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Markedskreftene
tar  over
For en gjesteskribent i Fossekallen
våren  1990  gir temaet seg selv. Det
må handle om overgang til mer mar-
kedsbestemte omsetningsformer i
vår energiforsyning. Selv om Ot.prp.
om ny energilov ikke er kjent når
dette skrives, er signalene fra våre
overordnede myndigheter klare.

Tradisjonelt har kraftomsetningen
~  beskrevet med bred penn - vaert
slik:

- De kommunale distribusjonsverk
har kjøpt fra de fylkesomfattende
energiverk.

- De fylkesomfattende energiverk
har produsert selv og kjøpt fra
Statskraftverkene.

- Statskraftverkene har produsert
selv.

Alle disse transaksjoner har skjedd
til priser og øvrige vilkår fastlagt av
politiske organer ned til siste tiende-
dels øre. Hele systemet har vært mo-
nopolistisk og gjennomregulert fra
ende til annen. Og dette har faktisk
gått ganske bra i mange tiår. Men for
noen år siden begynte det å skje en
del ting:

—  I  1986  falt oljeprisene, og etter-
spørselen etter el slappet noe av.

—  Samtidig fikk vi en Økonomisk
tilstramning her i landet. Det førte
til ytterligere moderat etterspørsel-
sutvikling.
— De siste par år har vi i tillegg hatt
vesentlig høyere tilsig og temperatu-
rer enn normalt, med høyere pro-
duksjon og lavere etterspørsel som
følge.

l denne situasjonen virket ikke de
tradisjonelle omsetningsformene
lenger. Vi opplevde først at en rekke
e-verk dekket inn stigende deler av
sine fastkraftforpliktelser med billig
tilfeldig kraft. Samtidig gikk noen
industriselskap med ledig kraft ut og
solgte denne på mellomlange kon-

Statkraft

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

trakter til Statkrafts kunder og til
Statkrafts kunders kunder. En del
offentlige verk i samme situasjon
fulgte opp på samme måte.

En mer markedsorientert engros-
kraftomsetning var dermed under
full utvikling. Det er i den senere tid
inngått et stort antall kontrakter på
kryss og tvers med industriverk, fyl-
keskommunale og kommunale e-
verk som parter. Prisene er gjerne re-
latert til statskraftpris, og ligger litt
under.

Som dette markedet hittil har ut-
viklet seg, har det utvilsomt bidratt
til en bedre nyttiggjøring av til-
gjengelige kraftressurser. Derimot
har det så langt ikke bidratt til mer
likeverdige tilbud til forbrukerne i
alle deler av landet. Forskjellene har
heller økt. Utviklingen så langt har
gitt noen vinnere - de som har gått
inn i gunstige kontrakter, enten som
selger eller kjøper. Men den har også
skapt tapere. Det gjelder enkelte fyl-
kesomfattende prociuksjons- og en-
grosverk, som har fulgt oppdek-
ningsansvaret innen sine fylker ved
omfattende utbygginger. Men dette
oppdekningsansvaret var en ensidig
forpliktelse, skulle det vise seg. De
kommunale distribusjonsverkene
hadde ikke noen tilsvarende forplik-
telse til å kjøpe bare fra «sitt» fylkes-
verk. Da tilbudet kom fra annet hold
om kraft på gunstigere vilkår, slo de
til, og fylkesverket satt igjen med
dyr, ledig kraft som i dagens situa-
sjon vel bare kan omsettes på tilfel-
digkraftmarkedet til bunnpriser.
Inntektssvikten må de søke å ta inn
ved å svinge øksa over kostnadene,
eventuelt ved å realisere produk-
sjonsanlegg som skulle ha sikret
dem en lys framtid, og ved å øke pri-
sene til de deler av fylket som ikke
har noe valg, og det gjelder ofte de
perifere strøk.

En annen stor taper så langt er

Vår gjesteskribent denne gong er Erling Die-
sen, generaldirektøri Norges vassdrogs- og
energiverk (NVE).

Statkraft. Fra 1. mai mister Statkraft
en stor del av sitt salg. Dette skyldes
som nevnt at en del av statskraftav-
tagerne, eller disses avtagere igjen,
har utnyttet situasjonen på det alle-
rede aktive engrosmarkedet og skaf-
fet seg kontrakter på gunstigere vil-
kår. Statkraft har i dagens situasjon
ingen mulighet for å svare slike kon-
kurrenter, men er bundet på hender
og føtter. Et helt nødvendig ledd i en
overgang til en mer markedsbasert
kraftomsetning, må være å gi Stat-
kraft den samme handlefrihet i eng-
rosmarkedet som de øvrige private
og offentlige aktørene allerede har.

La meg samtidig advare mot de
forslag som har vaert reist om å dele
Statkraft i mindre, regionale verk.

For Staten vil det medføre store øko-
nomiske tap, uten at jeg kan se at
andre norske interesser vinner på
det. Grunnen til oppdeling skulle
være uheldig markedsdominans fra
det store Statkraft. La et fristilt
Statkraft få prøve seg i markedet
noen tid, så kan vi siden evaluere re-
sultatet. En oppsplitting av Statkraft
er en altfor alvorlig sak til å gjen-
nomføres på basis av rene, teoretiske
skrivebordsbetraktninger.

Synspunkter i artikler og innlegg står
for forfatterens egen regning, og repre-
senterer ikke nødvendigvis etatens syn.
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Oms1agsb1'1de:H1'stor1'en om Statkraft er ikke
bare solskinn. Det er også historien om drifti-
ge og flinke folk som kunne sitt håndverk.
Bildet viser håndboring ved Dalen-anlegget
(Auraji 1914.

Friske nyheter

Onsdag 2 l . mars i' år kunne journalist Jan Stedje i Bergens Tidende
fortelle si'ne lesere at Statkraft skulle slankes i distriktene. Dietten besto
delvis av en reduksjon av mannskapet i våre ni driftsområder. Da sa-
ken samme morgen ble referert i NRK-Dagsnytt var meldingen blitt
følgende: Statkraft kommer til å redusere antall ansatte for å spare
opp til  90  millioner kroner årlig. Det ble presisert at alle de ni driftsom-
rådene måtte ta sin del av innsparingene.

Utgangspunktet for disse friske morgennynetene skal visstnok na
vært en artikkel i' Fossekallen. Jeg slår nerrned fast: Dette lgennerjeg
ikke noe till Riktignok nar vi presentert bedriftens interne arbeid med
innsparinger i' Driftsdivisjonen  -  et arbeid vi for enkeltnets skyld nar
kalt Fase  2.  Fase 2 er et ledd i S tatkrafts generelle bestrebelser på å
nolde utgiftene nede - et arbeid som for tiden pågår i alle divisjoner
og staber. l-lvorvidt dette vil føre til en reduksjon av antallet ansatte i
enkelte driftsområder, er det for tidlig å si noe om. Fase Z-utred-
ningen blir nemlig ikke klar før tidligst i slutten av mai. Dette var det
som sto i forrige nummer av Fossekallen.

Kjære Jan Stecye: Lær deg å lese i'nnenadl Og mens vi er inne på
det- kravet om reduserte kostnader er ikke pålagt oss av regering og
storting, slik du skriver. Det er noe vi nar pålagt oss selv. Det må vi
nemlig nvis vi fortsatt vil være det effektive redskap for myndighete-
ne innen energiforsyningen, som vi' er ment å skulle være.
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Betydelig gevinst veci opprustning og enØk:

JA  til
5%-programmet!

et  såkalte 5%-program-
met har fått fete over-

skrifter i det siste. Dette skyl-
des ikke minst Kværners in-
teresse i saken. Kværner ser
her en mulighet til å opprett-
holde sysselsetting og verdi-
full kompetanse gjennom
opprustning av kraftverk på
den maskintekniske siden.
5%-programmet er imidlertid
mye mer, noe artikkelforfat-
teren her gir uttrykk for. Det
gjør ikke saken mindre spen-
nende.
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Hvor mye mer kraft kan vi hente
ut fra vårt eksisterende vann-

kraftsystem? Dette spørsmålet er det
mange som stiller seg i dag. Ansla-
gene for et økonomisk innvinnbart
potensiale ligger i området mellom 5
og 10 TWh/år.  I  dette regnestykket
har man forutsatt at det blir gjen-
nomført tiltak for å redusere vanntap
og falltapp, at turbiner og generato-
rer blir utbedret, at tap i hoved- og
fordelingsnettet blir redusert og at
systemdriften blir bedret.  I  hovedsak
omfatter dette tiltak som ligger
innenfor gitte konsesjonsbetingelser.

Det ligger også et betydelig poten-
siale i opprustning og utvidelse av
eldre anlegg. NVE har anslått dette

 
 

 

Det er særlig på det
maskintekniske områ-
det at en opprustning
av våre kraftverk vil
kunne gi gevinst. På
vannkraftsiden i dag
er dette et spesielt ut-
satt område for ned-
trapping og avvikling.
Kværner er derfor me-
get interesset i 5%-
programmet. Foto:
Per-Anders Rosen-
kvist.
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Ved lngvald S. Haga

til 8,5 TWh/år. Deler av dette er in-
kludert i de foran nevnte vanntap,
falltap, turbiner og generatorer, men
en stor del kommer også i tillegg.

Det arbeides kontinuerlig med for-
søk som skal gjøre det mulig å inn-
vinne disse kraftmengdene. Noe av
kraften kan innvinnes med basis i
de kunnskaper vi har i dag. Vil vi ha
mer enn dette, må det FOU-tiltak til
for å gi bedre grunnlag.

Samordnet FOU-program
Hva må vi gjøre for å få ut mer kraft
av eksisterende system? For å få en
raskere fremdrift og en klargjøring
av mulighetene på dette området,
tok vannkraftbransjen høsten  1989
initiativ til et samordnet FOU-pro-
gram. SINTEF, representert ved EFI,
NHL og Strømningslaboratoriet tok
på seg oppgaven å utarbeide et slikt
programforslag. Samtidig opprettet
man en brukergruppe med represen-
tanter fra el-forsyningen, forvalt-
ningen og industrien. Slik ønsket
man å sikre brukernes interesser når
programmet skulle utarbeides.

