
                     

     
         

 

 
 

 
    



EN SANG-FUGL
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«.  . .  sin freidige Røst den løfter - og derfor hedder den Fossekal».
Vi veit  ikkje  nok om kva som inspirerte C. S. Sotaaen då han i 1954
kom med framlegg om at bedriftsbladet til Norges vassdrags- og elek-
trisitetsvesen burde heite «Fossekallen ». Men diktet «EN SANG-
FUGL» av Welhaven var i  alle  høve ein  del  av grunngjevinga. Nam-
net har fylgt bladet i 35 år - også etter at Statkraft vart skilt ut frå
NVE. Då vart det bladet til den «nye» bedrifta. Og som det vert an-
tyda i diktet: Bladet til liks med bedrifta skulle tole «et isnende,
umildt Styrtebad».

Eit blad som «Fossekallen» skal tene mange oppgåver. Mellom
anna er det å vera  —  slik det står i bladprogrammet frå 1954  —  «et
forum for meningsytringer om forhold innen Vassdragsvesenet som
det kan være grunn til å rette på. Kanskje kan vi derigjennom oppnå
å gi håndgripelige bevis på at bladet gjør nytte for seg». Dei same
tankane finn vi att i instruksen frå 1988: «. . _ Fossekallen skal være
et forum for fri og trygg meningsutveksling om forhold innen Stats-
kraftverkene eller innen bedriftens virkefelt som det er ønskelig eller
aktuelt å debattere».

Skal vi i redaksjonen innfri dette målet, er det viktig at det kjem
bidrag frå dei tilsette. Vi veit at det stadig diskuterast i den store
Statkraft-organisasjonen. Vi vonar at ein større del av diskusjonane
vert førde i Fossekallen. Ein aktiv diskusjon er og eit bidrag til å
styrkje bedrifta. Fossekallen er til dykkar disposisjon.

Som det sto i programmet frå 1954: «Hermod er det ikke redaksjo-
nens mening å fralegge seg sitt ansvar. Vi vil bare peke på at det må
samarbeid til om bladet skal bli godt. Redaksjonen lover på sin side
å girare sitt beste». 45,Q].(pw/\

 
forbausa - forbanna
I  reportasjen frå møtet om driftsområde-
strukturen på Driftsdivisjonen 12. juni,
siterer vi Sverre Lauritzen slik: - Eg vart
litt forbanna rett og slett.  I  staden skulle
det stått forbausa. Vi beklager.

Statkraft 
Fossekallen eies og finansieres av Stats-
kraftverkene. Utgivelsen av tidsskriftet
forestås av administrerende direktør -
Gunnar Vatten.

Omslagsbilde:
Sommeren er på hell! Strandnellikene
nikker farvel og minner oss vemodig om

Synspunkter  i  artikler og innlegg står
for forfatterens egen regning, og repre-
senterer ikke nødvendigvis etatens syn.
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varme  og lyse dager. Men etter solned-
gang kommer en ny gryning.
Foto: Espen Bratlie.
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Haltenbanken - også til
produksjon av elektrisk energi

 
Ordfører Knut Baardset i Aure kommune går
i denne artikkelen inn for at Stortinget bør
velge Tjeldbergodden som ilandføringssted
for gass til Østlandet/Sverige. Han ønsker
Statkraft velkommen til Aure.

Valg av ilandføringssted for
gass fra Haltenbanken
Etter flere års utredning og politiske
innspill, har Olje- og energideparte-
mentet nå pekt ut Tjeldbergodden i
Aure som det eneste aktuelle iland-
føringssted for gass, og som utgangs-
punkt for en gassrørledning gjen-
nom Østerdalen til Østlandet/
Sverige. Et forpliktende samarbeid
mellom kommunene: Hemne, Hitra
og Aure, samt de tre fylkeskommu-
nene: Møre og Romsdal, Sør-Trøn-
delag og Hedmark har nok vært
medvirkende til valget. Det er ikke
hverdagskost i Norge med samar-
beid om slike store etableringer som
det her er tale om.

Tjeldbergodden
Utbyggingsarealet er et ubebygd om-
råde på flere tusen dekar på Nord-
landet i Aure kommune, cirka 1,5
kilometer fra grensen til Hemne
kommune i Sør-Trøndelag. Hitra
kommune ligger like utenfor, med
bare Trondheimsleia som fysisk
skille.

Første gasskraftverk  i  Norge
på Tjeldbergodden?
Mitt håp er selvsagt det. Østlandet
er imidlertid en farlig konkurrent
om det første gasskraftverket. Mot-
stridende signaler om behov/ikke
behov for mer elektrisk kraft fram
mot år 2000, glØT også situasjonen

usikker, både når det gjelder vedtak
om eventuell bygging, størrelse og
plassering.

Rikelig tilgang på elektrisk energi
til lavest mulig pris, bør være ett av
vårt lands viktigste konkurransefor-
trinn. Dette bør vi utnytte maksimalt
for å skape nye og varige arbeids-
plasser. Det kan saktens trenges når
en ser på den betydelige arbeids-
løsheten som hersker og der hundre-
tusener hender burde vært satt inn i
skapende arbeid. Her vil naturgass -
både som grunnlag for å produsere
elektrisk energi - og til annen utnyt-
telse, være et svært viktig råstoff.

Naturgass, ny giv også for
innlandet?
Norge ligger i dag i  siste divisjon  i
Europa  når det gjelder bruk av na-
turgass. Ønsker vi å rykke høyere
opp - og det bør det vel ikke stilles
spørsmålstegn ved - er det første
skritt på veien å få etablert en land-
rørledning fra Midt-Norge gjennom
Østerdalen til Østlandet/Sverige. En
cirka 600-700 kilometer  lang led-
ning vil bli som en «navlestreng»

%z<I§.Ww(i'
der både eksisterende og framtidig
industri kan få «suge næring». Det
krever trolig delvis utvikling av ny
teknologi. Det er derfor svært viktig
at utredningsarbeid som er i gang
med utvikling av gassbruk, blir
holdt på et høyt nivå. Når endelig
vedtak om kildevalg/ilandførings-
sted skal tas, våren 1990, er det der-
for nødvendig at det ikke blir lagt
vekt på kontraktsfestede leveringer,
men at langsiktige perspektiv blir
tatt med i beslutningsgrunnlaget.
Det gamle ordtaket om at «mange
bekker små, gjør en stor å» vil ha sin
gyldighet også når det gjelder framti-
dig bruk av naturgass.

jeg er ikke det minste  i  tvil  om at
ilandføring til Tjeldbergodden, med
en landrørledning gjennom Østerda-
len for å forsyne både Trøndelagsfyl-
kene og Trondheim by, samt Oslo-
området/Grenland, er den mest
framtidsrettede løsningen. Mitt
stalltips blir derfor at Stortinget må
velge Tjeldbergodden som ilandfø-
ringssted/utgangspunkt for en gass-
rørledning til Østlandet, når saken
skal behandles våren 1990.

jeg håper derfor at det ikke tar alt
for lang tid før vi får ønske Statkraft
velkomne i Aure. Et titalls grunn-
eiere, et samlet lokalsamfunn, og tre
primærkommuner vil ta vel imot
dere og gjøre alt som er mulig for at
en etablering blir vellykket.

Kraftsituasianen pr. 14. 08. 1989
Status mandag 14.08. er at Norge totalt har en magasinfylling på 96,6°/o, det
vil si 74,4 TWh av en maksimalkapasitet på  77  TWh. Tilsvarende tall for
Statkraft er 98% og 27,5 TWh av 28,1 TWh.

I  prosent har fyllinga aldri vært så stor i august, og energimessig har den
aldri vært større, uansett årstid. Dette kommer av store nyanlegg som for
eksempel Ulla-Førre og Kobbelv.

