á

Visst

Kan

Vi!!

Den norske

folkesjelen

andre

synes

land

konkurranse
best

er på mange

å være

mellom

i klassen

enn

utenlandsk

m.h.t.

måter forunderlig.

«gjevere»

ytelser

og norsk

konkurranseregler,

som

Varer og tjenester
kan

leveranse,

men

gjerne

gis i eget

fra

land.

Ved

skal vi ikke bare være
lene

oss over

mot det som

kommer utenfra, selv om andre land ikke følger en slik linje. På det nasjonale
plan møtes ofte initiativ fra enkeltpersoner,
bedrifter o.l. med skepsis. «Du
skal

ikke

tro at du er noe»

er ikke

bare

en enkelt

forfatters

erfaring,

men

noe

mange har møtt i det daglige virke.
Med den sentrale stilling Statkraft har fått i energiforsyningen,
har også vi
møtt en slik holdning.
Bedrifter i andre land gjør det bedre, kan mere og er
mere effektive. Statkraft skal ikke tro at den «er noe».
I den forbindelse
hevdes det at vi:
- er en monopolistisk
bedrift som subsidieres
er overadministrert,
er lite produktive
og bygger for dyrt,
— er en gigant

uten

over statsbudsjettet,
Redaksjonsråd

styring.

For ledelsen:

At vi utfra de oppgaver som er gitt oss må regne med kritikk er naturlig, og vi
må være våkne for denne og søke å forbedre oss. Likevel føler vel vi at kritikken ikke er rettferdig, sogar tildels misvisende,
og dette kan begrunnes:

Vidar Bern
Hallvard
Holen
Olav Molvær

- fri konkurranse
mellom flere selvstendige,
likeverdige aktøreri markedet er
vår holdning,
ikke monopolstilling,
- administrativt
har vi et lavere antall personer engasjert enn i tilsvarende

For de ansatte:

bedrifter

i andre

land,

— som påpekt av andre er heller ikke våre økonomiske
resultater dårlige,
— ved nye tiltak, nært samarbeid
med norske entreprenører
og norsk industri
og ikke minst stor innsats fra våre folk har kostnadsutviklingen
vært «under
kontroll», som uttrykt fra Stortingets
side, og dette skulle ikke tyde på lav
produktivitet,

- utviklingen
tern

skulle heller

styring

er dog

ikke tilsi at bedriften

er en gigant uten styring,

eks-

sterk.

Selv om det strider mot den norske folkesjelen
kan vi vel innrømme
at vi
kunnskapsmessig
og teknologisk
sett heller ikke står tilbake for noen i internasjonal

sammenheng.

Dette

gjelder

ikke

bare

oss i Statkraft,

men

også

innsats

for videreutvikling

Opprettholdelse

stori

er unødvendig.

som andre
krever

Det har

vært

opp

fortsatt

innsats

og utfordringen

fra vår side,

Med lavere utbyggingstakt
tiltak

gjennomføres

tiltak vil måtte berøre alle ledd i vår organisasjon.
kraft er nødvendig for å bevare bedriftens stilling

hvilke oppgaver
løser oppgavene.

bygge

Ønsker å samarbeide

må kostnadsreduserende

videreutvíklingen
gass i det norske

har kunnet

har nyttet og fortsatt

lys av markedsutviklingen.

sjetter

Statkraft

miljøer

av norsk vannkraft,
men
energisystem.
Fremtidig

vi vil bli tildelt,

både

en

med.
bud-

og ute. Slike

vind

også med tanke
organisatorisk

vil i stor grad avhenge

at en situasjon

og de innstramminger

Visst

kan

på en utnyttelse
av
stilling
og dermed

av hvor effektivt

vi

«hvor

man

mener

eller

tror

at man

har

som

skjer

for oss og andre

i samfunnet,

snu

tren-

vår stilling.

vi!

4&2
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Bedriftsøkonomisk
handleikke bare iforbindelse
med

nok å leve av, men ikke noe å leve for» er den verst tenkelige både for enkeltindivider og organisasjoner.
Vi i Statkraft mener at «vi har mye å leve for». Vi
har vist at vi kan, og har derfor tidligere fått en sentral stilling. Ved fortsatt
samarbeid
og innsats på alle plan, har vi godt grunnlag for å møte den motden og bevare

[Arbeidsmandsforbundet]

Omslagsbilde:
Natt til 16. november
årets

uttalt

(AF)

er spesielt

og reduserte
sentralt

Bakkerud
Ianson

andre

brukere, konsulenter
og leverandører
og våre forskningsog undervisningsmiljøer. At norsk vannkraftteknologi
har dannet basis for undervisning
ved
universiteter
og høyskoler
ute skulle bekrefte dette. Internasjonalisering
av
norsk virksomhet
på dette området er derfor et mål.
Erkjennelse
av at «Vi kan» må imidlertid
ikke føre til at vi lener oss tilbake
med en selvtilfreds
holdning at vi «er noe» som ikke trenger korrektiv og hvor
kompetanse

Andreas
Karin

største

gikk fjor-

spesialtransport

gjennom
Oslo by. Statkraft
frakta en transformator
på
140 tonn for Oslo Lysverker.
Totalvekt
for hele transporten
var 316 tonn. Gjennom
byen
var det nødvendig
med assistanse fra berørte etater, bl.a.
måtte kjøreledningen
til trikken stadig løftes.
Foto: Svein Erik Dahl,
Samfoto.

op

iii»
Den nye slanke-

Statkraft

står

foran

kuren

slanking.

Som

en del av innstram-

er startet

mingen

blir

en

bedriften

fossekallen

dramatisk
rasjonalisert

og virksomheten
omlagt. Fire organisasjonsprosjekter
blir nå gjennomført i tillegg til den store organisasjonsutredningen
som blir ledet av
Kåre Schjetne. fungerende
direktør i
O-staben.

i Krafttak
i sør og
nord for mer lys

og varme

SIDE

15. desember
i fjor ble linjene Kvilldal-Sylling
og Aura-Ørskog
satt i
drift. Nærmere
to hundre
Statkraftansatte

har

deltatt

i byggingen

som

har pågått
siden
desember
1985.
Nesten én milliard kroner har de nye
linjene kostet, men kraftunderskuddet i Østlands-området
er 'snart historie og Møre og Romsdal
er bedre
rustet

Nye

driftsbygg

Nye

om et havari

driftsbygg

skulle

er

offisielt

—

åpnet

på Straumsmo
ved Innset-verkene
og på Mår ved Østlands-verkene.
Åpningshøytidelighetene
var i må-

på Straumsmo
og på Mår

nedskiftet

oktober/november

Som stasjonsleder
Straumsmo

sier:

SIDE

inntreffe.

Nei.

i fjor.

Harald

Sagen ved

— Endelig

har

vi fått

oppleve våren. En ny epoke er startet
for de tilsatte ved to av våre eldre og
trauste

kraftverk.

Motivasjon

SIDE

og triv-

sel er nøkkelord.

Det brenner,
det brenner
—
opplæring
og

beredskap

bedres

Også
året

Statkraft
1988.

fikk

Men

le tilløpene

vår

oppleve
etat

kan

for nyttige

brannnok

kal-

beredskaps-

øvelser.
Behovet
for
opplæring
er
imidlertid
i høyeste
grad
erkjent.
19 av våre tilsatte
har gjennomgått
to ukes kurs
i røykdykking
på Starumsenteret.
Disse 19 har nå instruk-

tøransvar

i sine respektive

clriftsom-

SIDE

råder.

Frå

Vattens

i i til lyttepost

i iKina

stab

Assisterande

direktør

Roald Haugen,
i jobben
som
ambassaden

våri

sett i ein periode
delen

med

Kina

mest sentrale
leis vår mann

Statkraft
i»

i

Statkraft,

starta 1. januar
energirådgjevar
Beijing.

Han

i år
ved
er til-

på to år. I samhaner energi

eit av

dei

områda.
l dette er såei sentral brikke.

Fossekallen
eies og finansieres
av Statskraftverkene.
skriftet forestås av administrerende
direktør, Gunnar

Utgívelsen
Vatten.

Synspunkter

egen regning,

og representerer

i artikler og innlegg står for orfatterens
ikke nødvendigvis

etatens

syn.

av tids-

4

Kraftig

kostnadskutt

de nærmeste

årene:

llfNNYE
SMNIIEIIIIIIEN
fllSlfilllfl
Av informasjonssjef

Dankert

Freilem

prosjekter
blir nå gjennomført i tillegg til den store
organisasjonsutredningen
som blir ledet av Kåre
Schjetne,
fungerende
direktør i O-staben.

tatkraft
står foran en
dramatisk
slanking.
Som en del av innstrammingen blir bedriften
rasjonalisert
og virksomheten
omlagt. Fire organisasjons-

— Driftsorganisasjonen

-

Budsjett

hovedadministrasjon
... .. .... .. .... ........

Stillinger

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

1988

1989

1992

268 mill.
470

236 mill.
—

350 U’)

I Stillingsfrys
nå
I Sterk reduksjon
av ekstern konsulentbruk
I Bruk av byråer ut nå
l Ingen oppsigelser
eller førtidspensjonering
og færrest mulig nyansettelser
Totalt

2 400 ansatte

av 1990?
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—men omplasseringe

2 O0OVi løpet

vurde-

Overføringsanleggenes
standard
skal vurderes
for å få kostnadene

ned. Kan vi bygge Lada
for

BMW

med

samme

istedenleverings-

sikkerhet
og kvalitetskrav?
- Potensielle
vannkraftprosjekter
skal vurderes
på nytt for å støvsuge utgiftssiden.
Beiarn blir nå
revurdert.
- Hvor stor slanking tåler Statkraft
uten

Statkrafts

skal

res med sikte på å slå sammen
flere av de 10 driftsområdene.

å miste

nødvendig

kompetanse
som landets
kraftutbygger?

nasjonal

fremste

Styret har vedtatt
at det sentrale
budsjettet
skal reduseres
med 30
prosent i årene 1989-1991
i forhold
til budsjettet for 1988.
Ingen i Statkraft blir uberørt av reduksjonene.
Ved Iostedal-anlegget
blir det en sterk reduksjon av ansatte når anlegget er ferdig i 1989/90.
Nå er det omlag 300 anleggsarbeidere i Iostedal. Ved Svartisen blir det
en kortvarig økning i ansatte før anleggsutbyggingen
er ferdig i 1993, og
nedtrappingen
skjer. Nå er det cirka
270 anleggsarbeidere
ved Svartisen.

â

effekt ved anleggene
for å kunne
ta
de største
toppene
i kraftomsetningen. Den sterke
prisstigningen
har

ført
til kraftige
reaksjoner
mange. Dette er en vanskelig
sjon

som

ledelsen

i

hos
situa-

Statkraft

arbeider med for å bedre. Det er også
nødvendig fordi Staten og Stortinget
stiller spørsmål ved Statkrafts drift.
I Statkraft har det ved flere anledninger vært en uryddig beslutningsprosess. Det har gitt dårlig økono-

/‘

misk

styring.

Flere

administrative

tiltak blir derfor gjennomført
bedre denne styringen.

V
\

for å

Statkraft
- under
administrasjon?
Økonomidirektør
Helge Skudal sier
at bedriften har tre år på seg til å forbedre økonomien
og gjennomføre
slankingen.
-Dette
skal

ser,
kutt
-Vi
ner

vi klare

uten

oppsigel-

fordi det kan gjøres kostnadspå andre sektorer, sier Skudal.
har maktet betydelige reduksjopå det sentrale
budsjettet.
Vi

skal se nøye på vår virksomhet
over
hele landet for å sikre at ingen andre
kommer
inn og gir oss pålegg
om
forhold
som vi ikke har maktet
å

løse selv. Dersom vi ikke makter å
legge om når oppgavene
blir færre,
må vi akseptere
at
griper inn i Statkraft.

lig vist
være

vår

manglende

dynamiske

forvaltere

Statkraft

å gjøre

oss og løse
sier

til å
Som

har vi ingenting
når

vi skal

Han

at Statkraft

nå arbeider

skaffe

prosjekter

i

omstille

morgendagens

Skudal.

nye

evne

bedriftsledere.

passive

mer,

utenforstående
Da har vi nem-

proble-

understreker

intenst
og i den

det lykkes, blir det mange
fordringer å delta i.

for å
grad

nye ut-

Statkraft

Fremtiden
Vinteren og våren 1989 blir interessante tider for Statkraft. Flere organisasjonsprosjekter
blir fremlagt
for
drøftelser
og vedtak, og den store
organisasjonsutredningen
er allerede

Ved

overføringsanleggene
arbeider
nå 380 personer. Der blir det også
færre ansatte.
Ved avdelingene
i
Oslo blir det reduksjoner.

ne fordi vi har
konkurransedyktig
sikre

oss tillit

skal

gjøres

sonellreduksjoner
mer

konkur-

ransedyktig,
og det må vi klare å dokumentere,
sier
økonomidirektør
Helge Skudal.
-I samsvar med reduserte
oppgaver må vi også redusere våre kostnader. Vi må sikre oss tillit hos kunde-

til
må

som er

Alle våre organiviser

et bevisst

beid med å få ned kostnadene.

Mer konkurransedyktig
-Statkraft

hos politikerne

våre arbeidsgivere.
sasjonsprosjekter

en kvalitetsvare
pris og vi

er en naturlig

ar-

Perdel

av dette, særlig fordi våre oppgaver
blir færre i tiden fremover, sier Skudal.
Statkrafts
realpris
på elektrisitet
har

økt med

40 prosent

siden

1985.

Det skyldes utbygging
av kostbare
anlegg, blant annet på grunn av økt

drøftet

i styret

i januar.

Gasskraft kommer til å få stor betydning for slankeprosessen.
Når det
blir avgjort om elektrisiteten
skal
produseres
på ilandføringsstedet
eller på Østlandet
er nye viktige brikker lagt i den prossessen.
Da er det
også klart
over land

om det skal bygges gassrør
- og hvor mye gass svens-

kene skal ha. Statkrafts eierandel
i
kraftverket og den eventuelle rørledningen er av betydning for Statkrafts
videre
ansatte

virksomheter.
i Statkraft

bør

Uansett
straks

- de
stram-

me beltet.
FOSSEKALLEN
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i Land-

Overtallig

bruksdepartementet

gaver ble etter hvert fullført. De siste
som
var Nore og Noreledningene,
ble satt i drift i 1928.

- eneste nyansettelse
på 20 år

Arbeidsledighet

fra en overtallig

«Bortsett

kontorassistent

som i

1932 er overtatt

fra

var størst ute
De sosiale problemene
på anleggene. Etter hvert som kraftble satt i
og ledningene
verkene
av arbeidere
drift, gikk hundrevis
Men det får
over i arbeidsledigheten.

Landbruksdepartementet

er der ikke foretatt nyansettelser siden 1. februar

artikler.
være et tema for senere
noen
Her skal vi kun gå gjennom

1922, altså for cirka 12
1/2 år siden. Skal der for

fremtiden
noen

hoved-

ved

situasjonen

av

sider
kontoret.

noen

nr. 1
Slankekur
Allerede i 1923 ble den første spareDen gikk inn for
utnevnt.
komitéen
i
bemanning
den sentrale
å redusere
Stat[daværende
Fossedirektoratet

og hele

kraft) fra 33 til 25 personer

nyansettelse.

135

fra

NVE

Dette forhold er selvsagt
høyst uheldig».
brev til
Fra Hovedstyrets
27. oktober
departementet

sagt opp, så revar slik at

Arbeidsmarkedet

avgang.

naturlig

ved

skje

skulle

duksjonen

1934.

113.

til

ble direkte

Ingen

for å gå over
var det stort

i annet arbeid.
sett pensjons-

avgang

og dødsfall

som

staben.

I 1933

få sluttet
Dermed

antall

var

reduserte
to-

tilsatte

talt gått ned til 108.
nr.

Slankekur
storhetstid
Vår første
ble vedtatt i 1913
Tunhovddammen
og var vår første utbygging. Fram til
1920 ble det stadig vedtatt nye proble
sjekter. I 1920-1921-budsjettet
det

bevilget

til Nore,

Hakavik,

Rju-

Mørkfoss-Solbergkanledningen,
foss og Glomfjord.
depresjonen.
så begynte
Men
Samtidig satset fylker og kommuner
Derfor ble
forsyning.
på alminnelig
om statlig
det ikke flere vedtak
kraftutbygging.
6
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ling. Johan Collett

Holst ble leder av

Kraftverksavdelingen,
gamle
det
hele
NVEs hovedkontor
personer.

overtok
som
Fossedirektoratet.
skulle ned til 84

utbyggingsopp-

Etter

hvert

2
etaten

som

nede i rekkene,
topptung.

10.

ble

Hvor aktiv eller passiv var ledelsen?
Det får vi neppe vite ved å studere

mai

1932

(V) og Jon R. Aas [H],
for å vurdere
tingsmenn,

oppnevnte

begge storbemanning

kom
Innstillingen
og organisering.
9. februar 1933 og oste av pessimisme. Etter en lang debatt vedtok Stor15. juni 1933. De
tinget slankingen
direktoratene

forsvant,

langt

fyldige

enn

mer

juni

1934

bing.

Derfor

selv

alene,

hovedstyreprotokollene

drøftes
antydes

og innehol-

de rene

faren

vedtak.

I

for forgub-

å ansette

nye

i

ledige stilling. Man vedannenhver
for
tok å foreslå dette i budsjettet
1935/36.