Den 3. mars i år ble et program-
forslag med tilhørende foreløpige

prosjektbeskrivelser lagt frem. Dette
markerte slutten på første runde i
programutformingen.

5%-programmet
Programmet inneholder forslag til
prosjekter på de områder der poten-
sialet for effektivisering er størst.
Det er forholdsvis omfattende, og
det er ikke foretatt noen avgrensning
av oppgavene i forhold til det arbeid
med energieffektivisering som i dag
foregår innenfor mange organisasjo-
ner og bedrifter. Men det er selvføl-
gelig meget vesentlig at arbeid som
allerede er i gang innenfor disse mil-
jøene, blir koordinert med SINTEF-
programmet.

-Gjennom opprustning og enøk

ved våre kraftanlegg vil det
sannsynligvis være mulig å

hente ut  5  prosent mer kraft
fra eksisterende vann-

kraftsystem. Program-
met vil gi tilgang på

ren energi og et bety-

delig antall
arbeidsplasser.

mener plan-
direktør

Ingvald S.
Haga.

Programmet har fått arbeidstitte-
len «SC/o-programmet». Dette for å
vise at man har satt seg som mål å
hente ut 5 prosent mer kraft fra ek-
sisterende vannkraftsystem. Dette
tilsvarer 5 TWh/år, som tilsvarer en
investering på  18  milliarder kroner
ved utbygging av ny vannkraft. Og
vurderer vi dette etter dagens stats-
kraftpris, vil den kapitaliserte ver-
dien ligge på rundt 10 milliarder
kroner. Kostnadene for tiltak innen
5%-programmet vil etter all sann-
synlighet ligge under disse nivåer
dersom det gjennomføres et målret-
tet forskningsprogram for å sikre
størst mulige gevinster.

Gjennomføringen av FOU-pro-
grammet er anslått å koste cirka
300 millioner kroner, fordelt over
en periode på fire-fem år.

Tokke-eksempelet
Parallelt med SO/o-programmet har
Statkraft arbeidet med en strategi og
handlingsplan for videre enøk-
innsats ved egne anlegg. I dette ar-
beidet ble det blant annet foretatt en
vurdering av mulighetene for økt
kraftuttak fra Tokke-verkene. Tokke-

verkene ble i denne sammenheng
valgt som et regne-eksempel. Vurde-
ringen av Tokke har bekreftet at det
bør være mulig å hente ut en gevinst
på fem prosent fra dagens produk-
sjonssystem

Statkraft og Kværner etablerte i ja-
nuar i år en prosjektgruppe som
skulle gå gjennom Tokke-materialet.
Denne gruppen kom til at man sann-
synligvis kunne vinne inn  80  GWh,
i hovedsak ved maskintekniske til-
tak. Kostnadene for de nødvendige
tiltak ville ligge under  1  kr./kWh/år.
Dette ligger langt under kostnadene
for å bygge ut ny kraft. Bygningstek-
niske tiltak ble imidlertid ikke vur-
dert lønnsomme.

I neste fase vil arbeidet med 5%-
programmet i hovedsak være rettet
mot en detaljering av prosjektfor-
slag, koordinering og organisering
mot allerede igangsatte aktiviteter
og finansiering av FOU-virksomhe-
ten.

Statkraft vil samtidig opprette en
intern prosjektgruppe som skal se
nærmere på hva som kan gjøres på
våre egne anlegg.

Ren energi og
mange arbeidsplasser
Det er mange forhold som tilsier en
betydelig innsats på disse program-
mene. Med støtte fra en konsentrert
og målrettet FOU-virksomhet, synes
det å være mulig å skaffe nye kraft-
tilskudd uten eller med minimale
miljøkonsekvenser til kostnader som
under alle omstendigheter ligger un-
der kostnadene for ny utbygging. Vi
skaffer dermed ren energitilgang
som kan erstatte andre miljøbelas-
tende energibærere. Gjennomførin-
gen av tiltakene vil dessuten gi
grunnlag for en betydelig sysselset-
ting, ikke minst innenfor det mas-
kintekniske området. På vannkraft-
siden i dag er dette et spesielt utsatt
område for nedtrapping og avvik-
ling.

Kompetansen
Det er hele tiden forutsatt at den
konkrete gjennomføringen av pro-
sjektene skal løpe parallelt med
gjennomføringen av FOU-program-
met. Begge dele vil bidra til å opp-
rettholde verdifull kompetanse in-
nenfor de fleste områder av vann-
kraftutbygging. Dette må være et
vektig argument i en tid da vi søker
oss ut i verden. Vannkraftteknologi
er åpenbart et område som ligger
særdeles godt til rette for internasjo-
nal markedsføring.
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Hytteinnbrudd sees fra lufta:

Mikrofly på  tyvjakt
Tekst  og foto: Ole  Magnus  Rapp

ovbrytere på fjellet bør
passe seg. Nå kan hyt-

teinnbrudd  og lignende bli
sett fra lufta. Mens NATO
overvåker nordområdene
med sitt avanserte AWACS-
fly, bruker Statkraft Alta Mik-
roflyklubb for å passe på sine
hytter.

5 FOSSEKALLEN NR.  3-90

tatkraft har de siste årene vært
plaget med innbrudd og rasering

i sine mange fjellhytter.  Nå  går de
utradisjonelle veier, og har engasjert
Alta Mikroflyklubb til å passe på de
mest utsatte hyttene.

Mikroflyet kan lette og lande  på
svært liten plass. Det kan også fly
langsomt, og fra luften kan flyveren
se om noen har brutt seg inn i hytte-
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ne. Inspeksjonen av 6-7 hytter over
et stort område er gjort  på  kort tid.

Viktige hytter
Statkraft har en rekke hytter ved si-
ne kraftledninger. Hyttene er i bruk
av arbeidere som reparerer ledninge-
ne eller er  på  de årlige inspeksjone-
ne. Når det oppstår feil, må  repara-
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Klart for hyftteovervåking. Birger Mannsverk
er blant klubbmedlertttiiene som skal passe

på Statkrofts hytterfro lujtu. Driftsbestymer

Audun Hustoft /t.v.) og ledningsmester Sig-

mund Albrigtsett håper det blir slutt på ltyt-
teinnbrudd og rasering.

tørene ut i allslags vær. En rekke
ganger har hyttene vært gode å ty til
når vinterstormene har rast som
verst. Hyttene er av enkel standard
med fire køyer, oljeovn og kjøkken-
benk.

-Ubudne gjester ødelegger stadig
hyttene våre, sier ledningsmester
Sigmund Albrigtsen ved Alta-verke-
ne. -Noen ganger er alt som er løst

inne i hyttene, blitt stjålet. Vi har og-
så eksempler på at alt som kan knu-
ses, er knust.

Innbrudd et problem
-Vi vet ikke hvorfor enkelte vil ra-
sere. Men for oss er det et problem

at hyttene er ødelagte når vi trenger
dem, sier han.

-lngen av våre hytter ligger ved
scooterløyper, så all ferdsel til hytte-
ne bryter også reglene for motorferd-
sel i utmark, sier driftsbestyrer Au-
dun Hustoft ved Alta-verkene. Han
har nå undertegnet en avtale med
Alta Mikroflyklubb om at de skal
passe på hyttene. Fra lufta kan de se
om det er spor ved hyttene. De kan
også se om noen har brutt opp de
låste dørene og vinduene.

Ser det meste
-Vi ser det meste fra luften, sier
sekretær Birger Mannsverk i Alta
Mikroflyklubb. -Vi kan få til en ef-
fektiv kontroll. Vi kan notere ned
nummer eller fotografere kjøretøy
som er parkert utenfor hytta. Dette
kan om nødvendig politiet bruke
som bevis.

Mannsverk er glad for avtalen
med Statkraft. -Vi er  15  flyvere i
klubben, og vi disponerer to mikro-
fly. Hver flyver må ha et visst antall
timer i året, og det er flott å kunne

gjøre nytte, og samtidig tjene noen
kroner på flyvningen.

Avtalen mellom Statkraft og mik-
roflyklubben er en prøveordning.
Inspeksjonen av hyttene skal foregå
frem til våren, så vil man vurdere
ordningen. Det kan også komme på
tale å la mikroflyverne få inspisere
ledningsnettet, for å finne feil og
mangler.

-Noen smiler av vår avtale. Mon
vi er ikke redde for å gå utradisjonel-
le veier, sier ledningsmester Albrigt-
sen. -jeg husker godt da Statskraft-
verkene tok i bruk helikopter for
første gang. Mange lo av oss. Nå er
helikopteret uunnværlig i mye av
vårt arbeid.

Skadefritt år på Engabreen

Tekst og foto: Gudrun Barland
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Året 1989 var skadefritt for Svart-
isen-anlegget på Engabreen i Meløy.
Dette er bra når det gjelder anlegg. I
tillegg til anlegget på Engabreen kan
Statkraft vise til skadefrie service-
avdelinger på Svartisen-anleggene
som helhet.

- Vi har lite skader i det hele tatt

på Svartisen-anleggene, sier vernele-
der Ian Mikaelsen.

Sykefraværet er også lite, bare 1,7

ms

Oppsynsmann Bjørn

Andersen, tillitsmonn

Svein Iohonsen og re-

porotør Harold Iocob-

sen tok del ifeiringen
av de gledelige skade-
tallene ved Svartisen-
anleggene.

prosent. Flere av dem som jobber på
anlegget, mener dette har sammen-
heng med det gode miljøet der.

De gledelige tallene ble feiret med
bløtkaker, kaffe og slusk-diplom til
anleggsarbeiderne.