Grunnen til at vi er  i denne  situasjonen illustreres av følgende:

Tilsig O1.01.-14.08.1989:

Nyttbart Tap forbi Tap forbi Sum tilsig % av
tilsig over driftsklare stasjoner som over normalt

normalt maskiner går for fullt normalt tilsig
[TWh] [TWh] [TWh] (TWh) [TWh]

Norge 19,4 3,6 ca. 5 ca. 28 139
Statkraft 4,3 0,9 2,7 ca. 7,9 137

For perioden O1.01.—14.08.  er dette  ekstremverdier. Statistikk for perioden
1931-1988 har ikke så høye tilsigstall.

I  et slikt år er vi ikke i stand til å bruke eller lagre all energien i Norge når
vi går inn  i  året med normale magasin. Full eksport har blitt brukt for å
redusere flomtapene. Hittil i år har vi eksportert 8,5 TWh til 430  mill.  kr.
For hele året vil vi sannsynligvis ende opp på 12-13 TWh og 650-700 mill.
kr. Dette er identisk med de prognosene som ble gitt for et halvt år siden.

Terje Erfjord, DPP
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Sylling trafo 28. juli kl. 12.41 — i løpet av sekunder:

410 mNNs
FA SEKOMPENSA mn
KASTA PA BYGG
Ved Asbjørn Gardsjord

Fredag 28. juli kl.  12.41  vil for
alltid være et historisk skille
for Sylling transformatorsta-
sjon. I løpet av sekunder blei
deler av friluftsanlegget for-
vandla til et spenningsløst
totalt rasert, 'kaotisk og øde-
lagt område. Den ene fase-
kompensatoren var løfta og
snudd på rygg. Tilhørende
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transformator sto i brann -
noe som fortsatte i dagevis.
Åtte tonns poler hadde slitt
seg ut av fasekompensatoren,
som prosjektil hadde de føket
over og gjennom anlegget. Sta-
torblikk låg overalt. Enorme
sentrifugalkrefter hadde øde-
lagt verdier for 100 millioner
kroner. Men til alt hell: Ingen

personskade. Undersøkelsene
er ennå ikke avslutta, men det
regnes med at mangler ved
maskinens rusevern førte til
at startutrustinga drev roto-
ren opp i et turtall som langt
oversteg det turtallet rotoren
er dimensjonert for.

   
'  Enorme krefter ble
9 satt i sving under
å det totalt ødeleg-
,_ gende havariet ved

Sylling trafo. Alf

Bruset som var til

illustrerer i denne
tegningen det infer-

no som er under ut-
vikling.

stede da det skjedde,
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Tross de store skadene ved transformatorstasjonen, og at alt skjedde på få minutter, ble ingen

mennesker skadet. Statorblikk som blei kastet utfra fasekompensatoren dekker store deler av
området. Foto: Thore Alnes Øverland.

- jeg hørte det rista og smalt  to  gan-
ger. Det var som det skjedde noe
overalt. Hele jorda var i bevegelse.
Slik forteller Alf Bruset, som hadde
vakt på Sylling, om opplevelsene i
skjebnesekundene denne juli-freda-
gen.

—- Alt var et bål. jeg registrerte
ikke en ting før jeg hadde fått varsla
alle. Det viktigste var å få oversikt
over om folk var i sikkerhet. Deretter
ringte jeg brannvesenet.

Da Fossekallen snakket med Bru-
set, knappe fire uker etter havariet,
var han fremdeles sterkt preget av
opplevelsen;  -  Trudde ikke det var
sant det jeg så. Det var som å oppleve
noe sterkt utenom meg sjøl.

- Etter hvert som vi gikk rundt og
så skadene, skjønte vi at vi hadde
vært utrulig heldige. Tenk på de
enorme sentrifugalkreftene som var
i  sving, sier Bruset i undring og et-
tertanke.

Fasekompensatoren  -  stabiliserer
spenninga
Fasekompensatoren som har til opp-
gave å kontrollere spenninga på ho-
vednettet i vanskelige lastperioder,
er en synkronmaskin. Det er flere ty-
per kompensatorer; den havarerte på
Sylling som veier 410 tonn, har en
rotor på 180 tonn og er kjølt med
hydrogen. Ved normalt turtall er
den oppe i 750 omdreiinger i minut-
tet.

Enorme sentrifugalkrefter
Sentrifugalkreftene som virka da
kompensatoren havarerte, er antatt å
svare til cirka 10000 tonn pr. pol.
Dette er mer enn de fleste av oss kan
fatte. Og enorme krefter måtte det
være når fasekompensatoren som to-
talt veier cirka 410 tonn, blei revet
av fundamentene sine og deretter
snudd cirka 150 grader.

Åtte tonns poler skutt ut
Fire av de åtte polene sleit seg. Som
prosjektiler blei de skutt ut av kom-
pensatoren, først gjennom stator-

blikkpakka som er cirka 5,5 centi-
meter tykk, deretter gjennom stål-
kapselen som er 2,5 centimeter tykk
og som omslutter hele maskinen.
Polene som hver veier cirka åtte
tonn, gikk i høgbane ut fra fasekom-
pensatoren. Deler av statorblikkpak-
ka blei skutt ut sammen med pole-
ne. En av polene blei funnet 200 me-
ter unna  -  i lia utenfor området. Da
hadde denne polen passert inn-
trekksstativet som er 30 meter høyt.
En annen pol traff deler av utstyret
på den tilhørende transformatoren.
Dette blei umiddelbart smadra;
transformatorolja kom ut og blei an-
tent. Og i samme øyeblikk var trans-
formatoren  -  som da var under
spenning — i full brann.

Statorblikk og kopperviklinger i et
eneste rot
Midt i august besøkte Fossekallen
Sylling-stasjonen; et møysornmelig
oppryddingsarbeid var fortsatt i
gang på det brannherja og «utblåste»
området. Den dagen vi var der, blei
blant anna mannlokket på fasekom-
pensatoren åpna. Da vi gløtta inn så
vi et sammensurium av statorblikk
og kopperviklinger oppløst i enkelte
faktorer — og så slengt sammen i et
eneste rot. Dette og anna blei utsatt
for professor Åge Valøens kritiske
blikk og vurdering. Han er engasjert
for å bistå i de undersøkelsene som
Plandivisjonens Elektroavdeling har
igangsatt.

Første varselet kom natt til søndag
I en foreløpig rapport utarbeidet av
overingeniør Halvard Stein, Øst-
landsverkene, står det at det første
varselet om uregelmessigheter kom
natt til søndag 23. juli. En fikk da
signal om høg temperatur i den ene
fasekompensatoren (F2). Vakta, sta-
sjonsleder Harder Hanssen, rykket
ut og registrerte at turtallet tilsyne-
latende hadde kommet ned på 450
omdreiinger i minuttet. På grunn
av det registrert lave turtallet hadde
kjølepumpa stansa, det skjer auto-
matisk ved 80 prosent av normalt
turtall. Men for Hanssen var det klart
at noe ikke stemte: Fasekompensato-
ren lå på nettet, og den måtte nød-
vendigvis ha synkront turtall, som
for denne maskinen er 750. I samråd
med vakthavende sentralt på Øst-
lands-verkene, blei det klokka 00.45
beslutta å stoppe maskinen for hånd.

Fasekompensatoren blei liggende
ute av drift til mandag morgen. Da
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blei tachogeneratoren (turtallmåle-
ren] målt. Målingene viste ingen feil.
Ledningsforbindelsene mot omfor-
merne blei også  målt, heller ikke der
blei det funnet noen feil.