Forslaget

tilsvarte

hærordningen

at anav 1927 der man bestemte
nenhver ledig stilling skulle besettes
befal og annenhver
med overtallig
fra nytt, slik at
besettes
stilling
nyansettelsene
trent halvparten
Departementet

til omble begrenset
av det normale.
forslaget
frarådet

var 16 overtalfordi det fremdeles
fulgte
Komiteen
lige funksjonærer.
og Stortinget vedtok
departementet,
14. juni 1935 uten å debudsjettet
battere dette.

slanket

ble den mer og mer

av
et utvalg bestående
Hovedstyret
Olaf Rogstad og de
generaldirektør
Ole M. Mjelde
to styremedlemmene

tre

av 1927
for oss

Hærordningen
ikke aktuell

der

er gjennomde reduksjon
ført, vil der gå et lengere
omtidsrom - anslagsvis
kring 20 år, hvori der ikke

kom nå rett under gemed hver sin avde-

overingeniører
neraldirektøren

om de er ganske

ikke ansettes

nye før den beslutte-

foretas

Tøndevold

Erik

Ved

og

seks

i vedtaket
Smutthull
smutthull.
visse
fantes
Heldigvis
kunne
Kravet til spesialkunnskap
være slik at en ledig stilling ikke
kunne besettes ved å flytte på en av
de overtallige. Slik kom Ditlef Smith
inn i etaten i 1934 da Olav Strand
sluttet for å begynne i Vestfold.
I 1936 ble det ansatt en ny ingefor å
niør ved Tilsynsavdelingen
behandle radioforstyrrelser.

Arbeidsoppgaver

a) Øke

ved hovedkontoret

blant annet ved hjelp av mer kostnadsriktige
tariffer. Vi hadde ikke
direktesalg
til forbruker og tariffene
ble derfor trolig betraktet som de lokale elverks ansvar.
b) Elektrokjeler.
Her fikk vi Follum-

De få utbyggingsoppgavene
fra 1928
til 1937 kan fort ramses opp:
1. Den korte avgreningen
2. Aggregat
Ingen

nr.

ble sagt

til Follum

opp,

så man

led

tomgangen

Fram til slutten av 1930-årene var
det overskudd på kraft. Dermed hadi el-forsyningen

to arbeidsoppgaver:
1. Forberede utbygging i fjern framtid. Her var ikke staten tiltenkt noen
rolle, så derfor ble man neppe oppmuntret
vannfall.
2. Utnytte
sikt.

til å lage
den

planer

ledige

for statens

kraften

fortelle
i debatten,
men
det tidspunkt
fantes en

forbruk,

ble vedtatt

ikke vi. På
del elektro-

kjeler, men installeringen
gikk tregt
fordi elverkene og bedriftene
hadde
vansker med å bli enige om hvordan
gevinsten med innspart kullforbruk
skulle deles.

av Stor-

ikke

må ha

Dessverre

ikke

de utbyggingsstaben

alminnelige

kontrakten,
som
tinget i 1934.

4 på Hakavik.

fysisk nød. Men
virket psykisk.

det

på kort

var

må

det

innrømmes

forkjemper

og

at

pionér

Tomgangen

vi

for

elektrokjeler,
selv ikke i 1928 da det
begynte å renne vann forbi driftsklare maskiner på Nore.
Også i Canada var det overutbygget, og der begynte man med elektrokjeler
allerede
i 1921/22 for å
lage

prosessdamp

industrien.
Borregaard

til

Men den
gen» hadde

langvarige
«daukjørinnok dessverre
satt sitt

på etaten,

og etter

noe å

Fossekallen
dem som
lingen.

krigen

hadde

med «full gass».

Forhenværende
tør, Sigurd
Aalefjær,

ute. Borregaards
ingeniør,
Njaal Kolbenstvedt,
holdt
foredrag
i Norsk
Elektroteknisk
Forening
28. novem-

mange

Nore.

den problemer

Dermed sparte man kull.
og Union var like tidlig

ber 1932, og da hadde

Slankingen sluttet i 1937. Tidene var
blitt bedre, kraftbehovet
økte, og det
ble ansatt nye ingeniører for å planlegge og installere
5. aggregat på

preg

treforedlings-

sluttet

kraftverksdirekomtalte
dette

i

nr. 4/1981, og beundret
tross alt klarte omstil-

Statkraft undertegneti
desember en
kontrakt med EB Kraftgenerering
om
bygging av en ny vannkraftgenerator

som blir landets

største.

Generato-

ren koster 110 millioner
kroner og
kommer. til å produsere
nok kraft til
en by på Drammens
størrelse. Generatoren skal installeres
på Svartisen
.
kraftstasjon
og skal tas i bruk ved
årskiftet 1992/93. Kontrakten
sikrer
om tag 100 ârsverkl ved EB Kraftgenerering og har stor betydning for ar- i

beidsplassene

ved bedriften.

-EB er valgt som leverandør
i konkurranse
med Siemens
og franske
Ahlstom på grunn av gunstigste pris
og beste kvalitet,
sier avdelingsdirektør Vidar Bern. -Det er ingen tvil
om at norske produsenter
er konkurransedyktige
når det gjelder vannhaftgeneratorer,
.sier Bern.
Ferdig montert i kraftstasjonen
får
generatoren
en vekt på 900 tonn.
Den får enjytelse
på 410 megavoltas

i ampere

[MVA].

De største

generato-

i

rene hittil i landet har vært installert
i Tonstad
kraftstasjon
(SirafKvina)
M med 370 MVA og Kvilldal kraftstasjon ~[Ulla~Frarre) med 360 MVA.
Kontrakten på leveransen av Svaltísen-

'_

generatoren
ble undertegnet
i begynnelsen
av
desember. Bildet viser representanter
fra
kunde og oppdragsgiver.
Fra venstre: salgssjef Bjørn F. Grøndahl,
markedsdirektør
Per
Berg, administrerende
direktør Gorm Gundersen, EB Kmftgenerering.
Administrerende
direktør Gunnar Vatten, plandirektør
lngval d
Haga og avdelingsdirektør
Vidar Bern, Statkraft. Foto: Aksel N. Tonjer.
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Linjemontørene

glade for å være ferdige,

OMI0ÅR
ERV!
ÅREEIDSLØSE
Tine
Tekst:
Foto: Svein

Faltin
Erik Dahl/Samfoto
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kostet

nye
halv milliard
i

mener
mener

enkelte.
andre.

kraflproblemer

\

løser

må
en'

forhold

til de opprinne-

lige planene

blir til at samtalen kretser rundt arbeidsløshet
og førtidspensjonering.
Vi er ikke bitre, men usikkerheten
legger en klar demper
på gleden

står Kvill-

dal-Sylling-linjen
ferdig
nesten et år før tiden. Øko-

over

nomisk blir det et lønnsomt
regnestykke.
-For oss blir
utfallet
motsatt,
sier linjemontørene
Olav Finsveen
(53) og Iohan Sandvik
(43).

er ferdig,

sier

de.
På
rundt

at linjen

Kvilldal-Sylling-linjen
100 mann vært i arbeid

har
hele

tiden.

Av de rundt

og fundamentfolk

Utover

som

er

som

vinteren

har måttet

gå.

blir det flere oppsi-

gelser.
Masteog linjemontørene
er
tross alt heldige.
De er sikret jobb på

ligere.

den

nye

ventes
i treffer

kjøring
gjenstår

dem

i skogen,

en

fra Hokksund,

ger før linjen

mils

noen

er klar til innvielse.

det bare

«sykling»

har

jobbet

mellom

brakkeriggen

met. For å kunne

Nå

Oslo).

og sky-

i Statkraft

i skytog hjem-

drive med det de

liker.
Nå er fremtiden
uviss.
Etter
1990 er det lite sannsynlig
at de får
noe mer å gjøre for Statkraft.

Dempet

påtenkte
[ved

Etter

leggsstart
mars/april.

i desember

som
og muli-

Sylling-Ha-

Sandvika

planene

blir

utenfor

det

an-

på _ Sylling-Hamang
i
Men etter 1990 ser det ut

til å være slutt også for denne
pen.

grup-

Finsveen og Sandvik er ikke alene
om å se mørkt på fremtiden.
-Det

Anleggsleder

Ole Ryen

er godtfornøyd

med

arbeidet som er utført på Kvilldal-Syllinglinjen. -Heldigvis
har vi ikke hatt store komplikasjoner,
men det har vært harde dager,
særlig i høyfjellet, sier han.

Førtidspensjonering
-Ieg vil ikke svartrnale
situasjonen,
men innrømmer
gjerne
at jeg gruer
meg, sier Finsveen.
-Skal
jeg være
ærlig, tror jeg det blir førtidspensjonering.
Det er jo trist å tenke på. Det

er jo jobbe jeg vil.

glede

-Selvfølgelig
er vi glade for å være ferdig
Finsveen og Johan Sandvik.

på den

mang-linjen

siden 1957, Sandvik
siden 1964. To
trofaste
slitere som har ofret familie-

livet for en pendlertilværelse

gens

Dagali-Nore-linjen

driftsklar

da-

av loop-hylser.

F insveen

telfart

85 mann

tilknyttet
Overføringsanleggene
for
Østlandet (AO-Ø), er elleve sagt opp
hittil. Det er først og fremst snekkere

At vi blir ferdige før, betyr
at vi blir arbeidsløse
tid-

ting

endelig

Olav Myrane
er i samme
nen.
Linjemontøren
fra

har jobbet

med linjen,

i Statkraft

men utsiktene

situasjoTelemark

i 13 år. Om to

til å bli arbeidsledige

år er han 55. -Ingen

vil ha en linje-

montør
over femti år, sier de to. Kollega Gunnar
Noraberg
er heldigere.
Han har alderen
på sin side.
-Ieg er bare 31 år og finner sikkert
noe annet. Det skulle være mulighe-

ter i andre

linjefirmaer,

selv

helst

om

han

ville

sier
blitt

han,
i Stat-

kraft om valget var hans.

legger en demper

på gleden,

sier linjemontørene

Olov

Linjene

Kvilldal-Sylling

Foto:

Tine
Svein

e kunne

Faltin
Erik

Dahl/Samfoto

ta en velfor-

tjent juleferie,

alle de

som har jobbet på linjene
Kvilldal-Sylling

og

Aura-Ørskog.
15. desember i fjor passerte linjemontørene
målstreken
både på Østlandet
og i
Romsdal.
Nesten en milliard (920 000 millioner)
kroner har de nye linjene
kostet tilsammen,
men så
er også mange problemer
løst. Kraftunderskuddet
i

Østlands-området
en saga blott.

Romsdal

er snart

Og Møre

behøver

og

ikke

lenger frykte totalt sammenbrudd
om et havari
skulle inntreffe.

ærmere
to hundre
Statkraftansatte har deltatt i byggingen,
som har pågått siden desember 1985.
Noen stor feiring av begivenhetene var praktisk umulig. Både fundamenteringsfolk
og mastemontører
har forlengst tatt fatt på nye jobber.
Derfor ble det en stille markering av
at målet var nådd, både i sør og nord.
10

FOSSEKALLEN

NR. 1-B9

klare til drift:

Lmosmmd
vmmc

mm
Tekst:

og Aura-Ørskog

34 mil nye linjer
Men både mannskapene,
ledelsen i
Statkraft og de som skal drive linjene
har mye å glede seg over: Tilsammen
er det bygd nesten
340 kilometer
kraftlinjer
og satt opp 967 master

dels bratt og vanskelig
Kvilldal-Sylling-linjen
lengste

jen,

med

som

overføre

sine

230 kilometer.

er på 420
sårt

terreng.
er

tiltrengt

kilovolt,
kraft

nye
i til

den
Lin-

skal

fra Vest-

landet til Østlands-området.
Mellom Aura og Ørskog er det
bygd ialt 102,9 kilometer
ny linje,
noe som bedrer forsyningssituasjonen for Sunnmøre
radikalt. Opprinnelig skulle denne strekningen
bare
være første byggetrinn
på AuraIn

Høyanger-linjen.
Nå er planene
endret, og i dag er det ingen som vet om

300 kv—linjen vil bli ført videre
Ørskog.

fra

forslaget var den lagt lenger sør i
Vinje kommune.
Det ville forkortet

Overføringsanleggene

linjen

Nå er fire franske spesialmaster
på
plass der rasene gikk, og både Stat-

med

I Møre

hatt

De to nye

vant
linjene

har

det

vik lagt parallelt

uten

Wr

in

(13

kilometer),

det er ekstremt
bratt
Kvilldal-Sylling-linjen

Hadde

det vært

av-

med gamle traséer.

Bare på første
del, fra Kvilldal
Sandvatnet
(27 kilometer]
og

Bitdalsvatnet

hele

gamle

stund

med

skulle ikke linjen gått om Bitdalsvatnet i det hele tatt. I det opprinnelige

man

ikke

tiden

vært

Her

meningen

å

ras

har

Romsdal.

hvor

opp til Statkraft,

har

naturvern-debatt.

132 kv-linjen.

av

sørpå,

til
ved

og trangt,
går
i ny trasé.

og man

følge det som var av gammel kraftlinje. Bare mellom Sunndalsøra
og
Eresfjorden
er det veket fra den

Om rasfaren

er nesten

kilometer

og Romsdal

samme

Tatt

N aturvernet

flere

ville unngått lange strekninger
over
høyfjellet. Men kommunen
motsatte
seg forslaget,
først og fremst for å
beskytte
uberørte
områder.
Det
bøyde Statkraft seg for. Dermed ble
det parallellføring.
I forhold til det
første alternativet
er prisforskjellen
betydelig. Rundt 50 millioner kroner
ekstra har det kostet å følge den
gamle traséen
fra begynnelsen
av
1970-tallet.

tatt

av ras
etter

(AO-M),

kraft

og

Midt-Norge

Per Laukøy.

den

franske

leverandøren

Petitjean krysser fingrene for at de
runde konstruksjonene
holder.

Nervepirrende
Å

jobbe

vært

oppunder

fjellsiden

en nervepåkjenning.

har

Et ras kan

utløses når som helst. I høst har det
falt så mye snø på deler av AuraØrskog-linjen
at mannskapene
jevnlig har hatt bistand av en skredekspert fra Norges Geotekniske
Institutt
(NGI).
-Det har vært en hard innspurt,
bekrefter anleggsleder
Laukøy. -Rasfaren er bare ett av problemene.
I tillegg har vi hatt mye vind, regn og
dårlig sikt. Spesielt ergelig når man
er avhengig av helikopter-transport.

har vært stor i høyfjellet
den

ikke

I Grøvdalen
i februar
at

de

vært
1987,

var

mindre

i

ble fem master
satt

bare
opp.

var det bare å begynne

kort
Der-

forfra

Anleggsledelsen

fornøyd

Men nå er jobben fullført og både
Laukøy
ved Overføringsanleggene
Midt-Norge
og hans
kollega
Ole

igjen.

Heldigvis
var ikke linjene strukket, men skredene
fordyret
linjen
med mellom seks og syv millioner
kroner,
forteller
anleggsleder
ved

Oppsynsmann

Rolf

på Aura-Ørskog-linjen
det

rasfarlige

området

I. Aune

og mannskapene

har hatt en stri tørn i
i Grøvdalen.

A

x
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Det braket godt i
skogkanten
da
sprengladningen
på loop-hylsene
ble avfyrt ved

ningen
har vært lav. På det
har den bestått
av åtte mann,

meste
også

38. Men
vært

brukt

minste
på det

så har helikopteret
i større

grad

enn

på

gjengelig
med annet enn helikopter.
Nesten
5 000 tonn master
[320 stykker]
har
Mørefly
transportert
for

Statkraft til linjen de siste tre år. Alt
i alt lyder regningen fra flyselskapet
på 27 millioner kroner.
Møre og Romsdal har grunn til å
glede seg over den nye linjen. Inntil
nå har landsdelen
hatt så lite kraft å
gå på at et havari i den verste vinterkulda

ville

skapt

totalt

selv når vi legger

sammen-

til det det har

kostet å ha rundt 100 mann i arbeid
store deler av byggeperioden,
sier
anleggsleder
Ryen.
Nå får Østlands-området
krafttilskudd en vinter tidligere og vi sparer rundt

70 millioner

talkostnader.
kommer
forakte!

At

allerede

desto

ner lyder

i kapi-

i år er heller

ikke

dyrt?

mindre

er det store

beløp

om. 600 millioner

sluttsummen

kro-

for linjen

vedgår

imidlertid

at det

Kvilldal-Sylling-linjen
skulle opprinnelig avsluttes oktober 1989, men
FOSSEKALLEN
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Master,

utstyr

i retning

liner,

spinklere
armatur

og

linjen
annet

har på den nye Kvilldal-Syl-

ling-linjen

kommet

på 250 millioner

kroner. Hvor mye billigere det ville
vært forsvarlig
å bygge den, er et
åpent spørsmål.

på.

av kraftigere

skritt

n

videre

Avdelingsdirektør
Svein Kroken i
Driftsdivisjonens
produksjonsavdeling i Oslo, mener at de 600 millioner kronene ervel anvendte penger.
-Idriftsettelsen

linjen

løser

av Kvilldal-Sylling-

ikke

alle

problemer

i

Østlands-området,
men fører oss et
langt skritt videre,
sier han.
-Neste
skritt er å gjøre noe med

den såkalte

Oslo-ringen.

Pr. i dag er

nettet rundt
Oslo
pasiteten
på den
nyttes fullt ut.

for svakt til at kanye linjen
kan ut-

Overkapasitet

en periode

er stor

forskjell
i dimensjonene
av
gamle og nye linjen. Tendensen
klart

gamle, og atskillig
fra vest til øst.

ikke
den

å

Og da er det kun snakk om strekningen Kvilldal-Flesaker.
Linjen fra
Flesaker til Sylling ble innviet allerede i 1984, og kostet 55 millioner
kroner.
Avdelingsleder
Oddbjørn
SkjæVesland er enig i at prisen lyder høy,
men minner om at kapitalkostnadene alene utgjør 100 millioner kroner.
Han

vesland,
og viser til at det hittil
har vært store problemer
med

Viktig

Unødvendig
Ikke

kroner

linjen.

driftsinntektene

den
går

utstyr.

i strømforsyningen.