Oppsynsmann Bjørn Andersen,
tillitsmann Svein Johansen og repa-
ratør Harald jacobsen deltok i fei-
ringen.
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Militær  «dramatikk» i Torbudalen:

Operasjon Bandvogn
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Tekst og foto: Jan B. Nielsen

nesten to måneder ble
Aura-verkenes nye band-

vogn til en verdi av én million
kroner stående på bunnen av
et lslagt tjern  i  Torbudalen
mellom Osbu og Aursjøen.  I
midten av februar  i  år ble den
imidlertid trukket opp av
gjørma. Det markerte slutten
på en tre dagers «militær-
øvelse» der engelske ingeni-
ørsoldater og mannskap fra
bygningsavdelingen ved
Aura-verkene samarbeidet
om oppgaven.

8 FOSSEKALLEN NR. 3-90
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Like før jul i fjor var Håkon Bugge,
Ian Sæther og Gunnar Vollan på

veg til Aursjøen. Før de kjørte ut på
tjernet, vurderte de isen som sikker.
Tjernet har vært benyttet som vinter-
veg i over tjue år, uten at det har
skapt problemer. Slik var det ikke på
denne turen. Vel 40 meter fra strand-
kanten brast isen, og bandvogna
begynte å synke. Normalt skal en
slik vogn holde seg flytende en
stund, men hengeren som er en åpen
plattform, førte trolig til at vogna ble
trukket ned. Alle de tre kom seg ut
uten vanskeligheter og tok seg inn på
fast grunn. Deretter var det bare å ta
beina fatt tilbake til Osbu og tauba-
nen, en spasertur på vel én time.
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Det gikk med en god del dynamitt da det
skulle sprenges råk i den en meter tykke isen.
Den norske liaisonoffiseren, løytnant Langset
(t.h.) og Ian Sætherfra Aura-verkenes byg-
ningsavdeling, gjør klar en lading.

Uventet assistanse
Det ble tidlig bestemt at vogna skul-
le heves, men skulle det skje vin-
terstid, måtte man ha hjelp av et
stort helikopter. Nedflyvningen måt-
te bli rask hvis man skulle unngå
frostskader. Dette ville bli så dyrt, at
man bestemte seg for å vente til vå-
ren for så å bruke landverts trans-
port.

Isfjorden var på den tiden opp-
holdssted for 59 Independent Com-
mando Squadron Royal Engineers.
Dette er en avdeling britiske inge-
niørsoldater som regelmessig har
vinterøvelse i Norge. Avdelingen ble
kjent med hva som var skjedd med
Aura-verkenes bandvogn, og så her
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De britiske dykkerne
oppholdt seg det mes-

/ te av dagen i issørpa,
og de hadde en stri

- tørn med å rydde un-
na ismassene. Dette
måtte til,  skulle  man
unngå at vogna ble
stående fast.

I/ UNE
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Etter noen timers inn-
sats begynte nianiiskti-
pene å se resultater av
strevet. Vogna riærnier
seg land.
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en mulighet til et ypperlig øvelses-
oppdrag. At avdelingen selv bruker
bandvogner under øvelsene i Norge,
reduserte ikke nytteverdien av
oppdraget. Gjennom den norske
liaisonoffiseren, løytnant Langset,
tilbød avdelingen å heve vogna og
transportere den ned til Aura-verke-
nes verksted på Sjølseng kostnads-
fritt.

Nøye planlegging
Tilbudet ble naturligvis akseptert,
og onsdag den 25. januar i år dro en

Endelig oppe. Vogna tømmes for is og gjør-
me. Ian Sæther og Håkon Bugge (i sivil) var
med på turen da vogna gikk gjennom isen.
De deltok også i redningsoperasjonen.
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Ian Sæther (av) og Gunnar Vellan sammen
med dykkerne og bergingsmenn fra den
engelske íngeninøravdelingen.

.7" “V A

.æg
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gruppe soldater på rekognosering i
fjellet. De saget seg gjennom en halv
meter tykk is og sendte dykkere ned
for å kartlegge situasjonen. For øvel-
sens skyld ble tre dykkere sendt
ned, en ad gangen. Vel oppe igjen
måtte de hver for seg tegne en skisse
av bandvognas plassering og komme
med forslag til hvordan man best
skulle få den opp igjen. Dykkerne
oppdaget at vogna stod skrått med
fronten begravet i mudder på cirka
10 meters dyp. Tilhengeren stod på
cirka 7 meter. Dette gjorde det umu-
lig å heve vogna med helikopter.
Den måtte trekkes opp med vinsj.

Mandag 12. februar startet inge-
niøravdelingen fra Lesja med to
bandvogner og en tank for å ta seg
inn til havarístedet ved Øygardsset-
ra. Transporten var ikke problemfri.
Både tanken og den ene bandvogna
måtte returnere på grunn av skader.

Avdelingen som besto av fem dyk-
kere, to bergingsmenn og en kokk,
kom omsider fram til Osbu-messa,
hvor de bodde under operasjonen.
Inne ved tjernet reiste de et stort telt
som var oppvarmet hele dagen. Det-
te av hensyn til dykkerutstyret og
soldatene som måtte skifte til
vanlige klær etter å ha oppholdt seg i
isvannet i lengre tid. Teltet var også
tenkt brukt som garasje for band-
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vogna for å forhindre at noe frøs i
stykker når den kom opp av vannet.
Man måtte forutse sterk kulde.

Kald fornøyelse
Torsdag 15. februar skulle vogna
opp. Dagen begynte med at det ble
sprengt en skikkelig råk i isen, som
nå var blitt en meter tjukk. Dykkere
hadde vært under isen og festet en
trekkwire til hengeren. Ved hjelp av
vinsjen på den britiske bandvogna
fikk man trukket den sunkne vogna
løs fra mudderet og mot land. For å
unngå at den britiske trekkvogna
skulle vinsje seg ut i vannet, ble den
festet med Wire til en bolt som var
boret ned i en stor stein inne på
land.

Etter hvert som vogna kom til
overflaten, hopet det seg opp ismas-
ser foran den, og de britiske dykker-
ne som hele tiden oppholdt seg ne-
de i issørpa for å rydde vegen, hadde
en stri tørn.

På grensen av det mulige
Ved fjortentida var vogna endelig på
tørt land der den ble lenset for is og
gjørme. Drivstofftankene ble plukket
av. Alt som kunne tas ut, ble fjernet
for å gjøre trekkvogna så lett som
mulig før helikoptertransporten ned

til Sjølseng. Hengeren ble koblet fra,
og fraktet ned til Sjølseng av det bri-
tiske Sea King helikopteret. Deretter
var turen kommet til selve trekkvog-
na. Før den kunne transporteres

ned, måtte beltene tas av. Vekten
måtte reduseres mest mulig. Da heli-
kopteret returnerte, hadde det driv-
stoff til å vente bare i ti minutter, og
da fant man ingen annen utveg enn

å gripe til motorsagen og kappe bel-
tene. Selve transporten gikk godt,
selv om tyngden av trekkvogna lå på
grensen av det helikopteret kunne
klare.

Happy ending
Etter at vogna var kommet ned til
verkstedet, ble den renset og pusset
opp. Motoren har allerede vært star-
tet, og den fungerer. En del skader
på karosseriet og instrumentene må
utbedres, men verkstedfolket mener
den vil være i orden igjen i løpet av
et par uker.

For de britiske soldatene som gjor-
de jobben, ble dette en virkelighets-
nær øvelse. Resultatet har de all
grunn til å være fornøyd med, og et-
ter eget utsagn har de selv høstet go-
de og nyttige erfaringer fra Opera-
sjon Bandvogn. I tillegg har de na-
turligvis fått mye god PR.

I
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Friere marked på kraftsektoren?

Konkurranse
er  sunt!
lntervjuer: Mette Kjeldsberg

eg har ingen tro på  at  mar-
kedskreftene alene kan

løse alle våre problemer, men
et friere kraftmarked vil nok
ha svært positive virkninger.
Jeg tror et slikt marked vil
tvinge seg frem uansett. Dette
sier driftsdirektør Ola Gunnes
til Fossekallen.

-Det er viktig at Statkraft
blir tilpasset den nye mar-
kedsituasjonen, mener Gun-
nes. Skal vi i det hele tatt
kunne delta på markedsplas-
sen, må vi få en friere stilling i
forhold til de sentrale myn-
digheter.

-Konkurranse er sunt, også
for Statkraft. Et friere marked
vil stille store krav til oss. Men
det vil også gjøre vår virksom-
het mye mer spennende, slår
han fast.

Fossekallen nr. 11/1989 [side 15]
gjorde Edvard Lauen seg til tals-

mann for en mer markedsorientert
kraftforsyning. Svar på tiltale fikk
han av Torbjørn Sletten i neste num-
mer av bladet (nr. 1/1990. side 19).
Markedsprofetier à la Lauens ville
Sletten betakke seg for. For en del av
oss er «markedsdebatten» litt van-
skelig å følge, og vi har derfor spurt
driftsdirektør Ola Gunnes i Stat-
kraft: Hva betyr egentlig «markeds-
prinsipp for avsetning av elektrisk
kraft»?

-Med et marked forstår vi gjerne
et sted hvor kjøper og selger av en
bestemt vare møtes. Ved forhand-
linger etableres det så en pris slik at
alle varer blir solgt. For avsetningen
av elektrisk kraft ville et slikt mar-
ked bety at kraftprodusentene og
brukerne av kraften har direkte kon-
takt og drøfter seg frem til kraftpri-
sen.

-Slik er det ikke i dagens Norge,
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legger Gunnes til. Hos oss er kraft-
prisen politisk bestemt, den regule-
res blant annet gjennom Stortingets
fastsettelse av statskraftprisen. Vi
spør ikke kundene våre om hva de
er villige til å betale for kraften. Det
er det opp til myndighetene å avgjø-
re.

Røster fra mange hold har i den
senere tid hevdet misnøye med den-
ne ordningen, som man mener er li-
te effektiv og dermed dyr. -Ieg tror
ingen idag er uenig i at vi må få en
friere markedsdannelse innen kraft-
forsyningen, sier Gunnes. -Uenighe-
ten ligger i hvor langt vi skal gå.