Ikke kontroll med turtallet
I løpet av mandagen blei det flere
ganger tatt kontakt med EB Energi
for å få assistanse. Ferieavvikling
medvirka trolig til dårlig tilbakemel-
ding; på tirsdag blei det således til at
en gikk videre på egen hånd med ny
prøve. Det blei henta spenning fra
tachogeneratoren på den fasekom-
pensatoren som var i drift  [F1] og
kjørt inn på omformere for den fase-
kompensatoren som seinere hava-
rerte (F2). Instrumentene viste nor-
malt turtall for F1, mens det regi-
strerte turtallet for F2 var 460 om-
dreiinger pr. minutt, med andre ord
290 under normalt. Som det står i
rapporten: «Konklusjonen var da at
vi muligens hadde en feil i omfor-
meren. Dette innebar at vi ikke had-
de kontroll med turtallet under
oppstarting før man var kommet på
nettet.

Onsdag blei det foretatt ny prøve-
start. Maskinen brukte lang tid på å
få opp turtallet. Det gikk 14 minutter
før den nådde 600 omdreiinger pr.
minutt - registrert. Forsøket blei da
stansa.

Fredag kl. 12.36  -  siste normale
signal
Torsdag var det ny kontakt med EB
Energi. Og fredag morgen kom det
folk derfra for å hjelpe til med å kon-

`  Rfff/
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trollere kretsen for turtalls-måling.
Etter å ha målt omformere på død
maskin, blei det starta opp for å må-
le på reelt turtall. Etter cirka 10 mi-
nutter kommer siste normale signal.
Maskinen har tilsynelatende nådd
80 prosent av normalt turtall og kjø-
lepumpene starter. Fem minutter
deretter var havariet et faktum.

Trudde rusevern virka
Overingeniør Halvard Stein forteller
til Fossekallen at grunnen til at mas-
kinen blei starta såvel onsdag som
fredag var at en mente maskinen var
beskytta mot rusing med eget ruse-
vern. I ettertid har en konstatert at så
ikke var tilfelle.

Ikke hydrogen-eksplosjon
Avdelingsdirektør Vidar Bern i
Plandivisjonens elektroavdeling, ber
oss få fram at den primære årsak til
havariet ikke har vært noen hydro-
gengasseksplosjon  -  slik de første
presseoppslagene ga inntrykk av.
- Hydrogengass blir brukt til kjø-
ling av fasekompensatoren. Gass-
konsentrasjonen i kompensatoren
var iorden. Og dette overvåkes kon-
tinuerlig, understreker Bern, som
påpeker at de enorme sentrifugal-
kreftene som oppstår ved det høge
turtallet, har overbelasta polfestene
langt over det de er dimensjonert
for.  -  Dette har resultert i at polene
er slitt løs og kasta ut. Den enorme
varmeutviklinga som oppsto ved
nedbremsing, er forårsaka av brann-
utviklingen. Stålkapslene som om-
gir maskinen er for øvrig dimensjo-

nert for å motstå trykket fra en even-
tuell eksplosiv lufthydrogenblan-
ding.

Avdelingsdirektør Bern forteller at
det inntil videre vil være forbud mot
å starte opp igjen fasekompensatorer
med samme type startutrusting (sta-
tisk frekvensstarter) dersom de går
ut av drift. Dette forbudet gjelder
inntil en har fått fullstendig årsaks-
forklaring på Sylling-havariet.

Alternative løsninger for Østlands-
området
Teknologisk har det skjedd mye
siden den havarerte fasekompensa-
toren ble satt i drift i 1978/79. I dag
bruker en i større utstrekning sta-
tiske komponenter og ikke roterende
maskiner til denne jobben. Hvilken
løsning som blir valgt er naturlig nok
ikke avklart, men vi nevner at Elek-
troavdelingen i samarbeid med
Driftsdivisjonen har starta en nett-
analyse for hovednettet på Østlan-
det. Dette nettet har totalt endra ka-
rakter de siste ti åra, ikke minst på
grunn av nye linjer fra Kvilldal og
Dagali. På grunnlag av nettanalyse-
beregninger som nå er i gang, vil en
se på alternative løsninger for Øst-
lands-områdets fremtidige kompen-
seringsbehov.

lløpet av sekunder blei deler av friluftsan-
leggetforvandla til et totalt rasert, kaotisk og
ødelagt område. Det er antatt at krefter som
svarer til cirka  10 000  tonn virket på hver av

rotorpolene i havariøyeblikket.
Foto: Nils john Maudal.
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ine og deretter snudd cirka 150 grader.  Foto:  Nils [ohn Mandal.

Hva  skulle vi  ha gjort  uten  vedlikeholds-
ag beredskapspersanalet i en krisesituasjan?
Som vel alle kjenner til, hadde
Statkraft sitt største havari til nå
på Sylling transformatorstasjon,
fredag 28. juli i år. Foruten total-
ødeleggelsene av fasekompensa-
tor F2 og transformator T5 med
kontrollanlegg, var  det  skader i
alle apparatanlegg. Styrekabler og
kraftkabler som sto i forbindelse
med det havarerte anlegget, var
ødelagt av brann. Stasjonen lå
helt død med forsyning fra lokal-
transformator fra Lier everk. Det
skal vel ikke mye fantasi til å
forestille seg hvilken formidabel
oppgave som lå foran oss for å
starte arbeidet med gjenopprettel-
se av drift allerede neste dag. Ved
22-tiden begynte vi å ringe rundt
for å samle mannskaper. Folk
avbrøt ferie og helgefri og satte
kursen hjemover for å yte sitt bi-
drag. Lørdag morgen mønstret tre

mann fra linjeavdelingen, kranfø-
rer med kran og seks mann fra
stasjonsbetjeningen, og vi var
igang. Dette muliggjorde spen-
ningssetting av to 420 kV-linjer
allerede samme kveld, og mandag
ettermiddag var vi nærmest på
full drift. Vel og merke uten at al-
le skader var utbedret. Uten et
godt trimmet vedlikeholds- og be-
redskapspersonale hadde ikke
dette vært mulig.

For uinnvidde kan det være
nyttig å forklare vedlikeholds- og
beredskapspersonalets rolle i
Statkraft, ikke minst på bakgrunn
av den utredning som foreligger
med forslag om kraftig nedskjæ-
ring i bemanningen i driftsområ-
dene. Når alt er på drift og vi ikke
har vanskeligheter så har vedlike-
holds- og beredskapspersonalet
til tider rolige stunder. Tiden nyt-

tes til vedlikehold av utstyr, plan-
legging av arbeid, perfeksjonering
og annet forefallende arbeid. I pe-
rioder med vedlikehold eller når
feil oppstår som nå, er innsatsen
langt over hundre prosent. Dette
kan best sammenlignes med
brannmannens rolle. Vedlike-
holds-og beredskapspersonalet er
Statkrafts «brannkorps». Dersom
Statkraft fortsatt vil stå fram som
en solid bedrift med sikker leve-
ranse til enhver tid, så må vi ta
vare på dette personalet. Den
korpsånd og innsatsvilje som
oppvises ved feil, er det mange
bedrifter som vil misunne Stat-
kraft. jeg er stolt av å arbeide i en
bedrift med slikt personell, og
takker for innsatsen.

Halvard Stein

overingeniør ved Østlands-verkene
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Tekst og foto: Asbjørn Gardsjord

 

«LANGO-MALO-DESNO» Det er Blago Mi-
lasevic, kapteinen på det jugoslaviske skipet
«Kupari» som gjev beskjed om at det må legg-
jast litt meir til styrbord. Under lossinga av
Robbins tunnelboremaskinutstyr, med adres—
se Statkraft Trollberget, var den jugoslaviske
kapteinen i løpande kontakt med kranfolk og

maskinfolk. Som han sa til Fossekallens ut-
sende:  —  Dette er svært store og tunge kolli,
men ballasten er OK. Berre vi er rolege og for-
siktige.

