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Energi og andre ressurser

Tre ressurser er fundamentale for
menneskenes materielle virksomhet:
Rastoffer. energi og teknologi. All pro-
duksjon gar ut pa a behandle og
handtere rastoffer fra naturen, ved
hjelp av energi, etter oppskrifter som
kalles teknologi. Det gjelder også
bondens produksjon av mat. og reise-
byraets produksjon av en Sydentur.

Kanskje skulle vi tilføye som en
fjerde ressurs. mennesket selv. som
lager og anvenderteknologieirog styr-
er energien. Kapital derimot er ingen
primær ressurs. den er noe vi har spart
av det vi har fatt ut av de andre
ressursene.

Disse fundamentale ressursene kari
ikke byttes med hverandre. Rastoffer
kan byttes med andre rastoffer. energi
kan byttes nied annen energi. Smar-
tere teknologi kan gjøre at vi greier oss
med mindre av begge. Men energi kan
ikke byttes med rastoff. og rastoff ikke
med energi. Tiltak pa pris og motivas-
jon kan fa oss til a «vri» pa vart forbruk
til noe som behøver relativt niindre
energi. hvis energien er tleii ressurs
som bekyfinrter oss mest. Men energien
er alltid nied, og det er vanskelig
forestille seg noen drastisk reduksjon
av energiforbruket. sa lenge vi er glad i
var materielle levestanclarcl. det vil si
forsøker fa til mest niulig ut av det
som disse ressursene kan gi oss i
kombinasjon.

Statkraft

« i ttttttt»
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Problemet med energi oppfatter vi
gjerne som to problemer: Det er lite av
den. og det er skadelig a bruke den.
Begge disse to ville være løst dersom vi
kunne nyttiggjøre noe av den koles-
sale strøm av fornybar energi som
omgir oss. For pa en niate vasser vi jo i
energi: Over 100 000 milliarder kW
straliiigseiiergi fra solen kommer inn i
atmosfæren og inn til jordens over-
flate, døgnet og aret rundt. før den pa
forskjellig vis finner veien ut i verdens-
rommet igjen. Det er en energistrøin
pa 20 000 kW for hvert inenneske pa
jorden. eller 3 000 ganger energifor-
bruket for en gjennomsnitts nord-
mann. Selv en liten brøkdel av dette.
som vi kan regne med pa vare nordlige
breddegrader. er en betydelig energi-
mengde.

Men det fundamentale problemet
med a nyttiggjøre seg denne fornybare
energien kan, som det ble pavist i et
lite paaktet skrift fra det svenske inge-
niørviteiiskapsakadeini for noen ar
siden. sanimenfattes i ett eneste (Jrd:
Konsentrasjon. Til alle vare formal. i
hjem og industri. krever vi konsentrert
energi. Solenergien. bade i sin pri-
nieere form som varmestraliiig og i sine
sekundære ytringsforiiier som vind,
bølger, voksende biomasste. er alt for
spredt. og ma samles inn og konsen-
treres for vart bruk. Denne konsentras-
jonen har en kostnad. som betyr at det
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Vår gjesttrskribent ilenne gong. Vidkiiiiii
Hveding. trenger neppe noun irairirierre pre-
sentasjon for Fossekullens lnserv. Pensjonist-
stntiis til tross, Hverting er jiriiiirrlelffs uktiv og

interessert i energisjiorsiriat. Foto: NTB.

ma brukes andre knappe. ressurser. ()g
ikke minst ma det brukes energi. Det
gari livert fall en grense for nytten, der
hvor selve innsamlingen og konsen-
trasjonen krever mer energi enn det vi
far ut. og den grensen er ikke langt
unna.

Den eneste form for fornybar energi
som naturen selv har vaert snill a
konsentrere for oss, er vannkraften.
Vannet løftes i liøYklen ved fordanip-
ning, faller som nedbør i høyden. kon-
sentreres i vassdragene til et avløp
som kan puttes inn i tnrbinen og
komme ut som elektrisk energi.

Vi er velsignet med niye. vannkraft i
Norge. For verden som helliet blir
vannkraften bare et beskjedent bidrag
til den totale energidekiiiiigeii. Men
for dem som har den. bør den vaere en
velsignelse. Fornybar energi i sier-
klasse!

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

Synspunkter i artikler og innlegg står
for forfatterens egen regning, og repre-
senterer ikke nødvendigvis etatens syn.
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Det verste vi kan tenke oss

l Statkraft har vi omorganisert oss siden l 980. l hvert fall føles det slik.
t/i trlves ikke med det, for det er en opprivende prosess som skaper uro og

usikkerhet. \/i forstår nødvendigheten av at bedriften tilpasses samfunns-

utviklingen, og vi har ti/ en viss grad laert oss a /eve med øksen over hodet.

Men de al/er fleste av oss, uansett hvilken organisasjonsmodel/ vi er tilhen-

gere av, ser na frem ti/ den dagen det blir tatt en avgjørelse.

l juni i ar da Høisveen-utva/get la frem sin innstilling om Statkrafts frem-

tidige organisasjon, følte vi alle at det var tatt et viktig skritt mot en slik

avgjørelse. Arbeidet med a fremskaffe nytt grunnlagsmateriale for en

proposisjon startet umiddelbart, og en tlmeplan ble lagt. Målet var at

Stortinget skulle fa Statkraft pa dagsorden i juni neste ar.
Arbeidsgrupper ble nedsatt bade /Statkraft og i departementet, og for a

overholde de strenge tidsfrister som er satt, har gruppene mattet arbeide pa

spreng. Men sa blir det altsa ommøb/ering i regjeringskvarta/et. Regjeringen
Syse gar av og andre krefter overtar.

l Statkraft er vi fortum/et. Den nye regjering har allerede i startfasen
bebudet at den, sammen med fagbevegelsen, vil se nøyere pa det arbeidet

som er gjort med tanke pa a A/S-organisere norske statsbedrlfter Na venter
vi i spenning pa videre utspill. Litt engstelige er vi ogsa. l-lvor star Statkraft i

dette bildet? Hva gjør vi na? Skal vi stevne frem etter den kurs som er satt,

eller skal det legges inn nye premisser i omorganiser/ngsprosessen? Holder

timeplanen, eller blir vi atter en gang offer for det verste vi kan tenke oss -

en utsettelse pa ubestemt tid?
/Statkraft vil vi lojalt arbeide for at den prosess vier midt inne i, skal bli full-

brakt. Raskt. Vi mener det er avgjørende bade for bedriften, for norsk kraft-

forsyning og for Norge. Og vi haper og tror at Finn Kristensen, var nye

energiminister, vil spare oss for nye ar pa pinebenken.

Innhold

Det kan bli kaldere
Llsikkerhtèt om
tlrivln istèflekl for Nrirge

Vannkraften står sterkt
Kommentar ved Hans Ludvig Dehli

Vi vil kjempe for vannkraft!
Svartiseii-eiiisatte krever full

titbvgging no

Konsekvensene
avhengig av
hvilke øyne
SOH1 SBI‘
Alta-clemonstraitten som ble

Sta tkraft-giiicle

Lysfest i Kåfjord
Den 29. november 1903
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U sikkerhet om i
drivhuseffekt for Norge:

Av Svein M. Fikke, PKL

et siste tiårets variable
klima, med noen eks-

tremt milde vintre, har satt
fart i diskusjonen om hvordan
vi påvirker atmosfæren gjen-
nom vår industrielle velstand.
Usikkerheten om hvordan
eventuelle klimaendringer vil
påvirke Statkrafts tilgjen-
gelige vannkraftressurser på
den ene siden og det nasjo-
nale energibehovet på den
andre, var bakgrunnen for at
jeg deltok på det 17. Nord-
iske meteorologmøte i Saari-
selkäa, Finland, i august i år.
Mange av Nordens fremste
forskere og eksperter på
dette feltet stilte opp sammen
med gjester fra Tyskland og
Sveits.

eregninger av den såkalte «glo-
bale» tempera turen viser en økning

på om lag 0,5°C de siste 130 år.
Hvorvidt dette er en «naturlig» eller
«kunstig» økning, er det få som vil
trekke endelige konklusjoner om.
Dataene som disse beregningene
bygger på, har mange feilkilder og
de mest pålitelige tidsseriene er en-
nå for korte til at vi har oversikt over
det vi må kalle naturlig variasjon i
vær og klima.
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Den allment godtatte oppfat-
ningen om de registrerte variasjone-
ne er at man ikke kan utelukke at de
er påvirket av menneskelige aktivi-
teter. De milde vintrene på 1980-tal-
let «passer» inn i en modell av glo-
bal oppvarming, men de enda høye-
re langtidsmidlene for årstemperatu-
ren i 1920-1930 årene og avkjø-
lingen i etterkrigstiden kan ikke
forklares på samme måte.