El-forsyning er infrastruktur
-De dager hvor kraftprisen blir poli-
tisk bestemt er talte, mener han. - Et
friere marked for kraft vil tvinge seg
frem uansett. Da er det viktig å beva-
re fatningen, for et helt fritt marked
uten restriksjoner vil etter min me-
ning ikke sikre stabile forsyningsfor-
hold. Og det er vi helt avhengig av.
El-forsyning er tross alt en del av
landets infrastruktur  —  som telegraf,
post, veger og lignende. Kraften er
en forutsetning for stort sett all an-

i-L-L.,«r"

-lngen er i dog uenig i ut vi må få en friere
markedsdannelse innen kraftforsyningen.
mener driftsdirektør Ola Gunnes. -Uenighe-
ten liggeri hvor langt vi skal gå. Foto: Svein
Erik Dahl/Somfoto.

nen virksomhet i vårt samfunn  —
ikke en vare som du kan la være å
kjøpe hvis du ikke har råd til den.

Vi tenker oss et fritt marked med
helt fri prisdannelse. Et fordelings-
verk i et grisgrendt strøk. Ola Nord-
mann  i  Øvrelia vil gjerne ha elektri-
sitet til småbruket sitt. Her ville nok
han Ola være ille ute i et helt fritt
marked, mener Gunnes, -fordi det
vil være dyrt å skaffe frem kraft til
Øvrelia, og fordelingsverket vil ha
liten interesse i å selge kraft til
tapsbringende priser.

El-forsyning
er distriktspolitikk
Bosetningsmønsteret i Norge be-
tinger ifølge Gunnes at vi opprett-
holder en viss politisk styring med
kraftforsyningen. Landets industri-
struktur stiller imidlertid også spe-
sielle krav til energiforsyningen, slår
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han fast. —Da tenker jeg ikke bare på
utsatt småindustri i mindre lokal-
samfunn. Det særnorske ved vår in-
dustri er at den er spredd over det
ganske land, men samlet i mindre
samfunn bygget opp rundt store
hjørnesteinsbedrifter. Denne indu-
strien, som svært ofte er kraftinten-
siv, er en sentral del av vår distrikts-
politikk, og det sier seg selv hvor ve-
sentlig el-forsyningen er i dette bil-
det. En rask omstrukturering her er
etter mitt syn hverken ønskelig eller
mulig, så innen overskuelig fremtid

vil nok politikerne fremdeles ha
innflytelse på betingelsene for kraft-
forsyningen på dette feltet.

Når dette er sagt, mener Gunnes at

tiden helt klart er inne for en opp-
myking av et til dels stivbent system
for kjøp og salg av kraft.

Ny utbygging må sikres
-Som sagt tror jeg et friere marked
vil kjempe seg frem uansett hva
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man mener om saken. Men sørger
vi for skikkelige rammebetingelser
for dem som skal delta i et slikt
marked, tror jeg hverken Ola Nord-
mann eller norsk industri vil bli
skadelidende. Snarere tvert imot.
Alle vil tjene på at den enkelte bru-
ker får tilpasse el-forsyningen bed-
re til sitt eget behov - både med
hensyn til kvalitet [leveringssikker-
het) og pris, mener Gunnes.

-En av forutsetningene for et frie-
re kraftmarked må imidlertid være
at når prisen på kraft stiger til et ni-
vå som nærmer seg kostnaden for å
skaffe ny kraft, så må det skaffes
ny kraft, legger driftsdirektøren til.
-Bygger vi da ikke ut ny kraft eller
skaffer kraft på annen måte, vil
prisene fortsette å stige, og det vil
oppstå kraftmangel, hevder han.

-Når våre vannkraftanlegg etter
hvert blir nedskrevet, vil de kunne
bli veldige økonomiske melkekuer
for produsentene. Det er da en fare

\
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for at disse kan fristes til ikke å in-
vestere i ny, dyr kraftutbygging. Et
fritt markedssystem vil etter min
mening ikke automatisk sikre ny
utbygging, og derfor bør de som vil
delta på produksjonssiden i et slikt
marked, få plikt til å skaffe ny
energi når prisene gjør dette økono-
misk forsvarlig. Dette mener jeg er
viktig ut fra at elektrisitet er nød-
vendig infrastruktur og ikke en
vanlig konsumvare som man kan
avstå fra hvis den blir for dyr.

Et «frikonkurransesystem»
Hva slags kraftmarked ser så drifts-
direktør Ola Gunnes for seg i  tiden
som kommer? -Et ideelt marked er
et marked med mange kjøpere og
selgere der ingen er så store at de
hver for seg kan påvirke markedet.
jeg kan vanskelig se at denne model-
len er brukbar innen vår el-forsy-
ning. Med en andel på 20 prosent av
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Norges industristruk-
tur stiller spesielle
krav til energiforsy-
ningen. Det meste av
industrien er spredd
over det ganske land,
men samlet i mindre
samfunn bygget opp
rundt store hjørne-
steinsbedrifter. Denne
industrien er en viktig
del av vår distriktspo-
litikk, og det sier seg
selv hvor vesentlig en
stabil el-forsyning er i
dette bildet. Foto:
Svein Erik Dahl/Sam-
foto.

norsk kraft til alminnelig forsyning
vil Statkraft uvegerlig bli markedets
Storebror.

-Dette er nok grunnen til at en
del røster i den senere tid har hevet
seg til fordel for en oppsplitting av
Statkraft. jeg tror dette ville være
svært uheldig, bivirkningene tatt i
betraktning. Slik jeg ser det, kan vi
nemlig ikke splitte opp forsynings-
systemet uten å tape store samkjØ-
ringsgevinster. Dessuten vil et sam-
let Statkraft være et viktig element i
norsk energipolitikk slik jeg har an-
tydet tidligere. jeg tror det er bedre å
konsentrere seg om et frikonkurran-

El-forsyning er en del av landets infrastruk-
tur- som for eksempel telegraf, post og ve-
ger. Et kraftmarked helt uten restriksjoner vil
neppe sikre stabile forsyningsforhold til
grisgrendte strøk av landet. Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.

sesystem - der et ti-tjuetalls store
produksjonsenheter, Statkraft inklu-
dert, kan konkurrere innbyrdes.

F ristilling av Statkraft
Men er Statkraft i det hele tatt i
stand til å konkurrere, spurte vi
Gunnes. -Slik Statkraft er organisert
i  dag, er det komplett umulig for oss
å delta i noe marked på kraftsiden.
Nå blir vi detaljstyrt fra Olje- og
energidepartementet, regjering og
Storting. Den tiden beslutningspro-
sessen dermed tar, er nok til å ute-
lukke oss fra markedsplassen. Skal
vi bli konkurransedyktige, er det
helt klart at vi må få større frihet.

Statkrafts organisasjon er igjen
kommet under lupen. Det såkalte
Høisveen-utvalget skal 1. juli i år
legge frem sin innstilling om de uli-
ke sider ved vår virksomhet. Gunnes
håper man her vil legge vekt på nød-
vendigheten av å gi Statkraft en
friere stilling. -Markedsutviklingen
er ikke til å stoppe, og som forvalt-
ningsbedrift - slik vi er organisert i
dag - har Statkraft ingen mulighet
til å overleve. Personlig tror jeg at et
Statkraft A/S etter egen lov, slik vårt
styre har foreslått, vil være den bes-
te løsningen. Da vil vi fortsatt kunne
være et nødvendig redskap for de
sentrale myndigheter når det gjelder
å sikre landets kraftforsyning, samti-
dig som vi kan få den nødvendige
frihet til å fungere i markedet.

Spennende omstilling
Konkurranse er sunt, mener driftsdi-
rektøren. -Innen det frikonkurran-

sesystemet jeg ser for meg, vil imid-
lertid alle nyanser av avtaler få sin
naturlige plass. Industrien vil fort-
satt ha behov for langsiktige avtaler
- dette utgjør for tiden 40 prosent av
vår produksjon. Her vil politikerne
sikkert fortsatt ha et ord med i laget.
Men den resterende delen - som alt-
så går til alminnelig forsyning, bør
vi kunne konkurrere om på et friere
marked - både med kortsiktige og
langsiktige leveranser.

Det skjer spennende ting på kraft-
markedet, altså. -Og tenker vi litt ut
over landets grenser, vil vi om ikke
lenge stå overfor en helt annen hver-
dag, mener Gunnes. -Opprettes det
i EF også et indre marked for energi-
forsyning, åpner det seg interessante
muligheter for oss. Både ved transitt
gjennom naboland, og eventuelt
med direkte kabler til kontinentet,
kan det åpne seg muligheter for eks-
port av norsk kraft, i første rekke
gasskraft til Europa. Også vi i Stat-
kraft må forberede oss på denne ut-
viklingen.

Er så Statkraft rustet for fremtiden
- foreløpig for en fristilling på hjem-
memarkedet?

-Statkraft slik det er i dag, er
egentlig uhyre enkelt å håndtere for-
di vår markedsaktivitet er så sterkt
regulert. Vi har derfor aldri hatt mu-
ligheter til å utvikle ferdigheter på
markedssiden. Får vi en friere stil-
ling, vil vi plutselig befinne oss
midt i krigen, så og si. Vi vil stå
overfor meget kompliserte oppgaver,
som vil kreve utrolig mye mer av
oss. Men du verden så mye mer
spennende det vil bli også, da! For-
beredelsene er i full gang, og at vi
skal klare det, er jeg ikke i tvil om.
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har vi nå fått følgende arbeidsdeling:
Lars Thue har tre årsverk til rådighet
for å skrive bind  1, jeg samler inn
stoff for tiden etter  1947.  Men Lars
Thue skal også bruke noe av sin tid
til etterkrigstiden - blant annet er
det hans jobb å intervjue våre vete-
raner.

Rent praktisk har man funnet det
fornuftig å trykke Statkaft-historien i
tre bind. Første bind skal handle om

Statkrafts historie tar form:

Ingen solskinn_s-
Intervjuer:MetteKjeIdsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

n Statkraft-historie der
E  interessemotsetninger

og konflikter feies under tep-

pet, er ingen sann historie,
mener prosjektleder Erik Tøn-
devold. — Særlig i  vår nyere
historie må slike spørsmål få
sin berettigede plass. Det er
en viktig, men vanskelig del
av arbeidet vårt.

