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Mot vårjevndøgn

Når solen ståri skjæringspunktet mellom ekliptikken og himme-

lens ekvator, er dag og natt like lange. Vårjevndøgn kalles dette

øyeblikket i vår kulturkrets, og i vårt lille land her langt mot nord,
har vårjevndøgn alltid vært en begivenhet. Naturlig nok. Etter en

lang og hard vinter (med eller uten snøl) er det godt å stå ved vårens

terskel. Nå går det mot vårjevndøgn igjen.
Vinteren har vært knallhard i Statkraft. l overført betydning riktig-

nok, for en mildere vinter skal du lete lenge etter, selv i manns min-
ne. Men psykisk har vår arbeidsdag vært tung. Underskudd, ned-
skjæringer, mangel på oppdrag og oppsigelser er ikke egnet til å spre

glede i hverdagen. Og ennå er ikke marerittet over.

Men det finnes lyspunkter. Ett av dem er at Statkraft-ansatte selv

kjemper for bedriftens fremtid. l dette nummer av Fossekallen pre-
senterer vi en håndfull av dem. Sammen med mange andre har de i

månedsvis arbeidet på spreng med driftsområdestrukturen, Fase 2.

Og selv om resultatet av deres arbeid ikke blir klart føri slutten av

mai, kan man allerede nå øyne muligheten for å hente ut en effekti-

viseringsgevinst på 50-100 millioner kroner pr. år uten å endre

driftsområdestrukturen i Statkraft. Det blir vanskelig, men umulig er

det ikke. Et streif av sol nå tidlig i mars.

Det er ikke bare Fase 2 det blir arbeidet med i kulissene. Også i
5%-programmet for opprustning av kraftverk, i kostnadsreduksjone-

ne ved Iostedal- og Svartisen-anleggene, i det viktige arbeidet med

Statkrafts organisasjon som foregår i lløisveeii-utvalget og i mange

andre saker ligger det spirer til ny blomstring for Statkraft. La oss

derfor på gammelt nordisk vis glede oss over vårjevridøgnet.
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Omslagbildet:
Mange Statkraft-ansatte har
i en årrekke arbeidet i nær-
kontakt med elektriske og
magnetiske felt. l en større
kreftundersøkelse skal man
nå kartlegge hvor sterke  ~
kraftfelt de ansatte er orn-
gitt av i kraftstasjorier og
andre arbeidsplasser med

Fossekallen eies og finansieres av Stats- hgj/Spenning,
kraftverkene. Utgivelsen av tidsskriftet Foto: Trygve Bølstud.
forestås av administrerende direktør —
Gunnar Vatten.

Statkraft
 

«tillitt»

Synspunkter i artikler og innlegg står
for forfatterens egen regning. og repre-
senterer ikke nødvendigvis etatens syn.
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raftforsyningen og metallurgisk in-
dustri lever i en slags symbiose.

Samlivet er til gjensidig nytte og har fel-
les utgangspunkt i vannkraftens velsig-
nelser.

Verden trenger metaller. Vestens mar-
ked for materialer i ubearbeidet form er
i størrelsesorden 3000 niilliarder norske
kroner, med en årlig vekstrate på 1-3
prosent.

For å ta del i i markedsutviklingen er
det nødvendig å posisjonere oss. Vi ser
muligheter som kan medføre  10—12  mil-
liarder kroner i investeringer i utvidel-

ser, modernisering og rasjonaliseriiig.
Det betyr bedre prosessutbytte. lavere
energibruk pr. produsert enhet, høyere
arbeidsproduktivitet, bedre miljø, la-
vere sykefravær og skadeantall. I kort-
het, bedre utnyttelse av ressursene og
større lønnsomhet.

Energibruken antas øke med 6-7
TWh ut over dagens 31 TWh.

Selskapene selger sine produkter på
et globalt marked med sterk konkurran-
se. lnnsatsfaktorenes arbeid. know-how.
kapital, råvarer og kraft må derfor være
konkurransedyktige internasjonalt. God
ressursutnyttelse og konkurransekraft
betyr at vi må tjene penger. Uten over-
skudd har vi ikke stemmerett.

Klarer vi dette? Svaret må bli IA.
Det må da også være en felles ambi-

sjon å arbeide for at vart land fortsatt
kan ha et av verdens mest konkurranse-
dyktige el-kraftsysterner.

Omlegging til et mer
markedsbasert el-system
Følgende tre områder er sentrale i
norsk industriell sammenheng:

-  Vil et mer markedsorientert system fø-
re til lavere kostnader/priser?

— Hva Vil ny kraft koste å bygge ut?

—  Brukstidens betydning for kraftkost-
nadene?

Sterkere konkurranse i energiforsy-
ningen betyr bedre ressurstitiiyttelse og
lavere kostnader enn en videreføring av
dagens system.

Fristilling av Statkraft og fylkeskom-

munale verk, fri etablering på tilbudssi-
dene innen gjeldende lover og regler og
etablering av et uavhengig nett/overfø-
ringsselskap vil kunne medføre friere
prisdannelse gjennom nye kontraktsfor-
mer. Det vil tillate prising etter ulike
markedssegmenters betalingsevne, krav
til sikkerhet, alternativ oppdekning ink-
lusive ENØK. Mer kraft vil frigjøres fra
det eksisterende systemet.

Metallurgisk industri mener at en va-
riert tilbudsstruktur forutsetter at vann-
og gasskraft kan bygges ut av private og
offentlige selskaper. Statkraft kan spille
en viktig rolle som leverandør til in-
dustrien i et mer markedsbasert system.

Utbyggingskostnadene ned
Vi tror det er mulig a få utbyggings-
kostnadene for vannkraft ned med
minst  25  prosent av de tall NVE bruker i
sine beregninger. Nøkkelord er mer flek-
sible arbeidstidsordninger, fjerning av
investeringsavgiften. mer effektiv pro-

sjektstyring ved blant annet nye kon-
traktsformer, mer optimal regulering og
dimensjonering av driftssikkerhet, økt
konkurranse om anbudene og annet.

Metallurgisk industri og flere entre-
prenører mener dessuten at NVE under-
vurderer brukstidens betydning for ut-
byggingskostnaden. Reduksjoner i stør-
relsesorden 5 øre/ kWh og mer har vært
vist. Med utgangspunkt i ovennevnte
blir regnestykket følgende:

energipris,

øre/kWh.

Det er også muligheter for kostnadsre-
duksjoner på 1(F20 prosent innen over-
føring og fordeling.

Samlet viser beregningene en kostnad
for kraft levert vår industri til i under-

kant av 12 øre/kWh. Men vi er ikke ved
veis ende. Ikke minst må det etableres et
marked for langsiktig finansiering av
kraftutbygging.

4 prosent og 60  år, 9.4

Et signal
Nå vil kanskje flere synes at ovennevnte
høres vel optimistisk ut. Men har vi
egentlig råd til et lavere ambisjonsnivå?

Se på utbyggingskostnadene i Nord-
sjøen. De gikk ned med lavere oljepriser
og større konkurranse på prosjektene. Er
dette et signal for kraftutbyggerne?

Gasskraft
]eg har nevnt gasskraft. Den kan utbyg-
ges til konkurransedyktige priser til
blant annet metallurgisk industri. Med
en pris på  30  øre/Sm3, gir et gasskraft-
verk på  8  000 timers brukstid en kraft-
kostnad på nesten  12  øre/kWh.

Fremtidens materialer
Undersøkelser viser at mange metaller
er meget energivennlige over produktets
levetid. Vi vet at fremtidens materialer
må være miljøvennlig i fremstilling,
bruk og gjenbruk/ destruksjon. [Lettjme-
tallene står sterkt i en slik sammenheng.
Noen må som sagt produsere materiale-
ne. Miljøforurensninger kjenner ikke
landegrenser.

Norsk metallurgisk industri er god
energi-og ressursforvaltning i et inter-
nasjonalt perspektiv.

Det er i denne sammenheng interes-
sant å merke seg utslippene til luft ved
økt produksjon i den metallurgiske in-
dustrien basert på kullkraft, i forhold til
tilsvarende produksjonsøkni11g med ba-
sis i  50  prosent vann- og 50  prosent
gasskraft.

Som figuren viser fører vann- og
gasskraftalternativet til en dramatisk re-
duksjon i utslippene. Behovet for en
slik bærekraftig utvikling bør få konsek-
venser for norsk energipolitikk.

Men et godt resultat skapes ikke av
seg selv. Med felles vilje og felles kraft
kan vi styrke Norges rolle som energi-

nasjon.

Forholdsvtse utslipp tll luft fra kull~

basert og gass/vannbasert kraft :

‘DON

:ox

15%
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Kullbalerl CO, NO, SO,
kratt

7,4 Samlet utallpp Yul gaaa vannbasert kratt
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Eksport for 780
millioner kroner:
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KRAFTOVERSKU DD
Tekst og foto: Ole Magnus Rapp

orske kraftverk sørget i
1989  for  om  lag 780

millioner kroner til stats-
kassa. Dette er overskud-
det på eksport av kraft.
Uten dette salget ville pen-
gene bokstavelig talt gått på
havet.

f;  o
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mange år har Norge solgt elektrisk
kraft til Sverige og Danrnark. Nytt

i f]or var kraftsalget til Finland. Bare
ett år etter at den nye ledningen mel-
lom Finnmark og Finland ble åpnet,
er det eksportert kraft for 10 millio-
ner kroner.

Overskuddskraft
- Vi selger overskuddskraft til Fin-
land, så man kan godt si at ti millio-
ner kroner ellers ville ha rent ut i
Sjøen, sier Astor Aspeli, som er leder
for Alta-verkenes driftssentral. Fra
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-Vi selger overskuddskraft til Finland, sa' i
1989  kan man godt si at ti niillioiier kroner

ellers ville ha rent ut i sjøen. sier Astor

Aspeli. lederlor Ålta-verkenes driftssentral

(sittende foran). lbakgruiiiirfit: avdelingsinge-

niør LeifManiisverk.

driftssentralen styres ledningen til
Sovjet. Den har stått ubrukt det siste
året, blant annet fordi Sovjet har
prissatt sin strøm for høyt. Finlands-
ledningen har imidlertid hatt maksi-
mal belastning det meste av tiden.
På forhånd var det ingen som hadde
trodd at den nye ledningen skulle bli
så lukrativ for Norge.

Vannrik sommer
Kraftkjøpet har også vært bespa-
rende for Finland. Takket være
norsk kraft har de kunnet spare sine
kull- og torvkraftverk.

-  Den store mengden overskudds-
kraft i Alta-verkenes driftsområde
skyldes en Vannrik sommer, sier
Astor Aspeli.  -  Magasinene til våre

kraftverk har vært fulle. Ved flere
anledninger har det ført til overløp.
Vi har produsert så mye kraft som
overhode mulig, og salget til Finland
har vært kjærkomment og ført til en
uforutsett tilleggsgevinst.

Utfordring
Salget til Finland har også bydd på
faglige utfordringer for vaktingeniø-
rene ved Alta-verkenes driftssentral.
Ledningen er opprinnelig bygd for å
føre kraft til Finnmark. På grunn av
lange ledninger og avstand. har det
til tider vært krevende å få levert
strømmen. Stabilitetsgrensa er på
40~50megawatt, og i lange perioder
har man ligget helt opp mot grensa.

780 millioner kroner
Norge eksporterte i  1989  kraft for
780 millioner kroner. Det meste av

dette er overskuddskraft. Takket
være et uvanlig vannrikt år. De fleste
norske kraftverk har overfylte maga-
siner. Tilsiget til for eksempel Alta
kraftverk har vært 22 prosent høyere
i år enn normalt.

—  Aldri tidligere har vi eksportert
så mye kraft, sier Jan Martin Chris-
tensen ved Statkrafts landssentral i
Oslo. Sverige kjøper mest kraft,
deretter Danmark og Finland.