Fremskyndet

12

som,

det er snakk

linjen i sør. Det skyldes at store deler av Aura-Ørskog-linjen
er util-

brudd

arbeidene
ble forsert. Dermed står
linjen ferdig ett år før tiden.
-Fremskyndelsen
har vært lønn-

de

siste mustene på
Kvilldal-Sylling-

2.»?
å
Ryen ved Overføringsanleggene
ØstNorge er fornøyd med resultatet. Det
samme
er anleggsleder
Ingebrigt
Gausland ved Overføringsanleggene
Sør-Norge (AO-S), som har hatt ansvaret for rundt halve Kvilldal-Sylling-linjen.
-Bortsett fra problemene
med været og at enkelte master har måtte
settes opp to ganger, har dette gått
riktig
bra,
sier
Laukøy.
AuraØrskog-linjen,
som skal drives av
Aura-verkene,
har kostet 320 millioner kroner. Av disse er 55 millioner
kroner
kapitalkostnader.
Beman-

i
l

På tide med en debatt?
-Kanskje
burde man ha en diskusjon avdelingene
imellom om hvorvidt det er god økonomi i dagens dimensjoneringskriterier,
sier Skjæ-

På spørsmål om ikke det hadde vært
bedre å bygge en billigere ledning,
svarer Kroken: -Nei, vi må tenke
langsiktig. Midlertidig
overkapasitet
er bedre enn plutselig
å ha for lite
kapasitet
om noen år. Oslo-ringen
vil bli opprustet.
Da får Østlandsområdet full nytte av den kapasiteten Kvilldal-Sylling
har.

4
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Nybygg i Bardu

ii
1

t~fvoc~

Tekst:
Foto:

Gardsjord

Asbjørn
Svein

Erik

Dahl/Samfoto

å

Harald Sagen
Stasjonsleiar
bevisande på opningsdagen.
arkurs

nytte

anna

og vil mellom

bygg «i dagen»

i oppgåva

var glad og overHan går på leimed

erfaring

han arbeider

med

om motivasjon.

man
i

mx

.kua

É(«,i

'

i flytta inn ved påsketider. For første gong
på 15 år har vi fått oppleve
våren. Sett lauvet. Sjølv om
det for mange berre er å
vera i dette bygget i spiseer det å kome ut av
pausen,
ein
fjellet ein miljøfaktor
Staikkje kan beskrive.

sjonsleiar Harald Sagen
hadde tydeleg arbeidskameratane

med seg då

han ved den offisielle
ninga

av Straumsmo

senter

4. november

opdrifts-

i fjor,

og varmt
engasjerande
takka for den nye arbeidsplassen.

Med fullføringa

praktbygget

av dette

som er plas-

sert like ved tunnelporta-

len for Straumsmo

kraft-

for
stasjon, er det punktum
sin 32 år lange
Statkraft
i Altevatnbyggeperiode
i Bardu kommune.
området
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Driftsstyrar
Lars Frydendal
ga på
sitt humørfylte
og sjølvironiske
vis eit tilbakeblikk.
Han tok mellom
anna for seg årsaker til overskriding.
-Kartet stemte ikkje med terrenget.
Kulverten låg ikkje der han «skulle»
Hjartesukka
var fleire. Nytten av, og
gleda over dette nye fundamentet
for
Innset

og Straumsmo,

duserer

straum

som

årleg

pro-

for om lag 150 milli-

å?

onar kroner, var likevel hovudsaka.
Sluttsummen
for det 1 100 kvadratmeter
store
bygget
vert om lag
15 millionar
kroner.
Kostnaden
var
større
enn
ein hadde
rekna
med.
Driftsdirektør
Ola
Gunnes
under-

i å
~

strekar likevel at denne sida av saka
forlengst er gjennomdiskutert
og no
er eit tilbakelagt stadium.

. . . godt plasserte

på laget

Driftsdirektør
singorda
sine

Ola Gunnes
sa i helmellom
anna at noko

av baktanken

med eit slikt bygg er å

få endå meir motiverte
rar. Det skal vera moro

Itårnromet,
ei arkitektonisk
finesse
inn til andre
etasje,
samla
vi (frå venstrej:
driftsdirektør
Ola Cannes,
overingeniør
Arild Andersen.
driftsstyrar
Lars Frydendal,
stasjonsleiar
Harald
Sagen og oppsynsmann
Knut Mellem.
som hadde
det daglege
ansvaretforframdrift
av bygget.

medarbeidaå gå på jobb.

Ein

Og Statkraft skal vera ein veldriven
butikk. -I så måte er dei tilsette her
alt godt plasserte
på laget, sa Gunnes

som

skulle

syte

for at bygget

inviterte

og-

Nykel til odel og eie

tet

som

gjer

rundgang,
til Sagen;
og eige sa
dei nødein kvali-

særleg

fest

for

vart

Carsten

Byggtekniskkonsulent:
ELteknísk konsulent:

takka

dugnadspenger.

han

-Alt

Stengaard,

for hjelp

vart ordna

Prosjekteringskontoret
i

for stasjoner i Statkraft

Halvar Mathisen, Narvik

IHRA/S,Narvik

Konsulent for ventilasjon:

IHR A/S, Narvik

Bygg:

Statkraft, A0-Nord-Norge,

Bjerkvik

Underentreprenør,

å

grunnarbeid:

Bendiktsen 8: Aasen A/S. Salangen

Underentreprenør,
fíltreringsanlegg:

i
Olav Sotlid, Bardu

El. anlegg:

Lien 8: Baardsen,

Ventilasjon;

L. S. Solland A/S, Narvik

Underentreprenør,

Bardu

i

i

S. Steien, Bardu

yVvsTeknikk
A/S.sarah
NR. 1-89

med

det

promte.

Narvik

VVS-konsulent:

FOSSEKALLEN

syttifem

og Innset

Statkraft v/Innset-verkene

Arkitekt:

Sanitaer:

for

DRIFTSSENTER
i

ventilasjon:

det

på Straumsmo

Etter den offisielle opninga var det
nokre timars pause for dei 25 tilsette
med følgje før storfesten
starta i
Dølahall den første fredagskveldenog natta i november 1988.

at vedlikehaldskostna-

i Byggherre:

14

til fest

elektriske:

dene vert minimale
dei første ti åra.
Arild Andersen
som representerte

STRAUMSMO

og fin

då tilsette

hovudentreprenøren
på Bjerkvik, sa
at han hadde ikkje vore så sikker på
om dei vart inviterte. Etter almen latter kvitterte
han med å takke for
samarbeidet
med
stasjonsgruppa,

så får eit bilete frå Driftsdivisjonen.

Ein solid nykel gjekk på
frå Frydendal
Via Gunnes
etter å ha fått han til odel
Sagen at bygget som har
vendige funksjonane,
har

minnerik

frammøtte

Flott fiestfioNyttiJ'em
festlokale,

som

Dølahall

ed

var lett å finne

- ikkje

noko

tull - alt

Kjøgepå bordkart.
med Straumsmovar oppteikna
festkomite
for
sytte
Lauritzen
Sverre
og raus proviantering
meistar
og Innsetfolk
låg det godt tilfor dugnadspengar,
orden vidare, med talarar, song og
rette for skikkeleg fest. Og festen 4.
musikk.
Tidlegare ordførar Paul Os, fortaltil 5. november hugsar vi lenge. Det
for nytt
var ikkje berre innviingsfest
te om «mangen døl i drøm ved AlteRydningsfolket
driftsbygg; haustfest, skikkeleg markilder».
vannets
kering av fleire og tredve Statkraft-år
sørfrå fekk etter kvart store oppgåver
av elgjakta og med å tilrettelegge
i Bardu, avslutning
for tunge statlege
opptak til feiring av bygda sitt 200 etatar, forsvaret
og kraftutbygginga.
tok
års jubileum, gjorde det heile til ein
Bygda med «utvist offervilje»
som ei utfordring:
kraftutbygginga
strålande kraft-fest.
På glatte og smale vegar kom fest-Og resultatet i dag er fordelaktig for
til
sa Os som gav honnør
båe partar,
folket, 75 i talet, tilsette med følgje
og særskilt

inviterte,

tralt frå. Etter cocktail
— kunne

alkohol

ynskje

Sagen

lokalt

og sen-

—med og utan

stasjonsleiar

til bords.

Harald

Og plassen

Statkraft
om
tak
kraftverk

då vedfor rask oppfølgjing
II, Straurnsmo
byggesteg
vart fatta. I den perioden

var kommunen

se. Det

var

med

difor

engasje-

stort

gamle-ordføraren
ment
Statkraft og sambygdingane

gratulerte
med eit
punk-

eit etterlengta
senter,
triveleg
tum for Innset-utbygginga.

Kjøgerneistar
til

Lauritzen

på
helsa
medlemmer

som

av 875 NEKFvegne
frå heile landet. Deret-

ter var det helsingar

militære

gav ordet

Lauritzen

fellestillitsvalgt

og sivile.

tala til damene
halv time ved

frå mange,

Steinar

både

Nordahl

og etter tre og ein
Kjell
kunne
bordet,

Kolberg takka for maten. Ein minneved
rik og god fest vart avslutta
O300-tida. Då var det i alle høve
frå Dølahall.
utsett bussavgang

truga av arbeidsløy-

_#,,.~»>*"'
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—Det nye

bygget

betyr

en betydelig

miljøforbedring,
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sier

Nils

Bjørtuft.

Feiringen

av

det

nye

verksteds-

og administrasjonsbygget
millioner
.
i

kroner

ved

Mår

til 18
kraftverk

ble en elegant affære selv om det
hele foregikk inne i selve verkstedshallen.

-Det er nok både første og siste
gang vi møtes til festmiddag
i verkstedet,
sa en fornøyd
stasjonssjef
Nils Bjørtuft
til forsamlingen.
Den
enorme
verkstedshallen.
skinnende
ny og glitrende
belyst, ble
faktisk
en fin ramme
rundt
festmid-

u

dagen kvelden den 29. oktober i fjor.
Samtlige av de 40 ansatte med ektefeller var tilstede
så vel som en rekke
prominente
gjester.
Tilsammen
var
det cirka
100 inviterte
tilstede
på
innvielsesfesten
som varte langt utover

1

natten.

Fra Statkraft

sentralt

visjonens
direktør,
driftsbestyrer
Thor

kom

driftsdi-

Ola Gunnes og
Haugli Nielsen

fra Østlands-verkene.
anleggene
for Øst-Norge
vært
hovedentreprenør

Overførings(AO-Ø) har
for bygget.

Verkstedshall~fest:

Det

I
am:

er nok første
og siste
gang det holdes
fest-

middag i verkstedshallen. Tiltaket var
både originalt og morsomt.

Derfra
kom anleggsleder
og overingeniør
Oddbjørn
land.

Arkitektfirmaet

satt

i drift

ble ikke fullført

før i 1949.

Mår

det påsprøytet
asbest på veggene
å dempe
støyen.
Det kostet
90

let.

kroner

gir en god følelse å være
her på Mår kraftverk
som

til

gjennom
-Det
eneste

Han berømmet
de

mange

ansatte

også

ved

Mår

år.

er stabile folk her på Mår. De
som forlater
stedet
gjør det

fordi de skal høyere opp i Statkraft.
Mår kraftverk
har med andre ord
vært den rene utklekkingsstasjon
ledere,
sa driftsbestyreren.

for

ved

bærer

betydelig

en

arbeidsmiljøet.

Mår begynte

Mår

kraftverk

inne-

forbedring

Byggearbeidet

allerede

den

gangen,

fikk mer viten

under

av
ved

krigen,

mørketid

men

for

000

ettersom

om asbestskader,

vi

måt-

te den jo fjernes. Det gjorde vi i 1986
på to millioner,

mens festlyden humret.
Å arbeide inne i fjellet

sa han

på Rjukan

betydde
også en lengre mørketid
for
de ansatte
enn for folk flest i dette
trange
dalføret.
Nå, etter ett og et

halvt års byggetid,
1

800 kvadratmeter

får de ansatte

hele

nye bruksarealer

med lyse og trivelige omgivelser.
I det nye bygget finnes en rekke
viktige funksjoner.
Her er både mekanisk
verksted,
sted,
resepsjon,

Stor miljøforbedring
Tilveksten

og lang

-Hele 96 decibel har vært målt inne i maskinhallen,
opplyste Haugli
Nielsen. -For mange år tilbake ble

til en kostnad

har vært
betydningsfull
Østlandet,
sa driftsbestyrer

innsatsen

det

første
store kraftverket
som ble
sprengt inn i fjell, men dette betydde

Dalen-Aga-Meen

anledningen
til å ta ordet under middagen i det høyst uvanlige festloka-

Haugli Nielsen.

og

var

også både mye støy
for de ansatte.

bestandig
for hele
as

men kraftverket

A/S i Skien
var representert
med
arkitekt
Egil Dalen,
mens
ordfører
Øystein
Dahle
representerte
Tinn
kommune.
Flere
av
de
inviterte
benyttet

-Det
samlet

ms

Ole Ryen
Skjæves-

lager,
elektroverkgarderobe,
diverse

kontorer, graveringsverksted
og spisesal med kjøkken. I tredje etasje på
nybygget
er det fem hybler med
oppholdsrom.
Bygget inneholder
også et elektronikkverksted,
FOSSEKALLEN
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er heller uvanlig for kraftverk som
ligger i utkantstrøk.
-Dette håper vi kan føre til at en
del oppgaver innenfor Statkraft kan
og lagt til steder
bli desentralisert
som Rjukan, sa Haugli Nielsen.
og utDet er under planleggingen
førelsen tatt sikte på et nøkternt,
og trivelig bygg. For
men funksjonelt
å få plass til hele nybygget, måtte
6 000

masse

kubikkmeter

oe Anmrnrsrmsjonssyee
i MÅxVERKSTED-

s Elektro: A

Rjukan

e Elektro:

blir

Etterpå

bare

det

personell.

Ombyggin-

idet

rimeligere

muliggjør

en

vaktordning

for

den

Grunnetasjen
visningsrom
andre

A/S

8: Co.

på 1 270 meter, er også unik, så det
har vært
er ikke rart at besøkstallet
enkelhelt oppe i 15 000 besøkende

mot

på vakt,

to i dag.

kraftverket,

VVS

Kone A/S

for å ha én mann

behov

gen betyr en «ikke liten rasjonalisevesentlig

Astrup

i Kran:

noen

A/S

AO - Øst-Norge

Bjerke Installasjon

Avsug:

bli

Tveiten

Norsk ViftefabrikkiA/S

Røn

A/S

Statkraft

Plankontoret,

i i Ventilasjon:

kraftverket.

ringsgevinst>>

få i

8: Berge - Grøner

Statkraft,

ved Mårvatn ved Stegaros. Steinen
som har ligget ved dammen i 70 år,
til «nye» Mår
pryder nå inngangen
kraftverk.

vakthavende

s Aarum

f. Hovedentreprenørl:

vegg med
av dammen

skal
Også det gamle «portalbygget»
kom i
bygges om. Byggearbeidene
gang straks man fikk flyttet over i
nybygget. Andre etasjen i portalbygog det skal
get skal bli kontrollrom,
til
leilighet
også lages en liten

A/S

i Dalen-Aga-Meen

Ing. Vidar

graves

Ombygging

:g

Vii Bygfgteknisk konsulentf

bort.
Men man har også tatt hensyn til
de mindre detaljene. I trappegangen
er det laget en praktfull
fra byggingen
naturstein

ii

Arkitekt:

i portalbygget
for turister

skal
i dette

kanskje

fremfor

som

te sesonger,

turistmål.

er et attraktivt

publi-

er veldig

sier han.

levert
nå har Mår kraftverk
-Til
kilowattimer,
40 milliarder
cirka
festunder
Nielsen
Haugli
opplyste

Nils Bjørtuft.
forteller
kumsvennlig,
maskiner,
horisontale
sine
-Med
og genekan svært mye av turbinene

-Etter dagens kraftpriser
middagen.
kroner i
tilsvarer det åtte milliarder
rede penger. Vi i Statkraft ønsker
lykke til med nybygget, og fortsatt

ratorene sees. Verdens lengste tretrapp med 3 875 trinn og en lengde

god kraftproduksjon
verk.

-Mår

kraftverk

ved

Mår

kraft-

l

/(amt til Mår

l

v

Kunst øker trivselen på arbeidsplasav
sen ble det uttalt ved åpningen
det

nye

kraftverk.
J

Mår

ved

verkstedbygget

til tross,

tider

Og dårlige

og hvordan
kretsløp
om vannets
Teppenes
utnyttes.
vannkraften
«historie» forteller videre om solen
frem til moderne
som urdrivkraft
forklaer tid-

Mår har fått sin kunst i form av blant
av
annet vakre tepper til utsmykking

for kraftindustrien,
symboler
arbeider
Bruviks
rer Bruvik.

vestibyle.
verkstedbyggets
pryder
Tre veggtepper

ligere blant annet kjøpt inn av Riksgalleriet og Norsk Kulturråd.
Men mer kunst til Mår skal det bli.

vestibylen.

Teppene,

som

veggene
hver

er på

er laget av tek200 x 80 centimeter,
Eirik Bruvik fra Rinstilkunstneren
De tre tepgebu i Gudbrandsdalen.
pene hører sammen, og de forteller

i

Harald
Kunstneren
blir representert
Tromsø

fra
Solberg
med et stort

Dette skal plasseres
keramikkarbeid.
i den gamle delen av Mår kraftverk
om
ombygget
står ferdig
når denne
cirka ett år.
Telemark
ved
Narum
Svein
har
på Øvre Frednes
Kunstnersenter

Veggteppene

oppmerksomhet

til Eirik

Bruvik

da nybygget

(midten)

sier
-Det øker trivselsfaktoren,
åpnet.
Kunstnerbarna
Nils Bjørtuft.
sjonsleder
i trappa.
og Ola sees øverst
Anders
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vakte

på Mår ble
sta-

for Mår
konsulent
vært kunstnerisk
at utsmykkraftverk. Han opplyser
kingen av Mår kraftverk vil komme
på cirka 100000 kroner, og pengene
kommer fra et eget fond for utsmykking av nye Statsbygg.

Realistisk

Tekst

«øvelse» i Styggevass-tunnel:

og foto: Per Ioranger

unnelbrann
veod Iostedal-anlegget.
Atte
mann innesperret!
Denne
dramatiske
meldingen
gikk
ut over Dagsnytt
klokken
1630 den 10. novemberi
fjor. Allerede
på det tidspunkt var imidlertid
det
meste under kontroll
ved
Styggevatnet.
Brannen
startet klokken

1430 ved at en transforma-

iverksatt.

torbryter

sen, lege, røykdykkere
og
hjelpekorps
innfant
seg

i tilløpstunnelen

fra Styggevatnet
tok fyr.
Brannsted:
cirka to kilometer inne i fjellet. Tre kilometer lenger inne var fem
mann i arbeid.
Katastrofeutrykning
ble

l dette området
10. novemberifjor.

ved

Styggevass-dammen,
Tunnel-innslaget

midt

raskt.