østen  1987  vedtok Statkraft å
sette av midler til et verk om

Historien Vår. Sjefingeniør Erik Tøn-
devold ble bedt om å påta seg oppga-
ven som prosjektleder og koordina-
tor. Arbeidet startet for fullt høsten
1988,  og Tøndevold selv er nå «full-
tidshistoriker».

I  et forprosjekt der linjene for det-
te arbeidet ble trukket opp, valgte
man å dele Statkrafts snart hundre-
årige historie inn i tre epoker. Første
epoke, 1892-1947,  er det historike-
ren Lars Thue ved Bedriftsøkono-
misk Institutt [BI] som arbeider
med.

Begynner med begynnelsen
-Opprinnelig ville vi i Statkraft
helst begynne med etterkrigstiden.
Dels fordi dette var vår storhetstid,
dels fordi det er viktig å få intervjuet
levende kilder fra denne perioden,
forteller Tøndevold. -Bl, som vi
samarbeider med i dette prosjektet,
rådet oss imidlertid sterkt til å «be-
gynne med begynnelsen». Derfor
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årene  1892-1947.  -Vi er nå halvveis
i tid frem til ferdig manuskript for
bind  1, og vi regner med at første ut-
kast skal være klart  1.  juli  1991.  Et
godt gjennomarbeidet utkast, håper
jeg. Vår bokkomité, som for tiden
består av professor Francis Seiersted
fra Historisk institutt ved Universi-
tet i Oslo, tidligere generaldirektør i
NVE, Vidkunn Hveding, professor
Even Lange fra Bedriftsøkonomisk
Institutt og undertegnede, følger he-
le tiden virksomheten med argus-
øyne.

For tiden etter  1947  tenker man
seg to bind, og skillet er satt ved
1965.  -Konkret er det
ikke tatt stilling til
utgivelsen av
de to siste
bindene,
men

vi bør likevel jobbe med underlag
for dem parallelt, mener Tøndevold.

Storhetstid
Skillet ved  1947  var enkelt å komme
frem til, for dette året markerte vir-
kelig et vegskille i norsk elektrisi-
tetshistorie. -Det ble vedtatt at Aura
skulle bygges ut til alminnelig forsy-
ning, og at Røssåga skulle dekke be-
hovet for kraft ved jernverket på Mo.
Dessuten etablerte Norsk Hydro seg
i Glomfjord som avtager av Glom-
fjord-kraften. -jo, vår glansperiode
ble virkelig innledet i  1947,  slår
Tøndevold fast.

Dessuten mener han utnevnelsen
av Fredrik Vogt til generaldirektør i
NVE kan ha hatt en viss betydning.
-Vogt blir gjerne fremstilt i et fan-
tastisk lys. Man mener at skifte av
generaldirektør den gang innledet
en ny æra. At dette skulle skyldes
Vogt som person, er muligens en
myte. Men ett er sikkert - Vogt var
en drivende kraft i mye av det som
skjedde på den tiden. Og det var
nettopp i  1947  han ble kallet til ro-
ret i NVE.

 
 



Vi  mister  vår uskyld
Skillet i 1965 er ikke så markert.
-Her står vi mer overfor en glidende
overgang, sier Tøndevold. -Fra  1959
til  1963  var Kjell Holler industrimi-
nister, og i denne perioden opplever
vi en veldig satsing på kraftintensiv
industri. Dette førte til utbygging av
store vannkraftkilder på Vestlandet.
Men i løpet av 1960-årene tok vin-
den en annen retning. Kritiske røster
hevet seg mot de lave prisene på
kraft til kraftintensiv industri, og vi
hadde hørt de første spede protester
fra naturvernhold. Noe uærbødig
kan du si at det var i 1960-årene vi
mistet vår uskyld, legger Tøndevold
til.

Rundt  1965  mente man på ansvar-
lig hold at nå var markedet mettet -
det var da bygget ut cirka 30 TWh/år
vannkraft! -Ingen forutså den gang
hvilken enorm utvikling man sto
overfor når det gjaldt behovet for
kraft til alminnelig forsyning. Det
er lett å være etterpåklok - i dag er
landets samlede kraftproduksjon
passert 100 TWh/år. Men den gang
mente man altså at målet var nådd
med hensyn til kraftutbygging - vår
nasjonale ryggrad var etablert.

De store konflikter
Naturvern, ja. Vi spurte vannkraft-
planleggeren Tøndevold om hvilken
plass slike aspekter vil få i Historien
Vår. -Dette er et viktig, men vanske-
lig spørsmål, sier han. -På den ene
siden; Dette skal ikke bli noen sol-
skinnshistorie! Konflikter og inter-
essemotsetninger knyttet til vår
virksomhet, må ikke feies under tep-
pet. De må få sin naturlige og beret-
tigede plass i vår historie. På den an-
nen side bør ikke konfliktstoffet
overdimensjoneres. Skal historien
om Statkraft bli «sann», må vi legge
vekt på å få frem bredden, mener
Tøndevold.

De virkelig store konfliktene
Statkraft har stått overfor, faller i tid
inn under siste periode i Statkraft-
historien - altså tiden etter  1965.
-Vi er kommet til at perioden
1947-1965  skal prioriteres frem for
tredje periode, og det er jo først i
bind  3  at naturvern og motforestil-
linger til vekst vil måtte få en bred
plass. Men under arbeidet med å
samle inn materiale til bind 1 og 2,
ser vi helt klart spirene til det som
skal komme. Disse spirene er det
viktig å få med seg. Mange tror for
eksempel at naturvern var noe som
oppsto over natta. Vårt arbeid viser
at så ikke er tilfelle, slår Tøndevold
fast.

Et vell av informasjoner
Det nytter ikke å arbeide kronolo-
gisk med en historie som er så inn-
fløkt og så omfattende som Stat-
krafts. Tøndevold skriver derfor
for tiden en rekke idégrunnlag om
delemner - skissevirksomhet kaller
han dette selv. -I det vell av infor-
masjoner som foreligger, prøver jeg
å systematisere innholdet innen de
enkelte biter. Det er viktig å få satt
ting på papiret, tror jeg. På spørs-
mål om hvilke delemner det er
snakk om, får intervjueren overrakt
en liste så lang som et ondt år. Den
kan vi ikke gjengi her, men vi kan
forsikre - her ligger det mye «hot»
stoff.

Ta deg tid!
I utarbeidelsen av sine idégrunnlag
er Tøndevold avhengig av et bredt
kontaktnett. -Vår historie er langt
mer enn hovedkontorets historie,
slår han fast. -Dette er lett å si, men
ikke fullt så lett å etterleve. Imidler-
tid har vi prøvd å dra igang historisk
virksomhet ved uteadministrasjone-
ne, og vi har satset mest på steder
som ligger lengst unna Oslo. Hittil
har vi besøkt Glomfjord, Aura, Nore,
Hakavik og Tokke, og alle disse ste-
dene har vi funnet bortsettingsarki-
ver med mye interessant materiale.
Nå står Rana og Innset høyest på vår
prioriteringsliste.

Tøndevold tillater seg et hjerte-
sukk i denne forbindelse. -De fleste
vi snakker med, viser stor interesse
for historieprosjektet. Denne interes-
sen er sikkert ekte, men når det blir
snakk om å følge opp, går det trege-
re. Til dels svært mye tregere. jeg
kunne ønske meg flere reaksjoner på
mine henvendelser til folk i Stat-
kraft. Det trenger ikke koste så mye -
hverken av tid eller krefter. Ulveti-
der til tross, de fleste kan sette av en
halvtimes tid til Historien Vår. Dette
er i bunn og grunn et spørsmål om
bedriftskultur, tror jeg. Og jeg håper
dette skal gli lettere etter hvert.

Energihistorie i skuddet
Mens samarbeidet internt har gått
tregere enn man forventet, har kon-
takten med institusjoner utenfor
Statkraft gitt uventede resultater.
-Her har det dukket opp gledelige
ting underveis som vi aldri hadde
drømt om på forhånd, forteller Tøn-
devold. Både på Aura og i Rana har
vi fått anledning til å koble oss på
lokalhistoriske prosjekter, og flere
steder er studenter igang med opp-
gaver som kan knyttes til vår virk-
somhet. Slikt bærer frukter!

Spesielt gledelig synes Tøndevold

det er at hele fem studenter ved His-
torisk Institutt ved Universitetet i
Oslo har valgt energihistorie som
emne for sin hovedoppgave dette se-
mesteret. -Dette er et resultat av at
også Oslo Lysverker for tiden arbei-
der med sin historie. Finn E. Johan-
nessen, også han knyttet til Bedrifts-

økonomisk Institutt, har omtrent
samme jobben i Oslo Lysverker som
Lars Thue har hos oss. Sammen
danner disse to kjernen i et energi-
historisk miljø på BI, hvor de kan ha
stor nytte av hverandre. Det skal bli
spennende å se hva dette samarbei-
det kan føre til.

Når det gjelder studentene på
Blindern, kan det selvsagt komme
på tale å bidra med Stipendier, men
det er det for tidlig å si noe om ennå,
sier Tøndevold. Han ønsker seg
samarbeid også med andre kraftsel-
skaper på dette feltet.

Ingen best-selger
Samarbeid med forskningsmiljøer er
en utmerket ting. Men hvordan blir
det med lesbarheten av et verk hvor
så mange forskere er involvert?.
-Det vil vel i slike tilfeller alltid bli
en avveining mellom teknikk, histo-
rie og lesbarhet. Når Lars Thue skal
«sy sammen» historieverket vårt, vil

han som målgruppe i hovedsak ha
Statkrafts egne ansatte og pensjonis-
ter. Men vi har selvsagt et håp om at
boken skal bli interessant også for
almenheten for øvrig.

På den annen side mener Tønde-
vold at man skal være varsom med å
popularisere stoffet for mye. -Prø-
ver vi å gjøre en best-selger ut av
dette, står vi i fare for å bli useriøse.
Det er tross alt et historisk verk om
en svært så teknisk virksomhet vi ar-
beider med, så det er grenser for
hvor lettlest det kan bli.

