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iesleskrilnent:

Et friere marked

En av de Viktigste intensjonene
med vår nye energilov var å få et
friere og mer effektivt kraftmar-
ked. I forarbeidene til loven ble
det påpekt hvilke vikti e forutset-
ninger som må være ti stede for
at markedet skal fungere.

En viktig forutsetning er et til-
strekkeli antall frie aktører som
er i stan til å konkurrere. I denne
sammenheng tror jeígr det er vikti-
gere at aktørene er ie, enn at de
er store. Selvsagt vil de minste
fordelingsverkene med begrense-
de ressurser ha roblemer med å
skaffe seg mar edskompetanse.
De kan derfor få problemer med å
hevde seg å markedet. Men de
store vil hel er ikke kunne fungere
hvis de er bundet av politiske
eller markedsmessige restriksjo-
ner. Skal vi få den utviklingen av
markedet som er antydet, må der-
for aktørene kunne operere fritt og
selvstendig. Selskapenes daglige
ledelse må ha fullmakt til å hand-
le raskt og forretningsmessi . Det-
te forutsetter bet delige fu? mak-
ter med tilsvaren e ansvar.

Når dette skrives er den varsle-
de proposisjonen om Statkrafts
organisasjon ennå ikke fremlagt.
Vi vet derfor ikke hva konklusjo-
nen vil bli. Men dersom Statkraft
skal bli en aktiv deltaker på mar-
kedet, må Statkraft blant annet få
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fullmakt til å akseptere den pris
som markedet er villig til å gi.
Dette jelder selvsat ikke bare
Statkraft, men også a e andre del-
takere på markedet uansett om
eierformen er kommunal, inter-
kommunal, fylkeskommunal eller
aksjeselskap.

Mye av den skepsis som hittil er
uttrykt om markedet, synes å ha
sin årsak i at det betviles at til-
strekkelige fullmakter vil bli itt
til ener iverkenes daglige lede se.
Dette orklarer delvis hvorfor
aksjeselskap blir sterkt anbefalt
som eierform. I et aksjeselskap vil
nødvendige fullmakter være en
naturlig del av organisasjonen.
Dette vil også innebære et tilsva-
rende større ansvar.

Det finnes allerede klare eksem-
ler på at spesielt interkommuna-

e energiverk har gitt sin ledelse
tilstrekkelige fullmakter til å kun-
ne takle markedet.

Jeg tror spørsmålet om vi vil få
et friere marked, vil bli avgjort av
energiverkenes styrende organer.
Dersom et tilstrekkelig antall
energiverk ser denne utfordring-
en, og er villig til å møte den, vil
markedet fungere. Jeg tror ikke at
dette antallet nødvendigvis behø-
ver å være særlig stort. Men det
bør omfatte noen av de store. Vi
har jo allerede sett hvordan noen
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Gjesteskribenten vår denne an burde
være kjent for de leste av Vare esere. Bir-
ger Bostad er a ministrerende direktøri
Norges energiverksforbund. Foto: NTB.

a
få produksjonsverk har klart a
påvirke engrosprisen de siste to
årene,

Jeg tror det vil bety en vesentli
endring på markedet når Statkra
får frihet til å delta. Det at vår
største produsent går aktivt inn i
markedet, vil signalisere at myn-
dighetene ønsker et friere marked.
Samtidig medfører dette en bety-
delig sterkere konkurranse for
andre. Dette blir knapt noen over-
raskelse for de som ser utfordring-
en. For de som ikke tar utfordring-
en alvorlig nok, kan det bli uforut-
sette overraskelser.

I dag er det ulike o Efatninger
om hva energiloven vil) ety for et
friere marked. Det som nå skjer
med Statkrafts organisasjon, vil
derfor være et me et viktig signal
om hvilken utvik ing våre myn-
digheter ønsker. Jeg tror et friere
marked med større økonomisk
ansvar for energiverkenes da lige
ledelse, vil bet en skarpere on-
kurranse og en bedre utnyttelse av
våre totale energiressurser.