Tyrsdag 1. august la «Kupari» frå Dubrov-
nik til ved Bodø hamn. Fire døgns reise frå
Rotterdam var tilbakelagt. På kjølen hadde
dette spesialskipet for tungt utstyr, hatt med
760 tonn, fordelt på 20 kolli. 21. juni starta
fyrste sjøetappe, då gjekk denne frakta på

containerskip frå Seattle til Rotterdam. Flem-
ming Pedersen, frå Linco-Frakt som hadde

fraktoppdraget fram til utstyret var plassert

på Statkraft sine trailerer, fortel at det ikkje

berre var prisen som talde då jugoslavane
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vart valde for frakta til Bodø. Dei har ein god
flåte av spesialskip for tungt utstyr, og mann-
skapet er godt trena. Dei tek slike oppdrag

over heile verda.
Fyrst opp frå lasteromet kom eit borehovud

med hovudlager, vekt: 90 tonn. Nøye juste-
ring både av ballast og tilpassing av kolossen
over på ein av Statkrafts eigne tilhengarar tok
tid. Ove Kullerud som leia transporten såg til
at alt gjekk som det skulle. Tilpassinga og
vektfordelinga gjekk mest på millimeteren.
Karane i transporten veit vel at om ikkje
«grunnarbeidet» er godt. kan problem koma
for fullt seinare. Opp smale og bratte fjellve-

gar må ein vera trygg på stabiliteten.
Etter lange og intense timar var to borho-

vud og to hovudbjelkar plasserte på hengarar.
trena faghender hadde sytt for at alt var som
det skulle -i framkant, bakkant, sidevegs og i
høgda. Alt kan likevel ikkje gå heilt etter
programmet: like før ombordkøyririg i «Elek—
tron» rauk ei hydraulisk pumpe på ein av
hengarane. Men typisk for karane i transpor-

ten: Dei har laert seg til å improvisere. Litt
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flaks kanskje, men det var med eit reserveag-
gregat. Og før klokka 19.00kunne den 575
hestars Faun`en og den 450 hestars Tracto-
mas'en skuve to hengarar ombord. To andre
hengarar står att på kaia, med eit borehovud

og ein hovudbjelke på kvar av dei. Desse skal
hentast seinare.

Klokka 19.15 legg vi frå kaia i Bodø, med
kurs for Tverrvik, nedst i Beiarn. Ein utruleg

fin tur får vi i solrik. vakre og rolege kveldsti-
mar. - Ein ordinær og enkel jobb. Det er berre
noko smal og grunn innsegling ved brua
over Kjellingstraumen, seier skipparen. Otto

Røyseth. Klokka 21.45 klappar vi til kaia i
Tverrvik. Det er enno nokre timar til høgvatn.
men transportkarane ynskjer å prøve iland-
køyring. Litt bratt ut frå lemmen, men parkert
like nedom Felleskjøpets bygg var alt klart for
start neste morgon.

Onsdag klokka 08.00 byrjar turen den fem

mil lange vegen opp Beiarn-dalen. Med på
ferda er lensmannsbetjeriteii, folk fra Vegkon-

toret og mannskap frå Beiarn E-verk. Kvar
har dei sine funksjonar; dei tunge køyretøya
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våre må køyre sentrisk over bruene og farten
skal då ikkje vera meir enn fem kilometer.
Men dette er ikkje nytt for sjåførene våre.

Kullerud, Bekken og Grinde er vel kjend med
slike reglar. E-verksmannskapa er til god

hjelp. Dei lyfter ledninger som er «for låge».

Eit fint samspel med fleire faggrupper. Og

lensmannsbetjenten - utplassert frå Politi-
skulen - syntest dette var fin avveksling i dei
daglege gjeremåla.

Formiddagstimane gjekk, vi passerte kom-
munehus og Samvirkelag. Sjølvsagt kan ein

seia at det gjekk seint, men det er vel noko
med tyngda og det bestemte. Det var tran-
sporten vår som rådde vegen. På ein flate der
anleggsvegen startar tok Faun`en på meir bal-
last. Seks tonn vart lyft på. Og opp gjennom
geitegrenda, øvst i Beiarn-dalen, vart det
tyngre både for Faun`en og Tractomaseii.

Mange kilo dekk låg att i de bratte bakkane.
- Eg tok ikkje sjansen på at Tractomas`en

kunne trekkje opp dei siste 500 metrane, sa
Svein Bekken. Han valde å setja att vogna

med den 76 tonn tunge hovudbjelken på fla-
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ten før dei siste svingane opp til Trollberget.
Faun'en måtte hjelpe til.

I løpet av ettermiddagen kom og to contai-
nerar med TBM-utstyr, frakta med lastebilar
lokalt frå.  I  alt seksten turar skulle gjerast til

Bodø for å hente det utstyret som låg att der.
Det vart sein kveld før settet med borhovud

og hovudbjelke var på plass i monteringshal-
len inne i tunnelen. Det er 800 meter frå på-

hogget inn til monteringshallen. Noko tid
gjekk det før alt var klart for innkøyring. Sa-

man med leiarane på Trollberget — Erik Dahl
Iohansen, Rune Rossi og Arnt johansen, had-

de Lransportkarane ein inspeksjonsrunde.

Avgjerd vart teken. Det var lite klaring, men
det skulle gå. Og ved 20-tida var det full fart
inn tunnelen, Tracomas`en fyrst og Faun`en
etter. Stigninga er 1:8 så her var det ikkje rom
for noko vakling.  -  Very good, var kommen-
taren frå Robbins sine representantar, Darrel

Tenbrik og Craig Caswell, då hovudelementa
var på plass.

Etter planen skulle dei to tunnelboremaski-
nene vera driftsklare i midten av september.
Og det held kanskje? Som Arnt lohansen sa:
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Omlastinga frå «Kupari» av Dubrovnik til
Statkraft sitt transportskip «Elektron» i
Bodø, vart utført med presisjon og tolmod.

Berre et lite uhell, ei hydraulisk pumpe på

ein av hengarane rauk før om bordkøyringa.

- Går alt så bra som denne transporten har

gjort, då skal drifta på Trollberget gå bra. In-
nan årskiftet  1992-1993  skal tunnelborema-

skinen gjera ferdig den vel 40 kilometer lange
tunnelen.

Kostnaden for denne transporten vert i
overkant av to millionar kroner, Og noko ei-

nestående er denne frakta i Statkraft si histo-

rie:  —  Det er største fraktkontrakten vi har

hatt på ein kjøl, seier transportsjef Arne Vogt.

Berre ein liten detalj til slutt: Den 575 hestars

Faun’en bruka 250 liter diesel dei cirka 60 ki-

lometrane frå Tverrvik til Trollberget.

Torsdag var det retur til Bodø for å hente

dei to hengarane som sto att- med det andre

borehovudet og den andre hovudbjelken.

   
i

Transporten frå kaia i Tverrvik til tunnel
i Trollberget gjekk utan store problem.
-  Very good, var kommentarane frå Robbins
sine representantar.
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H/ISJUNALISOEHINGSANAL YSE A V
DRIFTSUMHA DENE FOR TSETTER

Styret i Statkraft behandla mandat
for arbeid med driftsområdestruk-
turen  den  16.  august.  Styret støtta
et  fortsatt  arbeid med å kartlegge
rasjonaliseringsmuligheter innen
driflsområdene. Mandatet for rasjo-
naliseringsanalysa går fram av sty-
revedtaket som vi gjengir i sin hel-
het:

Målet  for  det videre arbeidet med
driftsområdestrukturen er å oppnå
lavest mulige driftsutgifter uten å
tære på realkapitalen nedlagt i
Statkrafts anlegg, med en definert
kvalitet (for tiden dagens nivå) på
produksjons- og overføringstjeneste-
ne. Organiseringen av virksomheten
i driftsområdene og driftsområdene
imellom må skje ut fra hensiktsmes-
sighetskriterier med hovedvekt lagt
på økonomi.