(De nye temperaturnormalene for
perioden 1961-1990, som Det nor-
ske meteorologiske institutt (DNMI)
snart vil presentere, er for store de-
ler av landet lavere for vintermåne-
dene enn for den gamle normalpe-
rioden 1931-1960. Den samme ten-
densen finner vi i våre naboland.)

Nå ble det også påpekt på møtet at
det ikke er sikkert at lufttemperatu-
ren ved bakken er den parameteren
som er mest følsom for drivhuseffek-
ter. Tyske analyser av den øvre at-
mosfæren viser en påfallende tem-
peraturøkning som ikke er kompen-
sert av tilsvarende avkjølinger i and-
re områder eller høyder.

Hva sier klimamodellene?
Vi blir altså foreløpig ikke så mye
klokere av å studere vår klimatolo-
giske fortid. Skal vi kunne si noe om
framtiden, må vi basere oss på mo-
dellanalyser av jordens atmosfære.
Bare disse kan gi noenlunde realis-
tiske svar på hvilke klimaendringer
vi har i vente når vi endrer atmosfæ-
rens kjemiske sammensetning.

Simulering av værsystemer på
global skala for klimaanalyser kre-
ver enormt store regnemaskinressur-
ser. Selv med sterkt forenklede mo-
deller er det bare få miljøer i verden

som har kapasitet nok (for eksempel
USA, Vest-Tyskland og Storbritannia).

De seneste modellene for kli-
maendringer som følge av en dob-
ling av drivhusgasser i atmosfæren,
har gitt en forventet økning på 2-4
grader i globalt middel, og slik at øk-
ningen blir mindre ved ekvator og
større ved høye breddegrader.

Til tross for alt som blir sagt om
usikkerheter og mangler med mo-
dellene, er alle forskermiljøene eni-
ge om denne konklusjonen.

Forbedringer i modellene
De forbedringene vi kan vente oss i
den nærmeste framtid, vil først og
fremst være knyttet til finere rom-
oppløsning og bedre kobling mel-
lom atmosfære og hav. Strålingsba-
lansen og skydannelser vil også bli
forbedret.

En bedre romlig oppløsning (tette-
re rutenett) i modellene vil, i det
minste delvis, gi muligheter for å
inkludere vandrende lavtrykk i at-
mosfæren. Dermed kan man også

bedre få fram regionale variasjoner i
for eksempel temperatur, nedbør og
stormfrekvenser.

Biosfæren og de kjemiske proses-
sene i atmosfæren er også vesentlige

for det totale CO2-budsjettet, men
foreløpig er det ikke ressurser nok
til å gi disse mer plass i modellene.

Konsekvenser for Norge
Det er altså stor enighet om hoved-
trekkene i den globale utviklingen.
Når det gjelder regionale variasjoner
er usikkerheten større. De nåværen-
de modellene gir større oppvarming
i et kontinentalt klima enn i et mari-
timt. Det vil si at temperaturøk-
ningen blir størst i Sibir og Nord-
Amerika og Canada (8-10°C?) og
minst rundt nordlige deler av Atlan-
terhavet og Stillehavet.

Det ble hevdet på møtet at usik-
kerheten i modellene var aller størst
omkring det nordlige Atlanterhav.
Dette skyldes vel først og fremst
usikkerheter med havstrømmene og
skydannelsen. En tysk modell anty-
der til og med en svak avkjøling
over Sentral-Europa om vinteren!
(Hvis Golfstrømmen forsvinner?]

NVE-publikasjon V 30: «Kli-
maendringer og vannressurser» om-
handler blant annet endringer i til-
sigs- og produksjonsforhold for
vannkraft i forbindelse med sann-
synlige klimaendringer for Norge.
Her er det regnet med fra 1,5 til 5,0°
økning i temperaturen [varierer med
«mest sannsynlig» og «høyt» scena-
rium, kyst og innland). Tilsvarende
økning for nedbøren er fra 5 til 20
prosent.

Konklusjonen etter det nordiske
meteorologmøtet må etter min me-
ning være at man bør ha en avven-
tende holdning både vedrørende
endringer i tilsigs- og produksjons-
forhold, og endringer i energiforbru-
ket til oppvarming. Det er altså for
tidlig å la disse momentene få inn-
virkning på våre beslutningsproses-

Forskerne er ikke sikre på hvilke regionale
variasjoner den såkalte drivhuseffekten vil
få. Særlig er usikkerheten omkring det nord-

lige Atlanterhav stor. Derfor er det for tidlig å
la den «globale oppvarming» få innvirkning
på våre energiprognoser og produksjon,

mener vår artikkelforfatter. Bildet er tatt på
Finse. der snømengdene var rekordstore i
vinter. Foto: Svein Erik Dahl/Sainfoto.
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ser omkring energiprognoser og pro-
duksjon. Hovedgrunnene til dette er
for det første at de beregnede effek-
tene ikke har slått ut for fullt før nær
midten av neste århundre, og for det
andre usikkerheten i de regionale
variasjonene, spesielt omkring
Nord-Atlanteren.

F ossilt brensel må erstattes av
ren energi
Denne konklusjonen er selvsagt ikke
i motsetning til at problemet med
drivhusgasser er alvorlig på global
skala. Regionale variasjoner kan for
eksempel gi langt alvorligere kon-
sekvenser andre steder. De gassene
det er snakk om er i hovedsak CO2,
CH4 [metan], N20 [lystgass], klor-
fluorkarboner («KFK-gasser«), og
haloner [organiske bromforbindel-
ser). De har sine kilder på jordover-
flaten og har lang levetid i atmosfæ-
ren. Dermed vil ethvert utslipp av
disse bidra til de totale effektene på
jordens klima.

Det er derfor i alle lands interesse
at fossilt brensel blir erstattet av «re-
ne» energikilder som for eksempel
vannkraft hvor som helst på kloden.
Dermed er det også viktig at ethvert
land, Norge inkludert, utnytter slike
ressurser til enten eksport eller pro-
duksjon av energiintensive varer
som verdenssamfunnet trenger.

FN har nedsatt et internasjonalt

ekspertpanel om klimaendringer
(«International Panel on Climatic
Change», IPCC]. Panelets arbeids-
gruppe 1, «Scientific Assessments»,
har nettopp utgitt sin rapport og på-
peker der blant annet at politiske
beslutninger kommer til å få stor be-
tydning for utviklingen av det globa-
le klimaet.

Skremt til fornuft
De 5-6 milde vintrene det siste ti-
året har forhåpentligvis lite med
drivhuseffekter gjøre. men rnange
mennesker har trodd det og følt seg
skremt. Media og opinionen har der-

- De fant-seks niilrle vintrene vi har opplei d
det siste ti-Öret, har sannsynligvis lite med
drivhuseffekter å gjere, mener Svein M.
Fikke. ~- Det vil likevel være i alle lands inte-
resse at fossilt brensel blir erstattet av «rene»
energikilder som for eksempfil vannkraft.
hvor som ltelst på kloden.
Foto: Rune Lisleruåååagjijrfeto.
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for vært svært opptatt av hva som
måtte være i ferd med å skje. Mo-
dellresultater blir fort spredt over
hele verden, og politikerne er, i alle
fall delvis, på tur til å bli lydhøre for
hva forskerne sier.