Politi,

brannve-

Massemedia

likeså.

Nå vet vi at alt endte godt.
Derfor kan Styggevassbrannen
kalles en nyttig
beredskapsøvelse.

fem og en halv
på bildet.

mil fra Gaupne,

gikk

brannalarmen

i fjell — folk tenker

Brann
gjerne

eksplosjonsartet

seg da

as?

varme-

utvikling
i gassfylte
gruver.
Slike
branner forbinder vi med den sikre
død for dem som blir sperret inne av
ilden,

så

da

brannvarslet

gikk

....._..4..._\,_.....m

ved

Iostedal-anlegget
den 10. november i
fjor, ble både anlegget og lokalsamfunnet i noen dramatiske
timer preget av angst

og spenning.

forulykkede?

Hvem

er de

Er det noen av mine?

For de forulykkede
selv fortonet
situasjonen
seg ganske annerledes.
På spørsmål
fra pressen svarte de
etterpå:

Vi visste

hva

som

Vi gikk inn i hvilebua
kaffekjelen!

Når enden

foregikk.

og satte

på

er god

if

Nå vet vi at alt gikk godt. Derfor kan
man kanskje tillate seg å kalle brannen

i

Styggevass-tunnelen

for

en

«realistisk
øvelse». En øvelse som
har gjort både ledelsen ved Jostedalanlegget og lokalsamfunnet
en erfaring

rikere.

For å få et best mulig utbytte av
den kunnskap
man nå sitter inne
med,
inviterte
anleggsleder
jon
Kvåle noen dager etter brannen alle
de som hadde deltatt i redningsaksjonen til å være med på en oppsummering
og vurdering av hendelsesforløpet. Her var også Fossekallen
til stede.

å

~§t
Slik satt de fem onleggskarene
i hvilebrokka
Torfinn
Olov Skår,
Einar
Høyrbotn
og Erik

inne
Øyene.

ved

stuffen.

De kokte

å
kaffe

og tok

det

med

ro. Fm

Årsaken til ulykken er i skrivende
stund ukjent.
Ekspertene
arbeider
for tiden med å komme til bunns i
saken,

og jeg skal

derfor

ikke komme

nærmere inn på den her. Det vi kan
slå fast er at alle de som var innblandet i ulykken, gjorde sin plikt i henhold til instrukser
og rutiner. Dette
har de fått ros for. Ved sin innsats
har de vist at opplæringen
og rutinene i forbindelse
med slik beredskap
fungerer
i Gaupne,
mener
anleggsledelsen.

Klare kommandolinjer
Det er politiet som først skal varsles
ved ulykker som den i Styggevasstunnelen,
og det er politiet som skal
ta kommandoen
på skadestedet.
Deretter er det opp til politietaten
å
kontakte

delse

lege,

og andre

for i den

brannleder,

arbeidsle-

det kan være behov

situasjon

som

er oppstått.

Folk ellers må finne seg i å holde seg
i bakgrunnen,
hvor gjerne de enn vil
hjelpe.
Dette siste var man nok ikke fullt
klar over i forbindelse
med Styggevass-brannen,
noe som skapte en del
forvirring og rot. Men ellers ble vars20
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lingsrutiner
og kommando-linjer
fulgt til punkt og prikke. Da brann-

delse
var hvor
mye
oksygenutstyr
som var tilgjengelig
— både for red-

alarmen
gikk,
straks politiet,

ningsmannskapene
sperrede.
Og man

varslet
og først

verneleder
etter at også

lege og brannvesen
var tilkalt,
anleggsledelsen
orientert.
I ettertid

kan

man

kanskje

ble

notere

seg at den løpende kontakten
mellom
anleggsleder
og
lensmann
kunne vært bedre. At de begge valgte
å holde seg i ro på kontoret, var vel
greit nok. På skadestedet
var det nok
av andre til å gjøre jobben. Men de
burde kanskje
delt kontor
denne
dagen?

Ivrige røykdykkere
Da hjelpeapparatet
først var på plass,
hastet det med å få oversikt
over
brannen og hvilke skader den kunne
forvolde. Hvor i tunnelen var det det
brant? Hva var det som hadde tatt
fyr? Hva kunne ta fyr? Hvor stor var
faren

for utvikling

av gass?

Hvor

mye

røykutvikling
måtte man regne med,
og hvilken retning ville røyken ta?
Et viktig spørsmål i denne forbin-

og for de innemåtte snarest få

klarhet
i hvor mye luft som var tilgjengelig
innenfor
brannstedet
i tunnelen.
Med andre
ord: Hvor lenge
kunne
de forulykkede
puste
der
inne?
Ved Leirdøla
kraftverk
hadde
to
av de ansatte
nylig
gjennomført
Statkrafts
røykdykkerkurs
ved Starum-senteret.
De var selvsagt
ikke
sene om å komme
seg av gårde til
brannstedet.
I sin iver etter å få praktisert
sine nye kunnskaper,
glemte
de imidlertid
å få med seg de to store luftflaskene
som
var utplassert
ved Leirdøla.

Selvantennelse
i trafo
Både mannskap
og utstyr var denne
gang tilstrekkelig.
Men ser man tilbake på begivenhetene,
kunne det
lett ha gått galt. Hadde røykutviklingen
vært sterkere,
ville det oksygenutstyret
man rådde
over i regio-

I

Batteridrevet

kjøretøy

å foretrekke
Når folk og tunge luftflasker
skal
fraktes inn i en tunnel som er flere
kilometer
lang,
er det fristende
å
bruke bil. Men her må det vises var-

somhet.
-Skal

I

man

ningsmotor
ner,

1

s

bruke

bil med

i en tunnel

må man

ta rede

forbren-

der det brenpå hvilken

til-

gang bilmotoren
vil få på oksygen.
Uansett hvilket drivstoff som benyttes —bensin eller diesel - slike motorer er avhengig av rikelig med luft,
forklarer

Tormod

Gausdal

som

er

sjef for biltilsynet
i Sogndal.
Han
legger til at det også er vesentlig
hvilken

type

brann

man

står

overfor

- hvilke typer gass som utvikles og
hvor omfattende
røykutviklingen
er.
-Kommer oksygeninnholdet
i luften under et visst minimum,
toren stoppe,
slår Gausdal
5:‘:

vil mofast.

Røyk fra en røykboks vil ikke fortrenge oksygenet,
men blande
seg
med

det. Da er det ikke fare på ferde.

-Farlig blir det først når gass fortrenger oksygen. Er det for eksempel
lite oksygen i en røykfyllt tunnel, vil
en bil med forbrenningsmotor
bruke
opp oksygenet
og dertil forverre
situasjonen
ved å produsere
giftige
gasser, sier Gausdal.
-Derfor
er batvenstre:

]ohan

Magne

Bu, Iohan

teridrevet kjøretøy
ved tunnelbranner,

Fjelldalselv,

langt å foretrekke
legger han til.

Skadebehandling
til, og
måttet
etter.

forsterkhelt
til
I Stygg-

Med det første helikopteret
som
kom til skadestedet,
fulgte det to leger. Den ene

Schønberg.

vass-tunnelen
tok det fyr i en bryter
i en trafo. Og slikt vet vi kan skje når

kesstedet,

uhellet

ganske

grunn

er ute. Derfor er det igjen
til

å understreke

at det

ikke

bør plasseres brennbare
ting i nærheten av en trafo. Eller andre steder
der selvantennelse
kan oppstå.
Under

oppsummeringen

Var kommunelege

-Da
var

anspent,

det tidspunktet

vi kom

Knut

til ulyk-

atmosfæren

for

man

ennå

visste

på

lite om hva som var

skjedd
og hvordan
det sto til med
dem som var sperret
inne i tunne-

etter

Styggevass-brannen
fant man grunn
til å minne om også andre absolutte
forholdsregler.
For det første: Strømtilførselen må for all del ikke kuttes!
For det andre: For å få frem luft til de
A

forulykkede,

kan

felle bruke
det
I

tredje:

man

i enkelte

vannledningen.
Politi

til-

Og for

og brannvesen

må

til enhver tid vite hvem i hjelpekorpset som har gjennomgått
røykdykkerkurs,

og på hvilket

nivå.

I

Kommunelege

Knut Schønberg

ulykkesstedet,

og varforberedt

tatt

av å nå middagen

legen.

enn

kom tidlig til
på det verste.

Han ble glad da de fem karene

var mer opp-

å snakke

vikling.

Det vi som

sentrere

oss om i første omgang,

derfor

med
J

leger

å få etablert

måtte

kon-

var

et mottakelses-

sted for eventuelle
skadede som vi
måtte gi kunstig åndedrett,
forklarer
Schønberg. En brakke som var plassert ved tunnelinngangen,
skulle vise seg å være ypperlig til det bruk.
Schønberg
peker også på de problemer værforholdene
skapte. -På
grunn

av

store

været

måtte

vi

regne

transportproblemer.

punktet

hadde

koptere

til rådighet,

snøbyger

med

I utgangs-

vi riktignok

gjorde

let usikkert.
som mulig

men

to helimørke

og

dette transportmid-

Derfor måtte vi så raskt
skaffe to ambulanser
til

veie, begge fullt utstyrt

og med god

bemanning.

Den ukjente

faktor

Schønberg understreker
nødvendigheten av å få pasientene
under kyndig legebehandling
så snart som mulig. -Det bør inngå i enhver beredskap at helsepersonell
blir varslet
umiddelbart.

Dette

synes

te fint i Statkraft.
Den ukjente faktor
med

jeg funger-

i forbindelse

Styggevass-brannen,

var gassut-

viklingen.
-Gassutvikling
er alltid
svært uforutsigelig,
forteller Schønberg. Man møter gjerne først gass
som
den

på stedet
nen ikke
strukket
ninger
hadde
man
Bergen
brannvesen

len. Riktignok visste vi at ingen var
kommet fysisk til skade, men det
hersket stor usikkerhet
med hensyn
til effekten av en eventuell
gassut-

er synlig
farligste

og irriterende.
Men
gassen
er imidlertid

den man ikke kjenner,

og fører den-

ne til bevisstløshet,
kan det lett gå
galt. Derfor var det en enorm lettelse

for oss alle å se de innesperrede
komme uskadde ut Styggevass-tunnelen. Og ettersom
de «forulykkede»
gen

var
var

mest
holdt

opptatt
av om middaav til dem, kunne
vi

leger raskt stille en positiv

diagnose.

Det opplevingsorienterte

I

Starumsenteret:

HER
smsmz
ves/í
ATICRAFF
Tekst: Asbjørn
Foto:

Svein

Gardsjord

Erik

Dahl/Samfoto

nstruktørutdanninga
tek ikkje sikte på å lære opp «heltar» som
skal kunne sløkkje einkvar brann.
-Det

er sjølvsagt

fint

om

ein

kan

ta

«enklare»
brannar,
men ingen må
klandrast om ein vel å koma seg ut,
understrekar
Lund. -Eit mål med
dette opplegget er at vi skal lære opp
ei viss stamme
av medarbeidarar
som kan gje det lokale brannvernet
nødvendig
assistanse.
Våre
folk
kjenner

stasjonane

ne, og denne
ande

ør og etter Starum?
Det er i alle høve klart
at skadeførebyggande
kurs
på Starumsenteret
utenfor
Gjøvik har innleidd
ein ny
målretta
epoke i Statkraft

si opplæring

av røykdyk-

karar. Kursa på Briskeby
brannstasjon
i Oslo er historie. Dei 19 karane
som

fullførte

to vekes kurs på

Starum
sist haust,
«kjernetroppane»

er no
ibe-

reidskapen

ute i driftsom-

råda.

planen

-Etter

kallar

vi dei inn til etterutdanning om eit til halvtanna

år, seier Tor Lund ved kontoret for driftsteknikk
i
Statkraft, sentral verneleiar og pådrivar
for realistiske øvingssituasjonar.

og installasjona-

kunnskapen

er avgjer-

i redningsaksjonar.

Målsettinga,

styrer

ikkje

klokka,

undervisninga

Starumsenteret
halvtanna

år,

kursdeltakarar
bedrifter,

som har vore i drift i
har

hatt

frå

institusjonar

sjonar spreidt

3 000

over

meir

enn

150

og organisa-

over heile landet.

For-

sikringsselskapa
UNI og Gjensidige
har stått for tyngda
av finansieringa.

Dagleg leiar og rektor ved Starumsenteret,
Erik Framstad,
fortel at
interessa har vore svært stor og heile
1989 er no borttinga. -Eg trur vi har
nådd fram med pedagogikken
vår.
Her er det målsettinga,

ikkje

klokka,

som skal styre undervisninga.
Starumsenteret

er

opplevingsori-

entert; klaustrofobiromet
med stresslydar er til dømes henta frå brannvernet

sin øvingstradisjon.

I eit eige

varmerom kan deltakarane
få trening
i å opphalda seg i svært høge temperaturar.
Og fleire øvingsobjekt
er
under bygging. Av særleg interesse
for

etaten

vår

er ei høgspentmast

ein transformatorstasjon.

og

Katastrofer
under
full kontroll
—Vi veit at kunnskap,
rutine og realistiske øvingar reduserer
faren for
panikk
og livstrugande
ein
krisesituasjon,

i

442 +
l

passivitet
i
seier
rektor

i

Framstad som samanfattar
drifta av
Starumsenteret
slik: -Vi plar seia at
vi arrangerer
katastrofer
under full
kontroll.

«Det trengst ro
og berre ro»
-Eg er svært nøgd med dette kurset.
Ein del visste

vi på førehand,

har fått ei rekkje
gar.

Det

som

viktige

trengst

men

vi

påminnin-

er ro og berre

ro.

Dei 19 instruktørane

våre

administrasjonsbygget.

er samla

i ei pause,

Bak frå venstre:

øvingsbygget

Knut Solvang

Men vi må heller ikkje gløyme kunnskapen.
Det er kombinasjon
av
kunnskap
og ro som gjer at vi kan
drive
redning
når
det verkeleg

(Østlands-verkene),
Tor Hanssen
(Ptanawerkerie),
Bondhus
(Vestlands-verkene),
Geir Roger Jensen
verkene),
Ion Idar Kollen
(Innset-verkene),
Arild
(Tokke-verkene),
Hans Paulsen
(Hana-verkene),
Mikkelsen
(Alta-verkene),
Per Dille (Aura-verkene)

trengst.

Frammefrå

Olav

Vestlands-verkene
vera minst
driftsområde.

fire

Vold

(43)

meiner

at det bør

frå

øvingar
årleg i kvart
Vold
er veteranen
i

øvingsgruppa
vi møter, men behovet
for øvingar
vert understreka
like
sterkt av dei andre tre: Geir Årestrup
(33), Breheim-verkene,
Ian Gunnar
Dahl (35), Innset-verkene
og Ingvar
Johansen
(40), Alta-verkene.

Det må gjevast

trengst

eit nytt

Iklaustrofobirommet

skuve seg attende

fleire

krabbar

øvingari

stasjonane

Iohansen.
veit

kor

Dahl (Innset-verkene),

vi dit at alle tilsette
er, er vi langt

på veg.

om alle var så fortrulege
stasjon
at dei visste
kor

dei var og kor vegen er ut når det er
mørkt

som hjå oss
øvingar,

karane

slik at to-aren

seier

med

skal kunne

svarte

og røykfylt.

Langt

fram,

men

det fell lett å koma med slike vurderingar etter opphald
på det opplevingsorienterte
masker.

Og her

gripe fat! ifoten.

kurset
vert

ser vi teori-

og

Arne Christensen

Geir Arestrup

(Breheim-xferkerie),
Desse 19 skal lære
sta for gjennomføring

av

våre.

-Kjem
utstyret

gar. -Tenk
med eigen

tid

kraftverk

det endå

Ian Gunnar

bak

Steinar
Stensli
(Breheim-verkerie),
Johannes
(Glomfjord-verkene),
Arild Skar (GlonifjortiSandvik
(Vestlands-verkene).
Tore Uterholt
Magne
Rosnes
(Vestlands-verkene),
Bjornulf
og Vidar Lie (lbkke-verkerie).

Ingvar
Bjørn Iohansen
(Alta-verkene)
og Olav Vold (Vestlands-xferkeiie).
dei andre
tilsette
i driftsområda
bruken
av røykdykkar-utstjfr
og elles

Dei fire vonar at leiinga i alle område
innser at det må gjevast tid til øvin-

til øvingar
-På

venstre:

til venstre,

(Østlands-verkene),

det klart

opplevd

A

som frå Statkraft si side har stått bak
dette kurset. Nokre er godt i gang,
andre får det nok på programmet
i
løpet av vinteren.
Vi i DDT skal
koordinere
og følgje opp etter beste
evne. Det skal i alle høve ikkje stå på
utstyret. Eg har høyrt om brannfolk
som

misunner

oss

utstyret,

seier

Tor

Lund.

på Starum.
at ingenting

Etter ei tid køyrer dei stresslydar

-Eg er overtydd
om at dei får den
tida dei treng. seier Tor Lund, DDT,

gar

utan

samarbeid.

med skrik og andre

vonde

Føraren

ma passe

lvdar

inn i roinmet.

pà å

‘

\

It

\

‘

Tekst: Asbjørn
Foto:

Svein

Erik

tatkrafts
drag

Gardsjord
Dahl/

Samfoto

transportutstyr

benyttes

Også

utenfor

etaten.

Opp'
En

Bjørn Eng og Ove Grenna
av

passerer

Storgata.

[forgrunnen

i dyp konsentrasjon
sees

aggregathuset

ved styrebrua
for

løfte-

på traileren

de store eksterne oppdragsgivere er Oslo Lysverker.
Midt i november
fulgte Fossekallen
en slik transport.
En nyoverhalt
trafo på 137
MVA blei frakta fra National Industri
i Drammen
over Oslo havn til Sogn
transformatorstasjon
i
Oslo.
Oslo Lysverker
var i ferd
med å nå grensa av kapasiteten for strømforsyninga,
det hasta således med å få
den nyoverhalte
transfor-

matoren

tilbake

‘

på plass

før vinteren.