En rasjonalisering av virksomhe-
ten i driftsområdene er forutsatt
gjennomført uten oppsigelse av per-
sonell.

Intern revisjon

Arbeidsgruppen skal på denne
bakgrunn:

1.  Kartlegge rasjonaliseringsmulig-
hetene innenfor nåværende
driftsområdeinndeling, med sikte
på å oppnå reduksjon av driftsut-
giftene i det omfang som antydet
i utredningen om driftsområdest-
rukturen - fase 1.

2. Utforme forslag til videre utvik-
ling av samarbeidsformene/ar-
beidsdeling driftsområdene imel-
lom, både på det økonomiske, ad-
ministrative og tekniske fagom-
råde.

3. Kartlegge gevinster som ligger i
justeringer i bestående driftsom-
rådeinndeling.

Styret vedtok deretter følgende:

1.  Styret ber om at arbeidet med å
redusere driftsutgiftene fortsetter
ved at fase Z igangsettes i tråd
med mandatforslaget over.

—  selvjustis  i  praksis

Styret i Statkraft har vedtatt å egab-
lere intern revisjon (IR) fra 1. januar
1990.  IR er toppledelsens organ som
løpende skal på at administrasjonen
overholder lover, fastlagte styrings-
regler, instrukser og rutiner.

En viktig oppgave er å følge opp at
linjeorganisasjonens interne kon-
trollrutiner funksjonerer hensikts-
messig. Enkelt sagt er intern revisjon
bedriftens organ for selvjustis.

IR skal arbeide etter instruks som
er utarbeidet i samarbeid med Riks-
revisjonen.

Intern revisjon er et selvstendig og
faglig uavhengig organ i forhold til
linjeorgansasjonen. Sjefen for IR er
direkte underlagt administrerende
direktør i Statkraft.
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2. Styret gir administrasjonen full-
makt til å sluttføre drøftelser med
arbeidstakerorganisasjonene om
representasjon for fase  2.

3. Rasjonaliseringstiltak som ikke
krever behandling i styret, bør
gjennomføres uavhengig av det
videre utredningsarbeid.

Driftsdirektør Ola Gunnes forteller
til Fossekallen at arbeidet med den
såkalte fase 2 starter umiddelbart.
Han legger vekt på at mange virke-
midler må vurderes nøye. - Alt må
settes opp mot  målet som er å redu-
sere driftsutgiftene uten å redusere
kvaliteten, sier Gunnes.

Ledelsens representanter i arbeids-
gruppa er:

Driftsbestyrer Arnulv Ervik (for-
mann), sjefingeniør Tron Engebreth-
sen, konsulent Oddvar Fiskeseth,
personaldirektør Finn Gaarder og
Tordis Hage (sekretær). Tilsattes
representanter blir oppnevnt senere.

Driftsamráder pá

/ll
Østlandet sla°s

sammen

Med virkning fra  1.  september i år er
Østlands-verkene og Østlands-over-
føringen slått sammen til én admi-
nistrativ enhet. Stillingen som leder
for det nye driftsområdet er lyst le-
dig. Inntil ansettelse skjer, vil over-
ingeniør Trygve Vittersø fungere
som leder.



FØHS TE LÆHLING VED GLUMFJURD- VEHKENE

Tekst: Ingrid Kristiansen
Foto: Kristen Selfors

tter  69  års drift har Glomfjord
kraftverk i juni i år fått sin første

lærling. På høy tid vil nok mange si.
Første mann ut er 18 år gamle Mor-
ten Arntzen fra Glomfjord.

Før han fikk kontrakt med kraft-
verket, har han gått elektro grunn-
kurs og videregående kurs I på Mel-

øy videregående skole - tilsammen
to år. Læretida er 26 måneder, og når
den er fullført, skal fagprøven tas.
Etter bestått fagprøve vil Morten
kunne titulere seg som el-montør
gruppe L. Og med et slikt fagbrev i
lomma vil han kunne ta jobber
«over alt».

På spørsmål om hvordan han tri-
ves med å jobbe på Glomfjord kraft-
verk, har Morten bare godord å
komme med  —  både når det gjelder
arbeidskolleger og arbeidet generelt.
-jeg får gjøre mye forskjellig arbeid,
blant annet har vi jobba en del på
fjellet med å trekke kabel. Det er
mye å bryne seg på for en nykommer
i faget, så jeg får tenke en del sjøl.

Spørsmålet om langvarig ekspone-
ring for magnetiske felt fra kraft-
ledninger er helesfarlige, har vært
mye omtalt i massemedia i de sene-
re år. En rettsavgjørelse  i  juni i år
fra Strømmen herredsrett burde
derfor kunne ha interesse for Fosse-
kallens lesere.

Saken gjaldt grunneierenes krav om
erstatning for helsefare og ubehag
som følge av elektriske og magnetis-
ke felt fra kraftledningen Frogner-
Follo.

Grunneierne begrunnet sitt krav
med at kraftledningen representerte
en helserisiko og at de ble påført
ulemper som hodepine og svimmel-
het. Dette hadde medført at eien-
dommenes omsetningsverdi var
redusert.

Retten åpnet med å slå fast at
eventuelle ulemper fra de elektro-
magnetiske feltene også rammet
andre grunneiere enn de som hadde
eiendommer i byggeforbudsfeltet.
Dermed var det tale om såkalte
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- jeg får gjøre mye forskjellig arbeid, sier
Morten Arntzen. Han hor bare godord å kom-

me med når det gjelder lærlingejobben ved
Glomfjord-verkene.

Samtidig er det alltid montører til-
stede som jeg kan spørre dersom jeg
står fast med noe. Men som yngste-

mann på laget er det klart at jeg må
tåle litt fleiping også.

Det er ei god tone inne på elektro-
verkstedet, og overmontør Kristen

alminnelige ulemper, som man bare
får erstatning for om ulempene over-
stiger hva man etter naboloven må
tåle av ulemper fra virksomhet på
naboeiendommer.

Etter rettens oppfatning kan også
en frykt for skade rammes av nabolo-
vens regler. Men ikke enhver teore-
tisk mulighet for skade er relevant,
målestokken vil være hva en
skjønnsmessig og forsiktig person vil
utsette seg for fare.

De sakkyndige hadde pekt på at
det foreligger en mistanke om at
langvarig eksponering for magnetis-
ke felt av en viss styrke, kan med-
føre Økt risiko for hjernekreft og
blodkreft.

For fire av eiendommene var felt-
styrken så lav at retten nektet erstat-
ning da verdiene lå under det nivå
det er knyttet slik mistanke til.

De øvrige eiendommene lå i et
sterkere magnetfelt. Retten mente
imidlertid at man ved vurderingen
av om nabolovens tålegrense var
overskredet, måtte se denne risikoen

Selfors forsikrer at de tar godt vare
på lærlingen sin.  -  Ettersom det bare
er fem fast ansatte på el-avdelinga til
Glomfjord kraftverk, har vi bare an-
ledning til å ta inn én lærling. Men
med så få ansatte er det til gjengjeld
lett å følge opp det lærlingen gjør,
slik at han til enhver tid får best mu-
lig opplæring. Morten er en alle ti-
ders kar, og han har funnet seg fint
til rette hos oss. Det interessante
med å ha lærlinger, er at vi får følge
med i den prosessen lærlingen går
igjennom fra han kommer til oss
som skoleelev til han er ferdig ut-
danna elektromontør.