Fossekallen eies og finansieres av Statskraftverkene. Utgivelsen av tidsskriftet
foreståes av administrerende direktør Gunnar Vatten. Synspunkter i artikler og
innlegg står for forfatterens egen regning, og representerer ikke nødvendigvis
etatens syn.
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Patruljebåten Taifun er
egentlig tender til kabelskipet Skagerrak.
Moderskipet har imidlertid ikke hatt behov
for hennes tjenester på en stund. Nå har
hun fått nye oppgaver. Hun er satt inn i
kontrollen av sjokublerie i Osloflorden.

Av skade blir man ikke rik
En skal være rimelig sikker før han setter kniven i en siamesisktvilling. Han må
vite at det er to organismer han har for seg, og at hver av dem har de nødvendige forutset-
ninger for å kunne leve opp på egen hånd. Det er å håpe at Regjeringenhadde samme
xisshet da den den 20. juni i år fremmet forslag om å dele Statkraft.

St.prp. nr. 100 (1990-91) som nå altså har passert statsråd som det heter, innebærerat
Statkraft skal omgjøres ha forvaltningsbedrift og deles i to statsforetak, henholdsvis Stat-
kraft ogStatnett. Statkraft skal stå for statens produksjonsvirksomhet og utbyggingsvirk-
somhetsom er knyttet til kraftprodiiksjon. Statnett skal overta statensdel av sentralnettet,
tilknyttede overføringsanlegg. utbyggingsvirksomhet knyttet til overføringssystemet og
utenlandsforbindelsene.

Prinsipielt og på papiret kan dette kanskje se oversiktlig ut. Et samlet Statkraft og store
deler av norsk energiforsyning og industri er imidlertid gått sterkt imot en slik deling, for-
di de mener ordningen skaper flere problemer enn den løser.

Regqeringen viser til intensjonene i energiloven når den går inn for å dele Statkraft.
Mangehar altså vanskelig for å se hvordan energilovens intensjon om en effektivisering av
norsk kraftforsyriing er forenlig med en oppsplitting av vårt nasjonale energiverk.

Statkrafts ledelse uttrykker skuffelse over regjeringens forslag om deling av bedriften.
Den vil selvsagt lojalt følge Olje- og energidepartementets pålegg og retningslinjer for den
videre utvikling, men vil benytte anledningen til å si sin mening når saken skal behandles
i Energikomité og Storting.

Statkraft har en klar forpliktelse til å legge frem bedriftens syn for de folkevalgte. Her er
det nemlig til en viss grad arvesølvet som skal fordeles. Og hvorvidt man blir klok av ska-
de, kan kanskje diskuteres. Men rik blir man i hvert fall ikke.
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Fra o ve rf l o d ti l
be he rsk e t b e kymri n

Ved Terje Erfjord (DPP)

tter å ha tangert
mediankurven for de

1 0 neste år på etterv interen,
har magasinkurv en for Norge
nå unders kredet min imums-
kurv en. Dette skyldes snø-
svikt og lite nedbør i vår.
Bare åtte måneder etter at vi
oppl evde overlø p på samt lige
magasiner, ser nå verden noe
annerledes ut.

ersom vi påtrykker dagens vann-
kraftsystem en tilsigsstatist ikk for

de siste 100 år, vil vi se at 1989 og
1990 er de energi rikeste i hele serien,
med brutto tilsig på cirka 35-40%
over det normale. Med to tørrår i
1989 og 1990 hadde mye vært ander-
ledes . Krav om ny kraft ville stått
sent ralt. Dette vill e vært like bekym-
ringsfullt som dagens herskende opp-
fatni ng.

Situasjonen er nemlig den at Norge
i 1991 har en tilnær met perfekt
balanse mellom midlere prod uksjon
og forbruk. At kraftmarke det har gitt
andr e signaler, er derfor et problem.
Evnen eller viljen til å tenke langsik-
tig er skral.

Dette er ikke ment som et innlegg mot
mark edsbasert kraft omsetning, men mot

måten overgangen er skjedd på og de be-
gren sninger som ligger i signalen e mar-
kedet fra et momentanmar ked.