Realisme og tålmod
Tøndevold mener selv han har høs-
tet viktige erfaringer hittil under ar-
beidet med Statkrafts historie. -Når
man beveger seg inn på et ukjent
fagfelt - i dette tilfellet historie - vil
man vel alltid undervurdere tidsbe-
hovet innen dette faget. Det gjorde i
hvertfall jeg. I dag mener jeg at rea-
listiske forventninger og en god
porsjon tålmodighet må til når man
går inn i et så omfattende og langsik-
tig prosjekt som Statkrafts historie.
jeg er ikke overoptimistisk i mitt
daglige arbeid, men jeg har en abso-
lutt tro på at dette skal lykkes på
sikt. Når omfanget og tregheten fra
tid til annen overvelder meg, henter
jeg frem det langsiktige perspekti-
vet. Det hjelper!
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Ved Torbjørn Mengshoel

Jeg savner en homogen
oppfatning hos toppledel-

sen når det gjelder holdnin-
ger til og satsing på AMU som
en faktor i miljøutviklingen,
sier Torbjørn Mengshoel blant
annet i denne artikkelen. Han
har i mange år vært ledelsens
representant i utvalget.

Arbeidsmiljøutvalget  (AMU) ved
hovedkontoret har vært virk-

somt siden 1986. Tilskyndet av
interesserte, men også på en måte
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Ien bedrift som er sterkt preget av tekniske
oppgaver med fokusering på teknisk. rosjo-
nell tenkning, og i det siste også på innkjø-
ring ov økonomiske styringsverktøy, er det
ikke lett å få oppmerksomhet mot psykoso-
sialeforhold, mener avdelingsdirektør Tor-
bjørn Mengshoel. Foto: Svein Erik Dahl/Som-
foto.

lysten på oppgaven, har jeg påtatt
meg å uttrykke noen refleksjoner om
utvalgets misjon og levevilkår. Min
bakgrunn er formelt min oppgave
som leder for utvalget siden starten,
og reelt en sterk føling med og inter-
esse for det psykososiale arbeidsmi-
ljø.

Det vil fremgå at jeg ikke er udelt
begeistret for utvalgets status og ar-
beidsvilkår; Jeg føler derfor behov
for å understreke at refleksjonene er
mine egne.

Arbeidsmiljøloven av 1977 påleg-
ger en bedrift som vår å etablere et
arbeidsmiljøutvalg; det består av tre
representanter fra ledelsen og tre fra

 
de ansatte samt bedriftshelsetjenes-
ten som dog ikke har stemmerett.
Også utvalgets oppgaver er definert  i
nevnte lov; blant bestemmelsene har
for meg den viktigste vært at  «Ar-
beidsmiljøutvalget skal virke for
gjennomføring av et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø i virksomheten».

Lovfestet fellesorgan
Utvalget er altså et lovfestet felles-
organ for de ansatte og ledelsen når
det gjelder utvikling av arbeidsmil-
jøet.

Særavtalen om medbestemmelse,
likestilling, personalplanlegging og
lignende av november  1988  mellom
bedriften og berørte arbeidstakeror-
ganisasjoner, gir også anvisning på
samarbeidsformer mellom bedriften
og de ansatte ved tillitsvalgte i
spørsmål som også vil kunne ha en
miljømessig side.

Det må ikke nødvendigvis være et
enten  —  eller.  Vi skal selvfølgelig
unngå byråkrati og formaliteter, men
likevel vil jeg si at selv om en sak
har vært behandlet etter særavtalen,
vil det være fruktbart at sakens mil-
jømessige side tas opp i  AMU.  Det
kan i hvert fall ikke være negativt.

Verdifulle impulser
Mine erfaringer er at i AMU har le-
delsen et  organ  der den kan få verdi-



“""v/é.
\l\'W\l\l\a»

AM U ved Hovedkontoret:

     
fulle  impulser fra ansattes represen-
tanter i saker som innvirker på ar-
beidsmiljøet. Det gjelder såvel syns-
punkter som faktiske opplysninger.
Ikke minst er kontakten til verneom-
budene gjennom hovedverneombu-
det, som er en av de ansattes repre-
sentanter i utvalget, verdifull. Om-
budsordningen gir anledning til en
direktekontakt med «gulvet» på li-
kefot - uten de forhold som ofte un-
derbevisst ligger der  i  kommunikas-
jon med sjefer.

. . . lett prat og lite handling
Ved Oslo-kontoret er det ikke det fy-
siske arbeidsmiljøet, men det psyko-
sosiale som er av dominerende in-
teresse på miljøsiden. Det er spørs-
mål som mellommenneskelig kom-
munikasjon, holdninger til kolleger
og bedriften, arbeidsmotivasjon,
trygghet i arbeidssituasjonen, effek-
tivitet og trivsel. I en bedrift som er
sterkt preget av tekniske oppgaver
med fokusering på teknisk, rasjonell
tenkning, og i det siste også på inn-
kjøring av økonomisk styringsverk-
tøy, er det ikke lett å få oppmerk-
somhet mot psykosoiale forhold.
Det er neppe uenighet om arbeids-
miljøets grunnleggende betydning
for bedriften og den enkelte; men
det blir lett prat og lite handling i en
slik materie. Dette gjelder for øvrig

visstnok de fleste bedrifter av noen
størrelse.

jeg synes ikke vi har råd til å la
være å trekke på et samarbeidsorgan
som  AMU  i  vår situasjon.

Min erfaring er imidlertid at vi
mangler viktige forutsetninger for at
utvalget kan gjøre en innsats for ar-
beidsmiljøet ved Oslo-administra-
sjonen:

En helt grunnleggende forutset-
ning er at både ledelsen og de ansat-
te satser på utvalget, viser i handling
at utvalget sees på som et organ som

tillegges vekt når det gjelder utvik-
lingen av arbeidsmiljøet.

jeg vil ikke uttale meg om de an-
sattes forhold; det vet jeg for lite om.
Bare nevne at jeg tror å ha oppfattet
at det mangler noe på at i hvert fall
enkelte arbeidstakerorganisasjoner
av hjerte oppfatter  AMU  som et vik-
tig organ i tillegg til sin innflytelse
gjennom særavtalen.

Forskjellige oppfatninger i ledelsen
Forholdet på ledersiden oppfatter
jeg som lite homogent. På ulike ni-
våer i ledelsen har jeg erfart en mar-
kert forskjellig oppfatning av synet
på AMU og viljen til å trekke utval-
get inn i saksbehandlingen før ledel-
sen treffer beslutninger på områder
av sågar vital betydning for arbeids-
miljøet. Det er forståelig at det kan
oppstå tvil om hvorvidt et saksfor-
hold har betydning for noe så vidt
diffust som «arbeidsmiljøet», om sa-
ken er såvidt omfattende at den bør
inn  i AMU  og om avgrensningen til
særavtalen. Slik tvil må vi leve med;
AMU  har fått direksjonsbehandlet
og fått vedtatt et forslag om at slike
tvilsspørsmål som går på saksforhol-
det skal tas opp med  AMUs  sekreta-
riat for å avklare hvorvidt det er sak
for AMU-behandling. I parentes be-
merket har sekretariatet hittil ikke
fått noen slik henvendelse.

jeg innser som nevnt at det ofte vil
være et skjønnsspørsmål hvorvidt
en sak bør inn  i  AMU-drøftelser. Det
er naturlig og lett å leve med.

på vogna?
AMU bringes ikke inn
Men det er like klart at AMU ikke
kan bidra til å utvikle arbeidsmiljøet
når saker av omfattende og stor be-
tydning for arbeidsmiljøet behand-
les og besluttes uten at AMU bringes
inn. I løpet av disse årene er det et-
ter hvert blitt ikke så få eksempler
på at det treffes beslutninger i slike
saker, uten at AMU har vært inne i
beslutningsprosessen. I beste fall er
AMU blitt informert på eget initiativ
når beslutning er tatt og påvirkning
ikke er mulig. Det er klart at med
mitt syn på utvalget og dets mulig-
heter til å bringe nytt i informasjon
og synspunkter inn i beslutnings-
prosessen, er dette uheldig og lite
inspirerende for medlemmene av ut-
valget.

Saker som burde behandles
For å tydeliggjøre hva det dreier seg
om, nevner jeg noen eksempler på
slike saker:

—  Introduksjonsprogram for nytil-
satte ved hovedkontoret

- Stillingsanalysen [HAY-prosjek-
tet]

—  Medarbeidersamtaler/planleg-
gingssamtaler

—  Bedriftens ledelsesprinsipper
—  Kompetanseanalyse

Ikke tegn til forandring
AMU har  i  flere møter diskutert dis-
se forholdene, ut fra en følt interesse
for og plikt til å være en innspiller
for den besluttende ledelse når det
gjelder noe så fundamentalt som ar-
beidmiljøet ved hovedkontoret. Vi
ser imidlertid ingen tegn til forand-
ring i synet på  AMUs  rolle hos den
del av ledelsen som har et særlig
ansvar for utviklingen av arbeidmil-
jøet.

I min funksjon som representant
for ledelsen i utvalget har jeg sterkt
savnet en homogen oppfatning hos
toppledelsen når det gjelder hold-
ninger til og satsing på AMU som en
faktor i miljøutviklingen.
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Fra  Feisel  til Fullprofil

Da Norsk Forening for Fjellspreng-
ningsteknikk feiret sitt  25  års jubi-
leum sist høst, ble dette blant annet
markert med en jubileumsbok - Fra
Feisel til Fullprofil. Som tittelen
sier, er dette en revy gjennom norsk
fjellsprengningshistorie. Vi nord-
menn mener vi er verdens beste tun-

nelbyggere og fjellsprengere, men
dette til tross, er det skrevet svært li-
te om emnet. Det var derfor prisver-
dig at foreningen fikk beskrevet også
denne del av vår historie. Den har
betydd svært mye for velstandsut-
viklingen i Norge.