Hvilken situasjon hadde vi vært i
om vi i stedet hadde hatt ekstremt
kalde vintre på 1980-tallet? Drivhu-
seffekten hadde like fullt vært der
og forskernes advarsler vært like al-
vorlige. Men hvem ville trodd dern,
og hvordan hadde politikerne rea-
gert?

Fra et meteorologisk synspunkt
må vi tross alt være lykkelige for den
situasjonen vi nå er i. Kanskje kan vi
takke de siste årenes milde vintre
for at vi er et tiår eller mer tidligere
ute med å endre vår globale vaner
enn det vi ellers kunne ha vært?

'í



Vannkraften står ster
I forbindelse nun] Hli;1Llu11'£)() pm.s'(211[e1'1e I11g(?11iMF-

Nytt (nr. 22 A) Hans Ludvig Delilis Sm pa vann-

kraftens kanrlidatiir nar spørsnialet om iitbvggiiig

av nv kraft igjen koniiner pa (lagsonltiir Dehli er
for tiden svkenitiltlt fra sin stilling srini ekspedis-

ioiissjef i Os-.d. nien Ifosscikiilltzii liar likevel latt til-

latelse til a gjengi lians synspunkter.

Miljøhensyn har i alle år vært
uløselig knyttet til iiiyncliglie-

tens håndtering av energiutliyig-
gingsspørsinål. Helt siden konse-
sjonslovgivningeiis barndom. i be-
gynnelsen av arhiiiidret, har det vært
lagt vekt pa sainnieiilieiigeii mellom
energi og iniljø. Det vil i praksis si
forhold melloni vannkraftutbyggiiig
og inngrep i naturen.

Etter hvert som vi fikk færre
vassdrag a velge melloin, økte natur-
lig nok kravet pa vernesicleii. Vi fant
ut at vi måtte ha en verneplan for
vassdrag. Nar vi gir konsesjon pa et
vassdrag, sier vi kanskje «nei» til
deler av eller hele prosjektet. Med
en plan, der man prøver a plukke ut
de mest verneverdige av vassdrage-
ne våre, kunne vi bestemme at «dis-
se ligger man unna».

Dette er na gjennomført i tre ver-
neplaner, og den fjerde er under ar-
beid. Cirka Z1 TWh ligger i de gamle
verneplaneiie. mens vi har bygget ut
eller gitt konsesjon pa cirka 109
TWh.

Og vi kan hente ut mye mer
vannkraft. Hvis vi vil. Eii gang reg-
net man ut at det var noenlunde
økonomisk fornuftig a liygge ut 170
TWh.

Men så fikk vi ogsa den sakalte
Samlet Plan for vassdrag. Den er
ikke en verneplan, men iieerinest en
gruppering av vassdrag med ret-
ningslinjer for hva som kan konse-
sjonsbehandles. Debatten om Samlet
Plan endte opp med 125 TWh som
illustrasjon på hva som kan være en
rimelig grense for vannkraftutliyfg-
gingen i Norge.

Vi kommer til a fa flere vassdrag
inn på Verneplaneii. Og Samlet Plan
er gjenstand for justeringer. Neste
justering kommer sammen med Ver-
neplan IV. som etter planen skal fo-
religge i 1992.

Milj øhensyn er kommet szerlig
sterkt frem de senere arena. I mange
år hadde vi den store debatten om
landskapsiiingrepene. Vi hadde Al-
ta-saken, Mardøla, Aurland. Orkla
og mange flere.

Ifikelig iietllitir.

niilde viiitre og lnvt

el-torliriik hm‘ lort
til en lioliliiiiig nv

tvpeii «vi linr krnft
nok i iiinssirvis». Det
er en litt skinnniel

lioltliiiiig, :iieiier

Hans Ludvig Delili,
—Fur vi en tiinliiil-

viiiter og et nr nied

mm‘ smniner. blir

sitnrisjoiieii snudd
igjen, Foto; lngeiiitiii-

.\ \'ll.

Men og dette henger sanimeii

med Brundtland-koininisjoiieiis imi-
stilling. ble søkelyset satt mer pa
forurensning. Og dette har vann-
kraftentusiastene sagt i mange ar:
«La oss slippe forurensning. la oss
bygge ut vannkraft». Na er dette
nærmest blitt «offisiell» tankegang.
selv om det ogsa er knyttet miljø-
problemer til vannkraftutbyggiiig.

Under stortingsdebatten om
Brundtland-kommisjonens innstil-
ling i fjor, var det bred politisk enig-
het om at man nå ma gjøre. alt man
kan, ikke bare for a stoppe, men ogsa
redusere forurensningene. En del
partier la ogsa sterk vekt pa at vi na
må tenke internasjonalt. Med andre
ord: Hvis Norge ved hjelp av for-
urensningsfri energi kan produsere
varer andre land ma lage med energi
som forurenser, sa skal vi gjøre det.

Forut for dette har vi hatt en dis-
kusjon om gass og gasskraft. Maiige
hevdet da at gass var tingen. Da ville
vi spare naturen for nye vannkraft-
utbygginger. Først senere begynte
man å tenke på at selv gasskraftverk
gir forurensninger. Mange sa ogsa

økonomien. De fant ut at gasskraft
ville være billigere enn ny vann-
kraft. Dette henger sammen med at
prisen på elektrisitet fra gasskraft er
nær knyttet til gassprisen, siden in-

relativtvesteringskostnadene blir
beskjedne. For vannkraft er forhol-
det omvendt: Investeringskostiiade-
ne betyr nesten alt.

Renteutviklingen de senere arene
har dermed dempet interessen for
vannkraftutbygging. Samtidig har
Økningen i det alminnelige forbruk
vært beskjedent. Industrien har gatt
dårlig bortsett fra den kraftkrevende.
Den har på sin side utnyttet kilo-
watt-timene så godt gjennom rasjo-
nalisering at forbruket ikke har økt
nevneverdig. Pa toppen av det hele
har vi de siste par årene hatt rikelig
med nedbør kombinert med milde
vintre og dermed lavt el-forbruk. Og
i fjor gikk kraft pa billigsalg, til
samkjøringspris helt ned på utrolige
0,4 Øre/kWh.

Resultatet er blitt en holdning av
typen «vi har kraft nok i niassevist»
Men det er en litt skummel hold-
ning. Får vi et år med en tørr som-
mer og fimbulvinter. blir situasjo-
nen snudd igjen.

Men de offisielle prognosene sier
nå at vi har brukbar dekning, og at vi
ikke trenger noe særlig tilskudd av
ny kraft før i 1995. Hvordan denne
kraften skal skaffes, avhenger lit t av
utviklingen.

Hans Ludvig Dehli
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Svartisen-ansatte

krever full

utbygging nå:

Ved Karl Martin Olsen, NAF
Oddbjørn Lillejord, NTL

Med bakgrunn i stortings-
vedtaket 5.juni 1987

om utbygging av Stor-
Glomfjord og senere vedtak
om utsettelse av deler av
denne utbyggingen, sendte vi
som er ansatt ved Svartisen-
anleggene tidligere i år en
resolusjon til Olje- og energi-
departementet. Med denne

in»
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resolusjonen ønsket vi å gjøre
departementet oppmerksom
på vår mening i saken om
utbygging av Svartisen kraft-
verk. Full utbygging nå er det
eneste fornuftige.

Det er flere forhold som bør
være utslagsgivende i spørs-
målet om videre utbygging i
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Svartisen. For oss står selvsagt f'
våre arbeidsplasser sentralt i
dette bildet, men også andre
argumenter taler vår sak. Ik-
ke minst hensynet til miljøet —
lokalt, nasjonalt og globalt.

.
A .



Den 5. juni 1987 gjorde Stortinget
vedtak om utbygging av Stor-

Glomfjord. Det er med andre ord gitt
konsesjon for det vi kaller full ut-
bygging i Svartisen, og dette Vedta-
ket står, etter det vi forstår. ved lag.
Videre utsettelse av deler av utbyg-
gingen vil ikke bli godtatt hverken
av de berørte kommuner eller av de
ansatte ved Svartisen-anleggene.