Grunnen til at Glomfjord kraftverk
ikke har hatt lærlinger tidligere, er at
bedriften ikke har hatt kapasitet til å
ta på seg de forpliktelsene en slik
opplæringsform medfører. Det er
imidlertid flere som har tatt fagbrev
her, men de har vært hjelpearbeide-
re og ikke lærlinger.

For å kunne ta inn lærlinger, må
bedriften kunne garantere en allsi-
dig opplæring innenfor ulike felt i
faget. Dette kan Glomfjord kraftverk
gjøre nå, og Morten Arntzen er altså
den første som nyter godt av det.

i sammenheng med andre helse-
farlige risikomomenter som sam-
funnsutviklingen medfører. Den risi-
koøkningen enkelte epidemiolo-
giske undersøkelser viser, tilsvarer
den økte risiko for kreft hos de som
bor nær en motorvei, eller hos barn
hvis foreldre røyker. Videre pekte
retten på at magnetfelt i 20 meters
avstand fra en kraftledning ikke
overstiger hva man kan finne i en
vannseng eller nær elektriske varme-
kabler i gulv.

Retten konkluderte med at «risi-
koøkningen ligger innenfor det som
ellers aksepteres i dagliglivet, og
tålegrensen kan derfor ikke være
overskredet når ulempen skriver seg
fra et klart samfunnsnyttig tiltak
som en kraftledning»

Men siste ord i denne saken er
kanskje ikke sagt ennå, etter som
overskjønn kan begjæres innen to
måneder etter forkynnelsen.

Odd Stiansen,
juridisk avdeling
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Tekst og foto: Ian Nielsen

tter å ha tjenestegjort i
tilsammen 125 år i

NVE/Statkraft, fikk de tre
Aura-veteranene Ole
Roaldseth, Kolbjørn Stav-
heim og Kåre Tredal tildelt
Kongens Fortjenstmedalje i
sølv. Medaljene ble over-
rakt av ordfører Ian Silseth
under en sammenkomst på
Trædal turisthytte tirsdag
den 18. juli. I sin tale sa
ordføreren blant annet at
Aura-verkene er heldige
med å ha dyktige folk og
samtidig hatt evnen til å
holde på sine medar-
beidere. Han framhevet
også at de tre har hatt en
interessant yrkesaktiv tid
og vært med på å legge
grunnlaget for industrisam-
funnet Sunndalsøra.

Montasjeleder
Ole Roaldseth
- 43 års tjeneste

Ole Roaldseth begynte ved Aura-
anleggene 1. juli  1946  og har 43 års
sammenhengende tjeneste bak seg i
etaten. Han begynte imidlertid som
lærling ved A/S Aura allerede ni år
tidligere.

Strøm til Sunndalsøra og
anlegget
Fra 1937 til 1953 deltok Roaldseth i
mange forskjellige oppdrag, som
montering av transformatorkiosker,
ombygging av kraftstasjonen Dalen I
og montasje av apparatanlegget ved
kraftstasjonen Dalen III. Dalen I ble
bygd rundt  1912  og forsynte Sunn-
dalsøra med strøm. Da det ikke had-
de kapasitet til å forsyne anlegget
med byggestrøm, ble Dalen III bygd
for å mestre denne oppgaven.
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Fra reservemaskinist

til administrator

I nesten ti år var han reservemas-
kinist og maskinist ved kraftstasjo-
nen Dalen I.

I  1953  begynte Roaldseth som
elektromaskinist ved Aura/Osbu
kraftverk, og fra  1961  til  1971  var
han maskinmesterassistent. I de at-
ten årene som skiftleder ved Aura/
Osbu ledet og overvåket Roaldseth
aggregatkjøringer og koblinger i et
stadig mer komplisert samkjørings-
nett, og fram til i dag har Roaldseth
assistert stasjonslederen i de admi-
nistrative gjøremål.

Medfødt evne
Om Roaldseths faglige kvalifikasjo-
ner står følgende i tjenesteattest:
«Roaldseth har tilegnet seg omfat-
tende teoretiske kunnskaper om de
fleste elektriske og mekaniske kom-
ponenter som forekommer ved kraft-
verksdrift generelt. Kombinert med
en nærmest medfødt evne til hurtig
å kunne sette seg inn i de mest
kompliserte anleggsdelenes oppbyg-
ging, har dette gjort at vi i dag anser
ham som en av våre dyktigste fag-
menn på et vanskelig og teknisk om-
fattende arbeidsområde».
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Fra medaljetildelingen på "frædol turisthytte.
Fra venstre: Kåre Tredal, ordfører Ian Silseth,

Ole Roaldseth, driftsbestyrer Sven Hanes og
Kolbjørn Stavheim.

Oppsynsmann
Kolbjørn Stavheim
- 40 års tjeneste

Kolbjørn Stavheim hadde førti år
bak seg i Statkraft da han gikk av i
vår. Han begynte ved Aura-anlegge-
ne som sjåfør i  1949.  Han deltok da i
transport av mye tungt utstyr til tun-

neldriving og brakkebygging ved
Aursjøen.

Gjennom isen
Vinteren  1951-1952  skulle han kjø-
re en tur ned til Lesja for å hente an-
leggsfolk. På turen ned kjørte han
over Gautsjøen, men isen brast og
snowmobilen gikk under. Da fører-
huset var fylt med vatn, fikk han
opp døra, grep tak i iskanten og hal-
te seg opp av vatnet. Etter en syv

kilometer lang mars] i tyve minus-
grader, kom han i to-tida om natta



fram til en ubebodd mannskaps-
brakke på Gåsbu. Der brøt han seg
inn. Ved fantes ikke, men han slo i
stykker de taburettene som var og
puttet de i ovnen. Han fant også
noen gamle ulltepper slik at han
kunne holde varmen mens klærne
tørket. Som følge av strabasene på
denne turen, forfrøs Stavheim begge
beina, men var tilbake på jobb etter
tre uker i sykesenga.

Tokke-perioden
I  1956  flyttet Stavheim til Tokke-
anleggene og tilbrakte de neste fem
årene som maskinkjører og tunnelar-
beider.

Etter Tokke-perioden reiste Stav-
heim tilbake til Aura. Da ble det ar-
beid på Trollheim-anlegget som tun-
nelarbeider og dambygger.

Etter at anleggsperioden ved
Trollheim var over, flyttet han til
Grytten. Der arbeidet han i tunnele-
ne og på dammene i fjellet i syv år. I
1977 kom han tilbake til Aura-ver-
kene som spesialarbeider. Fra januar
1985  har Stavheim vært oppsyns-
mann ved Aura-verkenes bygnings-
avdeling.

Materialforvalter Kåre Tredal - 42 tjeneste

Da materialforvalter Kåre Tredal
gikk av med pensjon, hadde han
over 42 års tjeneste bak seg. Han ble
tilsatt ved Aura-anleggene den 6.
november i  1946.  Hans første stil-
ling var ved Aura-anleggenes trelast-
avdeling på Sunndalsøra hvor han
førte regnskap med forbruket av byg-
ningsmaterialer på anlegget.

Strabasiøse lønningsturer
Da trelastavdelingen ble avviklet i
1962, begynte Tredal som fullmektig
på anleggets kassererkontor. Hver
fjortende dag var han ute med løn-
ningene til anleggsfolkene ved Os-
bu, Aursjøen, Aurstupet og Løypå-
vollen. Om sommeren ble lønninge-
ne kjørt ut med bil. Vinterstid ble de
forseglede lønningssekkene sendt
med taubanen fra Sandvatnet.