Hverken den finske byrfiisjef Tapio Keraneii.

administrerende direktør Gunnar Vatten i
Statkraft eller driftsbestywer Audun l-lustoft

ved Alta-verkene visste med sikkerhet hvor
lukrativ Finlandsledningert skulle bli for
Norge da de offisielt satte den i drift. Siden
12. oktoher1988 da kraftsaiiiarbeidet ble

innledet, harledningeii hatt maksimal lielrist-
ning det meste av tiden.
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Alfalaksens
hemmeligheter
Tekst og foto: Ole Magnus Rapp

ltalaksens hemmelighe-
ter skal nå fram i lyset.

Siden før utbyggingen av
vassdraget, har fagfolk stu-
dert den spesielle lakse-
stammen nøye. Snart har
de funnet fram til smolt
som kan erstatte dagens
stamme, om det skulle bli
nødvendig.

ed Statkrafts settefiskanlegg i
Talvik, fire mil fra Altaelvas

utløp, analyserer man de grundige
reguleringsundersøkelsene i Alta-
elva. De følger fiskestammenes
utvikling, og tar årlig en rekke for-
skjellige prøver.

Fisken fra Alta blir melket, og
siden 1985 er det klekket ut lakse-
rogn i anlegget. Fra rognstadiet har
småfisken fått vokse seg stor under
kontrollerte forhold. De siste årene
er det produsert cirka 50 000 smolt
årlig, som er satt ut i vassdragene
rundt og i oppdrettsanlegg i Altafjor-
den. Forskjellige metoder er prøvd
ut, og man har funnet løsningen på
en del hemmeligheter om Altalak-
sen.

God laksestamme
- Altalaksen er storvokst og kraf-
tig, sier Frode Løvik som er daglig
leder ved settefiskanlegget.  —  Lak-
sestammen er tilsynelatende lite på-
virket av oppdrettsfisk, sykdom el-
ler kultivering.

- Vi har studert villaksen, og fun-
net ut mer om dens vandringer i
sjøen, som for eksempel når den går
ut av elva som smolt og når den ven-
der tilbake for å gyte. Vi har blant
annet samarbeidet med Norsk insti-

tutt for naturforskning [NINA] om
radiomerking av laks samt registre-
ring av smolt. NINA er fagansvarlig
for reguleringsundersØkelsene.

6  FOSSEKALLEN NR. 2-90

Kommer tilbake
Laksen lever først fire år i elva som
smolt. Deretter vandrer den ut i
sjøen, og er borte i om lag tre år før
den kommer tilbake for å gyte. Da er
vekten på rundt 10 kilo.

Undersøkelser som er gjort viser at
laksen kommer tilbake til sine
«hjemplasser» i elva for å gyte. Gen-
sammensetningen kan være forskjel-
lig for laks fra ulike deler av de lak-
seførende 40 kilometer av elva.

Ingen skadevirkning
Hensikten med forskningen er å
finne fram til smolttyper som kan
settes ut, dersom den naturlige pro-
duksjonen av laks i Altaelva går ned.

Lignende forskning foregår i
mange regulerte vassdrag her til
lands. Til nå er det ingenting som
tyder på at kraftutbyggingen i Alta
har ført til dårligere forhold for lak-
sestammen.  -  Kraftverket ligger ikke
i den lakseførende delen av elva, og
reguleringen følger stort sett de
svært nøyaktige forskriftene, sier
Frode Løvik. Både han, NINA og
Tromsø Museum følger nøye med i

Raye på havbeiting
Opptil 50 prosent av den røye som
settes ut i Halselva ved Talvik, ven-
der tilbake til samme vassdrag. Dette
er ny viten, som gir grunnlag for å
fortsette forskningen på sjørøye som
havbeitefisk.

Gjenfangsten har hittil variert
mellom seks og femti prosent. Dette
er høyere enn for eksempel laks,
men på grunn av dårligere vekst i
sjøen, må røye opp i 25-50 prosent
gjenfangst før den kan bli en lønn-
som næring. Om få år kan det derfor
være mulig å drive fiskeoppdrett
uten mærer.

Ved Statkrafts settefiskanlegg i
Talvik har forskning omkring røye
pågått i flere år. Røye er en typisk
nordnorsk fisk, som er tilpasset kli-
matiske forhold her. Fisken vokser

å  raskt ved lave vanntemperaturer, og
er av god kvalitet.

Norsk institutt for naturforskning

om det dukker opp variasjoner i
flora eller fauna som kan skyldes
Alta kraftverk.

Tester smolt
Ved settefiskanlegget jobber man nå
med å prøve ut de forskjellige
smolttypene under ulike forhold.
Noen smolt blir alt opp i løpet av et
år, andre får to år på seg. Noen får
varmere vann enn andre, og noen får
mer lys. - Det hele er som et pusle-
spill, og vi legger snart de siste
bitene, sier Løvik.

— Det er litt tidlig å si noe sikkert
om resultatet. Vi har funnet fram til
en smolt som er så lik villaksen som
mulig. Etter å ha gjort forsøk med
den over flere år, kan vi snart slå fast
det endelige resultatet. Den smolten
vi har funnet fram til, er testet i opp-
drett, og den fungerer glimrende. Vi
er også kommet fram til at det er best
å bruke Altalaks som oppdrettsfisk i
Altafjorden, blant annet i forbin-
delse med sykdom og rømming.

Fiskefelle
Ved settefiskanlegget i Talvik har
man et nært samarbeid med Norsk
institutt for naturforskning. NINA
har blant annet satt opp en fiskefelle
som registrerer alle fisk som går opp
og ned Halselva. Denne renner kloss
opp til settefiskanlegget. Fellen er
uvurderlig blant annet i et røyefor-
søk som nå pågår. Hvert år blir om-
lag 40 000 fisk merket her. Mye av
forskningen i Talvik blir fulgt opp
av oppdrettsnæringa i hele landet.

(NINA) etablerte for tre år siden en
fiskefelle i Halselva. like ved sette-
fiskanlegget. All fisk som går opp og
ned elva, blir registrert og merket.
Fiskefellen har vært svært viktig i
røyeforskningen. Fra før av finnes
det kun én slik felle i landet. I tillegg
er Halselva en av landets beste sjø-
røyeelver.

- Vi arbeider nå med å utvikle
røye i havbeite, sier Tor Heggberget i
NINA. Han har vært ansvarlig for re-
guleringsundersøkelsene i Altaelva,
og han var en av initiativtakerne til
røyeprosjektet. NINA samarbeider
blant annet med Finmarksferskning
om prosjektet, og er svært godt for-
nøyd med resultatet av havbeite-fer-
søkene så langt.

Et stort nasjonalt havbeiteprogram
er nå under planlegging. Man skal
lære seg mer om vandringsmønsterget
og vekstvilkår til røye, torsk, laks og
hummer. I Talvik ska} det forskes på
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Anlegget ble bygd som en del av
konsesjonsbetingelsene til Alta
kraftverk, og kostet cirka 12 millio-
ner kroner. Tre mann jobber fast (ler.
i sesongen om sommeren er sju til
åtte engasjert i tillegg. Regulerings-
undersøkelsene i forbindelse med
Alta-utbyggingen skal avsluttes i
1991, men daglig leder, Frode Løvik,
er sikker på at forskningsstasjonen
og settefiskanlegget har sin beretti-
gelse også etter den tid.

rØye. Totalt er det sjuårige forsk-
ningsprogrammet kostnadsberegnet
til 225millioner kroner. Fiskeride-
partementet skal snart ta stilling til
søknaden. Om de sier ja, kan man i
Talvik sette i gang røyeforskning for
om lag 50 millioner kroner. Dette
prosjektet vil foregå i samarbeid
med Universitetet i Tromsø og Finn-
marksforskning over en kommende
sjuårsperiode.

f  Vi vet at røya fra Halselva ho-
vedsakelig beiter i Altafjord. Den
drar vanligvis ikke ut på lange vand-
ringer, sier Heggberget. Fordelen
med røya er at den overlever godt,
ulempen er at den oppholder seg
kort tid i sjøen før den kommer til-
bake til elva.

f  Innen laks- og røyeforskningen i
Nord-Norge vil Statkrafts settefisk-
anlegg i Talvik. kombinert med vår
fiskefelle stå sentralt i arbeidet, opp-
lyser Heggberget.

VEM

a»

‘Rm ..é/ fww  '

600  000 laks og Ørret

Statkraft er blant dem som gjør mest
for å kultivere vassdragene her til
lands. Årlig setter bedriften ut over
600  000 smolt og yngel av laks, sjø-
ørret og innlandsørret i regulerte
elver og Vann. Bakgrunnen for denne
virksomheten er reguleringsbestem-
melsene, der Statkraft kan bli pålagt
en rekke kompensasjonstiltak og å
bekoste undersøkelser for å bøte pél
skader på fiskebestanden.

Statkraft har i dag egne fiske/ari-
legg i Talvik, Kobbelv. Mofjelltirt.
Bjerka, Eresfjortl. Eikesdal og Eid-
fjord. I tillegg er bedriften andelslizt-
ver i fellesanltaggeiie. A/L S(3H(.’fiSk.
Reinsvoll og A.S Settofiskanlegget,
Lundamo. Det blir i dag satt ut fisk i
om lag 80  reguleringsmagrisiner og
30  lakse- og sjø-ørretførtziicltz vass-
drag.

Årlig bruker Statkraft naer  10  mil-
lioner kroner til drift av egne sette-
fiskanlegg og kjøp av settesfisk fra
andre, lokale leverandører. I denne
summen inngår også fiskeribiolo-
giske etterundersøkelser der man
måler effekten av iverksatte tiltak og
FOU-prosjekter der man vide-
reutvikler produksjonsrutiner på
settefiskanleggene, bedrer utset-
tingsmetodikken og legger opp til et
genetisk forsvarlig stamfiske.

f  Foruten bygging av settefiskan-
legg og utsetting av fisk har Statkraft
kompensert rekrutteringssvikt i
vassdragene ved å bygge fisketrap-
per og utbedre eksisterende trapper
-  12 trapper i alt. forteller fiskeribio-
log Sjur Gammelsrud ved Statkrafts

f  Det hele er som et

puslespill, og vi
legger snart de
siste bitene, sier

Frode Løvik til

Fossekallen.

Sammen med

Norsk Institutt for

Naturforskiiing

forsøker han og de
andre ved Stat-

krafts fiskeanlegg i

Talvik ä frariste

Altalaksen dens

hemmeligheter.

driftsdivisjoii.  f  Det er ogsa bygget
terskler og strøinkonsentrritoreir, og i
den senere tid har vi sett pa mulig-
heten for a øke produksjonen av
ungfisk gjennom såkalte liabitatfor-
bedrende tiltak. Dessuten er det
iverksatt FOU-prosjekter i Surna og
Suldalslageii med tanke pa en opti-
malisering av bunnsulistrat, vannfø-
ring og iiæriiigsiiiiiliolcl.

—  Det er Driftskoordineringsavde-
lingen  i  Statkraft som har ansvaret
for at våre forpliktelser vedrørende
tiltak og undersøkelser for fisk blir
overholdt i henhold til regulerings-
bestemmelsene i drifts- og forvalt-
ningsfasen, sier Gammelsrud.  f  Det-
te sentrale fiskefaglige ledd i bedrif-
ten leder de prinsippielle sidene
ved Statkrafts engasjement på fiske-
sektoren i driftsområdene og ivare-
tar Statkrafts interesser i disse sake-
ne overfor sentrale myndigheter og
institusjoner.  f  Vi har derfor en stor

kontaktflate utad mot Direktoratet
for naturforvaltning f  var overord-
nede inyndighet. Fylkesnieririeiies
rniljøavdelinger. som kontollerer
iverksatte tiltak. lokale grunneiere.
og fiskeforeninger og forsknings- og
utredningsiiistitusjoner.

f  Et godt eksempel pa samarbei-
det mellom Statkraft og en ekstern
institusjon er settefiskanlegget i Tal-
vik, slår Ganimelsrud fast.  f  Der har
Statkraft og Norsk Institutt for iiatur-
forskning inngått en avtale om drift
av anlegget til forsknings- og kultive-
ringsvirksoniliet i Alta-regionen.
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Av Gunnar Grimnes

morganisering, utredninger og
politiske utspill har vært Stat-

krafts skjebne de siste år. Det er uro i
organisasjonen. De ansatte er usikre
for framtiden i forhold til sitt arbeid,
og det er skapt usikkerhet om Stat-
krafts rolle i landets energisystem.