Utsettelse kan bli kostbart
Arbeidet ved Svartisen-anleggene er
i full gang, og alt som er foretatt pr. i
dag er siktet inn på full utbygging.
Materiell, utstyr og mye personell er
bragt hit fra det ganske land, fra Alta
i nord til Ulla-Førre i sør. Alt venter
på den fortsettelse som var forespei-
let.

De berørte kommuner har hand-
let, gjort vedtak og foretatt utbyg-
ginger, til dels med store økonomis-
ke uttellinger. ut fra den gitte kon-
sesjon. En utsettelse av full utbyg-
ging vil få så store konsekvenser for
kommunene at de ganske sikkert vil
kreve økonomisk kompensasjon.

De forberedelser som er gjort både
av Statkraft og de berørte kommuner
med tanke på full utbygging, repre-
senterer betydelige beløp. Blir byg-
getrinn 2 i Svartisen utsatt, vil man i
tillegg få nedriggingskostnader og en
ny runde med opprigging ved et se-
nere utbyggingsvedtak. Og rigging er
dyrt!

Miljø
Hele verden har i dag miljø og miljø-
vern på dagsorden. Man frykter en
miljøkrise som vil legge verden øde.
og alle er enige om at noe må gjøres.
Pr. i dag finnes det ingen renere el-
ler bedre energiform enn vannkraft,
men i stedet for å legge til rette for
bruken av denne var fantastiske res-
surs, blir det i Norge ført en prispoli-
tikk på el-kraft som faller ut til for-
del for olje og gass. Her ved Svart-
isen-anleggene er vi hverken politi-
kere eller økonomer. Vi har derfor
problemer med å forstå at det er bil-
ligere å rasere vår natur med fossilt
brensel enn å foreta begrensede na-
turinngrep ved skånsom vannkraft-
utbygging.

Det må da være et paradoks at vi
her i Norge, som etter sigende skal
være et foregangsland i miljøspørs-
mål, bruker en begrenset energibæ-
rer som olje til oppvarming av våre
boliger. Dette når vi har en helt ren.
fornybar ressurs som vannkraft til-
gjengelig. Dette må etter vår mening
være fullstendig misforstått både
økonomisk politikk og miljøpoli-
tikk.
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jiillicire et venn-
kruliprosjekt som vil
govnr' elle. og gi (le
150 (Hill 200 Olli)
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lriinlel «len energi
soin (rungs iior

Norge igjen frir full
sysselsetting. her

KurI.\Iurtin()lsm1mg
(rhldbjiirii Lillejord
pd vegne riv de
(insulle ved Sveri-
isen-enleggeiie.
lfolo: Kristen Selilrflrs.

Vi tør påstå at for Norge må den
beste miljøpolitikken være å bygge
ut så mye vannkraft som mulig. Da
kan vi eksportere el-kraft og impor-
tere ren luft.

Arbeidsplassene
Før man bestemmer seg for å rigge
ned Svartisen-anleggene, burde det
være unødvendig å minne om da-
gens situasjon på arbeidsmarkedet.
Og da særlig om situasjonen her i
Nord-Norge.

Egenansatt personell ved Svart-
isen-anleggene utgjør pr. i dag cirka
350 ansatte, og av disse kommer he-
le 235 fra de tre nordligste fylkene.
Hele 70 prosent av arbeidsstyrken
kommer fra Trøndelag og nordover.
Slik som usikkerheten nå er om-
kring Stor-Glomfjord, må Svartisen-
anleggene karakteriseres som kort-
tidsarbeidsplasser. Like fullt er det
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Æ
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gode arbeidsplasser i et iiæriiigsfat-
tig distrikt. En videre utsettelse av
byggetrinn 2 ved Svartisen vil øke
arbeidsledigheten i onirådet med
cirka 250 personer.

250 arbeidsledige blir sammen
med følgekostnadene av arbeidsle-
dighet en stor samfunnsøkonomisk

utgiftspost som burde vært brukt pa
en mer positiv rnåte. Byggetriiiii 2
ved Svartisen vil gi et positivt bi-
drag til vårt samfunn samtidig som
det er med på å inotvirke dagens ar-
beidsledighet.

Driftspersonalet ved Glomfjord-
verkene er pr. i dag delvis bygget
opp og utrustet med tanke på full ut-
bygging av Svartisen kraftverk. Ved
full utbygging (det vil si med Beiarn
og Melfjord) vil den faste beman-
ningen øke med cirka 15 ansatte. Li-
te kanskje, men ikke mindre viktig
for dem det gjelder og for lokalsam-
funnet.
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Et positivt vedtak i dagens situa-
sjon ville were et vedtak om utbyg-
ging av byggetrinn 2 ved Svartisen
kombinert med utbygging av Beiarn
kraftverk. Ved a kombinere dainbyg-
ging med tunneldrift kunne man få
helårsarbeidsplasser, (lambyfggirig
om sommeren og tunneldrift om
vinteren. Det mest samfunnsgagrili-
ge ved en slik innsats er selvfølgelig
at man på denne inåten unngår a
belaste ledighets- og sosialbudsjettet
unødig.

Kompetansen
Statkrafts styrke er en samlet kom-
petanse innen kraftforsyning. Stat-
kraft dekker hele området fra ned-
børsfelt til forbruker både tiår det
gjelder administrasjon. planlegging.
utbygging, drift og vedlikehold. Ia.
på enkelte områder er vi de eneste
her i landet som har bade utstyr og

37$, .

kompetanse nok til a gjennomføre
prosjektene.

På et så viktig felt som energi, som
etter vår mening bør være underlagt
politisk styring, vil det være en ka-
tastrofe for vårt land om den samle-
de kompetansen som Statkraft inne-
har, skulle bli skuslet bort pa grunn
av politiske kjepphester og beslut-
ningskrise.

Med jevn utbygging har vi store
muligheter til å bevare Statkrafts
kompetanse for fremtiden og oprett-
holde Statkraft som et energipolitisk
instrument for våre myndigheter.

Etter vår mening ma det vaere total
blindhet, forårsaket av politiske sky-
lapper, som ligger til grunn for snak-
ket om å privatisere deler av Stat-
kraft. Vårt samkjøringsnett for kraft-
overføring kan best sanimeiilignes
med E6, og det er da vel ingen med
litt gangsyn og sunn fornuft i behold
som ønsker å privatisere E6? Vi sy-

nes ikke det er riktig at private inte-
resser skal skumme fløten av de sto-
re investeringer samfunnet har gjort
på dette området.

Økonomi
Det er dyrt å bygge ut vannkraft i
dag. Det vet alle. Men når det gjelder
Statkraft, mener vi her ved Svart-
isen-anleggene at det har vært foku-
sert alfor mye på bedriftsøkonomi.
Her er det samfunnsøkonomi det
gjelder!

I forbindelse med el-energi snak-
kes det om langtids grensekostnad,
og dette brukes som prisfastsettelse.
Vi spør: Hva er langtids grensekost-
nad på olje og gass? Dette er jo
knapphetsressurser. Er det kr. 10.-
pr. liter, kr. 20,-?. Vi mener langtids
grensekostnad er ukritisk bruk av
lite anvendbar økonomisk teori.

Har Økonomene, som styrer våre
politikere og myndigheter, tatt hen-
syn til alle sider ved en ny utsettelse
av byggetrinn 2 ved Svartisen? Har
de vurdert hvilke konsekvenser det
vil få hvis hele utbygging blir redu-
sert? Har de tatt hensyn til at ned-
skrevet, fullt brukbart materiell og
utstyr vil bli solgt eller ødelagt? Har
de i det hele tatt tatt hensyn til våre
synspunkter når de har foretatt sine
økonomiske vurderinger?

Dersom alle sider ved byggetrinn 2
blir vurdert og tan hensyn til, er vi
overbevist om at resultatet vil bli
full utbygging ved Svartisen-anleg-
gene.

Alvorsord
Vi som er ansatt ved Svartisen-
anleggene, har en innstendig appell
til våre ansvarlige bevilgende myn-

digheter. Ta ansvar, ikke bare i ord,
men også i handling! Vis distrikts-
Norge at det ligger vilje bak alle de
fine ordene. Gi oss midler til å full-
føre et vannkraftprosjekt som vil
gavne alle, og gi de 150 0004200 000

arbeidsledige her i landet den energi

som trengs når Norge igjen får full
sysselsetting.