Rutinejobb

på 316 tonn

En rutinejobb,
var involvert

sa flere av de 35 som
i transport
av den 140

tonn

tunge

totale

transformatoren,

men

dimensjonene

gjorde

likevel til fjorårets største
transport gjennom Oslo by.

20 centimeter

for hele

inklusive

last

tonn.

Lengda

devil

dette

spesial-

over frihøgda

Totalvekt

spesialkjøretøyet

og trekkvogn

var

316

var

Det

var

65

meter.

likevel
høgda
som var
5,20 meter
er ekstremt

utfordringa,
høgt.
Med

god planlegging
og riktig trasévalg
var imidlertid
alle vel forberedt på
høgdeproblema.
Og når frihøgda til
trikkens kjøreledninger
jamt over er
på fem meter,

er et omfattende

arbeid
med Oslo
høyst påkrevet.

Fra venstre:

Arvid

Sporveier

Mellum,

Lysverker
26
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sarn-

også

Oslo Lysverker,

Knut Halvorsen,
Oslo Lysverker,
Bjørn
H. Andersen,
Oslo Lysverker.
Iohansen,

idet transporten

og styremekanisrnen

Oslo

Statkraft.
‘

på traileren.

Med Elektron
Ettermiddagen
ka er 1415

fra Drammen
15. november:
Klok-

og M/S

Elektron

forlater

ilandkjøring.
Sjøfolkenes jobb er ferdig. Elektrons neste oppdrag blir fra
Drammen
til Gaupne,
til Iostedal-

Drammen
kai. Statkrafts
transportoppdrag for Oslo Lysverker er godt

anlegget

i gang.

nyttes

men

Tett

Elektron

tåke

inn

klapper

Oslofjorden,

til

kai

ved

Vippetangen
som
forutsatt
klokka
1800.
Ved
ti-tida
kommer
transportgjengen
som skal lose kolossen
gjennom
Oslo by. Alt gjøres klart for

innerst

i Sognefjorden.

Ved ilandkjøringa
den
er

skyvevogna.

11 meter
to

meter

Under
plassert

sammen

klokka 2230 beSenere

lange
lengre

sjøtransporten
til venstre

med

skipets
lengde.
Slik plassering
er
nødvendig for å få kjørelemmen
helt
opp i loddrett posisjon.

overtar

trekkvogna,
enn

som

skyvevogna.

er trekkvogna
for traileren
som

skyvevogna

tar hele

Frakopling

ved Børsen

Natt til 16. november:
Presis klokka
2400 starta transporten
ut av havneområdet.
Med eskorte,
lederbiler
og
spesialbiler
var det i alt 12 kjøre-

tøyer

fra berørte

etater

samt

Oslo

M/S Elektron opplasta
Oslo Havnelager.

Politi

som

skulle

og klar for lossing

ved

yte assistanse,

sik-

re transporten
og sørge for god trafikkavvikling.
Første etappe gikk på
E18 mot kjøreretningen
til Rådhusplassen. Hårfin klaring under galgene på Rådhusplassen,
men vante
mannskaper
klarte selvsagt jobben.
Det tok bare litt tid. Neste hinder av
noe betydning
var nede ved Børsen.
Krapp sving
ter frakopling

og høg fortauskant.
Etav Faun”en
og ny po-

sisjon gikk det
Iernbanetorget.

Minimale
for annen

greit

videre

forbi

forsinkelser
trafikk

stadig løftes, men da vi hadde tatt av

sker med å trekke
alene.
Forsinkelsene for annen
trafikk
hadde
vært
minimale,
sjelden
var det over
15

fra Storgata

minutter.

Kjøreledningene

for trikkene
ved halv

to-tida,

måtte
var det

Noe heft var
til trikkelinja,

det

da vi
denne

Elegant etter passering
Sognsvannbanen

gangen i krysset Kirkeveien/Sognsveien. Og opp bakken til Ullevål Ha-

Etter

geby

det elegant videre.

den

måtte

skyvevogna

575 hesters

Faun`en

assistere,

fikk van-

Radiosamarbeíd

passering

ne transporten

bar

Klokka 0323 kunved

Forsvaret-Statkraft:

fra de erfarne

veier,

Sognsvannbanen
parkere

var gjort. Ekstrem
høgde,
rutine,
var kommentaren

mannskapene

som un-

derveis
fleipende
fortalte
om tidligere sterke kjøreopplevelser.
Nok en
gang; et godt samspill
mellom
Oslo
Politi,
Oslo
Veivesen,
Oslo
Spor-

full fart videre. Virkelig imponerende å se kolossen
«haste» oppover
Uelandsgata.
på ny kom

fo. jobben
men ellers

Sogn

tra-

Oslo

Lysverker

og Statkraft.

Og forhåpentlig
fikk Oslo by nødvendig styrking
av den delen av nettet slik
at vinterforbruket
kunne
møtes.

En

historisk
avtale, sier
oberst Gudmund
Beitland
i Finnmark
Landforsvar og driftsbestyrer
Audun Hustoft ved Altaverkene.
Avtalen
de sikter

til gir Statkraft mulighet
å bygge ut internt radio-

til

samband
via Forvarets
linkstasjoner.
I en tid da
alle er pålagt å spare,
skulle det bare mangle
at vi

skulle bygge ut parallelle
radionett
når begge kan dra
nytte av de samme investeringene,
mener Beitland
og
Hustoft.
Tekst

og foto: Tore Eriksen
-En historisk
mark

avtale,

Landforsvar,

mener
oberst

sjefen for Finn-

l Gudmund

Beitland og driftsbestyrer
Audun
Alta-verkene.
For første gang har
gitt utenforstående
adgang til sitt
nett. -Vi ville ikke maktet en slik
alene, sier Hustoft. -Sløsing
med
midlerå

Beitland.
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bygge

parallelle

samband,

Hustoft ved
Forsvaret
mobilradioutbygging
Statens
mener

blir av mange betraktet
Forsvaret
der
som en lukket institusjon
får trenge
utenforstående
ingen
innenfor. Delvis er det nok riktig, og
delvis må det nok også være slik.
er det en
Forsvaret
Men også innen
for at det slett
forståelse
gryende

å holde
ikke er alt man behøver
hemmelig og lukket.
I Nord-Norge har Forsvaret og det
om en
samarbeidet
sivile samfunn
rekke

prosjekter.

Når reineierne

skal

og Telebåde i Statkraft, Forsvaret
verket. Statkraft skal få bruke Forog sammen
linkstasjoner
svarets
med Forsvaret bygge disse ut slik at
de dekker størst mulig del av Finnmark og Nord-Troms.
vi har på disse
Det sambandet
og vi ser
er ugradert,
radiokanalene
betenkeligheter
slike
ingen
derfor
til Statkraft
å la linjefolkene
med

sier oberst I,

samme kanaler,

benytte

Forsvaret

har

ut et eget radiosamband

der

Beitland.

Gudmund

ha dyrene til og fra sommerbeitene,
stiller Forsvaret opp med sine land-

bygd

Og når Alta Museum
gangsfartøyer.
skal ha materiaog Alta Historielag

og i samarbeid mellom Forsvaret
skal dette sambandet
Statkraft
bygges ytterligere ut.

ler opp til Haldde, synes Forsvaret
det er greitt å trene helikopterpå et slikt oppdrag
mannskapene
istedet for å løfte på fat fyllt med
vann.

ikke

mobilnett

Televerkets

dekker,

og
nå

for

behandling

Alta-verkene

i september

1987

om
et samarbeid
forsiktig antydet
var nok
bygging av radiosamband,
på begge sider.
tilstede
skepsisen
Men den 14. oktober 1989, ett år
etter at det første initiativet var tatt,
undertegkunne samarbeidsavtalen
nes.

Og

behandlet

f

'H

i løpet

av

og godkjent

var

året

saken

helt til topps

sier Hustoft.

Statkrafts folk kan ikke få fullrost
de har
Forsvaret for den velviljen
møtt. Der kan de fortelle at de fikk
nei da de spurte om et samarbeid
— selv
med kraftledningsavdelinga
om

var

dette

det er lettere

ging for egne midler,
styrer Audun Hustoft

sier driftsbeved Alta-ver-

er et slikt samband
kene. -Samtidig
bokstavelig
betydning,
av livsviktig
et
Statkraft
hadde
talt. Sist vinter

der linjefolk

par tilfeller
uten

samband

med

lå værfast

omverdenen.

En

gang lå de fire døgn i en hytte —uten
mulighet til å si i fra, og uten at det
mulig

var

å sende

å få til et samarbeid
sin egen
mye om

enn med
Forsvaret
skulle vel også fortelle

med
etat,

i

folk

Statkrafts

mener

tiden,

den se-

Forsvaret

innen

endringene
nere
Alta.

At

etat.

samme

innen

på lasset

med

avta-

enestående

om denne

len har nådd ut innen andre deler av
Ennå før avtalen
Statsforvaltningen.

egne midler
Rask

betydning,

av uvurderlig

mobilradio

Også andre
Urealistisk

via en liten

samband

ler er et sikkert

Ryktene

helt
det vært
ville
Statkraft
-For
å tenke på en slik utbygurealistisk
Da

kaper for å se etter dem. I slike tilfel-

ut hjelpemanns-

var

Statens

ringte

offisiell

i

Skoger

Tromsø for å forhøre seg om mulighetene for å bli med på lasset. -Ieg
innvendinger
ser ingen prinsipielle
Fjelltjenesten
mot at for eksempel
Det er sløsing

også kan bli med.

med

midler å bygge ut flere parallelle
samband når man kan samarbeide
om å utnytte og bygge ut det som alligger

lerede

mener

der,

sjefen

for

oberst I Gud-

Finnmark Landforsvar,
mund Beitland.
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HISTORISK
IOMFTSAMAREEID
Tekst og foto: Ole Magnus
t historisk

Rapp

kraftsamar-

beid mellom

Finnmark

ble innledet
og Finland
12. oktober i fior. For første
gang kan Norge utveksle
et
strøm med sitt naboland,

begge parter vil
samarbeid
dra nytte av. Krafttilførseer nå
len til Finnmark
og man er ikke lensikrere,
av det
ger bare avhengig
norske nettet.
sårbare

i Alta-verkenes
innviet
og Norge blir offisielt
Finland
mellom
Kraftsamarbeidet
som sender
på knappen
OY, trykker
Voima
i lmatran
Klaus Ahlstedt
Direktør
i Statkraft.
Vatten
Gunnar
direktør
Ved siden av står administrerende
nettet.

driftsseritral.
inn
spenning

fi.
t

W'

'x
pa

en nye kraftlinjen
finske og norske

mellom det
samkjørings-

i Tana,
grensa
kryser
nettet
transformatorstasjonene
tilsluttet

linjen»

varme

er
i

Nå blir norsk vannmed finsk
sammen»

Varangerbotn.
kraft «blandet
vann,

og

og

atomkraft.

«Grense-

ble satt i drift fra Alta-ver-

samtidig
driftssentral,
kenes
ble underskrevet.
driftsavtalen

som

f/`

Stor “avkapasitet
Den nye 220 kilowattslinjen
kilometer
lang, og kostet
millioner

finske

mark.

er 340
cirka 90

Mesteparten

av linjen er på finsk side. Det er
første gang en kraftlinje
med slik
kapasitet er bygd i Finnmark. Linjen
på norsk

side

nørfirmaet

er bygd

Betonmast

av entreprepå

vegne

av

Statkraft.

Under
åpningshøytideligheten
i
Alta høstet
det nye grensesamarbeidet

mange

norske

kraftrnyndigheter

dette
enda
land.

Finske

mente

og

,..,.._..,_.

at

var et nytt skritt
nærmere
et
tettere samarbeid
mellom
de to

Til felles
-Via

lovord.

\

denne

t.

beste
linjen

kraft etter behov,

kan

vi

utveksle

sier driftsdirektør

Ola Gunnes
i Statkraft.
Når kraftverkene i Finnmark
får strøm til overs
kan denne
selges til Finland.
og når
Finnmark
mangler
strøm,
kan
vi

-Her går kraftledningen
mot Norge.
forteller
byråsjef

Tapio Kerænen

til

Gunnar

og

Vatten

driftsbestyreri
Alta-verkene.

Audun

Hustoft.

kjøpe.

Om

nettet

sørover

sammen,

kan

strømmen

de trenger

nabolandet.
Finnmark

Finnmark

målestokk.

t

via linjen

og Finland

hatt kraftsamarbeid,

bryter
få

den

fra

ringsnettet. -Sist vinter ville det sett
mørkt ut i Nord-Norge uten disse to
kraftverkene,

sier

har tidligere

men kun i liten

Grensestedene

Utsjok,

Sverige

tjente

Karigasniemi
og Neiden har brukt
norsk strøm. Elektrisk kraft har også
vært utvekslet via Sverige.
Tidligere
direktør
for Finnmark

Direktør
Kalus
statskraftselskapet

kraftforsyning,
høstet
mange

kraftforbindelsen
met tidligere.

Kåre
lovord

gen. Han har i løpet

han.

Kummeneje,
under
åpnin-

Ahlstedt
i det finske
Imatran
Voima

OY mente at Finland hadde tapt og
Sverige hadde tjent på at den nye
Han

ikke hadde
komantydet
også at

av sine 41 år i

Finland

kunne

tjenesten
bygd
opp
kraftnettet
og
produksjonen
i Finnmark.
Ekspedi-

mengden
interesse

strøm til Norge,
for det.

sjonssjef

Før man satte spenning i den nye
kraftlinjen, ble driftsavtalen
mellom
Norge
og Finland
underskrevet.
Deretter trykte Kalus Ahlstedt
og
Gunnar Vatten på knappene
som
åpnet forbindelsen.
Den første dagen
ble det solgt to timer med 40 megawatt fra Alta kraftverk til Finland.
Ved utgangen
av året er det solgt
cirka 5 GWh. Prisen ble i denne

Hans-Ludvig

Dehli

og energidepartementet

og blomster
av
direktør i Statkraft,
Styreforman

Thor

administrerende
Gunnar Vatten.
Listau

kraft, minnet om at det
vært sterke bånd mellom
Norge. -Ieg håper dette
kan være med på at den
viklingen mellom de to
ter, sa han.
Administrerende

i Olje-

fikk også ros

i Stat-

alltid hadde
Finland og
nye båndet
positive utland fortset-

omgang
direktør

Gunnar

Vatten i Statkraft var også glad for at
kraftsamarbeidet
nå ble innledet.
Han understreket
også hvor viktig
det var at kraftverkene
i Alta og
Kobbelv nå leverer strøm til Samkjø-

avtalt

tenke

t i»

øke

mark

pr.

fortsatte
Blant annet

på transformatorstaog driftssentralen

FOSSEKALLEN

f

å

om det var

til 38 finske

MW.
Åpningshøytidelighetene
i Finland
dagen etter.
med omvisning
sjonen
i Ivalo
Rovaniemi.
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Edvard Leirdal og Peder l-løgi, med stasjonsArne Heen
leiaren ved Leirdøla kraftverk,
mellom seg, kan glade og stolte fortelje at
prøva er greidd. Dei har vore gjennom tilkopling av SF 6 brytar med tre-fase høg~
av transformator,
tilkopling
spentkabel,
og
sikringsskap
av kabelskap,
oppmontering
diverse anna. I tillegg omfattar prøva og dimensionering

av kablar

og sikringar

på anlegget.
typar målingar
kan Arne Heen slå fast.

-Godt

og ulike

arbeid!

Fagprøvesenteret

Idéen var mogen

i Gaupne:

I ettertid er det lett å seie at idéen
om ei samling
av fagprøveavlegginga

var

meir

enn

mogen.

vet som i fyrste rekke
læringsringane

Initiati-

kom frå opp-

og nokre

av bygg-

og

anleggsverksemdene
i fylket, fekk
svært god oppslutning.
Og etter eitt

Slflllfllflfl-[ll
lilllll
Nlllilll
år

var

Fagprøvesenteret

i Gaupne

ein realitet.
I interimstyret
hadde
Statkraft representanter
både frå Ios-

tedal-anlegget

og Breheim-verkene.

Kapasitetsproblem
kostnader

og høge

Det har i perioder vore problematisk
å få avvikla fagprøvar nok til at køen
av kandidatar
har minka i Sogn og

Fjordane.
Prøvenemndene
har fram
til i dag reist fylket på kryss 'og tvers,

Tekst

og foto:

Normann

ofte

Kjærvik

langt

inspisere

utanfor
og

alfarveg,

vurdere

Dette har vore tungvint,
lang

tid og det

for

å

prøvearbeid.

har

det har teke

vore

svært

kost-

nadskrevjande.

Unngår
konflikt
dagleg drift

ette har eigentleg
venta.

gått

lettare enn eg hadde
Sjølve senteret
er eit

fint tiltak og det er ingen
tvil om at dette er rette
vegen å gå. Overmontør
Peder Høgi (48) har vore tilsett ved Breheim-verkene
i
halvtanna
år. Han hadde

ikkje fagbrev

i gruppe

Senteret

er i startfasen,

kraft har allereie
tilbodet. I fyrste

men

Stat-

hatt god nytte
«kullet» deltok

problematisk

Lettare administrasjon
kvaliteten
aukar

og

seg det. Med avlagt fag-

Tradisjonelt

vore

prøve

lagde ute i felten,

i Gaupne,
som mellom
anna Breheim-verkene
sjølv
tok initiativet
til, er tilsettingskravet
innfridd.

kan verte

av-

som ein integrert
arbeidet.