Mange har båret ved til det bålet
som er fyrt opp under Statkraft. Vi
som har vært med lenge, husker godt
hvor iherdig og bevisst den tidligere
ledelsen i Statskraftverkene arbeidet
for å frigjøre seg fra NVE og derved
forvaltningsapparatets «plagsom-
me» inngrep. De fleste argumenter

som ble brukt den gang, blir nå brukt
igjen av de som kjemper for et Stat-
kraft organisert som aksjeselskap og
fristilt fra det de kaller «departemen-
tenes detaljstyring>>, og som ligger
der som et faktisk problem.

jeg skal ærlig innrømme at det i
dag ikke er noen enkel sak å finne
den organisasjonsform og plass som
Statkraft bør ha i vårt samfunn. Vi
har gått en lang vei fra en tidsepoke
hvor den elektriske kraften bare
kunne utnyttes i en industriprosess
på det stedet hvor kraftkilden var,
og inn i en tid hvor teknologi og
samfunnsutvikling for øvrig har
gjort elektrisiteten til noe av det
m_est anvendelige og salgbare vi har.

Under slike forhold kan det bære
galt avsted hvis vi i for stor grad
klamrer oss til nedarvede organisa-
sjonsformer og foreldede strukturer.
Men  -  denne utfordringen ligger
ikke bare hos Statkraft, men i hele
den norske elforsyningen. Mange av
de som i dag kritiserer Statkraft for
manglende lønnsomhet og dyre
utbygginger, gjør dette mot bedre
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vitende og de unnser seg heller ikke
for å bruke vikarierende motiver og
argumenter i sin iver etter å redusere
Statkrafts innflytelse og betydning i
norsk energipolitikk. Slike folk sitter
i glasshus og kaster stein.

Som forbundsleder i Norsk Elek-
triker- og kraftstasjonsforbund
[NEKF] og aktiv deltaker på den
energipolitiske arena gjennom
mange år, kjenner jeg bedre enn de
fleste både holdninger og motiver
som er ute og går. I alle diskusjone-
ne, i alle møtene, i alle komiteene og
utvalgene jeg har deltatt i hvor
Statkrafts framtid ble drøftet, har jeg
hatt en overordnet ledetråd  —  Stat-
kraft må aldri privatiseres. Statkraft
må og skal være underlagt politisk
styring. Slik må det være.

Myndighetene må ha et statlig
kraftselskap for å kunne sette energi-
politiske beslutninger ut i livet på en
aktiv måte. Hele hovedbegrunnelsen
både historisk og i nåtid for at et stat-
lig kraftselskap er bygget opp, ligger
i dette forholdet. Det var gjennom
beslutningene om de store statlige
kraftutbyggingene vi la grunnlaget
for industriutvikling og velstand
etter krigen. Gjennom energipoli-
tiske vedtak og vilje til å sette disse
ut i livet, ble det norske industrisam-
funnet skapt. Det ble bygget overfø-
ringslinjer og det ble skapt grunnlag
for næringsvirksomhet i områder av
landet som uten slike beslutninger
hadde vært avfolket.

jeg er klar over at mye har endret
seg og mange av de forutsetninger
som lå til grunn for tidligere tiders
beslutninger er endret, men jeg sav-
ner i dag den politiske vilje som tid-
ligere hadde gjennomslag. Nå er den
erstattet med endeløse utredninger
og ofte på økonomenes og byråkrate-
nes premisser.

jeg skal ikke skjelle på økonomene
og byråkratene. De gjør sin jobb ut
fra sine forutsetninger, men — man-
ge av dem er historieløse. Det sam-
me gjelder en del av dagens politi-
kere.

Noen tror åpenbart at bare vi får til
et kraftmarked basert på fri konkur-
ranse, så er alle problemer løst. Så
enkelt er det ikke.

Markedskonkurranse og kreftenes

 
frie spill må føre til at det noen vin-
ner, må andre tape. Slik er den har-
de realitet i andre sammenheng hvor
markedskreftene skal råde. Kraftom-
setning danner intet unntak. De po-
litiske utspill som er kommet bl.a.
fra Høyres stortingsgruppe, og hvor
de ønsker utredet om Statkraft fort-
satt skal operere som en samlet en-
het eller inndeles selskapsmessig på
regional basis, har nøye sammen-
heng med det forhold at Statkraft i
sin nåværende form blir for tung i
markedet i forhold til andre aktører.
I sin iver etter markedsløsninger ser
de helt bort fra at Statkrafts store og
landsomfattende system er bygget
for å drives som et kompleks hvor
de enkelte enheter utfyller og kom-
pletterer hverandre.

Det er også andre alvorlige spørs-
mål som reiser seg i kjølvannet av
markedsdebatten. Vi har i vårt land
hatt en tverrpolitisk enighet om at
elektrisk kraft skulle være tilgjenge-
lig for alle og til nogenlunde samme
pris, uansett om det var store lønn-

somme kunder plassert sentralt i et
forsyningsområde, eller om det
dreier seg om de som måtte bygge og
bo i utkantstrøk. Denne enigheten er
satt ut i livet gjennom omforente kri-
terier for tildeling av kraft og el-
verkenes prispolitikk. Statkraft slik
det er bygget opp og drives, har vært
et sentralt og nødvendig element i
disse forhold. Markedskreftene kan
ikke ivareta slike hensyn.

La oss holde fast ved hovedlinjene
i norsk kraftpolitikk. Utbygging og
distribusjon av elektrisitet skal være
underlagt offentlig eie og ansvar. Det
er et av hovedfundarnentene under
velferdssamfunnet vi snakker om.
Det å gi etter for krav om privatise-
ring og markedsbasert kraftomset-
ting på økonomenes premisser og
derved la et konjunkturbasert mar-
ked gi styringssignalene, er å legge
den politiske vilje til side og gå
minste motstands vei. Det må aldri
skje.

La meg komme tilbake til spørs-
målet om Statkrafts framtid og posi-
sjon. Det burde ikke være så vanske-
lig som en nå kan få inntrykk av. I
den instruksen som Stortinget har
vedtatt og hvor den politiske vilje



kommer til uttrykk, står det bl.a.:
«Statskraftverkenes hovedmål er å
bidra til en rasjonell utvikling av
landets kraftforsyning og utjevne
kraftdekning og kraftpriser på lands-
basis. Statskraftverkene har en sær-
lig framtredende rolle som kraftleve-
randør til kraftintensiv industri».

Så lenge dette står fast så er, etter
min mening, Statkrafts framtidige
rolle fastlagt. Statkraft må enten opp-
rettholdes som en forvaltningsbe-
drift, eller organiseres som et sel-
skap etter egen lov hvor de overord-
nete mål og forpliktelser må nedfel-
les i denne. Privatisering og fristil-
ling i forhold til de politiske beslut-
ningsprosesser, vil være i strid med
disse forutsetninger.

Det som nå bør oppta oss, er å
finne fornuftige organisatoriske løs-
ninger som både ivaretar de overord-
nete politiske mål, men som også
gjør det mulig for Statkraft å operere
i et kraftmarked som ser helt anner-
ledes ut i dag enn for noen år siden.

Vi konstaterer at Statkraft på
grunn av stive pris- og beslutnings-
systemer lett blir taper når over-
skuddskraft skal selges. Dette kan vi
ikke leve med. Statkraft fortjener og
må ha rett til å opptre i et slikt mar-
ked på en likeverdig måte.

I det interne organisasjonsutvalget
som jeg var medlem av og hvor
innstilling ble avgitt 13. januar  1989,
er alle de problemstillinger jeg nå
har redegjort for samt en rekke
andre, grundig behandlet. Vårt
utvalg kom fram til at det foreligger
tre aktuelle organisasjonsalternativ
for Statkraft, nemlig:

a. Fortsatt forvaltningsbedrift

b. Etablere selskap etter egen lov

c. Statsaksjeselskap

Vi ga begrunnelse for alle de tre al-
ternativene, men det er styret i Stat-
kraft som må treffe beslutningene
om hvilken Selskapsform som
ansees mest hensiktsmessig.

jeg er kjent med at flertallet i Stat-
krafts styre ønsker å gå videre med
modellen «selskap etter egen lov».
De ansattes representanter i styret
mener derimot at Statkraft bør vide-
reføres som en forvaltningsbedrift og
at det i innstillingen om «En bedre
organisert stat» eller det såkalte Her-
mansenutvalget, gis muligheter for
at forvaltningsbedriftene i staten kan
gis utvidete fullmakter av en slik
karakter at det også kan løse Stat-
krafts problemer.

Gjennom samtaler både med Stat-
krafts ledelse og ansatte, vet jeg
at det er både vilje og et sterkt ønske
for å finne løsninger. Alle de ansatte

i Statkraft, uansett hvor de befinner
seg i organisasjonen, vet at bedriften
må være på høyde og konkurranse-
dyktig i alle sammenheng for at gode
arbeidsplasser skal sikres. Det hol-
der ikke bare med politiske beslut-
ninger. Statkraft må i sin daglige
virksomhet bekrefte sin eksistensbe-
rettigelse. Men, hensyn må tas. Det
gjelder i alle sammenheng.

Statkraft har også blitt underlagt
den skjebne å være et distriktspoli-
tisk virkemiddel. Spesielt gjennom
de siste to tiårene er det knyttet utro-
lig mange distriktspolitiske betingel-
ser til vedtak om utbygging av en
kraftkilde. Plassering av clriftsadmi-
nistrasjoner, og store tilskudd til vei-
utbygginger er eksempler på dette.
Gjennom konsesjonsavgifter og skat-
tebestemmelser tar lokalmiljøene sin
del av den samfunnsmessige gevins-
ten som kraftutbyggingen skaper.
Derfor er det uhørt og sterkt kritikk-
verdig at de økonomiske konsekven-
sene og de belastningene dette med-
fører for selskapets driftsresultat,
skal brukes mot Statkraft som bevis
på at en ikke driver godt nok. Min
påstand er - og det har jeg god bak-
grunn for å hevde - at Statkraft dri-
ves fullt på høyde med et hvilket
som helst annet kraftselskap og ofte
er et mønster for andre. Slik skal det
fortsatt være - enten det blir som
statlig forvaltningsselskap med utvi-
dete fullmakter eller selskap etter
egen lov.

Vi trenger Statkraft i vårt samfunn.
De som nå går i spissen for å bryte
ned dette unike selskapet og spesielt
de som har privatiseringstanken som
drivkraft, bedriver, etter min me-
ning, samfunnssskadelig virksom-
het. Så sterkt kan det sies og noen
bør si det.
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Ill. Svein Nyhus

I  det videre arbeid med å utforme
framtidens Statkraft, må det tas hen-
syn til både de krav selskapets
ledelse stiller til handlefrihet og
rammevilkår, de ansattes rettigheter
og jobbsikkerhet, samt de betydelige
forpliktelser Statkraft har i forhold
til de lokalmiljøer hvor driftsadmi-
nistrasjonene er bygget opp. Stiller
vi disse forutsetninger opp mot de
absolutte krav at Statkraft skal være
myndighetenes redskap i energipoli-
tikken, blir det mange faktorer som
trekker i retning av fortsatt forvalt-
ningsredskap.