Vi mener at årsaken til vårt kraft-

overskudd er lav sysselsetting og en
helt feilaktig prispoltikk når det gjel-
der forholdet mellom olje og el-
kraft.

Vi tror på vannkraft!
Vi vil kjempe for vannkraft!
Vi vil ha Svartisen-utbyggingen!
Vi vil ha den nå!
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= Magasinet til Alta kraft-
verk er blitt et populært
turistmål. Tidligere var

~ her uframkammélige stryk
og lange ívann. Etter kraft-
‘ulbyggingen kan man uten

f Problemer kjøre elvcbåt
frayMiísi til demningen i
Sautsa, en tur som tar

' halvannen time.
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Med Altaelva som

levebrød
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Alta-demonstranten som ble Statkraft-guide:

Konsekven se n e ai
av h vi l ke

yn e
SO ITI S E! ‘

Tekst og foto: Ole Magnus Rapp

dag forteller Statkraft-
guide Sigrid Theisen (27)

med stolthet i stemmen om
det flotte kraftverket i Alta/
Kautokeino-vassdraget. For
10 år siden var hun aktivt
med i demonstrasjonene
mot kraftutbyggingen.
- Jeg må ærlig innrømme at
vi trodde utbyggingen skulle
bli langt verre enn det vi ser
i dag, sier hun til Fosse-
kallen.

igrid har i en arrekke jobbet som
turistgtiide i Alta. Hun er sprak-

mektig. blid og orngjeiigelig. I fjor var
fikk hun spørsmal fra Alta-verkene om
hun ville være guide pa Alta kraftverk.
Uten betenkniiigstid takket hun ja.

Etter to grundige omvisninger med
clriftsbestjrrer Audun Hustoft som gui-
de, var hun klar til a ta imot de første
turistgrtipperie. I tillegg pløyde hun
gjennom det som fantes av informa-
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Alto kraftverk er
blitt et jiopillrert
tiesekskritltiti ML. og

her kornmer' gjester

tro ofte verdens-
deler Sigrid 'fheisr-ri.
som er Stutkrutls
gtiidr- i Soutso. har

derfor futt god bruk
lor sim- sprokkunn-
skoper.

sjonsriiateriell om Alta kraftverk og
Statkraft. — Da jeg takket ja til jobben.
ante jeg ikke hva et kraftverk var. De
grunnleggende prinsippene lterte jeg
via et leksikon fra 1911. smiler hun.

Populært
Alta kraftverk er blitt et jioptilrert be-
søkskraftverk. Anlegget ble kjent over
hele Skandinavia da 600 politifolk
matte settes inn mot 1 000 deniori-

stranter som ville hindre anleggsar-
beidet. I dag er det rnange som vil se
det omstridte kraftverket. Stadig flere
kurs. konferanser og landsmøter blir
lagt til Alta. og de fleste ønskeret kraft-
verksbesøk samtidig. Elvebattzr pa
Altaelva er ogsa jiopiilaire.

x jeg har guidet om lag 5 000 per-

M.’
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soner inne i kraftverket de to siste
sesongene. sier Sigrid Theisen — I til-
legg har det vært om lag 1 000 til
som andre har vist rundt. Statkraft har
ikke tallet pa de iiiaiige som har
besøkt og sett clemnirigeii og utsikten
over Sautsci (Ianyon titenorii de orga-
niserte guidetureiie.

Fra hele verden
Sigrid har hatt gjester fra alle verdens-
deler. Der har vaert folk fra japan.
Afrika og Peru. Sovjet og USA. Kina.
Atrstraliti og alle europeiske land.

- 'turistene spør om det nieste. men

etter livert er man blitt varit til stan-
dardsporsnialeiie. sier hun. ~ Mange
er teknisk inttzrezssert. mans andre.
tenker pa iiatureii. Det er mve uvi-



ten11et tite og gar. Blant 111111111 tror
noen at bygda Masi er 11en1111et ned.
Andre igje11 er overrasket over at
iiaturødeleggelsene er111i11i111a111.ogat
selve Canyon er urørt. At 11e11 lakse-
førende delen av elven er urørt er ogsa
e11 overraskelse for mange. Noen spør
om ko11sekve11se11e. og svaret avlien-
ger av Ø_vnene som ser.

Imponert
Gruppene blir først tatt med en
kilometer inn i fjellet og vist rundt
i t11rbi11sale11. Der er det ogsa et 111111ti-
visjoiisprogram som presenterer Stat-
kra ft. sa111t plansjer om Alta kraftverk.
Deretter gar turen ut igje11. med stopp
pa utsiktspunktet mot Alta (Éanyon.
Europas største Canyon. Guideturen

111111111 pa 1la111111e11. hvor de fleste blir
imponert over høyden og at det har
latt seg gjøre a plassere en 15 meter

tvkk beto11gda111 i den trange fjell-
kløften.

- Detertydeligatdeterspredtmve
feilinformasjon om Alta kraftverk. og
kanskje burde Statkraft ha vært mer
pa offensiven før de store demonstras-
jonene tok til. sier 11u11.

Demonstrant
Sigrid demonstrerte selv mot kraft-
utbyggingen og legger ikke skjul pa
det overfor turister som er interessert.

- Detsom gjorde meg redd og fikkmeg
med i le11kegje11ge11. var at lokalde-
mokratiet ble satt til side. sier l1u11.
Sigrid innrømmer gjerne at dagens

- jeg ser 111111 bakgrunn sein 1le1111111str<111t
sein en styrke sein Stutkruytt-gtiide. sier
Sigrid 'l`l1eisen. -lnge11k1111 beskylde 11111gl`11r
11 l11>11l1f1111~111l1111 ene port. og som guide
legger jeg vekt p11 objektivitet. Kruftverkets
spe1111e11de iiigeiiiurkuiist er det imidlertid
i11ge11gr111111 til 11 legge skjul pa, Inenm‘ 111111.

utbygging er noe helt annet enn det
demonstrantene fryktet skulle bygges.
- Men jeg har studert planene fra
midten av 1970-tallet. og Statkraft har
med fa unntak holdt seg til planene.
sier hun.

— jeg ser min bakgrunn som demon-
stra11t som en st_vrl<e som Statkraft-
guide. sier hun. Ingen kan beskylde
meg for holde med en part. Som
guide legger jeg vekt på objektivitet.
men legger ikke skjul på kraftverkets
spennende ingeniørkunst.
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Hjelp og selvhjelp med vannkraft
{{———-

De siste ars overkapasitet av vannkraft
i Norge har hos mange skapt en
trygghet om at den kommer til a vare,
om ikke evig, sa i hvert fall langt inn i
neste arhundre. Alta kraftverk skulle
aldri vært bygget. Vi trenger ikke
kraften. Dette sier endog de som i sin
tid tok beslutningen om at Alta skulle
bygges ut.

Hvor lenge dagens situasjon vil
vare. avhenger av sa mange faktorer at
det er dumt a spa. Etter min mening er
imidlertid tidspunktet av underordnet
betydning.

Dersom vi løfter nisselua sa høyt at
vi kan skue utenfor vart eget lille land.
vil vi fort oppdage at det er mangel pa
energi over mesteparten av var klode. l

tillegg er en vesentlig del av verdens
energiproduksjon basert pa fossilt
brennstoff. Den_globale forurensnin-
gen er satt i fokus, og produksjonen av
varmekraft er en av de store foruren-
serne i mange land. De norske kraft-
produsentene som idag sliter med
dårlig avsetning. har fått øynene opp
for dette markedet utenlands. og større
kapasitet pa overføringene til utlandet
er allerede under planlegging.