I utgangs-

at prøva

ikkje

held

det fag-

lege nivået som er føresett og at kandidaten får ei delvis mangelfull
avslutning på yrkesopplæringa.
Dette

Breheim-verkene,

senter for fagopplæring.
Informasjon
og retteleiing
vert ein viktig
del av
senteret
sine arbeidsoppgåver.

fagprøver

ler

punktet er dette og ønskeleg,
men
svært ofte er det praktiske
problem
knytte til ei slik ordning. Resultatet

var

kommune

har

del av det øvrige

Fagprøvesenteret
i Gaupne,
som
vart offisielt opna 30. september
i fjor, er eit samarbeidsprosjekt
mellom Yrkesopplæringsnemnda
i Sogn
og Fjordane,
Sogndal
yrkesskule,
og dei aktuelle bransjane i regionen.
Senteret skal vere eit kompetanse-

Leirdal
under-

å finne

gode

prøvear-

beid i kraftverk
som er i operativ
drift. -Prøvearbeid
som tilfredsstil-

H då

på Fagprøvesenteret

Både montasjeleiar
Edvard
og overmontør
Peder
Høgi

strekar kor viktig det er at ein no kan
heile fagprøva på ein
montasjeleiar
Edvard
Leirdal
[34]. gjennomføre
stad: -Svært ofte er det slik at fagHan har tre år bak seg på Breheimer delt opp i fleire
verkene.
Og Leirdal
og Høgi er prøvearbeidet
småarbeid
spreidde
over eit stort
samde i vurderinga
av tilbodet: Vi er
geografisk område. Dette er sjølvsagt
godt nøgde med dette opplegget. Det
uheldig både for kandidaten
og prøer uråd å seie når vi hadde fått avlagt
venemnda.
fagprøve
dersom
ikkje FagprøveLeirdal påpekar
at det kan vere
senteret hadde eksistert.

han vart tilsett, det var eit
krav at han skulle skaffe

Luster

av
og

med

noko

av

bakgrunnen

då

dei

faglege

krava

prøvenemnda

stiller, kan kome i konflikt med omsyn til den daglege drifta ved kraftverket.
Slik sett er prøvesenteret
til
god hjelp,
og eg har ikkje problem

med å anbefale
nytte

andre

driftsområde

å

seg av senteret.

-Den
særleg
kanskje

praktiske

prøva

var eg ikkje

redd,
seier Høgi, då var det
verre
med
krysseksamina-

sjonen frå prøvenemnda.

repre-

sentantar
for bransjen,
fylkeskommunen si opplæringsnemnd,
skule-

Alle greidde

verket,
arbeidsgjeverar
og arbeidstakarorganisasjonar
møttes
i septem-

kandidater,
hadde og Sognekraft ein
kandidat oppe til fagprøva i gruppe

ber 1987 for å drøfte korleis ein kunne organisere avlegging av fagprøver
på ein betre måte. Ved å samle prøveavlegginga
på ein stad, aukar ein
kvaliteten
på prøvearbeida
og heile
ordninga vert lettare å administrere.

H, elektrofag.
Som
eksamens-situasjon

I tillegg

nervøs
andre

prøva

til Breheim-verkene

stemning
venta

sine

to

vanleg
i ein slik
var det ei lett

då kandidatene

på resultatet.

Men

og
som

venta då formannen
i prøvenemnda,
Harald Trulssen,
synte seg i døra,
FOSSEKALLEN
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-Med
Fagprøvesenteret
har arbeidssituasjonen
for prøvenemnda
vorte

lettare,

av prøvearbeid

eg trur

både

vurdering

og karaktersetjing

bli meir einheitleg
prøveavlegginga
streka Trulssen.

vil

ved å halde fagi senteret,
under-

Lærlingeordninga

i vekst

I Sogn og Fjordane har lærlingeordninga opplevd
ein sterk vekst dei
siste åra. Frå 1982 til 1987 auka talet
på nye lærekontraktar
til fem gonger
fleire, frå 54 til 283. Medan knappe
tre prosent av 16-åringane fekk lærekontrakt
i 1981, auka
sent i 1987.

.l

Formannen
ifagprøvenemda
for elektrofaget
i
statere at utstyret i Fagprøvesenteret
held mål.
kandidatane
er vesentlig endra etterat senteret
kandidatar,
ikkje berre frå vårt eige fylke, men

vart

det

hadde

fort

forklart

greidd

kandidatene

at alle

prøva.
med

dei
arbeid.

Gaupne

- av fleire årsaker

Gaupne,

administrasjonssenteret

Luster kommune,
som

i

peika seg tidleg ut

lokaliseringsstad

senteret.

for

Fagprøve-

Som ei følgje av aktiviteten

rundt Iostedal-anlegget,
gjennomgått
ei rivande

har Gaupne
utvikling
dei

siste tre åra. Dessutan

er Breheim-

verkene

med

områdesentralen

driftsadministrasjonen
Gaupne. Dette styrkte
for
eit
kommune

og

Luster
positive

ringa

i anleggsmaskinførarfaget

avlegging

vurdere

ut

over

ret. Utstyret

abonnentane.

som

er stillt

kva tilbod

utvidar

at

og til
i

som vidare

get for denne

og styrker

kan

feltet
leigd

i
eit

grunnla-

skulen.

Statkraft
sine to messebygg
skal
nyttast
til innkvartering
av kandidatar.
FOSSEKALLEN
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til rådvelde

er nytt og moderne og det sikrar
kandidatane
er fagleg på høgde.

bygg der den praktiske
delen av
fagprøvene i elektrofaget går føre seg.
Den teoretiske
delen av undervisninga er lagd til Sogndal yrkesskule
sin avdeling
i Gaupne.
Fagprøve-

34

går

skal og delta i finansiprosjekt
der ein skal

realiserast
innanfor
dette
Gaupne.
Inntil vidare har senteret

senteret

Trulssen.

Eit anna forhold er at anlegga ute
ofte er sette i drift og dette gjer visuell inspeksjon
vanskeleg utan at det

av fagprøver.

Kommunen
eringa
av eit

Yrkesopplæringsnemnda
i fylket
har i fleire år arbeidd målretta for å
auke kunnskapen
om og rekrutteringa til lærlingeordninga,
og statistikkane viser at dei har lukkast.
Resultatet er at næringslivet
på ein
betre måte får dekka sin trong for fagfolk og at det faglege nivået aukar.
Yrkesopplæringsnemnda
reknar

for fagopplæring

Trulssen peikar på at det har vore
stor velvilje frå bransjehald
til sente-

signal. Mellom anna stillte kommunen til rådevelde
eit 10 mål stort
område som skal nyttast
i opplæ-

til 16 pro-

Formannen
i prøvenemnda
for elektrofag i Sogn og Fjordane,
Harald
Trulssen er godt nøgd med Fagprøvesenteret
i Gaupne. -Tidlegare
for
vi rundt på lokale e-verk og kraftselskap og det var ikkje alltid at det
var lett å finne gode prøvearbeid.
Eit
problem i den forbindelse
er at kioskane i dag kjem ferdige frå produsent, det er berre å kople til kablane, uttalar

lokalisert
til
fundamentet

fagprøvesenter.
kom med fleire

Harald Trulssen, kan konprøvenemda
og ikkje minst for
no godt rusta til å ta imotfleire
av landet, seier Trulssen.

Eit framsteg

tre

Han gratulerte

vel utført

Sogn og Fjordane,
-Situasjonen
for
kom i drift. Vi er
og frå andre deler

dette

Montasjeleiar

Edvard

Leirdal,

Peder Høgi og driftsstyrar
registrere
gang. -Vi

overmontør

Olav Molvær

at Fagprøvesenteret
no er godt
har engasjert
oss i Fagprøvesente-

kan
i

ret fordi vårt behov når det gjeld fagprøver er
betydeleg. I tillegg er det ein fordel at prøveavlegginga
no blir samla på ein stad, understrekar Olav Molvær.

f;

med at omfanget
aukar

til 25-30

av lærekontraktar

prosent

Situasjonen

av årskullet

løpet av 1990-talet. Det vil seie at vi
er på høgde med Danmark, men at vi
framleis ligg langt etter til dømes
Vest-Tyskland

(65 prosent)

i

lærekontraktar

kunne

og tilrettelegging

svarande.
Det ser med

Det kan

då vere

Fagprøvesenteret

er

ord ut til at
eit

tiltak

ei avlastning

kvart driftsområde

til-

som

sine

eigne

staden

nytte

seg

av

ret, som vil vere ein garantist
alle får avlegge
fagprøve
når
inne til det.

Statkraft

praksis

Når

det

gjeld

og kanskje

fagfolk

lang
teore-

tiske kunnskaper,
har Statkraft no eit
fint høve til å komplettere
den formelle

kompetansen.

kvar tid har fagfolk
eit høgt fagleg nivå.

datane

får og avlagt fagprøve

ret.

opererer

for at
tida er

med

mangelfull

For å halde hele kraftproduksjonssystemet i forsvarleg
stand, er det
avgjerande
viktig at Statkraft til ei
som

i

Fagprøvesente-

kjem i rett tid og framtidsutsiktene
skulle vere dei aller beste.

og fagopplæring

for

men

på

Desse

kandi-

i sente-

stader

i landet

har

det

vore

prata om å få til eit slikt senter,

men

har vore så flinke
og Fjordane».
(Nils

nesen,

og orga-

fagprøver,

«Med den glød som vert vist her, er
eg ikkje i tvil om at dei vil lukkast.

ingen
Sogn

at dei ikkje nød-

må tilrettelegge

nisere

Sagt om
Fagprøvesenteret

Mange

t»

vendigvis
andre

at
iva-

lærekontrakter.
Av desse
er mesteparten
i elektrofag
og resten
i mekaniske fag. Dei fleste driftsområda
har
planar
om å ta inn fleire lærlinger.

få

aukar

tilfreds-

reteke, også i framtida?
Eit oversyn viser at driftsdivisjonen i dag har omlag 45 operative

store konsekvensar.
Det fører til at
stadig fleire står framfor fagprøveavlegginga. Og trongen til informasjon,
rettleiing

synest

ringspolitikken
slik
innretta
omsynet
til fagleg standard
blir

og Sveits

(75 prosent). I desse landa har fagopplæring ein sterkare tradisjon enn
hjå oss.
For Fagprøvesenteret
i Gaupne vil
auken

i dag

stillande.
Det interessa
bør fokuserast på er om denne situasjonen
vil
vedvare. Med andre ord: er rekrutte-

i

som her i
H. Iohan-

Rådet for fagopplæring.)

«Fagprøvesenteret

er

og

eit

tryg-

gingsnett
som sikrar at alle lærlingar får høve til å avlegge fagprøva

si».

leiar
Sogn

(Kjell

Haugen.

sekretariat-

i Yrkesopplæringsnemnda

i

og Fjordane).

«Det er positivt
kesskulen
får

at elevane
med yrsjå kva opplæringa

fører fram til ved at ein del av fagprøva
er lagt til skulen
ler».
(Norvald
Larsen,
Sogndal
yrkesskule).

sine
rektor

lokaved

«Det er fordelaktig
å ha prøva i
fagprøvesenteret
og nemnda
kan
gjere ei kvalitativt
betre vurdering
av det utførte arbeidet».
(Ingmar
Husnes,
fagprøvenemnda
fag i Sogn og Fjordane).

..._

%

f

s

.å

«For

D

f”

nokre

me kanskje

vere

landsdekkande
og køyre enkeltprøver i fag som få personar tek fagbrev
i. Me kan og utnytte ledig kapasitet
til andre

kurs

til dømes

f

fag kan

for byggje-

for heile

regionen

røykdykking».

vær,
driftsstyrar
kene).

ved

som

(Olav MolBreheim-ver-

«Eg har inntrykk av at eg sit i telefonen døgeret rundt og svarar på
s»
i

spørsmål

som

gjeld

fagprøver

og un-

dervisning».
(Asbjørn Steinnes,
prøvekoordinator
ved senteret).
«Fagprøvesenteret

på konstruktivt
ningspunktet
beidsliv»
skulesjefi

er eit godt

samarbeide

fag-

døme

i krys-

mellom
skule
(Claus
Kvamme,
Sogn og Fjordane).

og arfylkes-

«Eg er ikkje redd for å anbefale
andre delar av landet om å bruke
senteret,

men

ein

må

hugse

at søk-

nadene skal inn til dei respektive
yrkesopplæringsnemndene
og til
Norges Energiverk
når det gjeld
elektrofaget».
(Harald Trulssen, formann i prøvenemnda
i Sogn og Fjordane).

for elektrofag
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På fleip kalla han seg «den store kinesur»,
den nesten 1,90 meter høge Hoald Haugen,
vår mann
i Kina frå 1. januar
1989. Vaksine
var nett ordna
då vi møtte Haugen
like før

avreise

i slutten

av desember.

1.3

I,
W.

\V

____
.å
ä

et var i oktober i fjor Haugen
fekk spørsmål
frå Eksportrådet
om å ta jobben som energirådgjevar
knytt til ambassaden
i Kina. Og etter
kort områdingstid
var svaret
eit
engasjert og bestemt ja. Statkraft er
medeigar i eit av selskapa som står
bak ordninga
med denne lytteposten, og han rekna då med at sjansene
var store for å få permisjon
til eit
slikt oppdrag. Og som venta vart det
innvilga i dette høvet. Folk vi har
snakka

med

i Eksportrådet

nøgd med at Haugen
denne
representasjonen.
vert

sagt:

Det

mann

på

seg
det
rett

plass.

utfordringa.

Rapporterer
til fem firma
og Eksportrådet

prosent-

det i Kina. Norconsult/NPC,
Kværner, EB-konsernet
og Selmer-Furu-

på åtte-ti

mykje

å hente

-Målet er at norsk eksport av utstyr
og konsulenttenester
skal
auke.
Sjølv om vår del av totalen - også i
framtida

— vert

relativt

liten,

oppgåver der borte verte
fulle for norsk industri.
vasskraftpotensialet

vil

særs verdDet kineer

ERTAN Du-Kou cityi Sichuanprovinsen.
Byggestart 1988. Kapasitet og fallhøgde:
6 X 550 MW— 18,1 TWh- 190 meter.
Totalkostnad
cirka 5 850 millioner kroner. Noreg løyvde i 1988 35 millioner
kroner, bruken av midlane vert avklara
tidlegi 1989.
HUANGLAN
vinsen.

holmen (Advisory Group of Norway
- AGN] sette det heile i gang. Og frå
sommaren
1988 er som nemnt også
Norpower med. Med slike firma som
«oppdragsgjevar»
representerer
eg
dermed
elektrisitetsforsyninga
og

XI i Fuan

Forprosjekt

i samband

ferrosilisiumverket
YANTAN
provinsen.

Byggestart

of Norway
- AGN
sulent,
rådgjeving).

bistand:
kroner.

(Peking)
g

Haugen
melinternasjona-

for han vil prøve seg på den kinesiske utfordringa.
Sjølv om han i lengre
arbeidd

med

internasjonale

har han aldri vore stasjo-

nert ute for lengre tid. Haugen
seier
at for å vera meiningsberettiga
for
vidare
internasjonalt
engasjement,

er det viktig med slik erfaring.
-«-=-aw...

Kulturell

utfordring

I den jobben
eg går til,
og ei formidlingsoppgåve,

enormt
38

viktig

FOSSEKALLEN

ein lyttepost
er det

å få kommunikasjon
NR. 1-89

i GuangxiKapasitet

BEIJING

kjenner
eg meg klar for neste oppgåve, seier Haugen
då vi spør om kvi-

har

1985.

rundt

le spørsmål i Statkraft, som medlem
av administrerende
direktør Gunnar
Vattens rådgjevarstab.
-Etter at vi
sist sommar
etablerte
Norpower,
eksportselskapet
der vi er medeigar,

spørsmål,

av

18 millioner

Viktig med utestasjonering

tid

utviding

-(konNorsk

og det diploførstesekre-

har
med

Kapasi-

og fallhøgde: 4 x 275 MW —5,37 TWh
- 55 meter. Totalkostnad
cirka
2 950 millioner kroner. Norsk
deltaking: Advisory Group

har synt for norsk teknologi,
seier
Roald Haugen, som frå nyttår ber tit-

I ein to-årsperiode
lom anna arbeidd

med

ved Hongshuielva

vera mykje
å henta
om vi
på den interessa
kinesarane

telen energirådgjevar,
matisk
meir
formelle:
tær.

i 1988.

der.

rekna 15 gonger så stort som her i
landet. I dag er det bygd ut i eit omfang som svarar til det norske systemet; med ein utbyggingstakt
på 810
prosent står ein framom ein offensiv
vekstsituasjon
både i økonomien
generelt og i kraftutbygginga.
Det skulle såleis
tek vare

i Fujianpro-

starta

tet ogfallhøgde:
5 x 30 MW —120 GWh —
100 og 480 meter. Totalkostnad
rekna til
108 millioner kroner. Norpower/Norconsult studerer no prosjektet som grunnlag
for vurdering av norsk deltaking, finansiering og oppdragstype.
Elkem vurderer
engasjement

Det er fem firma som står bak ordninga med lyttepost på energiområ-

Utbyggingstakt

siske

relle

er svært

tek på
Som

er rett

med det kinesiske
samfunnet.
Det
krev omtanke
og innsikt.
Haugen
røper at han har studert maksimalt i
seine haustkveldar
for å finne ut korleis det kinesiske
samfunnet
fungerer. Erfaringa til no har synt at kineserane er alvorleg interessert i teknologien og kunnskapen
vår, men skal
vi vinne fram må vi også lære deira
måte å kommunisere
på. Haugen
gjentek og understrekar
den kultu-

:_ f:

=--

g
å

o

LUBUGE

ved Huangielva

i Yunnan-

Og

hjørnet

av verda som har størst øko-

nomisk

vekst,

rådgjeving,
utstyrsleveranse).
Levering
av norske
varer og tenesterfor
88 millioner kroner.
Kværner
Brug vann internasjonal
tilbodskonkurranse,
turbinleve-

som koordinator
styrkjer
Eksportrådet funksjonen
ved at eg er plassert
som del av ambassadetenesta.
Haugen fortel at dei fem selskapa
har ei
referansegruppe,
og han skal rapportere både
til denne
gruppa
og til

ring for 140 millioner

Eksportrådet.

provinsen.

Byggestart

1984.

Kapasitet

og fallhøgde:
4 x 150 MW —2.75 TWh —
370 meter. Norsk deltaking:
Advisory
Group of Norway - AGN - (konsulent.

kroner.

vasskrafi—N0reg

Finansieringa
-Finansieringa

Haugen.

i full

breidde.

problemet,

restriktive

stoppe mange prosjekt,
men i finanspolitikken
er haldninga
klar: Kina
vil ikkje verte eit nytt Mexico.
Men

oppgåva er sjølvsagt å finne løysingar som både kineserane
og vi er
tente med. Byttehandel
er aktuelt, ei
anna løysing er og å sjå prosjekt
ein del av norsk bistandspolitikk.

er problemet
er

er dei særs

på å ta opp lån. Og det kan sjølvsagt

seier

Trass i at Kina høyrer til det

som
I

1988 var det til dømes løyvd 35 millionar kroner til Ertan-prosjektet
i
Siohnan-provinsen.