Spørsmålet om Statkrafts orga-
nisering og tilknytningsform til for-
valtningen er til behandling i et
interdepartementalt utvalg. En av
hovedproblemstillingene man står
overfor er begrensninger i handlefri-
het, særlig i forhold til økonomifor-
valtning, men også i forhold til
andre tidkrevende beslutningspro-
sesser og som plager selskapet. I
NOU 1989:5 «En bedre organisert
stat» pekes det bl.a. på at det bør
anlegges et bredt program for bud-
sjett og organisasjonsreformer. Det
sies også at en bør sette i verk prak-
tiske forsøk med tilpasning av for-
skjellige tilknytningsformer i staten.
Mulighet for fleksibilitet i valg av til-
knytningsform og som kan tilpasses
den enkelte virksomhet, vil kunne
ha stor betydning for Statkraft i den
situasjon selskapet nå befinner seg
i. Spørsmålet om tilpasning av for-
valtningsbedriftsmodellen må der-
for tas opp til vurdering for å klar-
legge om Statkraft kan få imøtekom-
met behov for økt selvstendighet og
handlefrihet innenfor nåværende
tilknytningsform.

Det kunne også være aktuelt å
sette igang forsøksvirksomhet i for-
hold til Statkraft. Dette måtte i så fall
forutsette at de berørte departemen-
ter var noe tilbakeholdende i sin iver
etter å detaljstyre og at Statkraft på
sin side arbeidet aktivt med å legge
forholdene til rette, slik at et tillits-

° fullt og godt samar-
ÉI beid med de politiske

myndigheter kunne
utvikles. Jeg tror at
gjensidig mistillit
mellom selskap og
forvaltning også har
bidratt til å fyre opp
under det bålet jeg

f nevnte innlednings-
;’ vis, men dette bålet
å må slukkes. Der ligger

utfordringen!
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o  spare inn mellom 50
A  og 100 millionar kro-
ner  av eit samla årleg
driftsbudsjett på  600  millio-
nar kroner. Det er målet
arbeidsgruppa for Fase 2
har sett seg for rasjonalise-
ringsarbeidet i driftsom-
råda i Statkraft. Denne
innsparinga på mellom  10
og 15 prosent skal gjennom-
førast utan at nokon blir
sagt opp, og utan å endre på
den nåverande inndelinga i
ni driftsområde.

ei to sistnernnde føresetnadene
ligg i det mandat styret i Stat-

kraft vedtok 16. august. Det har
skapt greie rammevilkår for arbeids-
gruppa, seier Ian Alne, leiar for
arbeidsutvalet i Fase 2-gruppa.

—  Fase 1-rapporten skapte ein
nordavind frå alle kantar, også kom-
munane mobiliserte av frykt for å
miste arbeidsplasser og inntekter.  I
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  overføring !  Av

rapporten meinte ein å kunne spare
97 millionar kroner årleg ved å
redusere driftsorganisasjonen med
215 årsverk. Vår oppgåve er å sjå om
det er råd å få til noko tilsvarande
innanfor dei ni driftsområda vi har.
Dei nye rammevilkåra har ført til at
vinden har løya noko ute i driftsom-
råda, og har nok gjort sitt til den
positive samarbeidsviljen arbeids-
gruppa er blitt møtt med, seier Alne.

Lokale arbeidsgrupper
—  Kan arbeidsgruppa vurdere kvart
einskilt av dei ni driftsområda på
forsvarleg vis?

—  Det er lokale arbeidsgrupper i
sving i alle driftsområda pluss drifts-
divisjonen sentralt. Og vi i det sen-
trale Fase 2-utvalet har vore i alle
driftsområda to gonger, så vi burde
etter kvart få eit solid grunnlag for
vurderingene vi skal gjere.

—  Kva er det som skal kartleggjast
først og fremst?

- Vi bad om ein gjennomgang av
primærprosessen frå vatnet dett ned
på fjellet til kilowattane strøymer
gjennom kraftleidningane, med
tabellverk og kostnadsoppstilling.

Ein knallhard  50  kilometer. Slik karakterise-
rer denne gruppa urbeidet med Fase 2-
ropporten. Og ennå står det mykje att. Foto:
Per-Anders Hosenkvist/Samfota.

Dette bruker utvalet til å berekne
nøkkeltall. Desse er grunnlaget for
samanlikningar mellom driftsom-
råda, og utgangspunktet for å stille
kritiske spørsmål.

Strid om nøkkeltal
— Slike nøkkeltal må det vel stå strid
om?

-  Det er noko sterkt sagt. Men vi
har fått mange konstruktive merkna-
der og det er gjort nokre justeringar
undervegs. Nå føler vi at vi nærmar
oss noko som tener føremålet. Tala
vi kjem fram til er berre eit hjelpe-
middel, prosessen fram til desse er
kanskje det viktigaste. For kvart
område blir det så sett opp eit pro-
duktivitetsmål basert på nøkkeltal.
Vi trur ein har lykkast med å få i
gang ein tankeprosess og bevisstgje-
ring om kva våre kostnader går til.

-  Vil det seie at det er sløsing i
dag?

— Det er klart ting som kan effekti-
viserast. Det går ikkje på sveitte-
faktoren, men på til dømes val av
urasjonelle organisasjonsløysingar
og manglande samordningsvinstar.
(Som eit apropos til den debatt som
går i dag når det gjeld produksjon og
overføring, ser vi klart fordelar ved å
samordne den praktiske drifta her.
Vi stiller oss undrande til at nokon
vil splitte opp dette!] Som statleg
verksemd har Statkraft hatt det ri-
meleg romsleg opp gjennom åra. I
dag stiller eigarane heilt andre krav
til effektivitet og ressursutnytting.
Frå storting og regjering føler vi klart
eit press for å redusere kostnadene.

Færre folk
-  Så må vel også bemanninga re-
duserast?

- 55 prosent av driftskostnadene i
dag er personalkostnader, og vi kjem
ikkje utanom spørsmålet om reduk-
sjon i bemanninga. Vi kan neppe
unngå ei samanlikning med andre
statlege verksemder som og er inne i
liknande prosessar. Men det ligg
klart i mandatet vårt at ein skal
unngå oppseiingar  —  ein reduksjon
av talet på tilsette skal eventuelt skje
ved naturleg avgang.

-  Det er likevel eit paradoks i for-
hold til dagens høge arbeidsløyse?

-  Slike vurderingar er ikkje vår
jobb. Vi må ta utgangspunkt i at Stat-
kraft ikkje kan sleppe lettare unna
enn anna offentleg verksemd. Det
primære er å få ned kostnadene, og
vise at vi er konkurransedyktige.



Mindre innkjøp av varer og
tenester?
—  Å redusere arbeidsstokken er
vel ikkje alt som skal til?

- Nei, blant anna bør ein vurdere
kva det kostar å kjøpe diverse varer
og tenester opp mot bruk av eigne
folk. Her kan det og liggje utfordrin-
gar og sjansar for meir meiningsfullt
og interessant arbeid for tilsette i
Statkraft. Vi må også få til ein
balanse mellom kostnadsreduksjo-
nar og det å kunne oppretthalde
dagens nivå på produksjons- og
driftstenestene. Det vil seia at verken
realkapitalen eller tryggleiken blir
redusert.

— Så kostnadsanalyser er ikkje alt?
—  Nei, men vi må i stor grad halde

oss til kostnadsida i analysearbeidet.
Det er viktig å framskaffe eit grunn-
lag for å innføre målstyring i langt
større grad. Vi kan ikkje bryte ned på
resultatreknskap som i andre bedrif-
ter fordi driftsområda ikkje har eigne
inntekter. Nøkkeltala må kome inn
som erstatning.

1  øre per kilowattime
- Kor stor del av Statkrafts kost-
nader reknar ein med å kunne
påverka?

- Kostnadene lokalt utgjer éin øre
av Statkraft sine gjennomsnittlege
totale kostnader på 12,5 øre per kilo-
wattime. Så det vi og driftsområda
skal vurdere, er reduksjonar av eitt-
øringen. Sjølv om driftsdivisjonen
omfattar halvparten av alle som job-
bar i Statkraft,  1  300 i alt, er det altså
eigentleg ein liten del av det totale
kostnadsbiletet vi jobbar med.

- Finanssida er ein annan skål?
— Det er ikkje vårt domene. Vi ser

likevel på prinsippa for renter og
avskrivingar for driftsrelaterte inves-
teringar i driftsområda. Vi har og i
mente Hermansens-utvalet si inn-
stilling om ein betre organisert stat.
Målet må vere å få investeringar som
tar sikte på å auke driftseffektivite-
ten. Og økonomisk bevisstgjering
ved innføring av det nye økonomi-
styringssystemet med delegert bud-
sjettansvar, har alt gitt god effekt.

Forsvarsposisjonar?
- Kjem ein ikkje lett i forsvarsposi-
sjon lokalt?

~  Vi har bedt dei lokale arbeids-
gruppene prøve å gløyme forhistorie
og dagens situasjon og å unngå å ten-
kje ut frå dei folka ein har i systemet.
Det er ikkje lett, og nokon klarer det
betre enn andre. Det er jo forståeleg
at folk reagerer når dei ser at det
kanskje ikkje vil vere bruk for dei i
framtida. Mange meiner også at det

er uheldig å foreslå noko som kan
realiserast først om 10-12 ål.

- Det dreier seg altså om lang-
siktige planar?

- Arbeidet er lagt opp i 10 års
perspektiv, med første etappe fram
mot 1995, andre fram til år 2000. Her
må vi og ha i mente at føresetnadene
og måla kan endre seg undervegs.
Prosjektet må gå over til ein konti-
nuerlig prosess i 1990-åra. Vi har
inntrykk av at prosessen alt er i gang
i driftsområda, folk er bevisste og tar
det profesjonelt.

Utnytte stordriftsfordel
—  Kva så med samarbeidet driftsom-
råda imellom?

- Utgangspunktet er ei effektiv
bedrift, vi må vise at vi kan utnytte
stordriftsfordelen. Alle driftsområda
er bedt om å vurdere former for sam-
arbeid, med blant anna deling av
fagekspertise seg imellom. Det føre-
går i ein viss grad i dag, men meir
tilfeldig. Dette må formaliserast og
organiserast. Behovet for tenester frå
driftsdivisjonen sentralt må også
vurderast. Også der kan det effektivi-
serast?

- Den sentrale driftsdivisjonen har
si eiga arbeidsgruppe. Her skal ein
vurdere kortsigtige og langsiktige
følger om arbeidsoppgåver opphøy-
rer, eventuelt blir flytta ut til drifts-
områda. Og ut frå dette kome med
tilrådingar for framtidig struktur og
bemanning. Ein sentral driftsdivi-
sjon må vi ha uansett, og diskusjo-
nen omkring ansvar- og arbeidsde-
ling mellom ein sentral stat og ute-
område er klassisk.

Rolls Royce unødvendig
- Er områdegrensene modne for
vurdering også?

— I punkt 3 i mandatet ligg også
oppgåva å kartleggje eventuelle vin-
star ved justeringer av områdegren-
sene. Det har jo skjedd ei utvikling i
kommunikasjonar osv. som kan ha
endra på dei opprinnelege føresetna-
dene for grenseinndelinga. Det er
heller ikkje sjølvsagt at alle driftsom-
råda treng ein stor og dyr fjernkon-
trollstyrt driftssentral, stort admini-
strasjonsbygg osv. Effektivitetsvur-
deringar må gå føre likskapstankar i
så måte. Vi treng ikkje gjere ein ting
betre enn godt nok til å tene føremå-
let. Det finst nok ein del Rolls
Royce'ar her og der, når enklare kjø-
retøy kunne gjort nytta.

Ferdig 1.mai
—  Rapporten er like om hjørnet?

—  10. februar var rapportene frå
alle lokale arbeidsgrupper ferdige.
Den sentrale arbeidsgruppa går så
gjennom desse, syr dei saman, trekk-

jer konklusjoner, speler kritiske
merknader tilbake, og får eventuelt
nye kommentarar. Det som kjem i
den endelege rapporten vil dermed
ikkje bli særleg overraskande for
nokon.

- Og den blir ikkje liggjande i ei
skuff?