Som et resultat av motstanden mot
utbygging av vannkraft i Norge. ble
alle gjenværende vassdrag for fa ar
siden klassifisert som mulig utbyg-
gingsobjekt eller fredet midlertidig
eller permanent Mange vassdrag ble
frigitt for konsesjonsbehaiidling uten
at det betyr at de vil bli bygget ut før
det blir en lønnsom investering. I
dagens situasjon med ledig kapasitet i
kraftproduksjonen stopper den vider-
ekraftutbygging av seg selv. Det har
Vært papekt at den Vannkrafteksper-
tise som finnes i Norge, vil forsvinne
nar utbyggirigsvirksoiiilieten tar slutt.
Noe som vil være til skade for landet
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pa lengre sikt. For a bevare denne
ekspertisen harforslag om utenland-
sengasjement vært nevnt. Men nar
det gjelder de faprosjektene som star
pa dagsorden ute, stiller vi i konkur-
ranse med eiirekke store «vannkraft-
land» som er i samme situasjon som
oss. Disse har kapital til a gi langt
bedre tilbud til utbyggerne enn oss.

Personlig har jeg ingen tro pa at
denne muligheten vil bety noe for a
bevare var kompetanse fremover mot
ar 2000. Vegen ga for Norge i den
naværende situasjon og som vil løse
de fleste problemer som har vært
påpekt, er egentlig ganske enkel. Man
fortsetter en utbyggingstakt av vare
vedtatte utbygginger i et tempo hvor vi
klarera selge kraften utenlands. Detvil
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Letter vi iiisstiliiti su hm‘! ut vi kan skue ut
over vert lige! lille land. vil vi jort iipjiclrigr» rt!
det er iiinngzfl pa energi over iiiestfrjirirteii ev
var klode. slfir Svein Aninieriirl lest.
Foto: Svein lírik DuhlSuiirjolu_

kreve investeringer i 0\'erfQ)ri11gskapa-
siteten som maga parallelt med kraf-
tutbyggingen. Kraftsalgtzt kan ogsa
utnyttes som hjelp mot forurensning
til de land i Europa som na far eller er
lovet norsk økonomisk hjelp. Den
dagen vi trenger kraften selv. er kraft-
verkene langt nedskrevet og vil gi
Norge konkurransefortrinn sanimen-
lignet med andre land. l mellomtiden
har vi gjort litt nytte for oss i verden
uten a tape pa det.

Sven Ammerud
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Nettselskapet

Etter at Regjeringen har behandlet
opplegget og retningslinjene for det vi-
dere arbeidet med Statkrafts fremti-
dige organisasjon, står følgende fast:
(. . .) «Sentralnettet etableres som et
eget statlig selskap atskilt fra Statkraft.
Eierskapet for Statkrafts andel av sen-
tralnettet (ea. 85%) vil enten bli over-
tatt av staten eller nettselskapet. Dette
spørsmålet er under vurdering»
(Statkraft 92, nr.3)

Eg vil ta opp sentralnettrrts skjebne. og
haper a fa i gang ein ineiningsut-
veksling kring dette før den siste spi-
keren er slatt fast. Vart innstillingens
slutning at det skal opprettast eit eget
selskap for sentralnettet. så er eg av
den fornieining at det ina opprettes
med egne ansatte. Skal AS Statkraft
bli eit kontraktørselskap overfor dette
iiettselskaprrt. sa trur eg at det vil
dukke opp sa mange praktiske proble-
mer. at for oss som arbeider med
(Jverføriiigsiiettet. vil det vera heilt
avfgjerande a Vera ansatt i det selska-

pet som skal finne fram til hensikts-
messige løsninger for drift. vedlike-
hold og økonomistyring. og som skal
ha det formelle ansvar for dette.

lig er sterkt bekymra for eit nett-
selskap med (zget styre. der ein mindre
oppbygging av ansatte skal ta seg av
den kontroll og kontortjeiiesteii som
ina bli, medan resten (fotfolket) blir
leigt inn for kortare eller lengre tid fra
A/S Statkraft. Eg vil derfor stilla
følgaiide spørsmal:

1) Dersom iiettselskapet far eit gunsti-
gere tilbud pa clriftwerllikehold
enn det AS Statkraft kan gi. livilke
forpliktelser har bedriften overfor
oss som har sitt arbeid med over-
føringsntettet?

2) Skulle det rippsta feil av ein slik art
at den ikkje er oppfanget i inngatt
kontrakt, kan det da bli ein vand-
ring til den sjuende fari huset for a
fa svar?

3) Vi som har vart arbeid pà over-
føringsnettet har all grunn til
bekymring. og ser med gru fram til

grunn til bekymring

den dagen at eit selskap der du
ikkje er ansatt, blir den store stygge
ulven i forhandlingssammenheng
lønnsmessig. A/S Statkraft er suve-
ren med hensyn til egne ansatte
som arbeider innenfor sitt eget
eierskap. Med hensyn til dei som
får arbeid i nettselskapet. så er A/S
Statkraft kan hende avhengig av
den økonomiske del av inngått
kontrakt til ei kvar tid?

Mi meining er at Statkraft må forbli i si
náverande form med produksjon, an-
legg og overføring etter «lov om visse
statsbedrifterw. Lat oss ikkje forkludre
statens redskap i handtering av
landets kraftforsyning.

Ion Haaranes
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Ledningsmester Jon
Haaranes ved Vest-
londsverkene er
bekymret for plo-
nene om et eget new

selskop der en min-
dre gruppe onsotte
skal to seg av kon-
troll og kontor-
tjenester, mens
resten - fotfolket —
skal leies innfor
kortere eller lengre
tid fru A/S Statkraft.
Foto: Svein Erik
Dohl/Somfoto,
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Kåre Schjetne arbeider na full tid med
organisosjonssaken. l hvert iiumnier

fremover vil han redegjøre forjrtfiii-
driften i prosjekt Statkraft `92.

Myter om Statkraft
Myncligliettziitès hensikt mod reorganiseringen av

Statkraft er tosidig. For det første ma Statkrafts
organisasjoii ikke vaere en hindring for etableringen
av et mer effektivt kraftmarketl. For det annet ma

Statkraft som selskap fa rammebetingelser soin gjør
det i stand til a konkurrere pa like vilkar i dette

iiiarketlet.
Endringene i norsk kraftforsyniiig ha ri ineget høy

grad vært fokusert pa Statkraft. og pa oppfatningtér

om Statkrafts iiiuliglieter i et marked. I den cletal-
jerte analyse av situasjonen som na pagar. kan det

vise seg at mangt er mer invte enn virkelighet.
Tar vi for oss de viktigste iiiyteiie. sa er situa-

sjonen følgt-ende:

Statkraft er stor og tlontiiiereiide. Virkeligheten er

at Statkraft er lieskjecleit i internasjonal nialestokk.
I Norge dekker Statkraft bare en femtedel av

iiiarktxlet (eksklusive. kraftkrevende industri og tre-

foredling).

Statkraft er konkurransesterkt og har mange

Lirettffirdigtr fordeler. For dem som sitter med

ansvaret er virkelighetslieskrivelseii noe anner-
ledes:

— Lite attraktiv kundeportefølje
— Ingen ttksportfrilitrt
— Ingen pris- og produktfriliet
~ Ikke anledning til vertikalintegrering.

Ny energilov gir _f`ritt iiiarked. Analyser tyderpa at i
virkeligheteii vil bare (Lirka 20 prosent av inarkcedet

være tilgjengelig for konkurranse..

Vertikaliittegreriiigeit av eI-_fors_i'niiigen stanses/

reverseres. Den faktiske situasjon er na at av frykt
for markedet akselleres vertikaliiitegreriiigeii i den

øvrige el-forsviiiiig. Dette vil bare redusere den

delen av markedet som er apen for konkurranse.

Konkurranse fremniers ved mange sina (iktører.
En mer reell beskrivelse er at effektiv konkurranse
nas ved flere likeverdige aktører.
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Hvis dette er oppfatningter som bar vaert med a

danne grunnlaget for endringene av Statkraft. ma

det for Statkrafts eier veere fundamentalt ogsa a fa
tilfredsstillet betingelsen om at Statkraft ma fa

rammebetingelser som gjør bedriften i stand til a

konkurrere pa like vilkar i inarkeclet. Disse ram-
iiiebetiiigelseiie preges fortsatt av stor usikkerhet.
Stikkord her er iiettselskajiets utforming. børsens

rolle. organiseringen av eksport import og kontrak-

tene med kraftintensiv industri.
En helt avgjørende faktor her vil være fastset-

telsen av selskapets apnirigslialaiise. Kommer man
skjevt ut her, er det lettere a fa et liandliiigslaiiiiiiet
selskap enn en effektiv iiiarkedsaktør.

