visetekstkonf nse
Om få månader tar Statkraft Vestlands-verkene over drifta av Ulla-Forre. Anleggtida er slutt, og
resultatet av arbeidet til 1 500 anleggsarbeiderar gjennom 13 år vil komma samfunnet til gode
langt inn i framtida. Kraftutbygginga har endra naturlandskapet og fått store verknader for lo-
kalsamfunna i distriktet: I samband med at anleggstida går mot slutten, lyser Statkraft med det-
te ut ein open visetekstkonkurranse under mottoet:

ULLA-FØRRE EI VISE VERDT
Stikkord som teksten kan spela på:

Vasskraft, energi, elektrisitet og samfunnsutvikling
Natur og kulturlandskap
Mennesket og naturkreftene
Kraftutbygging og lokalsamfunn, distrikt og storsamfunn
Slitet til anleggsslusken, livet i brakkeleiren

Du skriver teksten; ein profesjonell musikar lagar melodien. Visa bor vera på om lag 3 minuttar.

VI SATSAR PA NORSKTOPPEN!
1. premie: kr. 5000.-, 2. premie: kr. 3000.-, 3. premie: kr. 1000.-
Konkurransen er open for alle. Teksten kan du senda Statkraft Vestlands-verkene 4200 SAUDA,
innan 16. mai 1987.
Nærare opplysningar om konkurransen: Jan Ole Rod tlf. (04) 78 27 11
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Statkrafts personale
Endringer februar 1987
Nytilsatte




Dybdahl, Ella 4373 Førstekontorfullm. OAF
Bangsund, Guri Rast Førstekonsulent DDO Edvardsen, Jan 0033 Avd.ing. Jostedal-anlegget
Dyrkorn, Kåre Overingenlør Kobbelv-anlegget Ertesvåg, Ola 0011 Konsulent ØDB
Eskeland, Trond S. Avd.ing. DTS Jakobsen, Erling J. 0032 Avd.ing. Alta-verkene
Fristad, Kjell Montasjeleder Breheim-verkene Jakobsen, Leif 0998 Montasjeleder Breheim-verkene
Haugeberg, Leif Gj. Avd.ing. DTS Janssen, Rolf Yngvar 2711 Fiskeoppdretter Vestlands-verkene
Hauståker, Tom Ingar Avd.ing. Breheim-verkene Nedland, Bjørn 4171 Maskinmesterass. Vestlands-verkene
Holseter, Oddvar Oppsynsmannsass. Jostedal-anlegget Nielsen, Gunnar 4171 Maskinmesterass. Østlands-verkene
Holten, Anne Avd.ing. PBG Nyheim, Per Magnar 0986 Fagarbeider Aura-verkene
Hverven, Vibecke Avd.ing. PBD Rolfseng, Torbjørn 0034 Overingeniør Aura-verkene
Høgi, Per Maskinmesterass. Breheim-verkene Solli, Svend 4171 Maskinmesterass. Rana-verkene
Jensen, Jan Roar Fiskeoppdretter Vestlands-verkene Steinsvik, Knut H. 0034 Overingeniør Østlands-overf.
Johansen, Lars Avd.ing. PBH Strømslid, Walter 0034 Overingeniør Glomfjord-verkene
Johnsen, Thomas Spesialarbeider Aura-verkene Sømmå, Ordin 0034 Overingeniør Ulla-Førre-anleggene
Joranger, Fer Førstesekretær Jostedal-anlegget





Larsen, Harald B. Avd.ing. AOA





Lindell, Tony Førstekonsulent ØII Fratredelse med pe nsjon:




Mathisen, Einar Maskinmesterass. DØS Frognerhagen, Halvor Spesialarbeider Nore-verkene
Mosling, Jan Maskinmesterass. Aura-verkene Henriksen, Kristian Maskinmesterass. Frogner trafo
Nystad, Arne Kjell Avd.ing. DPN Rinde, John J. Fagarbeider Østlands-overf.
Owren, Thorlelf Overingeniør PS Versto, Endre Fagarbeider Tokke-verkene
Rake, Rune Avd.ing. Jostedal-anlegget





Rognes, Åse Marie Avd.ing. PKL





Sitje, Ane Marie Førstekonsulent AS Fratredelse, annen:




Sjølund, Marianne Førstekonsulent ØØØ Bjertnes,Trond M. Overingeniør PBH
Widlund, Jim Rene Avd.ing. ØDD Hallgren, Bjørn Tekniker PEP





Lund, Egil Overingeniør Ulla-Førre-anleggene





Naterstad, Vidar Maskinmesterass. Vestlands-verkene
Avansement, opprykk:
Andersen, Arild 0034 Overingenier AO-Bjerkvik

Resen-Fellie, Knut
Soknes, Svein

Førstekonsulent
Overingeniør

ØØØ
Jostedal-anlegget

Bjelkarøy, Vilhelm 0032 Avd.ing. Jostedal-anlegget Sønsthagen, Per K. Overingeniør jostedal-anlegget

NVEs personale
Endringer februar 1987
Nytilsatte




Hansen, Bjørn Kai 3240 Overingeniør ET3
Bakken, Lisbeth Førstekontorfullm. VV Løkkeberg, Ølvind 0034 Overingeniør ET4
Boumlali, Angelo Ingeniør EK Ruud, Leiv G. 0032 Avd.ing. VHO
Egeland, Håkon Overingeniør ESK Tande, Jorun 4375 Kontorsekretær VH
Husebye, Sverre Avd.ing VU Walseth, Egil 0036 Sjefingenior ET3
Høystad, Siri Førstesekretær AA





Ødegård, Rune Statshydrolog VHD
Fratredelse, annen






Baastad, Inger L Kontorfullmektig EFA
Avansement, opprykk:
Bogen, Torbjøm J. 0032 Avd.ing. VFØ

Karlsen, Kjell W.
Larsen, Harald B.

Betjent
Konsulent

AA
EEØ

Fladhagen, Per A. 0032 Avd.ing. VHO Larsen, Kari Strand Førstekontorfullm. VA
Gjerde, Jacob 0032 Avd.ing. VFØ Sletaune, Børge Avd.ing. VH
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