- Garantert ikkje! Det blir lagt opp
til ein klar handlingsplan i rappor-
ten, som skal vere ferdig 1. mai.

Leiaren for arbeidsutvalet i Fase 2-
gruppa, jan Alne, avrundar slik: -
Kan vi vise at vi er like gode eller
helst betre enn dei vi skal konkur-
rera med, har vi dei beste sjansar for
å overleve. Og det skal vi greie!

Ein knallhard  50  kilometer
Slik karakteriserer eit medlem av
arbeidsgruppa arbeidet med Fase 2-
rapporten. Gruppa har eit svært om-
fattande arbeid bak seg, og framleis
står det mykje att før rapporten skal
vere ferdig 1. mai. Ikkje minst har
det vore hardt å måtte reise så mykje
- i tillegg til daglege gjeremål.

- Vi har ein i gruppa som ringer
kvar dag og sjekkar at skiltet på døra
hans er på plass, fleipar dei. — Vi
ville nådd rundt ekvator om vi la
saman det gruppa har reist, seier jan
Alne.

- Og det same om vi hadde lagt
alle papira etter kvarandre, legg
Tron Engebrethsen til.

Fossekallen møtte arbeidsutvalet i
Oslo den første dagen i februar, midt
i ei hard arbeidsøkt. Foruten leiaren,
teknisk leiar ved Vestlands-verkene,
Jan Alne og Tron Engebrethsen, sjef-
ingeniør og representant for admini-
strasjonen i Driftsdivisjonen, møtte
vi Odd Myrvang, leiar for
overføringsanlegg og nettdrift ved
Aura-verkene, Olav Godtland, per-
sonalkonsulent ved Tokke-verkene
som representerer NTL i utvalet, Leif
Vikane, overmontør ved Mauranger

kraftverk, representant for NEKF og
Helge Flaa, økonomi- og organisa-
sjonsrådgivar frå konsulentfirmaet
Hartmark IRAS.

Vi møtte eit samstemt arbeidsut-
val som utfylte og supplerte kva-
randre på ein måte som tyder på
godt samarbeid. Det er ikkje ofte vi
har opplevd å kunne sitere ei seks
mann sterk og talefør gruppe som
eitt intervjuobjekt, men det kan vi
her.

—  Eg vil gi ein særleg honnør til
representane for arbeidstakarorgani-
sasjonane i utvalet, seier Ian Alne.
Dei har konsentrert seg om mandatet
for Fase 2, og jobba ut frå dei same
langsiktige mål som oss andre. For-
handlingar om overgangsordninger
og liknande kjem vi til i neste runde.
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Måling av elektriske og magnetiske
felt på arbeidsplassene i Statkraft:

helsefa re ?
all.

å ulike arbeidsplassar i
Statkraft skal ein nå

systematisk måla dei elek-
triske og magnetiske felta.
Hovudarbeidsmiljøutvalet
(HAMU) har gjort vedtak
om dette. Ein tar sikte på å
avslutte målingane og
offentleggjere resultata ut
på forsommaren, opplyser
sentral verneleiar Tor
Lund.

—  Vi skal gjere bruk av eigen eksper-
tise på området når det gjelder å få
utført målingane. Det er meiningen a
foreta målingar i dei anlegg kor vi
veit vi har dei største måleverdiar.
og det er dette arbeidet eg i felles-
skap med overingeniør Arild Espe-
seth fra Østlands-verkene vil starte
opp med etter vedtaket i HAMU.
— Nå er dei altså blitt skremde?

—  Våre folk har jo jobba i nær-
kontakt med elektriske og magnetis-
ke felt i årevis, utan at vi har spesiel-
le grunner til å tru at dei er meir ut-
sette for kreft enn andre. Men etter-
som dette nå er emne for vitskaplege
undersøkingar. ser vi det som viktig
å få kartlagt kor sterke kraftfelt ein
er omgitt av i kraftstasjonar og andre
arbeidsplassar med høgspenning.

Ingen kan seie noko eksakt
-  Dei skal ikkje kartleggje sjukdoms-
tilfelle?

-  Vattenfall i Sverige driv med
ei kreftundersøking som skal pågå i
10 år, og vi ser ingen vits i å finne
opp hjulet ein gong til. Vi kan dra
full nytte av den svenske undersø-
kinga. Dessutan har vi nær kontakt
med den fremste eksperten på dette
feltet i Noreg, Georg Thommesen
ved Statens Institutt for Strålehygie-
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RE:

ne(SIS]. Han følgjer utviklinga pa
verdsplanet, og kan gi oss konti-
nuerlig oppdatering av kva vitska-
pen veit til tia.

-  Så langt veit ein ikkje. altfor
mye?

~  Nei, ingen kan seie noko eksakt.
Men vi vil gjerne vite inest inogleg
om kva våre folk blir utsette for den
dagen vi eventuelt veit noko meir av
verknadene av elektriske og magne-
tiske kraftfelt. Vi set i gang rnalingar
for å vite korleis terrenget ser ut. Sa
vil vi gjere nye rnålingar om nokre år
for å sjå om terrenget har endra seg.

-  Er folk urolege rundt om?
- Ein skal ikkje sjå bort i frâ ei viss

uro på bakgrunn av at spørsmålet
om ein eventuell helsefare har vore
framme i media dei siste ara. Ho-
vudarbeidsmiljøutvalet tar i alle fall
saka alvorleg. Det er alt gjort ein del
målingar, men dei er ikkje systema-
tiserte. Vi kan likevel seie at må-
lingane i gjennomsnitt viser låge
måleverdiar i forhold til det ein ut-
set seg for ved å bruke barbermas-
kin, sove i vannseng osv. Men mens

elektriske felt blir skjerma av tre.
vegger etc.. går dei magnetiske felta
tvers gjennom deg. Og vi veit for lite
om verknadane av dette.

Ingen grunn til uro
- Veit de om Statkraft-tilsette er
meir sjuke enn andre?

-  Nei. Men vi veit at det er kjørt
medlemmer av fagforbundet NEKF
mot kreftregisteret. og fann faktisk

V

 
- Statkraft-tilsette er ikkje meir sjuke enn

andre  —  trass i at iriange av dei arbeirlr-ri n-er-

kontakt med hggsponning. slar verneleiar 'For
Lund (til venstrejfast. Her fotografert saman

med avdelingsdirektør Espen Ettre (Statkraft)
og dr. philos Georg 'fhanniieseri ved Statens

lnstituttfor Stralelrvgifriitr. Foto: John Petter
Iteiriertseri/Samteto.

mindre førekomst av kreft enn i res-
ten av befolkninga. Eg må understre-
ka at materialet er svært mangelfullt
ut frå ein vitskapleg synsvinkel. sa
ein skal ikkje leggje for stor vekt på
dette. Men det kan kanskje gi ein li-
ten indikasjon om at det ikkje nød-
vendigvis er grunn for stor uro og
nervøsitet kring dette spørsmålet.

~  Så særlege vernetiltak er ikkje
på tale?

—  I HAMU ser vi ikkje behov for
bestemte vernetiltak utover dei vi
har i dag. For folk som jobbar i høg-
spentmaster finnes det vernedrakter
for å sleppe induksjonen. Det er nå
mest for at jobben skal bli litt meir
behageleg —  magnetfeltet slepp ein
jo ikkje unna. Draktene er tungvinte
i bruk, men hindrar sjenerande
gneistar der det er ekstrem induk-
sjon.

Tor Lund har til slutt ei oppford-
ring:  -  Om nokon meiner at det kan
vere samanheng mellom arbeidet og
skavankar dei måtte ha pådratt seg.
vil vi gjerne ha meldingar og s_vns-
måtar om dette inn til Hovudar-
beidsmiljøutvalet.

HØGSPE
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På Nyjordet bustadfelt på Bjørndal
iOslo kjempa folk i fleire år mot

å få den største kraftleidninga i lan-
det over bumiljøet. Dei frykta for
helsa, spesielt til barna, med 420
volt-spenn over området. I  1985  blei
Elvefaret Barnehage i Oslo stengd et-
ter tilråding frå Statens Institutt for
Strålehygiene (SIS). Barnehagen var
plassert nær ei høgspentleidning, og
barna hadde stadig opplevd gneist-
utladingar som både skremde dei og
var ubehagelege.

Desse gneistutladingane var ho-
vedgrunnen til at SlS rådde til at
barnehagen blei stengd. Og det er
svake gneistutladingar. til dømes
mellom ein person og eit netting-
gjerde eller ei takrenne soni folk
først og fremst kan merke direkte
om dei bur nær ei høgspentleidiiing.
Men sjølv om desse kan vere ubeha-
gelege, blir dei rekna for å vere
ufarlege. Det er altså ikkje alvorlege
ting som kreftfare og liknande som
har ført til konkrete tiltak som til
dømes flytting av barnehagar vekk
frå kraftleidningar. Men det er nok
det siste som opptar folk flest, natur-
leg nok.
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Ni kreftundersøkingar
Eventuell samanheng mellom kreft
og bustad nær kraftleidningar er det
til nå publisert tilsaman ni epi-
demiologiske undersøkingar over,
opplyser dr. philos. Georg Thomme-
sen ved SIS. Ei av fire undersøkingar
av kreft hos vaksne [Wertheimer og
Leeper  1982  og 1987) konkluderer
med i gjennomsnitt cirka 40 prosent
fleire tilfelle av kreft i bustader nær
kraftleidningar. Men samanlagt kan
desse fire undersøkingane ikkje pei-
ke på nokon klar samanheng mel-
lom eksponering for elektriske eller
magnetiske felt og kreft.

Av dei fem undersøkingane som
gjeld kreft hos barn, viser to ameri-
kanske og eitt svensk arbeid ein sta-
tistisk signifikant samanheng mel-
lom bustad nær kraftleidningar og
førekomst av visse kreftformer.
Mens alle tre viser større tal for hjer-
nekreft enn i befolkningen elles, er
det dels påvist større og dels mindre
førekomst av leukemi enn hos barn i
trygg avstand frå kraftleidningar.
Grensa for «eksponert» og «uekspo-
nert» synest til dels å vere nokså vil-
kårleg, ifølgje Thommesen. Dei to
øvrige undersøkingane av kreft hos
barn viser ikkje statistisk signifikant
utslag for barn som er meir ekspo-
nerte enn andre.

u" ,

Landsomfattande undersøking
over to år:

 
Lik tendens
Dei epidemiologiske undersøkinga-
ne viser likevel i hovudsak same
tendens, sjølv om den ikkje alltid er
statistisk signifikant, mens inga
fullstendig undersøking til nå viser
motsett tendens. Dette kan styrke
mistanken om ein samanheng mel-
lom bustad nær kraftleidingar og au-
ka førekomst av kreft, konkluderer
Thommesen. Men han seier og at
mistanken om at ein slik samanheng
skuldast felta frå kraftleidningane,
blir svekt av at ein ikkje kan vise til
nokon konsekvent samanheng mel-
lom målte eller berekna magnetfelt
og førekomsten av kreft. Og ein har
heller ikkje nok biofysiske eller fy-
siologiske haldepunkt for at slike
felt skal kunne føre til kreft. Det er
heller ikkje haldepunkt for at dei
elektriske felta kan ha noko å seie,
då dei normalt ikkje gjer seg gjeldan-
de innandørs.

Landsomfattande undersøking
Befolkninga i Østfold er alt med i eit
prosjekt der ein skal undersøkje om
det fører med seg kreftrisiko å bu
ved høgspentleidningar. Det er eit
forprosjekt til den landsomfattande
undersøkinga som Tore Tynes føre-
bur ved Kreftregisteret.

Befolkningsundersøkinga skal gjen-
nomførast i samarbeid med Statis-
tisk Sentralbyrå. Statens kartverk,
El-forsyninga og SIS.