Formidabel utfordring
Det at den konkurraiiseinessige situasjonen endres.
vil være en forinidabel utfordring for Statkraft.

Endrede rannnebetingelser krever en helt ny strate-
gi for selskapets agering i inarketlet. Statkrafts
visjon ma her bli a vaére den ledende aktør i det

norske ina rkedfit bade hva a iigar lønnsomhet. kost-
iiadseffektivitet og evne til kundtiretttrt tulfertl.

Den iiye situasjonen vil ogsa stille nye krav til var

koinpeztaiise. Dette vil gjelde spesielt pa iiiarkeds-

kunnskap og forhandlingskoinpetaiise. Det vil vtere
viktig a utvikle et iiaert sainarbeitl iiielloin produk-

sjons-. plan- og inarktrclsjiersoiitéll. Det blir viktig a
ha kompetanse for utnyttelsen av iiiag-asiii kapasi tet

og effektrteserve strategisk best inulig i et iiiarkeitl. og

a titnyitte den konipetanse selskapet har innenfor
planlegging. bygging og drift optimalt.

De betyrdtzligze endringene som Statkraft skal

gjernnoiiigti. vil kreve en kulturforaiidriiig i sel-
skapet. Nye systemer og nye rannnebetingelser

krever endret adferd. Men personalet er det sinnnie.
Endringene vil matte skje gradvis gjennom et vel

fundert forandringsprograiii frani mot selskapsdaii-
iielseii og langt inn i de iiye selskapene. Iltformin-

gen av dette jirograiiiriiet vil vaère, noe av det første

vi ina ta fatt pa etter at tinderltigtzt for stortingspro-

posisjonen er ferdig iitarlieiclet. Kanskje vil det vise
seg at det er myter ute og gar her cigsa. Kanskje vil
(tenne jirosesseii ga naturlig og uprobleinatisk. uten

noen form for dramatisk kulturrezvoltisjrin.
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Kongelig besøk
Torsdag den 20. september i ar kastet
Kongehuset igjen glans over Statkraft.
Deiiiie gaiig skjedde det da Kronprins-
paret pa sin omfattende reise i Buske-
rud besøkte Nore kraftverk (I) pa
Rødberg i Numedal.

Det ble et kort besøk. Bare 40 ininut-
ter var satt av til begivenheten, og
dette tidsskjemaet rnatte holdes. Men
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Per Laukøv ved iinleiggsseiittrrtit i Mel-
liiis er kjent for siii gode replikk. Det
skulle jo «blott iiiaiikrire» ogsa da.
trønder som han er og allting. Sum
bidragsyter til var linmørsjialte skrifter
hm’. heller ikke. selv om t1‘m1dz21'l1isto—
rieii uteblir.

Iiaukøy' poengterer overfor Frissré-
kalltzn at liistorieii stammer fra Palmer
Rogstad. tidligere oppsvnsiiiaiiii ved
overføriiigsaiileggeiie. na pensjonist.
Laukøy vil kanskje ha seg frabedt
iiisiiiiiasjoiier oin at historien er selv-
opplevd?

Ikke vet vi. men til clriftsliestvrer
Arnulf Ervik ved Ra naverkene. som er

de kongelige gjestene rakk da a fa en
kort orientering om Statkraft og l\'ore
kraftverk og en omvisning i kraftsta-
sjonene. I ankomsthallen i admini-
strasjoiisbjrgget var det for anledniii-
gen arrangert en historisk fotoutstil-
ling.

Fra Statkraft var det driftsingeiiiør
Jon Ingvaldsen. driftsbestyrer Olav
Molvær og stasjonslerler Karl Nilsen,
maskinmester Otto lingen og tillits-

i: i”
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blitt Litfordrrrt av Laukøy. og alle frem-
tidige skribenter i denne spalte. vil vi
gjerne, si: far vi mistanke om noe. sa

blir det inelloiii oss.

Hett møte

Livtit pa 'anlegg er gradvis blitt lettere.
Et stort fremskritt var det da det under
Aura-titbvggiiigeii ble rigget til bad
med liadsttie. ved lirakkeleireii i
Sjølseiig.

Badet hadde vedovn. og Isak fra
Siiiøla som var altniuligiiiaiiii i leiren.
hadde ansvaret for fvringeii.

Naturlig nok var det først og fremst
iiianiilig klientell som brukte badet.
men en viss tid hver torsdag var det
reservert for damer.

Under en slik daniebading braste
Isak intetanende og uanmeldt inn i
badet for a utøve sine plikter som
fyrbøter. Dette avstedkoiii de villeste
hyl og protester fra de badende
nvmfer. Isak var imidlertid pa høvde

valgt Lars Borgar Rudi som tok seg av
de prominente gjester. Besøket kom i
stand etter ønske fra kronprinsparet
selv, og som et minne fra bsøket. ble
de overrakt et innrammet bilde fra
anleggsperitideii i 1928. Kronprinsesse
Sonja ga tydelig uttrykk for at gaven
falt i smak. og til tross for hardt tids-
press tok kronprinsesse Sonja og kron-
prins Harald seg tid til a signere
gjesteboken. Red

l'i`i siii rtiiidreisr- i
lluskeriitl liesoktrr
kronprins llurrilil og
kronprinsesse Sonja
()}_‘_S(l Nore krulh erk
iäiiiiiietlel.
Foto: Stfile Wtrsetli.
kriogrriirlrilsjiosten.

ined situasjonen. Han beroliget

damene med følgende replikk: «Ta det
med ro kvinnfolk. /E har taushets-
jilikt».

Per Leiikiiv Hi!) er riiilriggslivrlcri' ved river-
loriiigsoiileglg .Xlitlt-fflorgia Hun strirtet sin

krirririrv i Stotkrtiytt ved lfieriileiliiiiigs-
kontoret i (Jslo i 151.713. Siden 1%) lier hun
virket iitei' felten ved ovr-rttiriiigsriiilegg nied

kontor tig bopel forst i \`erdol. seniirri i

Aiidolsiies og 'tor tiden i .Uelliiis
Foto: Svein lírik DolilfSriiii foto

ifs».
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Den Z9. november I 903:

Av Kåre Enge
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midten av l820-årene
startet et engelsk selskap

gruvedrifti Kåfjord basert på
kobberrik svovelkis.
Selskapet drev meget plan-

messig og godt og bygget

etter hvert opp et velordnet
samfunn med boliger,
skoler, forsamlingshus,
kirke, handel etc, som langt

på vei ville vært tilfredsstil-
lende selv i dag. Innbygger-
tallet i Kåfjord var en tid
større enn i de tre Fin-

nmarksbyene tilsammen.

l lsez ille-tulle
iIl}_{t’1 U(JI‘()!l() \\`ith

(l.h.)fI‘uI"<1!un sein
tlirektoi' i Kaljorrl.
llan var en tillsidig
lirrria og gikk straks
igang med en rekka
iiyeaiilr-gg blant
annet livgpgiiigeii av
et elektrisk krallt-
anlegg.

f:
s. .s «frr

. i tala/ug

Fra Ka ljarfi rundt
1905. l fjellsitleii
midt pa bildet ser vi
rurgriteii ned til
kruftslasjriiieii.
Xrftltfirlai' ligger
malmrikniiigsvirrkel
trinnvis i tirrreiiget

krufteii i produk-
sjensprosesstrii.

for u iitirvtte tyngde-
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I 1878 mente engelskmenneiiez at gru-
vene var uttømt og la ned driften. I
1890 ville den svenske industri-
inanneii konsul Nils Persson, «inalni-
kongen i Norge». forsøke seg og kjøpte.
verket. Persson hadde noen ar tid-
ligere lykkes i Sulitjelma. Han hadde
sans for rasjonell og moderne drift og
ville bygge ny smelteovn i Kafjord.
Under en sprekk i den ganile ovnen
fant han en kobberkake. som ved salg
utgjorde vel sa ineget som det han
hadde betalt for hole verket.

l 1902 tiltradte ingeniør Otto With
fra Falun som direktør i Kafjord. Han
var en initiativrik og allsidig herre.
som straks gikk igang med en rekke
nye anlegg. Blant annet pa grunn av
høy/e kullpriser gikk han i gang med
bygging av et trlektrisk kraftanlegg.