Til anleggsvirksomheten ved
Aurstupet og Løypåvollen, måtte
lønningsfolkene reise om Eikesdal
med pengene. De kjørte da bil til
Øverås, tok ferje over Eikesdalsvat-
net og kjørte videre med bil fram til

Éaaemøíáøq °
- Dette ga virkelig mersmak. Delta-
kerne på rosemalingskurset som
Kunstforeningen i NVE og Statkraft
arrangerte i månedskiftet juni/juli, er
samstemte i sin dom.  —  Det skulle
bare vart mye lenger, var omkvedet
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fra samtlige. Flere av deltakerne
hadde vært borti rosemaling tidlige-
re  ~  blant annet gjennom Friunder-
visningen. Gunnar Ibenholt nevnte
at han malte for 35 år siden. Da skul-
le han smykke ut på hytta, men et-

begynnelsen av tjellveien. Derfra
og opp lia til Løypåvollen måtte de
bære lønningssekkene. Vanligvis
kom de fram ved 23-tida kvelden før
lønningsdag.

Da Aura-anlegget var ferdig ut-
bygd, flyttet anleggsvirksomheten til
Bæverfjord og Surnadal hvor utbyg-
gingen av kraftverkene Svorka og
Trollheim tok til. Begge disse anleg-
gene ble administrert fra Sunndals-
øra, og hver fjortende dag hadde
Tredal ansvaret for at lønningspose-
ne kom trygt fram til anleggene.

Tilbake til Sunndalsøra

Første del av 1970-årene arbeidet
Tredal ved Grytten-anlegget. Da an-
leggsperioden gikk mot slutten, fikk
Tredal stilling som driftsarbeider/la-
germann ved Aura-verkene på
Sunndalsøra. Han begynte her  i  mai
1978. Da var det nye lager- og verk-
stedbygget ferdig, og i løpet av okto-
ber ble lageret flyttet ut av fjellet.
Den  1.  februar  1985  tok han over
som materialforvalter ved Aura-ver-
kene.

Wammé
terhvert ble det så mange andre ting
å tenke på. For ham ble lang-week-
enden på Vamark en fin mulighet til
å friske opp en gammel og skapende
hobby. Instruktøren på kurset, Ellen
Øygarden fra Øyfjell i Vinje fikk
mange lovord. Hun gav og lyttet. Og
ikke minst; hun sørget for at alle del-
takerne fikk med seg et produkt
hjem. Hun hadde penselen innpå, la
grunnlag, komponerte og krota.

Intense kurstimer samt konsentra-
sjon utover kvelden, men litt anled-
ning ble det likevel til noen få turer
rundt den fine Vamark-hytta. Det
ble også meldt om koselige matøkter
— på dugnadsvis.

Deltakerne takker NVE og Stat-
kraft for velferdsmidler. «Primus
motor» var Halldis Zeiner.

lvrige rosemalere er, sittendefra venstre:

Laila Rønnevig, Eva Senstad, kursleder Ellen
Øygarden, Antoinette Zeiner. Gunnvor Sagen
og Haldis Zeiner. Stående bak: Gunnar Iben-
holt, Genevieve I. Ødegaard, Thor Flindal,
Marit Fleischmann og Rigmor Haugunn.

Foto: Asbjørn Gardsjord.
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Innleverings-
frist:
20. september

Vinnere av
kryssord-
oppgaven  i
nr.. 6/89  ble:

A. Chr. Seljeli,
Statkraft

Inger Lise
Vermunds-
dammen,
Statkraft

[an Slapgård,
NVE

        

VELKOMMEN TIL KVILLDÅL KRÅFI' S TÅSJON!
Tekst og foto: Odd Mehus

w
I
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Landets største kraftstasjon, Kvill-
dal, er opna for turistar. Stasjonen
er eit av dei flottaste prosjekta Stat-
kraft har fullført. Og det var en stor
dag då ein onsdag 28. juni kunne ta
dei første turistane med inn i sta-
sjonen til omvisning.

Saman med Suldal kommune og
Reiselivslaget i Suldal, kunne Stat-
kraft presentera ein fin turistpakke
med ein halvannan times busstur i
den naturskjønne kommunen.

Ein  av  dei eldre besøkjande ser med ærefrykt

og undring på litt av nyskdpingd.

Ein får verkeleg oppleva dimen-
sjonar i denne kraftstasjonen; Der
bussen stoppar nesten ein kilometer
inne i fjellet, opnar ein 131 meter
lang, 20rneter breid og 43 meter høg
hall seg framfor turistane. Den enor-
me hallen med fire gigantaggregat,
som åleine produserar nok straum
til Stavanger og Bergen tilsaman,
ligg der klar til å ta imot dei skode-
lystne, klar til å visa fram dei verti-
kale aggregata som kvar kan utvikle
310 MW.

Dei besøkjande vert tekne med på
ei grundig omvising av dyktige loka-
le guidar som kan sitt fag, og flittig
svarar på spørsmål frå kunnskap-
hungrige turistar.



mums:

En lys idé
I juni startet en intern miljø- og in-
formasjonskampanje for Glomfjord-
verkene.

Aksjonen har fått navnet «EN LYS
IDE» og er først og fremst en idé- og
kreativitetskampanje som skal mobi-
lisere interne krefter med sikte på å
skape tryggere, bedre og mer til-
fredsstillende arbeidsforhold for
alle. Ved å frigjøre uutløste interne
krefter, vil man ved Glomfjord-ver-
kene øke effekten av investeringer
både når det gjelder materiell og ar-
beidsinnsats.

Som et apropos til denne kampan-
jen, opplyses det fra Glomfjord-ver-
kene at de siste ukene har de inntil

Hobbyutstilling
Vi minner om invitasjon fra Kunst-
klubben til å delta på hobbyutstil-
ling i uke  39  (i slutten av september]
i Speilsalen. Som kjent er Kunst-
klubben et fellesforetak, så her har
alle «beboere» i M29 og i umiddel-
bar nærhet muligheten til å delta.
Og noe «driver» jo de fleste med  -
selv om ALT ikke nødvendigvis eg-
ner seg for utstilling, så er det jo
svært mye som nettopp det gjør, så
som rosemaling, fotos, veving, stein-
arbeider m.m.

Det er Martin Nordby, ESN (NVE),
som har foreslått tiltaket som
Kunstklubben her forsøker å realise-
re. Kontaktpersoner for forespørsler
er Cecilie Lund, r. 422, Marit Flood,
r. 359B, Knut Wold, r. 323.

d  :

70 år gamle aggregatene på Fykan
godt for fullt, og det er registrert pro-
duksjonstall lik de høyeste øye-
blikksuttak som er registrert noen-
sinne ved Glomfjord kraftverk. At
dette er mulig skyldes et solid og
godt vedlikehold over sikt, og et
dyktig og årvåkent personale. Hydro
Glomfjord har uttrykt stor tilfreds-
het med sikker og god kraftleve-
ranse.

Videre er uteanleggene ved  F ykan
i sin sluttfase når det gjelder plane-
ring og steinlegging. Også her har
Statkraft fått mye ros for sin innsats
for å gjøre stedet Glomfjord til et en-
da triveligere sted å bo og dermed er
med på å presentere stedet og kom-
munen på en positiv måte.

Posten skal fram
Det var en gang -  nærmere bestemt

torsdag 3. august — at Statkraft i
Middelthunsgate 29, ønsket å sende
en pakke til NVE, Middelthunsgate
29. Pakken blir ikke sendt to etasjer
ned med vareheisen, men innlevert
Majorstua postkontor, påført post-
adresse HER. Da også postverket er
kjent for sin oppfinnsomhet, blir
HER påført postnummer 1445
HEER, og pakken ender i Drøbak-
distriktet. I HEER er oppfinnsomhe-
ten enda større, for her, av en eller
annen grunn, finner man ut at NVE,
HER, må være Driftsdivisjonen,
H28, og sender pakken dit. Etter sitt
besøk i H28 ender da pakken omsi-
der igjen i Middelthunsgate 29. Vi
skriver da mandag 14. august. 10 da-
ger og 48 kroner kostet denne for-
sendelsen. Men hjulene holdes i
gang -  og posten skal fram - koste
hva det koste vil.