Tynes seier til Aftenposten at det
er eit ope spørsmål om elektriske og
magnetiske felt kan vere opphav til
helseskader hos menneske. Det blir
overført minimalt med energi frå sli-
ke felt til menneskekroppen, seier
han. På overflata av kroppcellene
finst eit naturleg elektrisk felt som
er hundre gonger sterkere enn dei
felta som kan oppstå når vi blir ut-
sette for elektriske og magnetiske
felt utanfrå.

Men Tynes peikar på dei epide-
miologiske undersøkingane som kan
tyde på kreftrisiko. Sjølv om resulta-
ta har vore motstridende, har ein alt-
så funne så mykje grunn til uro at
ein nå set i gang med ei landsomfat-
tande undersøking over to år.

På Nyjordet bustadfelt på Bjørndal i Oslo

kjempa folk ifleire år mot å få den største
kraftleidninga i landet over bomiljøet. Dei
frykta for helsa. Foto: Frode Pedersen/
Aftenposten.
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Kreftfare ved å jobbe på
kraftstasjon?

  

Ill.: Benedicte Aars-Nicolaysen

m du vil ha barn og av ein eller
annan grunn ønsker deg ein son,

kan det vere lurt å ta jobb på ein
høgspent koplingsstasjon. Ei svensk
undersøking frå  1983  viser nemleg at
høgspent-arbeidarar har  20-25  pro-
sent større sjanse for  å  få gutebarn
enn samanlikningsgruppene. Og til-
svarande mindre sjanse til  å  få ei
jente. Greit  å  vite om du gjerne vil ha
eit avkom til å sparke fotball eller å
gå  på  ishockeykampar med. Om du
då vel å sjå bort frå den auka risikoen
for abort eller at det planlagte
avkommet vil få fosterskadar og
kanskje bli alvorleg handikappa. Og
at eventuell fotballaktivitet kan bli
alvorleg hindra av at du sjøl endar
opp med blodkreft.

Farlegare å barbere seg?
Slik kan ein med sans for sensa-
sjonsjournalistikk velje å utleggje
ein del forskingsresultat om risikoen
ved å bli utsett for elektrisk/magne-
tisk stråling på arbeidsplassen. Men
ein kan også velje å sjå på andre un-
dersøkingar, som for eksempel kan
tyde på at kraftstasjonsarbeidarar er
mindre utsette for kreft enn gjen-
nomsnittet i befolkninga. Ein kan for
eksempel hevde at ein utset seg for
større elektrisk/magnetiske spen-
ninger ved å rake skjegget med ein
elektrisk barbermaskin eller sove i  ei
vannseng. Eller ein kan velje å sjå på
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Farl_egare  à  sove

eit represen-
tativt utval av
dei vitskaple-
ge undersø-
kingar som er
utførte til nå
~  og dra den
konklusjon at
resultata er
motstridende
og ikkje gir

grunnlag for å
seie noko sikkert

om at ein kan pådra
seg sjukdomar og/eller

kromosomskader ved ha
ein høgspent arbeidsplass.

Dette siste er då og konklusjonen
til vår kanskje fremste ekspert på
verknadene av elektriske og magne-
tiske felt, dr. philos. Georg Thom-
mesen ved Statens lnstitutt for Strå-
lehygiene [SIS]. Han har nyleg skri-
ve ei utgreiing om moglege helseska-
der og ulemper ved lågfrekveiite
elektriske og magnetiske felt, der
han gjennomgår dei vitskaplege un-
dersøkingane som føreligg til nå.

F osterskader og leukemi
Der finn vi blant anna dei heller
alarmerande forskingsresultata vi
nemnde inleiingsvis. Det var
Nordstrøm og medarbeidarar som i
ein del undersøkingar, offentliggjor-
de i  1983, fann signifikant høgare fo-
rekomst av fosterskader når fedrane
arbeidde i høgspente koplingstasjo-
nar. Og Savitz og Calle gav i 1987 ut
eit oversyn over forekomsten av leu-
kemi i ulike «elektriske» yrke. Over-
synet er basert på 16 epidemiologis-
ke undersøkingar, og viser om lag
fordobla relativ risiko for leukemi i
tre yrkeskategoriar: elektronik-mon-
tørar, aluminiumsarbeidarar og tele-
og radaroperatører. Tolv russiske
rapportar frå  1963-1972  melde og
om endringar i helsetilstanden hos
arbeidarar utsette for sterke elektris-
ke og magnetiske felt, for eksempel i
høgspentstasjonar eller industri med
særleg kraftige magnetfelt. Ni nyare
tilsvarande undersøkingar konklu-
derer derimot med at dei ikkje finn
nokon signifikant skilnad samanlik-
na med kontrollar.

I  vannseng !
Usikre konklusjonar
Dette siste illustrerer problemet eks-
pertene har med å trekke sikre kon-
klusjonar av dei forskingsresultata
ein har fått til nå. Om somme under-
søkingar synest å gi klare indikasjo-
nar, kan andre undersøkingar av
tilsvarande forhold peika i andre
retningar.

- 50/50kan ein kanskje seie er for-
delinga av synsmåtane mellom dei
som har forska i dette til nå, seier
Georg Thommesen til Fossekallen.

—  Somme meiner at eksponering
til elektriske og magnetiske felt
inneber ein viss helserisiko. andre
ikkje. Vi treng kort sagt fleire under-
søkingar for å kunne seie noko meir
sikkert. jo fleire undersøkingar, jo
meir kan ein slutte.

Meir forsking pågår
- Blir det forska mye i dette?

- Ute i verda føregår det masse på
dette området nå, både epidemiolo-
gisk og eksperimentelt. Blant anna
er det viktige og omfattande under-
søkingar i gang i Sverige. Og ikkje
minst er det ei svært viktig norsk
undersøking på gang, leia av Tore
Tynes ved Kreftregisteret. Det dreier
seg om ei ny omfattande epidemio-
logisk undersøking som kan gi vikti-
ge indikasjoner, sjølv om verken
denne eller liknande undersøkingar
kan gi det endelege svaret, seier
Georg Thommesen.

Tore Tynes har sidan 15. septem-
ber arbeidd med dette store fors-
kingsprosjektet  i  Kreftregisteret på
Radiumhospitalet. Ein vil undersøk-
je kreftførekomsten ved elektrisk/
magnetisk eksponering, både blant
folk som bur nær høgspentleid-
ningar og grupper som dagleg blir
utsette for elektriske og magnetiske
felt i arbeidet.

Både Sverige, Finland og Dan-
mark er komne lenger i det praktiske
arbeidet med tilsvarande undersø-
kingar. Men om kort tid møtest re-
presentantar for dei fire landa til eit
første planleggingsmøte i Køben-
havn, med sikte på å få til samarbeid
over landegrensene. Tynes ser på
dette som heilt nødvendig om ein
skal kunne gi pålitelege svar på
spørsmåla i undersøkinga. I  1992
skal den vere ferdig.



Tekst og foto: Asbjørn Gardsjord

strålande sommarver besøkte vi
Vestmarka i Bærum tidleg i vin-

ter. Like før Store Sandungen  ~  om
lag midtvegs på den 17 kilometer
lange leidningstraséen mellom Syl-
ling og Hamang - arbeidde eit av dei
fem fundamenteringslaga til opp-
synsmann Tormod Fossli. Helikop-
ter frå Helikopterteneste sto for frakt
av betong og utstyr. Både Rasmus
Tuva  -  veteran på arbeidslaget  —  og
Tor Magne Homleid (innleigd frå
Lier Graverservice] kunne melde om
ideelle arbeidsforhold. I nydeleg ver
med lite snø er det lett å drive funda-
menteringsarbeid. Og stort sett var
det bra fjell.

I alt  63  mastepunkt skal settast
opp. Avdelingsleiar Knut Steinsvik
fortel at alt er godt i rute. Når dette
nummeret av Fossekallen kjem ut,
er om lag 80 prosent av fundamente-
ringsarbeidet fullført, og mastemon-
teringa er kome godt i gang. Line-
monteringa startar etter påske.

Steinsvik seier at det er litt spesi-
elt å bruke helikopter til delar av
dette fundamenteringsarbeidet. —  I
området er det trass alt bra med til-
førselsvegar, men miljø- og naturom-
syn gjorde at vi valde å bruke heli-
kopter.

Med unntak av siste nedføringa til
Hamang, vert den nye leidningen
bygd parallelt med den gamle. Ned
mot Hamang går det på dobbelkurs
på felles masterekke.

Med denne leidningsbygginga vert
det større overføringskapasitet inn
mot Hamang, og det vert større sik-
kerheit for forsyninga til Oslo-om-
rådet. Idriftsetting er fastsett til
1. desember.

— I  nydeleg ver
med lite snø er det

lett å drive funda-

menteringsarbeid,

meiner Rasmus
Tuva  —  veteran pa

arbeidslaget.
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Miljø- og naturomsyn gjorde at dei valde å

bruke helikopter til deler av fundamenterings-
arbeidet på leidingstraséen mellom Sylling

og Hamang -trass i at det her var bra med

tilførselsvegari det området.
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Inntrykk fra Kina:

E"l(.l[
Ved Vidar Bern

jennom Statkrafts
Plandivisjon skal

Norpower gi Kina et tilbud
på konsulenttjenester knyt-
tet til deler av det elektriske
anlegget ved et kraftverk i
Sichuan-provinsen. Dette
ligger vest i Kina, på gren-
sen til Tibet. Kraftverket er
svært stort, 6  x 550  MV  i
installasjon, og det skal lig-
ge i fjell.

Elektroavdelingens le-
der, Vidar Bern, reiste på
kort varsel til Beijing for å
diskutere detaljene i spesi-
fikasjonen av tilbudet. Her
deler han sine inntrykk fra
reisen med Fossekallens le-
sere.

i

Chengdu er en by
med «bare» åtte

millioner innbyg-
gere. Biltrafikken

er stor, sykkeltra-

fikken enda større

og fotgjengermas-

sen er rett og slett
ubeskrivelig.
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et som møter en når man  2  uten
tid til mental omstilling — lander

i Beijing, er menneskemylderet.
Likevel virker alt raskt i pass-og
tollkontroll. En kilde til undring
kanskje, når man for eksempel i New
York må stå to timer i kø for
passkontroll.

Beijing er en enorm by med brede
gater, en betydelig byggevirksomhet
og økende trafikk. Nå vintersdag ved
minus 10 grader, er smoggen fra fy-
ringsanleggene noe plagsom. Noe
savn var det derfor ikke at mitt møte
med den kinesiske hovedstad clenne
gang ble kort. Etter et møte ved Den
norske ambassaden, en rask tur til
den Himmelske Freds Plass (kjent
fra studentopprøret i mai-juni i fjor]
og et besøk i den gamle
keiserresidensen «Den forbudte by»,
vendte jeg nesen mot Chengdu som
er hovedstaden i Sichuan-provin-
sen. Mellom Beijing og Chengdu er
det en avstand på  3 000 kilometer.
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Alle kinesere, bade

kvinner og menn.
er vennlig imøte-

kommende, smi-

lende og svært
høflige, mener

artikkelforfatteren

Fra venstre: Vidar

Bern, Lin og den

allesteds mervæ-
rende tolken Xiao.
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Min utmerkede tolk. Xiao. utlant
av Den norske ambassaden  i

Beijing, hadde forberedt hele møte-
opplegget med ledelsen for kraftsel-
skapet. Dagene gikk stort sett rued  til
møter  i  iskalde rom der lange under-
bukser og genser var nødvendige for
å overleve. Tiden ble knapp. men
noen inntrykk kan jeg da likevel  for-
midle.

hengdu. en by på «bare» åtte
millioner innbyggere. er en her-

lig blanding av gammelt og nytt. En
enorm byggevirksornhet står i kon-
trast til den flere århundre gamle
bebyggelsen som ellers preger byen.
Biltrafikken er stor, sykkeltrafikken
enda større og fotgjengermassen er

rett og slett ubeskrivelig. Med hjertet
i halsen satt vi bak i bilen som raste
frem gjennom massene. Horn. gass
og brems ble flittig brukt. Her var
sykler med hengere med store lass.
og sykler der far. mor og barn hadde
tatt plass. Fotgjengere. høner og hun-
der slepte seg motstrebende tilside.