Bety delig tilsigs svikt
Første halv år 1991 har vært preget av
snøs vikt og lite nedbør. Allered e tid-
lig i februar kom de første meld ingene
om svikt i snøm agasinet. Dette ble
bare bekreftet og forsterket ut over
vinte ren. Rundt 1. mai prognos erte vi
i Statkraft med en svikt for Statkraft
på cirka 2 TWh og for hele landet cir-
ka 5-6 TWh. I ti llegg fikk vi en tørr
vår i deler av landet, med betydelig
tilsigssvikt som resultat (tabell 1).

I de siste uken e av juni rette t ned-
bør og snøsmelting opp noe av svik-
ten. Vi regner med at status pr. 1. juli
gir oss et snømagasin over det norma-
le for årstid en.

Magasinbil det sterkt endret
Etter å ha opplevd en høst med over-
løp fra samtlige magasiner, gikk vi
ved årskiftet inn med 77% fyll ing for
Norg e og 83% for Statkraft. Magasin-
kurven for Norge tangerte på ettervin-
teren medi ankurven for de 10 siste år.
I begynnelsen av juni skar vi gjennom
minimumsk urven. Det gikk ikke lang
tid fra overflod til behersket bekym-
ring.

Det er verd å merke seg at nesten
50% av energibeh oldningen i Norge
nå eies av Statkraft. Det er ikke sikkert
at dette er tilfeldig .

Med nor mal nedbør vil Norge nå et
maksimalm agasin i månedsskiftet okto-
ber/n ovember på cirka 85%. I tillegg

Tabell 1 Tilsig 01.01.91—16.06.91

Tilsig/TWh Normal/TWh Svikt/T Wh

Norg e 33,5 42,6 9,1

Statk raft 8,6 11,8 3,2

Tabell 2 Statkrafts oms etning 1. halv år

Volum/GW h Snittpr is/øre/kWh Millioner kroner

Kjøp 500 8,0 40
Salg 1 500 10,7 160
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er flomrisikoen minimal. En tørr høst
er ikke bra for Norge, men en velsig-
nels e for Statkraft - et lite parad oks.

Kra fimarkedet i Norge
Totalforbru ket i Norge hittil i år (1.
janu ar-16. juni] er på 53,7 TWh. Dette
er en økni ng på 6,9°/> fra forrige år.
Alminnelig forsyning har hatt en
økni ng på 10,2°/o, temperaturkor rigert
2,2%. Kraftintensív industri har hatt

en reduksjon på 4,7°/o, men er nå på
veg opp ig jen. Elektrokje lene har hatt
en økning på 41,4%

Totalforbruket de siste 52 uker er
på 108,6 TWh. Middeltils iget for Nor-
ge stadium 1991 er 108,9 TWh. For-
bruk et er tilnærm et stivt und er 16
øre/kWh. Tungolje ersta tter el-forbruk
ved 16-18 øre/kWh, kvantum cirka 4
TWh/år. Lettolje vil erstatte cirka 3
TWh ved priser over 30 øre/kWh. Til-
svar ende vil man kunne forve nte en
viss utkobling av kraftkrevende industri
ved priser over 25 øre/kWh.

Det er imidlerti d verd å merke seg
at ferrosilis ium redusert e på lave pri-
ser i fjor, mens de nå øker med øken-
de strømp riser. Med andre ord - det
er andre faktorer enn strømprisene
som bestemmer forbruket.

Kor tsiktig utvek slingskraft
Vi har hatt en vin ter med stab ile pri-
ser rundt 8-9 øre/kWh. Det var helt
klart en forventnin g om lave sommer-

MAGASINFYL LING STATKRAFT
°/o

I I I I I

1 0 20 30 40 50

Siste uke : 15434 GWh
52 %
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priser hos enkelte kraftselskaper, for
deres magasinutvikling tilsa betydelig
sommerkjøp. Våre salg økte etter
hvert som prisene steg. De nådde et
foreløpig høydepunkt i begynnelsen
av juni med priser på 15-16 øre/kWh.
Så startet regnværet. snøsmeltingen
og billig import fra Sverige. Dermed
falt prisene igjen. Med normal nedbør
i sommer vil vi nok kunne forvente
oss en økning av prisene igjen i
august [tabell 2].