Kraftstasjoneii utnyttet en fall-
høyde pa 370 meter. noe som den gang
ble betraktet som europeisk rekord.
Det ble anlagt en dam i Mølleelveii og
gjennom en 2 500 meter lang rør-

ledning ble vannet ledet til en pelton-
turbin. Med tilløp pa 40 liter i se-
kundet. skulle turbineii gi 135 hk pa
aksliiigeii. Peltonhjulets diameter ble
beregnet til 1 200 mm. Kostnadene for
kraftverket med overføringslinjtær ut-
gjorde 110 000 kroner. (En gruvearbei-
ders daglønn var kr. 4,16).

Via motorer skaffet stasjonen til-
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strekkelig kraft til drift av lieiser og
pumper i gruvene sa vel som til knu-
sere og pøsverk i vaskeriet. til meka-
nisk verksted og til lys inne og ute. ja,
With anla til og med liaviiebelysiiing
med lyskaster pa kaien.

Elektrisitetsverket ble liygget like
ovenfor vaskeribygningen. Dermed
kunne et nytt nialnlrikniiigsverk i sju
etasjer, 36 meter høyde i 80 meters

leiigde i fjellsideii iiedeiifor. nyttig-
gjøre seg avgangsvatiietbltiiitannet til
(igen turbindrift.

Alle disse 'anleggene stod ferdig
høsten 1003. De ble tatt i bruk ved en
stor tilstehiiiig 29. november med fro-
kost langt inne i en gruvegaiig med
straleiide elektrisk belysning. Senere
pa kvelden var det storslatt «niatfest» i
et nyr>ppusset forsamlingslokale.

Konsul Nils Persson solgte til Suli-
teliiia AB Gruber (som han selv eide).

Men engelskmenneile hadde nok retti
sine antakelser. Der var lite a hente i
gruvene, og i 1909 ble gruvedriften i
Kafjorrl endelig nedlagt. Bortsett fra en
del boliger som ble flyttet til Sulitjel-
ma, ble anlegget med boligmassen
solgt til liandelsbestyrereii ved verket.
Lauritz Heitmann, i 1912. Withs fine
kraftverk solgte han videre til Staten i
1916. som nevnt i Fossekallen nr.
4/1990.
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l(aare Lenes

Kaare Lenes er død 67 ar gammel. Det kom som et sjokk for oss alle.
Riktignok har Kaare vært svk en tid. men vi ser ham for oss som den
høyst levende. aktive og gledesspredeiicle medarbeider han var.

Førstekonsulent Kaare Lenes arbeidet seriøst. Fra 1979 var Kaare
tilknyttet N VEs Økonomiavdeling. og etter oniorganiseringen i 1986
økonomia\ delingeii i Statkraft. titter opprettelse av Intern revisjon som
egen stabsfunksjon i 1990. ble dette det iiaturlige arbeidsomrade for
ham. Vi som har arbeidet sammen med Kaare, har mistet en god venn
og støtte.

Med sine gode kontaktskapeiide evner og en velutvikleit rettferdig-
hetssans. vaf det naturlig at Kaare ble formann i «sin» fagforening
Statsansattes Landsforening. Vi lvser fred over Kaares minne.

Finn Gran

Kaare onsket ikke bloinster og blest omkring sin egen person. Det er
clerfrii* helt på linje med hans and at Statkraft — til hans ininne — gir et
pengebidirtig til Redd Barna.

O M “ t

Tilsatt i ny stilling:
Knutsen, Wigo Overingeniør
Svendsen, Geir M. Overmon tor

I elgens rike

Tirsdag 2. oktober arrangerte Pensjo-
nistforeningen i N VE Sttitkraft igjen
en tur. den andre etter sommtirtrii.

Været vardessverre ikke det beste. den
ene regnbygen avløste (len andre
under hele utflukten. Men turen var
planlagt slik at vi ikke. trengte a vaere
noe større ute. 43 jierstiiier deltok pa
turen.

Ferden gikk om Roinerike. Kongs-
vinger og Solør til Elverum med Skog-
bruksniuseet. Det var mve a se under-
veis. Vi kjørte langs Glomma som er
Norges største elv. og den er hade

22 1<`()Ssr1t\'i\t.1.ii.\' .\'tt ii-ee

Breheim-xferkene
Rana-verkene

Energiloven og
dens virkninger
Norsk vassdragsjuridisk forum holder
møte om den nye energiloven 15.
november 1990. Høstens første møte i
Norsk Vassdragsjuridisk Forum vil
finne sted torsdag 15. november kl.
1900 i Statkrafts lokaler i Slemdals-
veien 37. ()slo 3. Her vil liøveste-
reittsadvokat Eilert Stang Lund holde
et foredrag om «Energiloven og dens
virkninger».

Som kjent ble energiloven sanksjo-
marl i statsrad 29. juni i ar. Loven

ventes a tre i kraft fra arskiftet. litter-
som sa godt som all elektrisk energi i
Norge i dag produseres i vannkraft-
verk. bør konsekvensene av den nye
loven være av stor interesse ogsa for
«vassdragsjuristene». Stang Lund var
medlem av ensirgilovtitvtilget. og har
ogsa møtt sjiørsiiraleiie om lovens
konsekvenser i sitt virke som privat-
praktiserende advokat. Møtet er apent

for alle interesserte.
Av lienstai til bevertningtvn. ber vi

om at alle sein ønskrèr a kornme pa
inøtet gir beskjed til Adri lirugriiaiis
Nvbloni pa telefon (02) 95 98 90

innen ma ndag 12. noveinber kl. 1400.

Gått av med pensjon:
Bråthen, Ella

Flaata, Olav
Hanem. T ørris

Varberg, Anders O.

Død:
Berntsen, Sigmund
Lenes. Kaare

imponerende, og vakker. Vi hadde en
iiiegtit kyndig bussjafør. som orien-
terte oss om det vi kjørte forbi. Da vi
jiasserte Kongsvinger. fikk vi god
utsikt til festningen. som ligger høvt
og praktfullt. Om strøket omkring
Braskereirlftiss (Jrieiitertt: Edel Braske-
rud. hvor hun og liemies mann er godt
kjent.

l Skogbruksmuseet fikk vi omvisn-
ing. Dot var et veldig flott nmsetiiii.
men pa grunn av størrelsen var det
nesten litt forvirrende. Vi kunne ønske
oss a komme dit igjen.

Driffsufbfiidel” (Zisllands-vurkene
Fugflfbflidef Østlands-vtarktnie
Avdnig. Aura-verkene

Fagarbeider Vestlands-verkene

SlUSJ-Unfilffdef Østlands-verkene
Førstekonsulent SR

Vi liadde to inaltidtvr underveis.
liegge gode. Pa Slobrua kro i Skarnes
fikk vi servtèrt rundstvkker tig kaffe. og i
lilgstua fikk vi iiiidclag med elgkarbo-
iiader! Her inottrlk vertinneii oss og
trykket hver enkelt i handen. Vi gledet
og liygget oss alle under turen. selv om
vevret kunne ha vært litt mer vennlig.
Vi er alle foreningens stvre ined Arne
Øgaard i spissen takknemelig for en
godt jilanltigt og gjennomført tnr.

Ole Rasmus Krag
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Frist for innlevering av kryssord:
Fredag 23. november

Vinnerne får tilsendt et lodd i
Pengelotteri

Bjørg Einan
Statkraft

et

Torstein Haaland
Statkraft

Karle Lindseth
Statkraft
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