Det er for øvrig utrolig hva som kan
fraktes på sykkel med henger. Møb-
ler, levende griser bundet på ryggen
og på tvers på baksetet, kurver med
høner. Ia, kort sagt. alt mulig.

Noe som virkelig overrasket meg
var at jeg hver morgen, midt i stor-
byen. ble vekket av hanegal. Fot-
gjengerne kan man dele i to katego-
rier. De «gamle» over cirka 40 år.
kledd i Maodresser, og de unge i
moderne. elegante klær. Sichuan-
provinsen er kjent for sine vakre
kvinner og etter det jeg kunne kon-
statere, var ryktene ikke overdrevet.
Høyreiste. flotte kineserpiker i
trange jeans, høyhelte sko og farge-
rike jakker var et behagelig syn for
en nordmann. Alle. både menn og
kvinner. var vennlig imøtekorn-
mende. smilende og svært høflige.
Moralen er meget høy.

En kveld ble vi fraktet i sykkeltaxi
rundt i gamlebyen. Det var en opple-
velse. Smale smug mellom to-etasjes
hus hvor forretninger. verksteder og
småindustri lå i første etasje. og
familien bodde i andre. Små for-
tausrestauranter der maten ble tilbe-
redt over glødende kull og gjestene
satt på huk og spiste med sine pin-
ner. Luften var fyllt av en lukt av
mat. krydder. kullfyring og mye
annet.
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«Gamlebyen» i
Chengdu er preget
av forretninger.
verksteder og sma-
industri- og ikke
minst de mange
fortausrestriuraii-

ter. Her tilberedes
maten over glø-
dende kull og gjes-
tene sitter på huk
og spiser med
pinner.

en største forandringen i det
kinesiske samfunnet siden sist

jeg var der (to og et halvt år siden),
var så vidt jeg kunne se den vold-
somme forbedringen av vareutval-
get. Her kunne man få kjøpt alt.
utvalget var faktisk større enn her i
Norge. Etter liberaliseringen av øko-
nomien i Kina er det grodd opp et
utall små, private forretninger som
tydeligvis gjør det godt.

Ettervirkninger etter tumultene i
mai-juni i fjor merket jeg ingenting
til. Urolighetene, hvor voldsomme
de enn har vært i storbyene og ved
universitetene, har nok ikke nådd
særlig langt ned i Kinas enorme
menneskehav.

På meg virket det som om Kina er
et land som nå våkner av dva-

len. Om et halvt århundre vil landet
ha muligheter til å bli en økonomisk
stormakt. Må kineserne bare beholde
sitt smil og sin medmenneskelighet!
Og la oss ikke glemme at da vi for
2000 år siden levde i primitive tøm-
merkoier og slo hverandre ihjel for
et godt ord, så produserte dette lan-
det den fineste silke og porselen så
tynt at lyset skinte gjennom. Deres
diktere, malere og lærde ville nok
betakket seg for vårt vikingeliv.
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Milde vintre og
manns  minne

Milde vintre med mye nedbør har
skapt diskusjon også innenfor el-
forsyningen i forbindelse med høy
produksjon og liten avsetning til pri-
vat forbruk. Dessverre bærer den
offentlige diskusjon ofte preg av en
smule historieløshet. I dette innleg-
get viser jeg derfor et eksempel på at
«manns minne» er en dårlig måle-
stokk for vær og klima.

Sør-Norge har hatt det mest eks-
treme vinterværet de siste tre årene.
I Oslo har vi hatt målinger av tempe-
ratur siden 1837. Figur 1 viser mid-
deltemperaturen justert til Blindern
for januar for årene  1938-1989. 1989
var den desidert mildeste i løpet av
disse 152 årene med +2,3°C.  1988
var også mild [+0,6°C), men i  1987
hadde vi den fjerde kaldeste januar-
måned i samme periode (-10,5°C).
Hvem husker det? (Middeltempera-
turen for januar  1990  var +0,8°

Det er også hevdet at fem av de ti
mildeste vintrene dette århundre
har vaert på 1980-tallet. Dette er rik-
tig også for Oslo, men de andre fem
er ikke tilfeldig spredd slik man lett
får inntrykk av. Derimot viser figur 1
at de var enda mer sammenklumpet
rundt  1930.

Figur  2  viser såkalt «glidende 10-
og 30 årsmiddeler for vintertempera-
turen, det vil si at for hvert nytt år
regnes middelet for de siste  10 (30)
årene ut. I figuren er verdiene plottet
for midpunktet i perioden. Hvem
ville trodd at vi i 1980-årene hadde
et «kaldt» vinterklima, altså kaldere
enn gjennomsnittet for  152  år?

30  års kurven demonstrerer tyde-
lig at man i  1920-1930  årene hadde
langt større grunn til å snakke om
mildre vintre og klimaendringer enn
vi har i dag. Men så kom altså krigen
med rekordkulda som «alle» husker.

Hensikten med dette er ikke å ba-
gatellisere drivhuseffekten. Vi vet
nok om hvordan forurensningen vir-
ker på atmosfæren til å ta forskernes
advarsler alvorlig. Men hvilken ef-
fekt vi faktisk har fått, kan ingen ut-
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Figur  1.  Middeltemperatur for Oslo-
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tale seg om før godt ut i neste år-
hundre. Det vi helt sikkert kan si, er
at etter hvert som årene går, øker
sjansen for nye ekstremverdier den
ene eller andre veien. Drivhuseffek-
ten vil kanskje gi oss flere ekstremer
på den milde siden enn på den
kalde.

Svein M. Fikke
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Figur 2. Vintertemperaturen for Oslo  -  Blin-
dern januar  1837-1989.  (Clidende 10- og 30-
års midler).

(Figurene er utarbeidet av Det norske meteo-
rologiske institutt, Klimaavdeiingen).



Havari

På 132 kV ledningen VågåmofOsbu
blåste fire master regelrett overende
i en kraftig orkan 5. februar i år. Ha-
variet skjedde  i  et utsatt område i
nær 1 100 meters høyde.

Siden ledningen ble satt  i  drift for
30 år siden, har vind i seg selv ikke
tidligere vært årsak til havari.

Mannskaper fra ledningsområde 4
sikrer nå ledningen og begynner
opprydding, mens arbeidet med å
reise nye master tar til omkring
1.  mai.

Thorstein Thiseth

]OBDRIVER’N Ved Sima
Det er fortsatt en stund til data-
maskinene overtar vedlikeholdet av
Statkrafts stasjoner, men tiden nær-
mer seg .  .  .

Den 24. januar ble prototypen på
vårt vedlikeholdssystem IOBDRI-
VER overlevert fra leverandøren. Et
av hovedmålene med systemet er
optimalisering av vedlikehold og la-
gerhåndtering. Selve vedlikeholds-
systemet er en videreføring av «Hel-
ledal-systemet», som ble innført fra
1968.  Med det nye edb-baserte sy-
stemet åpner vi for mer tilstands-
styrt vedlikehold, samt enklere opp-
følging, budsjettering og rapporte-
ring.

For mange av de framtidige bru-
kerne blir dette et første møte med
datamaskinen og vedlikeholdssyste-
met. Prosjektgruppen håper selvsagt
på kjærlighet ved første blikk, og et
langt og rikt samliv.

 

Prototypen er nå tatt i bruk ved Si-
ma kraftstasjon i Eidfjord. Der skal
den testes av sluttbrukere i tre må-
neder. Det er den tiden vi har på oss
overfor leverandøren til å godkjenne
funksjonaliteten. I løpet av denne
perioden vil brukerne avdekke
mangler og feil som naturlig vil fore-
komme i en råversjon. Personalet
ved Sima har påtatt seg en betydelig
arbeidsbyrde, og vi blir dem alle
takk skyldig.

Fra sommeren skal systemet tas i
bruk i andre driftsområder. Det på-
går nå betydelig arbeid med innsam-
ling av data som skal inn i systemet
når dette er ferdig. Hvert driftsområ-
de har sin innføringsansvarlige. Dis-
se skal møtes før påske i Eidfjord.
Sammen med prosjektgruppen skal
de klarlegge detaljene rundt det vi-
dere opplegget for opplæring og inn-
føring. I løpet av  1992  skal systemet
være i bruk ved alle Statkrafts sta-
sjoner.

For Prosjektgruppen
Tron Engebrethsen
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Statkraft-lys på
Gressbanen
I disse trange tider, hvor midlene
i Oslo kommune er særdeles vanske-
lig tilgjengelig, har Statkraft gitt et
bidrag som sammen med penger fra
Readys egen kasse og kommunens
nesten tomskrapte ditto, har gjort
det mulig å reise to stykker hardt
tiltrengte lysmaster på Readys ba-
neanlegg, «Gressbanen» Klubben
har derfor et skilt på baneområdet
med Statkrafts logo.

I mangel på sne er det svært
mange mennesker som finner veien
til Gressbanen skøytebane. Det er
den reneste utfart i helgene, og i
flomlyset om ettermiddagen og kvel-
den ellers i uken. På denne måten er
Statkraft med og sprer lys som var-

mer' Dag Øgle
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Reisekontoret i

Statkraft:

Tekst: Aud Berg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

 

nntil august 1989 hadde
Statkraft og NVE felles

reisekontor. Nå har de to
etatene skilt lag, også når
det gjelder reisekontoret.  I
sjette etasje i Middelthuns
gate  29  sitter to unge, smi-
lende damer og betjener
Statkrafts ansatte ved
hovedkontoret når de skal
ut å reise.

tine Sæter og Grethe Andersen er
forholdsvis nye  i  reiselivsbran—

sjen. Stine arbeidet en tid ved Mate-
rialkontrollen i Statkraft før hun
begynte ved Reisekontoret. Grethe er
overflyttet fra Anleggskontoret i
Hokksund. Så begge hadde en viss
kjennskap til bedriften før de ga seg
reiselivet i vold.
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Send  oss
et postkort. da vel  !

Det kan være travle dager på reise-
kontoret, men akkurat da Fossekal-
len var der, var det forholdsvis rolig.
—  Ellers kan det til sine tider bli en
ganske oppvarmet stemning her,
smiler de unge damer.

Reisekontoret har avtale med
NSBs reisebyrå når det gjelder tje-
nestereiser som betales av Statkraft.
Avtalen omfatter planlegging, orga-
nisering og bestilling av transport.
hotell, leiebil og andre ytelser.
Reisekontoret har direkte data/
telefonlinje til reisebyrået.  —  Disse
ytelsene hjelper vi også de ansatte
med hvis de reiser privat, opplyser
Grethe og Stine.

Reiselysten er fortsatt stor i Stat-
kraft. I  1989  ble det behandlet cirka
5300 reiseregninger. Mest på reise-

fot er plan- og driftsdivisjonen.
—  Reisemålene er forskjellige, men

de fleste reiser innenlands. Og er
det Sverige og Danmark, da. Selv om
det også er mange andre reisemål.
sier Stine.

- De ansette i Statkraft er hade blide. hygge-

lige og forstaelsesfulle. 1m-1wr(}r<*lhr’ Ander-

sen og Stine Sæther ved lteisekaiitoret.

Bestill i god!
Grethe og Stine sender en opp-
fordring til de reisende i Statkraft.
Bestill billettene i god tid! Vet man
at man skal reise for eksempel om
en måneds tid, kan det spares bety-
delig ved å planlegge reisen slik at
man i større utstrekning kan benytte
tilslutningsbilletter, og også gruppe-
reiserabatter.

- Og så har vi en bønn til dem
som bestiller billetter gjennom
Reisekontoret. Kom tilbake til oss
med forandringer eller avbestillin-
ger. Det oppstår problemer både for
oss og reisebyrået hvis dette blir
gjort direkte til flyselskaper, reiseby-
rået eller hoteller, sier de to.