Forfatteren, sivilingeniør Frode
Færøyvik, har vært godt hjulpet av
en bokkomité der blant annet vår
tidligere bygningssjef P.T. Smith har
vært et fremtredende medlem. NVE
og Statkraft har vært en aktiv fjell-
sprenger det meste av dette århund-
re, og vår virksomhet er gitt bred
dekning med omtale av de fleste av
våre større utbyggingsoppgaver. Ul-
la-Førre-utbyggingen er til og med
beskrevet i et eget kapittel.

Personlig har jeg funnet størst
glede i å lese om de første store ut-
bygginger i dette århundre som byg-
ging av Bergensbanen og Rjukan-
anleggene. En utrolig utvikling har
funnet sted i teknikk, arbeidsforhold
og miljø. De mange gode bilder viser
dette på en utmerket måte, og det er
imponerende hva de gamle rallare
oppnådde med enkle midler og
hardt slit.

 
Fossekallen starter i dette nummer
en ny spalte som vi har kalt Min
beste historie. Gode historier er ikke
mangelvare i Statkraft, men få av
disse er skrevet ned. Nå er tiden in-
ne. Vi tenker oss spalten som en sta-
fett — vår bidragsyter denne gang,
stabsjef Rolf Iohnsen, har derfor ut-
fordret driftsbestyrer Sven Ranes
ved Aura-verkene til å bidra neste
gang. Et naturlig valg kanskje. john-
sens historie utspilles i Aura-anleg-
gets glanstid. God fornøyelse!
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Boka vil naturlig nok mest interes-
sere dem som arbeider i faget. Det er
egentlig synd, for boka er lettlest og
gir et godt innblikk i denne viktige
del av vårt næringsliv. Dette burde
være av interesse også for menig-
mann.

Boka koster kr. 200,- og fås kjøpt

Celebert fjærkre!

Det var i den travle tiden da arbeide-
ne ved Aura-anlegget gikk for fullt. l
den utsprengte rørsjakten fra kraft-
stasjonshallen og opp til fordelings-
området gikk det en trallebane som
fraktet materiell og folk opp og ned.
Trallen ble manøvrert gjennom en
vinsj som var plassert øverst i sjak-
ten. Vinsjkjøreren var en myndig og
fritt-talende mann.

En dag kom det stort besøk til an-
legget, og det skulle blant annet ha
en tur opp rørsjakten. Som ofte er
ved slike besøk skal det håndhilses
når man treffer folk. Slik gikk det da
til at de besøkende hilste på vinsj-
kjøreren og presenterte seg i tur og

orden: avdelingsdirektør Paul
Broch-Due, overingeniør Sigurd

~  s. . fjrm
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Det er utrolig hva de gainle rallare oppriarlrle
med enkle midler og hardt slit, inener var an-

melder. Bildet, som ikke er hentet tro boka.
viser hcindborirtg ved Aura-anlegget i  1914.

ved henvendelse til NIF v/Marianne
Braune, tlf. 02 83 83 30. Den er for

øvrig utlagt i messer og brakker ved
våre anlegg, og jeg håper dagens ral-
lare tar seg tid til å lese om utvik-
lingen i faget.

Hallvard Holen

Aalefjær, overingeniør Edvard Sva-
nøe og Alf Hanekamhaug, styremed-
lem i Grytten kraftlag. Da utbrøt
Vinsjkjøreren: «Det var da fan`s så
mye fint fjærkrel»

HolfH. Iohnsen (67) er

nå sjeffor administre-
rende direktør stab
ved hovedkontoret i
Oslo. Han startet sin

karriere i Statkraft i

1950 på fjernlednings- ‘
kontoret, og fra 1974
til 1986 var han fag-

sjefforfjeriilednings-

avdelingen. Foto:

Samfoto.



Adgangskontrolll

Hvem er hvor når  og hva har
de der ågjøre?

jeg har litt dårlig samvittighet over-
for åtte bedrifter i Oslo, som alle
sammen har innført såkalt adgangs-
kontroll. Man blir bryskt stanset i re-
sepsjonen, og må fylle ut et skjema
med eget navn og i tillegg også hvem
man skal besøke. Man blir så utstyrt
med et av disse hendige små plast-
kortene med en liten klype av sam-
me type som man bruker på bukse-
seler, hvoretter det hele altså festes
på jakkeslaget. Dette skal så være
det synlige bevis på at man er en
godkjent besøkende og kan ferdes
fritt i lokalitetene.

Det er kanskje ikke bra å innrøm-
me i full offentlighet at jeg er noe
distre, men det har seg altså slik at
jeg har en lei tendens til å glemme å
levere inn disse kortene når jeg går
igjen. De første gangene dette hend-
te, la jeg kortet pliktskyldigst i en
konvolutt og returnerte det til be-
driften med en høflig unnskyldning,
men etter hvert er det gått en liten
smådj . . . i meg og nå henger trofee-
ne på veggen på kontoret mitt.

Det er merkelige er at ingen spør
etter dem! Ikke når jeg går og ikke si-
den. Ett av dem har jeg faktisk hatt i
over et halvt år nå!

Tror virkelig alle disse bedriftene
at jeg fortsatt befinner meg et eller
annet sted i lokalene deres, flere må-
neder etter at jeg skrev meg inn?
Tror de jeg er billig arbeidskraft som
sitter og utfører noe bedriftsnyttig i
et kontor uten lønn, eller at jeg har

Den positive
Jantelov

I disse ulvetider synes jeg det er vik-
tig å peke på hvor nødvendig det er
at vi samarbeider og tar hensyn til
hverandre.

Du skal vite
at vi andre regner med deg.

Du skal innse
at minst fire-fem mennesker, dine
nærmeste, er helt avhengige av deg.

  

giftet meg med en av sekretærene og
flyttet inn i toppetasjen? Sannheten
er sannsynligvis at de ikke har pei-
ling! Adgangskontrollen er nok mer
for å avskrekke enkelte individer fra
å forsøke å komme seg inn, og langt
fra noe forsøk på å kontrollere hvem
som er hvor når og hva de har der å
gjøre. Det kan sannelig ikke være ra-
re kontrollen når man ikke engang
bryr seg om å spørre etter kortet til
tross for at jeg har kvittert det ut
med navn og firma.

Hvor jeg vil hen med alt dette?
Dels vil jeg fleipe litt med de aktuel-
le bedriftene, men det viktigste er
kjensgjerningen av at selv om det sy-

Du skal vite
at vi vet at det er noe godt og verdi-
fullt i deg som vi har bruk for

Du skal vite
at du har noen menneskelige egen-
skaper som vi holder av.

Du skal vite
at vi andre også kjenner til å føle seg
betydningsløs, verdiløs, ensom og
mislykket.

Du skal vite
at du hører sammen med oss.

 

Tegning: Benedicte Aars-Nicolaysen

nes vanskelig å komme inn enkelte
steder, er det lettere enn man tror.
Og minst like viktig: Er du først
kommet innenfor er det ingen som
bryr seg om at du er der - tvert imot
kan det se ut som om de er riktig gla-
de for at du blir der lengst mulig.

Inge N. Dolve

Inge N. Dolve er administrerende direktør
i Moderne Bygg og formann i styret for En-
treprenørenes Landssammenslutning. I for-
bindelse med de nye sikkerhetsrutinene ved
Statkrafts hovedkontor i Oslo, blant annet
innføring av plastkort, har vi sakset Dolve fra
bladet Byggeindustrien (nr. 2/90]. Innlegget
er forkortet.

Du skal vite
at vi vil støtte deg.

Du skal tro
at ditt eget liv og vårt samfunns be-
stående er meget avhengig av din
innsats.

Vi  -  du og jeg
kan løse problemene i fellesskap.

Geir Taaje
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Nøkternt  bygg -
nøktern åpning

Dette var overskriften på  en  artikkel
i  Fossekallen 1/90 [side 4]. Det be-
tviles ikke at bygget er nøkternt, ei
heller åpningen. At byggearbeider er
utført rasjonelt og effektivt, betviles
heller ikke. I sammendraget angis
prosjektets kostnader til 19,1 millio-
ner kroner for  1  792 kvadratmeter,
hvilket utgjør kr.  10 550,- pr. kvad-
ratmeter.

Sannsynligvis inkluderer denne
prisen både investeringsavgift, ren-
ter, andel sentral administrasjon og
inventar, og da har man sine ord i
behold: Meningen med dette innleg-
get er da heller ikke å fokusere på
prislappen på Aura-verkenes nye
administrasjonsbygg -  men på vår
måte å angi/omtale kostnader  — hvil-
ket igjen henspeiler på vår kostnads-
bevisthet.

I utgangspunktet er en kvadratme-
terpris på kr.  10  600,- en høg pris på
et ordinært administrasjonsbygg.
Om man her forutsetter at det i slutt-
summen er inkludert 7 prosent sen-
tral administrasjon, 7-8 prosent ren-
ter og 10  prosent inventar, får man
en netto byggekostnad på  8  300,-kro-
ner pr. kvadratmeter. Dette bør ka-
rakteriseres som en nøktern pris  -
selv om det med dagens pressede
marked er mulig å oppnå priser som
ligger  10-15  prosent under dette ni-
vået.

Kroner pr. kvadratmeter er en for-
nuftig prismålestokk for et ordinært
bygg. Det er da forutsetningen at
man er «edruelig» ved angivelse av
antall kvadratmeter, og ikke medtar
(i alle fall ikke uten anmerkning)
uinnredede kjellerrom, eller andre
ikke fullverdige arealer.

Som nevnt ovenfor er byggeprise-
ne som følge av et presset marked
meget lave, og selve byggekostnade-
ne er i øyeblikket på et minimum.
Det er imidlertid ikke bare på en-
treprenørsiden at det er penger å
spare. Det ligger et vesentlig bespa-
ringspotensiale også på planleg-
gingsside, ved valg av materiale og
ikke minst teknisk utførelse. Denne
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siden blir ikke på samme måte på-
virket av markedet, og blir i vesent-
lig mindre grad tatt med i vurde-
ringen ved en kostnadsanalyse.