Gravvold, Iarle

Strøm. Gerd

Svenkerud, Astri

Bech, Reidar

Erdal. Ola
Heiberg, Hilmar

Kristiansen, Hans

Larsen, Einar

Mæland, Iakob

T:

j

Nytilsatt:
Bognerud, Steinar Førstebetjent

Bruhaug, Oddbjørn Overmontør

Dabrosin, Svein F  ørstebetjent

Dale, Arnfinn Fagarbeider

Eldervik, Ranveig Overmontor
Granlund, Tore Førstekonsulent

Gulbrandsen, Arne F ørstebetjent

Hartz, Ole Iohan Førstekonsulent

Håland, Rune Førstesekretær
Nakken, Borghild Driftsarbeider

Ormø. Kjell

Skomdal, Kåre
OAF Utland, Alf
Breheim-verkene Ødegård, Lars
OAF
Tokke-verkene Sluu9t3
Tokke-verkene

OP
OAF

OP
Østlands-verkene
Aura-verkene

Christophersen, Gerd
Finstad, Hanne

Fossen, Arvid

Larsen, Anne Kristin

Lunde, Elisabeth

Rake, Rune Ove

Spiller du bridge?
Vil du lære? Visste du at NVE/Stat-
kraft har sin egen bridgeklubb?

Bridge-klubben vil gjerne ha flere
medlemmer. Det er ikke først og
fremst racere vi vil ha. Vi er ute etter
folk  -  jenter og gutter, unge eller
gamle  -  som liker å spille kort. Der-
som det er behov, har styret i klub-
ben overveiet å starte et lite kurs.

Det er hyggelig miljø i Bridge-
klubben. De som tror at turnerings-
bridge er alvorlige greier og spilles
bare av racere, tar skammelig feil.
Har du lyst til å lære bridge, eller
lære litt mer, må du spille - og da er
Bridge-klubben tingen.

Vi spiller annenhver tirsdag, og
du behøver ikke å binde deg. I Brid-
ge-klubben gjelder virkelig det gam-
le ordspråket: «Det viktigste er ikke
å vinne, men å delta».

Bridge-klubbens styre har denne
sammensetningen: Nils Haakensen
[NVE] formann, Øystein Aars (NVE)
kasserer og Ingrid Iohansen [Stat-
kraft] sekretær.

Ta kontakt med en av oss  —  og gjør
det med det samme. Utsett ikke til i
morgen det du kan gjøre i dag.

Til alle venner i Statkraft

Hjertelig takk for all medkjensle og
deltaking, for blomster og gode ord
ved vår kjære Ommunds bortgang.

Vennlig hilsen fra
Astrid Hauge m/familie

Tilsatt  i ny stilling:
Montasjeleder Aura-verkene
Konsulent OP
Overingeniør PGN

Gått av med pensjon:
Montasjeleder Rana-verkene

Driftsbestyrer Østlands-overf.
Driftsarbeider Østlands-verkene
Skiftleder Østlands-verkene
Overmontør Østlands-verkene
F ago rbeid er Rana-verkene
Overingeniør PEK

Avd.ing. Østlands-verkene
Fagarbeider Rana-verkene
Driftsarbeider Aura-verkene

Førstekonsulent DSØ
Avd. ing. PBG
Oppsynsmann Svartisen-anleggene
F ørstekontorfullm. DP
Kontorfullmektig Iostedal-anlegget
Avding. Iostedal-anlegget
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Aaars, Øystein

r.  220

"/’/'

Tekst og foto: Hans Christian Rygh

deen har eg hatt lenge, men
det var først i november

i fjor at eg byrja å ta flytimar,
seier Bjarne Aarhus, og syner
fram ei instruksjonsbok frå åra
like etter krigen.  -  Du ser at
teoripensumet var ikkje så
stort den gongen. Sjå, her er
det pensumet eg må gjennom,
seier han og viser til ei bunke
bøker som hører til pensum
for dei som vil ta A-sertifi-
katet. Fortel at han har 32
timer bak seg, og at han
reknar med å ha att  15-20
timar før han kan ta eksamen.
Og til neste år vonar han å ta ut
- i eige fly.

et var ein herleg følelse å ta over
Dspakene første gongen. Fekk fly
sjølv alt frå første timen av. Det var
ikkje spesielt vanskeleg. Flya er så
gode i dag, det er heilt som å kjøra
ein bil.

—  Men det kribla vel i magen?
— Nei, ikkje det ein gong. Eg har

aldri kjent angst eller skrekk oppe i
fly.

16 FOSSEKALLEN NR. 7-89

Fly på heltid
Bjarne Aarhus er telemarking frå
Vinje.  I  Suldal har han vore med på
krattutbygging i ei årrekke, som ma-
terialforvalter på Ulla-Førre. Bygde-
folket kjenner han som ein ivrig ori-
enteringsløpar, som felebyggjar og
som tidlegare, lyseblå høgrerepre-
sentant i kommunestyret. 1. januar
vart han pensjonist.

Og kva er vel meir naturleg for ein
pensjonist enn å ta flysertifikat  —  og
byggja sitt eige fly?

Aarhus medgir at det blir lite tid
til dei andre hybbyane nå. Men han
prøver, mykje for kona si skuld, å
halda ein nokonlunde rimeleg ar-
beidsdag. Heim til middag på same
tid som før. Tålmod er første bod.
Derfor har han også tildelt seg sjølv
900 timar til å få flyet ferdig, mot
300 som det elles blir rekna med.
Først og fremst er dette ein hobby.
Dessutan skal alt gjerast skikkeleg og
grundig, 110 prosent - minst.

Pakkene med flydelane kom i ap-
ril. Delane er blitt undersøkte av ein
kontrollør, og noko er returnert. Her
skal alt vera førsteklasses. Dei ulike
komponentane er stabla omhyggeleg
på plass i verkstaden, som er saman-
satt av utrangerte anleggsbrakker.
Her har Bjarne Aarhus samla mykje

Returadresse: Fossekallen

my
Postboks 5091 Maj

0301  OSlO  3

 
verkty, og mykje har han kjøpt.
Nøgd viser han fram bøker om fly-
bygging som han fekk frå utlandet til
ein brøkdal av kva dei ville kosta i
Noreg. Telefon har han enno ikkje
fått seg. Og det vil han heller ikkje
ha . . .

Toppfart  180  krn/t
Han prøver ikkje forklara oss tek-
niske detaljar om flytypen. Fortel
berre at det blir eit vanleg småfly
med plass for to personar ved sidan
av kvarandre i cockpiten. Total vekt
med last er 460 kilo. I første omgang
blir det eit landfly, men det kan
koma på tale å setja på flottør med
tida. Toppfarten er  180  kilometer i
timen, marsjfarten er 135, mens lå-
gaste fart er 48 kilometer/timen.

Når flyet ein gong er ferdig, vil det
bli demontert og frakta til Sola der
Aarhus har tenkt å ha base. Han er
alt medlem av flyklubben der.

—  Dyr hobby?
—  Ia, det er sikkert. Fly og sertifi-

kat kjem på over  200  000 kroner. På
den andre sidan kan du samanlikna
med prisen på ein skikkeleg Volvo,
som kostar 250 000 kroner. Men nå
kan pensjonistar leva ganske billig.
Til dømes reisar eg på barnebillett
når eg skal ta flytimane mine . . .