Del-løysing

og pakkeløysing

Norske konsulenttenester
og norsk
teknologi kan gå inn som delløysing
i gigantprosjekt

som

i storleik

svarar

til 23 gonger Ulla-Førre
eller meir.
I slike prosjekt er vi aktuelle som
toppekspertise.

Det

som

er

meir

handlebart
sett med norske augo er
mindre og mellomstore
anlegg. Dei

«- f

harmonerer

med

norsk

tradisjon,

og

der kan vi gå inn med pakkeløysingar. Det er imidlertid
in'

berre

på

kraftanleggssida

vi er interessante

-

med
verk.

tunnellar

dammar,

ikkje

og

kraft-

Overføringsanlegg
t

- eit satsingområde

‘~-4..

Når det gjeld overføringsanlegg
har
vi og mykje å fare med. Ekspertane
i
Noreg er på line med dei beste i verda. Vi ruver verkeleg internasjonalt,
og vår kompentanse
både på fjordspenn og fjelloverføringar
er aktuell

/

og på høgt

'at

nivå.

I Kina

av den økonomiske
s.

IKE

.

sentrert

ved

er storparten

aktiviteten

kystlinja,

kon-

og tyngda

av

energiproduksjonen
skjer inne i landet. Overføringslinjene
køyrer dei
mykje på 500 kV, og for å få eit visst
mål på avstandar,
kan vi nemne
at
frå kysten
og inn mot grensa
er det
over 500 mil. Med dei enorme
avs-

tandane vert behovet for overføringsanlegg ekstra stort, og naturleg nok
større enn det vi tenkjer ut frå egne
røynsler.

Energi

sentralt

samhandelen

i

med Kina

I samhandelen
med Kina er energi
eit av dei mest sentrale
områda.
Norske styresmakter
stør sterkt opp
om dette, og heile dette engasjementet som no har nokre års innkøyring
er ein stor del av strategien
for å
auke eksporten frå fastlands-Noreg.
I
dette er «vår mann>>, energirådgjevar
og førstesekretær
Roald Haugen ei
viktig brikke.
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i? Og burde ikke nettopp Lindboe og
andre representanter
for de lokale

M STATEN
lllllf
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lfliÅfll/fllllfflf
SINE

kraftinteressentene

statens

vite

a verdsette

rolle i kraftutbyggingen?

Fem argument

for salg

av Nore

Vi skal se på fem av Lindboes
menter
for at staten
Nore til distriktet:

burde

argu-

overdra

1) Staten
ville
unngå
konflikten
mellom forretningsdrift
og forvaltningsoppgaver.
Lindboe pekte på at
NVE kom i en vanskelig dobbeltrolle som forretningsdrivende
og som
regulerende
forvaltningsmyndighet
som blant annet skulle tildele konsesjoner: «Staten overfor konkurren-

Dette

‘_}{i.s‘toric~

var ikke første gang staten
åpnet for å avvikle
eller ve-

sentlig

trappe

ned

sitt

engasjement

som kraftleverandør
på
Spørsmålet
var
også

Østlandet.
aktuelt
i

Og i 1929.

1923—1924

Diskusjonene
om salg
av Nore
aktualiserte
naturligvis
spørsmålet

om hensikten

med statskraftengasje-

mentet.
Hvorfor
skulle
egentlig
staten engasjere
seg i vannkraftutbyg-

gingen? Vi skal se litt på de ulike
Nore-forhandlingene
i dette perspektivet.

Av Lars

Thue

Hemmelige

1936 var staten

på nip-

pet til å gi opp sine statkraftlige

oppgaver

den alminnelige

innen

el-forsy-

ningen. Nore kraftverk
med tilhørende
overføringsanlegg
og statens

interesser i Mørkfoss-Solbergfoss ble tilbudt kraftavtakerne
på Østlandet
for 62 millioner kroner.
Kraftavtakerne
tilbød
imidlertid
bare 60 millioner kroner,
og det syntes
staten var for lite. Tilsyne-

latende på grunn av en
prisforskjell
på bare 2 millioner kroner, fortsatte altså staten sitt engasjement
innen alminnelig
forsyning
- et engasjement
som danner utgangspunktet
for dagens Statkraft
40
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planer

Den vil engagere

at den
mer...».

synes
å ha
bak planen.
I

vil

bli

sig saa sterkt,

inhabil

som

dom-

2} Staten ville unngå samarbeidsvansker og avsetningsvansker.
Lindboe forutså at det ville bli samarbeidsvansker
mellom staten og distriktene.

Distriktene

ville

primært

se sine egne anlegg best mulig utnyttet og kunne se «store fordele i
aa utbygge egne kraftkilder
i stadig
videre
konkurranse
med statsverket». Staten ville derfor få vansker
med å få avsatt kraften sin.
3] Staten
distrikter

om Nore

I 1923, da staten var i full sving med
utbyggingen av Nore, arbeidet kraftselskaper på Østlandet med hemmelige planer om å overta det nye anlegget. Meningen var å danne et eget
selskap, et «kraftinteressentskap»,
i
regionen.
Direktør
Chr. Lindboe i
Vestfold
Kraftselskap
vært hovedarkitekten

tene.

ville unngå krav fra andre
om tilsvarende
store in-

vesteringer.

«Under

handling
ning til

av spørsmålet
Nore er der

fremsatt

krav

Stortingets

fra øvrige

be-

om bevilgtydelig nok
landsdele,

at

hvis staten nu fortsetter aa bevilge
til Nore vil ogsaa de Øvrige landsdele ha sine bevilgningen»
påpekte
Lindboe.
4) Hessursutnyttelsen

ville

bli bed-

et brev av 29. mai 1923 skrev han til
noen av sine medsammensvorne
blant annet:

re.

At planen vil bli hilset med glede av
statsmaktene,
som
derved
uten
videre utlegg for staten ser løst den
store oppgave
som nu hviler saa
tungt paa den, er jeg forvisset om.

hvert verk skal kjøpe kraft og avsette
denne innen sitt omraade for sig alene uten mulighet utad».

Et

interessentskap

Underhaandsuttalelser

til

mig

pri-

maa

antas

aa

bero

paa

de

meget

vanskelige
utsikter for staten til aa
kunne skaffe tilveie
tilstrekkelige
midler

til Nores

utførelse.

Bortsett

fra de

økonomiske

ligheter,

hvilke

andre motiver

avsetningsmaate

skulle

staten ha for å trekke seg ut av et prosjekt som det hadde
vært bred politisk enighet
om at den skulle
gå inn

enn

om

5) Det lokale selvstyret
ville fremmes og statsfunksjonærismen
ville
motvirkes. «Man ville undgaa en for
stor

statsfunksjonærisme,

hvilket

passer lite i vort land
distrikt vet aa verdsette
mente Lindboe.

Hvordan
vanske-

etter

Lindboes mening
«oppnaa en særdeles gunstig og bedre avpasset og
elastisk

vat har gitt mig inntrykk av at planen vil falle godt inn i regjeringens
program, hvilket visstnok for en del

ville

Til tross
markert

reagerte

hvor hvert
selvstyre,»

NVE?

for at Lindboes
med

«Konfidentielt»,

brev

var
fikk

NVE tak i en kopi. Hvordan reagerte
NVE på planene om et kraftinteressentskap? Allerede 9. juni 1923 møt-

konsesjonsmyndighet».
var «visse vanskeligheter

Det andre
med avset-

ningen».

Salg av Nore skrinlagt
Men det var ikke oppnådd
med

kraftavtakerne

det viste
resser

om

seg at viktige

på

Østlandet

enighet
prisen,

lokale

ikke

og

inte-

ønsket

at

staten skulle selge. Dermed var det
sentrale forutsetninger
for overdragelse som ikke var oppfylt. Under
behandlingen
av saken i Stortinget
1936

8. juli

foreslo

skog-

og vass-

dragskomitéen
at meldingen
ble
vedlagt
møteprotokollen.
Det ble
vedtatt, og forslaget om salg av Nore
var skrinlagt.
l

utsagt,

en

rekke

konflikter

mellom

staten og kraftselskap
på Østlandet.
Blant annet var det vanskelig for de
to partene å bli enige om prisen på
Nore-kraften.
Under
prisforhandlingene

tes representanter

for NVE og de sto-

re kraftselskapene
NVEs generaldirektør,
vold-Hansen,
møtereferatet

på

Østlandet.
Birger Stue-

understreket
at: «Han vilde

ifølge
ha satt

pris paa om han var blitt kjent med
denne sak paa en annen maate enn
skjedd, men det fikk nu være som
det var.» Lindboe understreket
på
sin side at drøftingene
bare var på
det innledende
stadiet,
men at statsminister
Abraham
Berge (Frisinnede

mellom

NVE

og

kraftavta-

kerne i 1929, gjorde departementet
det klart at man «ikke ville ha noe å
bemerke
ved at spørsmålet
om et
økonomisk fellesskap eller eventuelt
salg av kraftverket blir gjenstand for
drøftelse
under
forhandlingene».
Dette

ble

syntes

gjentatt

flere

om

departementet

som

ganger.

Det
ivret

Ikke

bare

mente

Nore

at saken

brutt
i 1935.

gjaldt

rolle i el-forsyningen

Hvorfor ville staten selge Nore? De
fleste av de momentene
Lindboe
hadde

trukket

hele

i 1932,
Staten

statens

engasjement
i alminnelig
forsyning
på Østlandet,
Nore kunne
ikke sees
isolert.
Skulle distriktet
overta Nore,

fram,

spilte

klart

en

rolle. Men statens salgsbestrebelser
kan bare forstås i lys av en mer overordnet elektrifiseringspolitikk.
Det var bred politisk enighet om
at samfunnet
hadde et ansvar for
landets
elektrifisering.
<<Distrikternes forsyning
med billig elektrisk
kraft er en landssak av største betydning som maa sidestilles
med arbeidet for gode

for å kvitte seg med Nore.

Nå ble forhandlingene
men tatt opp igjen

Statens

kommunikationer»,

het

det i en stortingsproposisjon
fra
1914. Men det var også bred enighet
om at kommunene
og fylkene måtte
være de sentrale aktørene
på dette
området. Staten støttet aktivt kommunenes
og fylkenes
arbeid blant
annet ved å selge og leie ut statens
vannfall.

Venstre] hadde «under en samtale
sagt at der nok kunde være sammenknytningspunkt
mellem en saa-

måtte det samtidig
overta
part i Mørkfoss-Solbergfoss

dan
Det

tens overføringsanlegg.
NVEs generaldirektør,
Olaf Rogstad,
understreket at hvis Nore ble solgt, måtte man

men økonomien
bestemte
Det var først og fremst når distriktenes egne ressurser ikke strakk til at

være klar over «at det i så fall er
slutt med statens elektrisitetsforsyning på Østlandet,
denne må da av-

kostbart
en stor

vikle,

som

tanke og regjeringens
politikk».
er verdt
å merke
seg at Berge

hadde vært fylkesmann
i Vestfold og
formann i Vestfold Kraftselskaps
direksjon
da selskapet
ble stiftet i
1920.

Dårlig respons

i distriktene

NVE fikk nå i oppdrag av departementet å undersøke
mulighetene
for
en slik

sammenslutning.

Responsen

fra distriktene
var imidlertid
dårlig.
Når det kom til et stykke viste det
seg at distriktsinteressene
likevel
ikke ønsket å overta Nore, i hvert fall
ikke på de vilkår staten satte.

Departementet

syntes

å ivre for salg
Etter at Nore sto ferdig i 1928, oppsto det slik

som

Lindboe

hadde

idet

forpliktelser
tetsforsyning

for-

de

statens
og sta-

samfundsmessige

ved statens
elektrisimå overtas av kraftav-

Ikke

prinsippene,

staten

engasjerte

en

anlegg
region

seg.

Nore

var

et

som skulle forsyne
og hadde fremstått

naturlig

statsoppgave.

Da

distriktinteressene
likevel syntes å
ville og kunne påta seg denne oppga-

tagerne».

ven,

,I juni 1935 la Arbeiderparti-statsråden Adolf Indrebø, tidligere gene-

elle innvendinger
mot dette.
Forhandlingene
viste at distriktene likevel ikke hadde
evne til å
overta statskraft-oppgavene
på Østlandet. På et av forhandlingsmøtene
ble det fra kraftavtakernes
side sagt

raldirektør

for Oslo

Lysverker,

fram

en stortingsmelding
«Om spørsmålet om salg av Nore kraftverk». Meldingen hadde ingen klar konklusjon,
men

departementet

mente

at det var

gode grunner til at elektrisitetsforsyningen på Østlandet
i sin helhet
burde overlates til distriktene
selv.
Det ene var at «staten som kraftleverandør kommer i en mindre heldig
dobbeltstilling,
idet den jo også har

at

var det ingen

«kraftavtagerne

prinsippi-

i prinsippet

enige i at statens
elektrisitetsforsyningen
det burde

viktige

avvikles,

var

befatning
med
på Østlandet var bare

ting at kraftavtagerne
ikke
«gape» høiere enn de hadde
ning til».
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rgiprisa
ma eslu
om rldde
Gjesteskrihent

er stortingsrepresentant

Kjell

Opseth.

rå og med dette nummeret av Fossekallen
med
vi personar
inviterer
og innfallsulik posisjon
vinkel til å vera gjesteskrivårt. Mykje
i bladet
hentar
kan vera ulikt; men felles
om
for dei er meiningar
verksi mangarta
Statkraft

semd,

på enkeltområde

totalt.

Først

og

ute er stor-

Kjell

tingsrepresentant

(A), saksordførar
Opseth
i Stortinget.
for Statkraft

ram
det

til slutten
liten strid

Med
prisane.
nadsprinsippet
usemja,
1984-1985.

var
av 1960-talet
om elektrisitets-

langtidsgrensekostkom
som kriterium

den
og
At dette

toppa
prinsippet

i
seg
ikkje

lenger er tema i den offentlege

de-

batt, kjem nok av at stadig fleire innser

at det

er

eit

prisprinsipp

FOSSEKALLEN

og 1970-talet

kosta,

ville

NR. 1-89

var

ein få rett ressursbruk,

filosoog

høge kraftprisar ville fremje energiøPådrivarane
konomiseringstiltak.
modellen
teoretiske
denne
bak
til
nok ikkje teke omsyn
hadde
innan energiforsyninga.
strukturen
Dei såg ikkje at innan allmenn forsyning var, og er det ikkje sluttforbrusom er følaren, men energiverka
som overfor kraftprisane.
overfor
Det er «rette» kraftprisar
til best
som medverkar
energiverka
ressursbruk.
Teorien om pris til sluttforbrukar
byggjer heilt på
lik grensekostnad,
at dersom forbruden førestellinga
karane får signal i form av høge priutan vidare dei
sar, gjer forbrukarane
enøk-tiltaka som er privatøkonomisk
lønsame.

Dersom

forbrukarane

opp-

førte seg slik teorien tilseier, ville
i
det faktisk bli ei overinvestering
enøk i Noreg. Dette fordi skattelangt meir
reglane gjer enøk-tiltak
lønsamt

privatøkonomisk

funnsøkonomisk.

ikkje fungerer.
42

som

På 1960-

fien at om all kraft kosta det ny kraft

enn

sam-

dette

Når

forbrukarane
pengar

spare

skjer,

ikkje

er det

fordi

i å

ikkje er interessert
på

energifor-

redusert

bruk. Det er heller ikkje for låge
kraftprisar som held dei attende. Det
hjelp og
dei må ha, er opplysningar,
rettleiing

på

vint og hillig
fullt

ut,

må

ein

prisprinsippa

ga av el-forsyninga

lett-

Skal dei få det
vere

energiverket

driftsøkonomisk
skal
abonnenten
kjem

enkel,

for dei

måte.

be-

at
for
motivert
spare energi. Her
og organiserin-

inn

med

full

tyngde.

i
som
distribusjonsverk
Reine
hovudsak kjøpar all kraft dei sel og
derav tener mest på den siste kWh
tek ut, har ikkje motivaabonnenten
Det er først når
sjon for enøk-tiltak.
har ei kraftportefølgje
energiverket
med stigande pris og dermed tenar
minst på dei siste kWh
tek ut, at ressursutnyttinga

abonnenten
blir vik-

Eit energiverk
tig for energiverket.
med stigande pris på den energi det
vil når det skal
har til rådevelde,
dekkje stigande forbruk, stå overfor
i
fylgjande val: Skal det investera

utbygging

av ny kraft,

byggje

langtidsgrensekostnadsprinsippet.
Trass dette har vi fått ein kraftpris
som er hagre enn strengt tatt naudsynt. Ei omlegging
mot meir kostnadsrette prisar helsar eg med glede,
men det oppnår
ein ikkje med ei
dramatisk
omlegging
av el-forsyninga mot meir horisontaldeling.

ut fjern-

varme eller drive aktivt energiøkonomiseringsarbeid.
Erkjenninga av dette ligg nok også
til grunn for den breie forståinga det
er for å arbeide
mot vertikalintegrerte energiverk. Målsettinga
er eitt
vertikalintegrert
energiverk
i kvart
fylke eller med andre
naturlege
avgrensningar.
Dette arbeidet er no i
godt gjenge.
Frå ulike hald kjem det no signal
om at ei slik organisering
av el-forsyninga ikkje gjev konkurranse
og
ein

oppnår

ikkje

kostnadsrette

Ein må ta utgangspunkt

eigenproduksjon.

år

har

det

vore

utanom

er på marknaden

Statkraft

for å selja

som

fastkraft.