- Du må skrive at vi syns de ansat-
te i Statkraft er både blide, hyggelige



og forståelsesfulle. Og overbærenhet
trenger vi i og med at vi ikke er rik-
tig kvitt barnesykdommene ennå,
sier de smilende damer. Og i en
etableringsfase er det forståelig at
det kan oppstå små problemer.

- Men vi møter bare smil og gode
ord, og det skal nok gå bra når vi
kommer skikkelig inn i systemet.

Vi elsker prospektkort!
- Og så setter vi stor pris på om
vi kunne få et kort i posten med hil-
sen fra Svartisen eller Kina, ler Sti-
ne. - Vi elsker prospektkort, bare se
på veggen bak oss. Vi har satt oss
som mål at hele veggen skal bli ta-
petsert med postkort. Vi har en del,
men det er plass til mange flere!

Reisedrømmer har de unge damer
også, og de drømmene går litt lengre
enn til Iostedal og Glomfjord.  —  Oh,
jeg kunne tenke meg Mauritius, for
der er det grønt og varmt. Betakker
meg for Syden med sine brunsvidde
områder, sier Stine. Grethe er ikke
fullt så skråsikker. - En tur til Ame-
rika ville være toppen. sier Grethe.
Men det blir vel neppe slik for de
unge damer som det ble fremført i
en viss cabaret for en tid tilbake, at
de kan reise til Svartisen via New
York.

Trang fødsel
— Vi har hatt en trang fødsel, sier
Geir Taaje, kontorleder for blant
annet Reisekontoret.  —  Dette fordi
ressurstilgangen ikke har stått i for-
hold til etterspørselen av våre tjens-
ter. Kontoret som damene sitter på,
er for lite, idet det kan bli ganske
folksomt her. Brosjyrer og andre ting
som man forventer at et Reisekontor
har, tar også en del av plassen. sier
Geir. Ellers er Geir stort sett fornøyet
med utviklingen av Reisekontoret.

- Vi har nå inngått en avtale med
Europeisk Reiseforsikring om auto-
matisk forsikring av bagasjen på
inntil  10  000 kroner. Og dette er en
meget fordelaktig og praktisk ord-
ning. Så slipper hver enkelt å tegne
sin egen bagasjeforsikring, forteller
Geir.

-  En annen ordning som er på
trappene, er et forsikringsbevis. Vi
mener at den reisende har behov for
et synlig bevis på at han/hun er for-
sikret og at kontaktadresse er opp-
gitt. Dette gjelder da reiser i utlandet
dersom det under oppholdet skulle
oppstå sykdom eller man blir utsatt
for en ulykke. Sykehusopphold og/
eller hjem-transport blir automatisk
dekket av Statkraft, som igjen får
beløpet refundert av Rikstrygdever-
ket, sier Geir.

Kven bestem-
mer i Statkraft?
Med denne tittelen oversendte
Halvor Midtveit et brev til meg
datert 19. august i fjor hvor det var
reist en del spørsmål av prinsippiell
art. Bakgrunnen var en pressemel-
ding som ble sendt ut fra bedriften
11.  august, og hvor det var gitt kom-
mentarer til en rapport utarbeidet av
et utvalg innen partiet Høyre. Midt-
veit purrer på svar gjennom Fosse-
kallen 1/90 og gjentar her spørsmål-
stillingen. jeg må i den anledning
bare beklage at det denne gangen har
skjedd en glipp når det gjelder
behandlingen av henvendelsen og
tar selvkritikk for det. Som en viss
unnskyldning fra min side, må jeg
likevel få lov til å vise til at de spørs-
mål som er reist i forbindelse med
pressemeldingen, allerede har vaert
besvart ved flere anledninger.

Pressemeldingen hadde en uhel-
dig form, noe jeg ble oppmerksom på
og gav uttrykk for ved min tilbake-
komst fra møte på Island den 14.
august. Slike meldinger blir vanlig-
vis vurdert av meg, av stedfortreder
eller sektoransvarlig for det aktuelle
saksområde. Dette skjedde også ved
denne anledning. Kontakt skjedde
også med daværende olje- og energi-
minster i sakens anledning.

Meldingen ble også drøftet i styre-
møte 16. august. Ved den anledning
ble også holdninger og reaksjons-
mønster overfor uttalelsen fra poli-
tiske partier diskutert på prinsippi-

Huldra i
Svartisen?
Eller er det bare Statkrafts geolo-
ger som er blitt tullete etter lange
dager i fjellet? Fin er den i alle fall
denne kalksteinsformasjonen der
den står i grensefjellene mellom
Rana og Beiarn.

Marmorprinsessa som den straks
ble kalt, er en artig kalkstein som er
formet av vann, vind og vær. Og med
en høyde på cirka 1,7 meter kan jo
noen og enhver få assosiasjoner.

Hun er kanskje noe skeptisk der
hun står og ser ned på aktivitetene i
Trollberget, og ikke minst til akti-
viteten under skjørtene hennes. For
der buldrer Statkrafts effektive full-
profilmaskiner frem på sin lange veg
til Glomfjord, Beiarn og Rana.

Tekst og foto: Per Arne Moen

 

elt plan. Det var herunder bred enig-
het innen styret om at Statkraft ikke
skal uttale seg om partienes konkrete
holdninger til ulike saker innen
bedriftens virksomhetsområde.

Med dette som bakgrunn ble det
fra Statkrafts styreformann avgitt
svar til stortingsrepresentant Sverre
Rønningen, som i anledning presse-
meldingen hadde rettet liknende
spørsmål til styreformannen. Svaret
ble også offentliggjort i pressen,
blant annet i Vest-Telemark Blad
den 2. september  1989.  Dette dannet
også grunnlaget for statsrådens svar
på liknende problemstillinger tatt
opp i Stortingets spørretime samme
høst.

I lys av den behandling som pres-
semeldingen er gitt, er det ikke mye
nytt jeg kan bidra med nå. La meg
imidlertid avslutningsvis under-
streke at en restriktiv holdning til
kommentarer når det gjelder uttalel-
ser fra politiske partier ikke nødven-
digvis må medføre at Statkraft skal
avholde seg fra å gi uttrykk for sitt
syn når det gjelder spørsmål av sen-
tral betydning for bedriftens fremtid.
Det må imidlertid trekkes et klart
skille mellom spørsmål av mer gene-
rell art og de som er basert på parti-
politiske holdninger. I den turbu-
lente tid som Statkraft nå gjennomle-
ver, har eksempelvis både jeg og
andre funnet det primært å kjempe
for bevaring av bedriften og utad gi
uttrykk for hvorfor vi mener at
bedriften er «liv laga».

Gunnar Vatten

Administrerende direktør
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Det var før det,
og ikke nå . . .

Før jeg havnet her
på sokkelen min, drev
jeg tunneler. Den gang
var vi mange som gjor-
de det. For en tredve
år siden, da var vi nes-
ten tre tusen som job-
bet på anlegg. I nit-
tentreogseksti drev vi
nesten femogtredve

kilometer tunnel. ja. vi bygde mye
ledning også.

For tredve år siden da var vi nes-
ten tre tusen. Da hadde vi én direk-
tør og en tjue-tredve overingeniører.
De var jo ikke stort flere enn at vi
visste navnet på de fleste av dem.
Ved hovedkontoret var de vel et par
hundre. Og vi var nesten tre tusen.
Men det er jo lenge siden!

Det er mye som er annerledes nå.
Nå er det med stort og sinått iiesteii
tredve direktører. Man sier at alt i alt
så er det omkring fire hundre ved
hovedkontoret nå. Lurer på om det
er noen som vet hvor mange over-
ingeniører det er?

jeg ville ha trodd at da skulle det
være en sånn bortimot en ti tusen
«Kaller» nå. sånne som meg. Men
det er det jo ikke. jeg hørte nettopp
at det var omtrent fem hundre. Det
virker litt rart.

Det minner meg om noe jeg leste

en gang. Det var om den engelske
marinen. I nittenfemten hadde de
over seksti store skip. og de hadde to
tusen som jobbet ved kontorene. I
tjueåtte, tretten år senere. så hadde
de tjue store skip og tretusenfem-
hundre ved kontorene.

Undres hvordan det blir her om
tredve år? Kanskje blir det nesten
tretusen direktører da? ja. også meg
da . . .

Kalle

Songa feriehjem
Hyttestyret melder at i år blir det
ikke påskefeiring på Songa. Trist
melding til de mange som tradisjo-
nen tro pleide legge sin påsketur til
det herlige skiterrenget i traktene.

I forbindelse med rehabilitering
av inntakslukene ved Songa dam.
trenger Tokke-verkene feriehjemmet
til innlosjeringssted.

Songa vil derfor vaere stengt for all
utleie frem til oktober 1990 og fra
mai 1991 og ut året.

Haldis Zeiner
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Svend Foyn dimittert
Sivilforsvarsleder i Statkraft, Svend
Foyn er nå gått over i pensjonistenes
rekker. Ved en enkel og Lihøytidelig
tilstelning i Slemdalsveien 37 takket
bedriften og gode kolleger Foyn for
25 års tjeneste.

Svend Foyn. tidligere major i For-
svaret. begynte sitt virke i Statkraft
som kontorsjef ved Innset-verkene i
1964. Fra  1966  har han vært tilknyt-
tet Hovedkontoret som sivilforsvars-
leder.

e

NEKF strør roser

NEKFs avdeling 90. Rana-verke-
ne. hedret like før jul noen av sine
medlemmer. Sittende foran: Magny
jørgensen. som går av med førtids-
pensjon. Stående fra venstre: Kars-
ten Karlsen fikk NEKFs nål for 25
års medlemskap. Ivar Larsen. Reidar
Beck, Alf Utland og Sverre Lille-

Ved en enkel og

uhøytidelig sum-
menkornst i Slem-

dalsveien 37 tek-
ket Statkraft og go-

de kolleger Svend
Foyn for 25 års tje-

neste i bedriften.

Ved tilstelningen var det samlet
kolleger fra både NVE og Statkraft.
Gaver. blant annet blomster. bilde og
hygrometer. ble overrakt med varme
ord og takkens glede til en kollega
som i 25år hadde tjent bedriften på
en verdig og pliktoppfyllende Inåte.

Til slutt takket Svend Foyn på sin
stillferdige måte for en oppmerk-
somhet som han tydelig fant overras-
kende. men ikke  minst  en omtanke
som han satte stor pris på.

jorunn johansen

bryggfjell som alle slutter etter opp-
nådd pensjon. fikk også en fortjent
oppmerksomhet. jens Hansen og
Lars Larsen ble hedret med LOs 40
års nål.

Fossekallen gratulerer!

Foto: Kjell Arne Bursvik
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Gausdal, Andreas Avdjng. Jostedal-anlegget
Iareid, Finn-Egil Konsulent OAF
jørgensen, Per Overmontør II1T1Set-Verkene
Larsen, Ivar Fagarbeider Rana-Verkene
Lyngstad, Knut Stasjonsleder Rana-verkene
Nilsen, Kjell Yngvar Avctdirektør PB
Wold, Einar Hansen Førstekonsulent AKK

Wærstad, Ian K. Avd .ing DDB

Sluttet:
Almenningen, Ole Erik Avding. jostedal-anlegget
Homme, Tore Driftsarbeider Tokke-verkene
KleftåS, Bjørn Overingeniør Rana-verkene
Knutsen, Trygve Overingeniør PMT

Kvåle, Ion Anleggsleder Iostedal-anlegget
Nygård, Ingebjørn Overmontør Rana-verkene
Sagen, Iorun Førstekontorfullm. ØD
Sjølund, Marianne Førstekonsulent ØØØ
Stalheim, Kjell L. Overingeniør Iostedal-anlegget

Strandabø, Anne Helen Bedriftssykepl. jostedal-anlegget

Dødsfall:
Jensen, Ester
Storrøsten, Per Helge

Førstekontorfullm. PBF
Lærling Aura-verkene
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