]eg våger herved å påstå at når vi
registrerer store variasjoner i bygge-
kostnader på relativt like bygg, så er
det i høyere grad et resultat av plan-
leggingsdelen enn entreprisedelen.
Spesielt gjelder dette i tider når mar-
kedet er presset.

Tilbake til innledningen. Vår må-
te å omtale kostnader på er på
mange måter et mål for vår kost-
nadsbevissthet. Det betyr at når vi
angir kostnader, må det være ut fra
entydige og klare parametere, - med
og uten renter, sentral administra-
sjon, inventar og så videre. En syste-
matisering av entydige kostnadspa-
rametere gir grunnlag for å styre
kostnaden gjennom en byggepro-
sess.

Spesielt bør vi fokusere mer på å
vurdere en grundig forkalkyle opp
mot kostnadsdata. Det er på dette
stadiet man kan hente inn den ge-
vinsten som ligger på planleggings-
siden.

Kåre W. Heskestad
Anleggsleder, AO-S

Vernede vassdrag

I en diskusjon i radioens program-
post «Sånn er livet» 16. februar i år
mellom vassdragsdirektør Pål Mell-
quist [NVE] og undertegnede, opp-
sto det forvirring om hvor mange
vassdrag som er vernet her i landet.
Med bakgrunn i at 21,0 TWh av et
nyttbart vannkraftpotensiale på
171,2 TWh er vernet mot kraftutbyg-
ging, opplyste jeg at bare mellom 12
og 13 prosent av våre vassdrag er
vernet. Dette ble tilbakevist av Mell-
quist, som hevdet at  25  prosent er
vernet. Det vil i såfall utgjøre om-
kring 34,2 TWh.

Det var ikke mulig å komme nær-
mere inn på dette i radiodiskusjo-
nen, men siden det er lite hyggelig å
bli beskyldt for å være feilinformert,
tok jeg opp saken med Mellquist et-
ter programmet. Dessuten diskuterte
vi saken under vassdrags- og energi-
seminaret i Hurdal 17. februar i år.
Den definisjonen Mellquist da kom
med av hva som er vernet, finner jeg
så interessant at jeg vil be om at den
blir publisert i Fossekallen .

Per Flatberg
Samarbeidskontoret for frittstående

vassdragsverngrupper

Per F latbergs innlegg har vært fore-
lagt vassdragsdirektør Pål Mell-

quist, som svarer:

Det er helt riktig som Per Flatberg
påpeker. Formelt er det 21 TWh av
vårt vannkraftpotensiale som er ver-
net mot kraftutbygging, og dette ut-
gjør cirka 12 prosent av de cirka 172
TWh som vi  i  dag regner som tek-
nisk/økonomisk utbyggbart.

Mitt noe upresise utsagn om at
cirka 25 prosent av potensialet var

«vernet», bygget på de realiteter vi
står overfor når det gjelder hva som
er tilgjengelig for en eventuell ut-
bygging i fremtiden. Det ble, som
Flatberg ganske riktig påpeker, ikke
anledning til å utdype dette i ra-
dioprogrammet.

Bakgrunnen for mitt resonnement
er som følger: Med det kraftpoten-
sialet som pr. 1. juli 1989 var utbyg-
get (105,6 TWh] og det som er under
utbygging [3,7 TWh), ser man at
snaut  110  TWh er utbygget eller vil
bli bygget ut i henhold til vedtak.
[Alle tall angir midlere årsproduk-
sjon.) Samtidig Vet vi at Stortinget
har sluttet seg til Miljøverndeparte-
mentets 125 TWh som en «illustra-
sjon» på et tak for en akseptabel
Vannkraftutnyttelse. Differansen
mellom dette «taket» og dagens ut-
nyttelse er, ikke overraskende, av
samme størrelsesorden som innhol-
det i kategori I i Samlet Plan.

Det må også være tillatt å si at den
foreløpig ubehandlede kategori III i
Samlet Plan har mer karakter av ver-
nekategori enn utbyggingskategori
hva vannkraftutnyttelse angår. Det
skal følgelig derfor svært mye til før
myndighetene henter opp prosjekter
herfra. Så langt er bare ett prosjekt
blitt flyttet fra en høyere kategori til
en lavere. I store trekk vil det derfor
med all sannsynlighet bare bli snakk
om å rokkere prosjekter mellom ka-
tegori I og II, og jeg tror ikke at miljø-
vernmyndighetene uten videre vil
akseptere at kategori I får sitt volum
utvidet. [Det motsatte er imidlertid i
ferd med å skje idet flere kategori I-
prosjekter er avvist eller beskåret av
konsesjonsmyndighetene.] Det er
imidlertid Stortinget som vil få det
siste ordet i denne saken. Det vil
skje i forbindelse med behandlingen
av Samlet Plan og Verneplan IV vå-
ren 1992.

jeg tror at det nevnte «taket» på
125 TWh vil bli temmelig bestem-
mende for utnyttelsesgraden inntil
enøk-potensialet er rimelig utnyttet.
Trekker man 125 TWh fra 172 TWh,
får man 45 TWh. Det vil i praksis si
at cirka 26 prosent av vårt vann-
kraftpotensiale er meget vanskelig
tilgjengelig for vannkraftutnyttelse.



Energimyter

I sitt innlegg Energimyter [Fossekal-
len nr. 1/1990, side 3] skriver Ian
Erik Karlsen blant annet: «Det er
konvensjonell økonomisk visdom at
de fleste lønnsomme vassdrag alle-
rede er utbygd og at motstanden mot
ytterligere prosjekter er stor blant
folk flest.

Argumentasjonen er gammel og
ofte nyttet av idealistiske ressurs-
personer innenfor universitets- og
høyskolemiljøet, som regel med til-
knytning til Naturvernforbundet.

Metoden er velkjent. Sies en ting
ofte nok, blir påstanden av folk flest
oppfattet som riktig. Selv har jeg en
følelse av at det er den tause majori-
tet som har sviktet, spesielt i spørs-
målet til Videre vannkraftutbygging.
Tiden er nå inne for også denne
gruppen til å komme på banen.

Ved siste stortingsvalg ble det
etablert et nytt politisk <<parti<<z
«Fylkeslisten for miljø og solidari-
tet». Miljøkjendiser som jon Miche-
let og tidligere stortingsmann Odd-
leif Fagerheim stilte seg i brodden
for denne stortingslista. Store ord
ble brukt i valgkampen, som «en fol-
kereisning mot blant annet videre
vannkraftutbygging».

Med Fagerheim som listetopp fikk
lista 483 av totalt 64 646 avgitte
stemmer i vannkraftfylket Sogn og
Fjordane hvor debatten om blant an-
net Gaular og Stryn i lang tid har
preget media, dominert av motstan-
dernes syn.

Venstre og Senterpartiet gjorde
Nei til videre vannkraftutbygging og
miljø til hovedsak i forbindelse med
valget. Ved valget ble som kjent
Venstre radert ut for godt, mens
Senterpartiet ble ytterligere vinge-
klippet.

SV hadde også spørsmålet om
vannkraft og miljø på programmet,
men rodde seg i land, antakelig på
arbeidsledigheten og EF-spørsmålet.

En undersøkelse som Scan-Fast i
det siste har gjort for Energiforsy-
ningens Informasjonstjeneste be-
krefter hva stortingsvalget gjenspei-
let.

Mitt spørsmål til jan Erik Karlsen
er: Hvilke belegg har han for sin på-
stand?

Olav Molvær
Driftsbestyrer ved Østlands-

verkene
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Kongens
fortjenstmedalje

Ved en høytidelig tilstelning 27. feb-
ruar i år ble avdelingsdirektør Kjell
Yngvar Nilsen i Plandivisjonen til-
delt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Etter 40 års tjeneste i Statkraft
gikk Nilsen den 1. mars av med al-
derspensjon. I den forbindelse ble
han samtidig hedret med Kongens
fortjenstmedalje for sin innsats med
planlegging og utbygging av Stat-
krafts mange vannkraftprosjekter.

Nilsen tok sin eksamen ved Dan-
marks Tekniske Høiskole i 1950 og
fra samme år ble han ansatt som av-
delingsingeniør i Statkraft. Med sin
store interesse og arbeidskapasitet,
steg han i gradene og var ved sin
fratredelse avdelingsdirektør for
Bygningsavdelingen i Plandivisjo-
nen.

Nilsens omfattende kunnskaper
og store erfaring gjorde at han også
ble benyttet i forskjellige sammen-
henger utenfor bedriften. Blant an-
net var han i en periode medlem av
en ekspertgruppe ved planlegging av
et stort vannkraftprosjekt i Tanza-
nia, styremedlem i Norsk hydrotek-
nisk laboratorium (1984-1988] og
fra 1984 formann i NCOLD som er
den norske grenen av ICOLD [Inter-
national Conference og Large Dams].

Administrerende direktør Gunnar
Vatten sto for overrekkelsen av me-
daljen.

Dama fra Molde

Bedriftssykepleier Iorid Wold sluttet
i Statkraft etter ni år på anlegg. Hen-
nes siste arbeidsdag ved Svartisen-
anleggene var 31. desember i fjor.

En medarbeider fra anlegget har
sendt henne noen takkeord som han
ville formidle gjennom Fossekallen:

For oss som har hatt gleden av å ar-
beide sammen med deg, har du vært
en stor inspirasjonskilde og et fast
holdepunkt. De myke verdier i et
hardt anleggsrniljø har stor betyd-
ning, og de frø du sådde, har vokst
seg store og båret frukter.

At du nu har bestemt deg for å gjø-
re noe annet, må vi bare akseptere,
om enn med tungt hjerte. Og en liten
«Takk for samarbeidet» blir liksom
så fattig. jeg vil heller si det på en
annen måte, som kan være fra oss
alle på anlegget.
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   Fra Eidfjord til Kobbelv
og Svartisen kom ho
dama fra Molde med
omsorg og tålmo[d].
For folket du sto på
for ei sak en må tro på.
Vi takker deg alle,
med savn og med vemo[d).

En medarbeider Tegn.: jan Kristofori
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