Større konkurranse
og meir kostnadsrette prisar oppnår ein først og
fremst gjennom ei omlegging av prissystemet. Hovudregelen
må vere at
dei som påfører systemet nye kostnader må bere desse. Og ikkje slik

pri-

strid

Og at det er eit få-

tal energiverk

sar. På nytt tek ikkje teorotikarane
omsyn til den struktur el-forsyninga
har, og kan ein gong til føre energiprisdebatten
inn på eit blindspor.
I tjue

i at el-forsy-

ninga i hovudsak
er samansatt
av
energiverk
med større eller mindre

om

som no at dei blir fordelt på alle.
Kostnadane
det medfører
å levere
effekt og energi med lang eller kort
brukstid,
må kome til uttrykk
i
prisane.
Dette gjeld sjølvsagt både
for produksjon
og overføring.
Som storaktør
i kraftmarknaden
påligg det sjølvsagt Statkraft eit særleg ansvar i å fremje forslag som kan
føre til at vi får ein kraftmarknad
som fungerer.
Målet må vere nok
kraft til lågast mogeleg pris til ulike
brukargrupper.
Dei siste tjue åra er det andre enn
energiforsyninga
som har styrt kraftprisdebatten.
No må alle som til dagleg steller med desse spørsmåla
på
bana, få fatt i ballen slik at spelet blir
praktisk målretta
og ikkje fullt av
teoretiske dribleseriar.
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I de kommende
terer

nummer

vi kryssord

presen-

i Fossekallen.

Kryssordforfatter
er Halvor Gustavsen. En del av nøkkelorda
er
henta

fra etaten.

Vi premierer!

Navn

Pengelodd

til tre

vinnere.
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15.

Positiv

fritid og nye teknikker:

Kanobygging ved
Overføringsanlegg NordNorge (AO-N)
Tekst

og foto: Ivar Hårklau

t ønske om mer positiv fritid var
tanken bak oppstart av kanobygging

ved

AO-N

mannskapene
ringsanlegg

på svært
med

i 1985.

Mange

ved Statkrafts
i Nord-Norge

avsides

derav

lite

av

overføarbeider

liggende

steder

fritidstilbud.

Det

og
var

tydelig at vi imøtekom et behov for
fellesskap
og aktivitet.
Dette sier
Knut

Fredheim,

drivkraften
Til

nå

hovedtillitsmann

og

Med

30

kano; Turid
Hågensen,
Altaverkene, padler på
Ioatkajavrek.

bak tiltaket.
er

det

produsert

i alt

kanoer. Den første ble laget på Rekvatn, brakkeleiren
på Hamarøy. Nå
blir det produsert
på følgende brakkeleirer: Rekvatn, Kobbelv og Alta.
Hver arbeider får lage en kano og
produksjonen
har foregått i fellesskap.

Dette

har resultert

i stadig

selvbygd

j

nye

produksjonsteknikker
og modeller.
Kanoen støpes i to deler og skrues
sammen.

Deretter

fenderlist

og lignende.

monteres

seter.

Det kan nev-

nes at setene flettes av kasserte
sikkerhetsseler.
Med
litt hjelp
er alt
gjort på en uke og prisen
er 1 800

i' ,/;

kroner — cirka en tredjedel
av hva
tilsvarende
koster i butikken. I dette
beløpet inngår det et lite overskudd
som brukes til produktutvikling.
Det
mest aktuelle nye produkt i dag er
personcabin
til scooterslede.
Men
også andre produkt er på tale. Aktiviteten

er sterkt

avhengig

L1‘
ig),

Arbeidsfellesskap
også på fritida. Fra
venstre: Elling

av et egnet

hobbyrom og sist høst har Alta-verkene stillt lokale til disposisjon.
Avtale om hobbyrom er regulert i Over-

Hoel,

enskomsten.

Bakkeid.

Unødige

Ellila

å vende.

Det

viser

seg

at

NVE fortsatt får svært mye post
adressert til NVE, men som tilhører Statkraft. Spesielt reagerer kassen på inngående
fakturaer
i forbindelse
med nyere bestillinger

44

FOSSEKALLEN

Fred-

(bak)

og Iann

forsinkelser?

NVE-kassen
(AØ) mener å kunne
fastslå at gamle vaner virkelig er
vonde

Knut

heim, Kåre
Nygård, Ole Anton

NR. 1-89

adressert
til NVE, men bestilt av
ansatte i Statkraft.
Ansatte
i Statkraft
oppfordres
med dette til på ny å opplyse sine
leverandører
om adresseforandringen, slik at merarbeid
og forsinkelser kan unngås i fremtiden.

Æres den
som æres bør
IFossekallen
skade

nr. 10/1988 kom vi i

for å kreditere

Knut

Øvre-

gård for bildene tatt fra Kristiansand trafo og Øvrebø. Æren for
bildene skal tilfalle henholdsvis
Øystein Aasheim
og Bård Tonstad, begge Kristiansand
trafo. Vi
beklager!
Red.

.

AO-Midt-Norge:
Stilfull

avslut-

í

ning for linje-

í

arbeidere
å Statkraft
AO-Midt-Norges
årlige julefest ble fem av de seks
linjearbeidere
som i den senere tid
har gått av med pensjon, hedret.
Det vanket blomster, gaver og diplomer,

alt

etter

personalhåndboka,

ifølge anleggsleder
Per Laukøy. I sin
tale til de avtroppende
kom Laukøy
inn på de store forandringer
som har
skjedd innen linjebygging
i den tiden disse karene har vært i arbeid.
Det er mye erfaring som er samlet
i de 135 årene

disse

fem

har vært i Statkrafts
Etter gaveoverrekkelser
til langt

på natt.

tilsammen

På AO-Midt-Norges
julefest ble dissefem
hedret. Fra venstre: Ola Bugge, Kåre Hatlelid,
Ivar Bjølverud, Benjamin Hansen og john
Sæther.

virksomhet.
var det dans

Et velllykket

arran-

gement på alle måter.
Medarbeidere
på AO-Midt-Norge
ønsker
de avtroppende
til lykke
videre.
Rolf

I. Aune

No har vi vaska golve
—men børi ve' har de muligens ikke
gjort, de blide damer på bildet. I så
fall skulle det være for utrolig når de
er ansatt i Statkraft.
Nora Andheim
og Kristi
Haugen
er

to

flotte

representanter

for

en

gruppe ansatte i Statkraft som neppe
figurerer så ofte i skrift og tale, nemlig renholdspersonellet.
Men en ting
er helt sikkert,
ikke er på plass.

det merkes
når de
Sagt med andre ord

- vi tar det som en selvfølge

at vårt

søppel,
i og utenfor
papirkurven,
blir fjernet,
våre skrivebord
og hyller tørket for støv. Gulvet
vasket.
Og
nåde dem - finner vi ikke alt dette i

orden - ja, da slipper

vi vreden

løs.

Fotografen
og Fossekallen
har
sin iver og hyldest
til «vaskedame-

ne» forsøkt

i

å finne et dikt som kun-

ne passe, men det har ennå ikke lyktes. Finnes
det noen av Fossekallens

lesere som kanskje kan bidra med et
hyldningsdikt?
Det har damene og
deres

gruppe

ærlig

Som bildet
mer
~~~

Denne

7
f"

Diefferibac-

hia leopoldii kan
daglig beundres i
resepsjonen

i

administrasjonsbygget på Iostedalanlegget. Nora
Andheim

{t.v.) og

Kristi Haugen
tydeligvis ha

må

grønne

for

fingre,

det er de som har
den største æren
for dette prakteksemplaret som
truer med å vokse
seg lukt gjennom
taket.
Foto:

Per

Ioranger.

fortjent.

viser,

kan våre to da-

fra Iostedal-anlegget

mer

enn

å

vaske gulv. Det er ved deres gode
pleie og kjærlige ord at denne Dieffenbachia leopoldii snart vokser seg
opp

noen

gjennom

som

taket.

ønsket

Skulle

det være

å gjøre

damene

rangen
stridig
i potteplantedyrking,
kan det opplyses
at planten
trenger
myttji varme og vann. Så dette skul-

le være planten for Statkraft-ansatte
- men se opp for ull-lus
og rødt
spinn!
Så ønsker
Fossekallen
og dens lesere våre blide damer et fortsatt
frodig og spirende
nytt år.
Aud Berg
FOSSEKALLEN

NR. 1-89
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Litt frå elektrisitetens
«betraktninger»

barndom

og andre
Ho

Ein av pensjonistane
våre har sendt
oss nokre
«betraktninger»
og ei
teikning. Vi takkar for bidraget.

(leggje

Det var

ei ferm,

seg),

fekk

gjenta

Då dei vel hadde
vart stilt i huset,
pusta
so tungt

[Gonnstein]
på Longerak.

staut

styggtidleg

eit eige

rom

«lytt».]

Han fortalde meg at han hadde fått
seg ei tenestegjente
frå langt oppe i
dalen.

vore

ved sida av husbondsfolket.
[N0 var
det ofte slik med husa i den tida også i Gudbrandsdalen
blant anna at sjølv om det var tjukt tømmer i ytterveggene,
var mange rom i huset
delt frå kvarandre berre med ein enkel bordvegg,
so det var svært

Men det var elektrisiteten:
Som mange veit var Longerak
og
Grendi
ved
Byglandsfjorden
dei
fyrste bygdene som fekk ljos og kraft
Gunnstein
gardbrukar

nok

den gongen). Etter godt matstell vart
ho sett i arbeid. Flink og grei var ho.
Om kvelden då dei skulde kvara

Om det skulde høve seg slik at
nokon frå Setesdal les dette, tykkjer
eg at eg skuldar dei å freista fortelja
det eg har på hjarta på nynorsk. Dei
fleste stader i Setesdal har dei etter
mine øyro praktfulle
dialektar,
og
kjem du oppover til «gamlekarane»
i
til dømes Bykle, er målet so vent at
ein frys nedover ryggen av hepne.

i Setesdal.
Bakke var

hadde

oppe da ho kom, for ho kom fyrst på
dagen. (Og det var saktens
ikkje bilar

lagt seg og det

tykte Gunnstein
inne hos gjenta;

det
og

tenkte at ho hadde
de fått heimlengt.

vel saktens hadBåde Gunnstein

og kona

og velmeinande

var

gode

folk, so dei stod no opp for å sjå korleis det stod til. Då dei glytta på døra

gjente,

[det vart rekna

men ho hadde
nok ikkje vore so
langt nedover i dalen fyrr; og slett
ikkje so langt som til Kristiansand.

for å vera

svært

affek-

tert å banke på) fekk dei sjå at gjenta

Tekst og teikning:
Sigurd E. Hysjulien

streva

med

å få blåse

ut ljoset!

Klart for start
ved Engabreen

Vellykket
pensjonistkurs

Høvik
- en Saga blott!

I Fossekallen
nr.
Svartis-nummeret,

Statkrafts kurs i forberedelse
til pensjonistalder
på pensjonistskolen
i

I noen uker i oktober
fjor gikk mange
ved

Melsomvik

strasjonen i en «gledesrus».
Endelig
skulle alle ansatte ved hovedkontoret i Statkraft
igjen få bo under

9/1988,
det flotte
er det en artikkel

med denne overskriften.
Det blir der
poengtert at taubanen
til arbeidsstedet Engabreen
står ferdig ett år før
tiden til en kostnad av 11,6 millioner kroner. En del lesere har reagert
og spør om dette kan være riktig
timing

av

investeringene,

spesielt

med tanke på byggerentene.
Sommeren
1987 ble det inngått
kontrakt med leverandør
på bygging
av taubanen.
Leveringsfrist
sommeren 1988 da anleggsdriften
ved
Engabreen,
ifølge framdriftsplanen,
skulle starte opp. Taubanebyggingen
gikk for fullt i 1987.
Senhøstes
1987, under stortingsbehandlingen
av statsbudsjettet
for
1988, ble det vedtatt å redusere foreslått bevilgning
til Statkraft.
Dette
førte til at oppstarting
av anleggsdriften

på Engabreen

måtte

utsettes

ett

år. Derfor ferdig taubane ett år før
den tas i bruk.
Taubanen vil være i drift til 1993.
Ola Brekke

12.

viste

FOSSEKALLEN

NR. 1-89

16.

om de ansattes

september

i

plikter

og krav,

rettigheter,
økonomi,
personsutvikling, livskvalitet
med videre.
Vi anbefaler alle som har ektefeller
og lignende

at de begge

blir

med

på

kurset og setter seg inn i forberedelser til en ny livsform.
Hjertelig

takk

for oss

og takk

for

hyggen vertsskapet
omgav seg med.
Vi ble en stor venneflokk som ønsker
at vi møtes om noen år igjen hos
ekteparet

Varmedal.

Kåre Lenes

samme

401/2 år

]eg vil på denne måten få takke alle
som viste meg oppmerksomhet
i forbindelse

med

min
Arne

avgang

med

T. Akselsen

tak.

vurdere
sin nye reisevei.
Positivt
for
noen, negativt
for andre.
Tidlig
i desember
fikk imidlertid

Statkraft beskjed fra Statens Byggeog Eiendomsdirektorat
(SBED) at
Saga
bud.

hadde

trukket

tilbake

sitt

til-

Ledelsen fortsetter nå i samarbeid
med SBED sine anstrengelser
med å
kraft.

Etter

i

Det gikk «et bud ut» om at Statkraft var tilbudt kjøp eller leie av
Saga Petroleum
A/S sitt bygg på
Høvik i Bærum. Dette ble opplevd
som så realistisk at mange begynte å

skaffe

alderspensjnn'
46

til

fjor var svært vellykket.
Vi «medbragte»
sender hilsen og
takk til lederne og alle som under-

og november
sentraladmini-

kontorplass

for et samlet

Stat-

v
1

YKK

Ordlisten

«Kraftuttrykk»

gitt av Statkraft,
tredje
opplag.

i tredje

bilder og andre illustrasjoner
- stort
sett i farver.
Heftet
inneholder
blant
annet
snitt av en fyllingsdam,
tegning av
en kraftledningsmast
og av et vannkraftverk - og alle er utstyrt med
forklarende tekst. Ordlisten inneholder selvsagt også definisjonen
på
uttrykk
som fastkraft
og tilfeldig
kraft.

som er ut-

kommer
i år i sitt
Førsteopplaget
på

3 000 eksempler,
som forelå i april
1988, holdt ikke lenge. I juni ble det
trykket ytterligere
6 000 eksemplarer, men bestillinger
på klassesett fra
skoler
ningen

av ulike slag og fra El-forsystrømmer
inn,
slik at det

snart er slutt

igjen. Et tredje

på 10 000 eksemplarer
så

Første

utgave

tidlig

som

opplag

Forskjellen
på energireserver
og
energiressurser
og på energisparing
og energiøkonomisering
blir forklart.

er bestilt.

av ordlisten
i 1975

med

opplag

utkom
tittelen

Heftet tar også for seg mer spesielle
ord som konusområde,
lastfaktor,

«Kraftuttrykk
og kjernebegreper».
Det var en uhyre enkel trykksak
uten illustrasjoner
og produsert
på
vårt hustrykkeri.
Med «Kraftuttrykk»
har vi etter
hvert fått en svært leservennlig
publikasjon, instruktiv for de fleste med

HRV og LRV, fyllingsgrad
sjakt.

og svinge-

KRAFTUTTRYKK

Interesserte
kan få «Kraftuttrykk»
tilsendt
ved henvendelse
til Statkrafts informasjonskontor.

BAMLLI

(JG

RHJWCHH

AV (~JY:%H IN SK/\H)

H IM

Gått av med pensjon:
Bryhn,

Hans

Hafsås, Anna Engtrø
Kaas, Randi
Løken, Alf
Nordby, Marie
Steen,

Hans

Storebø,

Sjefingeniør

PS

D

Montasjeleder
Overingeniør
Avd.ing.

Østlands-verkene
PGE
Ulla-Førre-anleggene

Avd.ing.

PEP

Kontorfullmektig

Vestlands-verkene

Lauritzen,
Odd Helge
Nord, Cathrin
Roland, Erik

Montasjeleder
Førstesekretær

Glomfjord-verkene
P

Overingeniør

PBG

Tveit,

Avd .ing.

Vestlands-verkene

Lillian

Bakka,

Kjellaug

N.

Kontorsekretær

ØI

Driftsarbeider

Vestlands-verkene
Tokke-verkene
Vestlands-verkene
PEU

Brubakk,
Eik-Nes,

Arnfinn
Liv

Fagarbeider
Kontorfullmektig

Faugstad,
Freilem,

Kirsten
Dankert

Avd.ing.
Informasjonssjef

Halland,

Ian

Fagarbeider

Tore

Leif Ivar

Lassen,

Stig

Rinvoll,

SI
Østlands-verkene

Driftsarbeider

Larsen,
Lilleøren,

Avd.ing.

PKL

Thor

Sluttet:

Aasen,

Hommo,

Østlands-verkene
Aura-verkene
ØØR
Østlands-verkene
PK
Rana-verkene

Rådgiver

Voldhaug,

Nytilsatte:

H.

Per

Fagarbeider
Driftsarbeider
Førstekontorfullm.
Overmontør
Førstesekretær
Avd.ing.

Avd.ing.
Førstekontorfull
Overmontør

H.

Svein

H.

Anders

Tennås, Bjørn Ivar
Thingvoll,
Kjellaug
Thorberg,
Solveig
Varberg, Bent S.
Vetrhus, Jakob
Ydse, Birger

Avd.ing.

Ø.

Avd.ing.
Kontorfullmektig
Konsulent
Driftsarbeider
Fagarbeider
Overmontør

m.

Tokke-verkene
Rana-verkene
Østlands-verkene
Breheim-verkene

ØDB
Glomfjord-verkene
Vestlands-verkene
S
Vestlands-verkene

Vestlands-verkene
Aura-verkene

Eliassen, Bjarne
Fasseland,
Helge
Granli,
Iostein
Hansen,
Herleif
Kvernenes,
Målfrid

Ian

Olav

Teig

Dødsfall:
Bækken,

Terje

Frist for innsendelse
av stoff
til Fossekallen
nr. 3/1989:
,/

Tilsatt

i ny stilling:

Elstad. Randi
Iohansen,
Erik Dahl
Moe. Karen
Olsen, Tore Anton
Walseth, Ivar

Førstesekretær
Overingeniør
Førstesekretær
Avd.ing.
Overingeniør

OAF
Svartis-anleggene
Breheim-verkene

DTT
Aura-verkene
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