I al: l

so { ix
60 x V//f \
4, \_ //
2,, W z:

100% REC. 3:
I00%REG.4: 6420 GWh
HD %1+2+3+4: 79221 GWh
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JKENR. 4 8 1216202423323640444852
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MAKS, MEDIAN Oç
MIN. MAC. SISTE AR \

27745 GWh
28488 GWh
16568 GWh

Bare åtte måneder
etter at vi opplev-
de overlap på
samtlige inogasi-
ner, ser nå verden
noe annerledes ut.
Foto: Svein Erik
D(1h1/S(11I1f0tn

For Statkraft kunne det vært fristen-
de å tappe langtidsmagasinene lavere
ned i vinter, slik de andre kraftselska-
pene nesten uten unntak gjorde. I
ettertid kan vi slå fast at Statkrafts
niagasindisponeriiig har gitt oss
100-120 millioner kroner i ren fortje-
neste.

Salgrav langsikti tilfeldig kraft
Stat aft vil i perio en 10. juni-30. sep-
tember selge langsiktig tilfeldigkraft til

norske energiverk. Omsetningsvolumet
er 980 GWh/653 MW med brukstid 1
500 timer. Pris: 12 øre/kWh. Det meldte
seg 13 kjøpere.

Eksportmarkedet unstig
Prisene for eksport ar vært sterk sti-
gende, og de nådde en forløpig topp i
månedskiftet mai-juni på mellom
15-17 øre/kWh. Grunnen til dette var
svikt i tilsiget i hele Norden, revi-
sjonsprogrammet i termiske produk-
sjonsanlegg og høy last [tabell 3).

Vi imponerte i slutten av juni energi
som fordeles ut i det norske systemet til
priser betydelig under framtidig forvent-
ningsverdiDet er verd å merke seg at
etter 1. juli ligger utkoblingsprisen på
svenske elektrokjeler på cirka 16
øre/kWh. Dette markedet er på 10
TWh/år. El-produksjon fra kull i Dan-
mark og Finland ligger med driftsavheng-
ige kostnader på fra 10 til 13 øre/kWh.

I og med at Norge ligger med balan-
se mellom forbruk og produksjon i et
midlere år. er det mye som tyder på at
prisene i høst vil klore seg fast i områ-
det 10-16 øre/kWh.

Hva skjer i 1995?
Markedet i Norge har i dag en beta-
lingsvillighet på 16 øre/kWh. Samkjø-
ringens tall kan virke noe høye (tabell

4), så la oss slå av til 117 TWh. Like-
vel ser vi et gap på 10 TWh.

På litt sikt skal vi over på systema-
tisk import. Dersom vi da også vil
møte miljøavgifter på el-produksjon
fra kull, vil prisene i det kortsiktige
kraftmarkedet stige betydelig og leve-
ransene for å erstatte tungolje vil opp-
høre. Det kan ikke forsvares at el-pro-
duksjon fra kull i Danmark skal erstatte
tungolje i norske kjeler. Stikkordene
er økonomi, virkningsgrad og miljø.
Energiøkononiisering blir viktig frem-
over, men la oss slippe fantasitall.

Hva er så konklusjonen på dette?
Noen må gjøre noe. Kunder, still dere
opp i køen slik at våre planfolk kan
komme i gang!

Tabell 3 Halvårstall for norsk krafteksport

Krattavtager Volum Snittpris: øre/kWh Millioner kroner

Sverige 3,6 TWh 10,3 370
Danmark 0,8 TWh 10,7 88

Tabell 4 Hva skjeri 1995?

Total tilgang, midlere produksjon 110 5 TWh
Totalt marked i Norge, Samkjøringens tall 119,0 TWh (117,0)
Fastkraft eksport Sverige 2,4 TWh
Fastkraft eksport Danmark 1 0 TWh

122.4TWl1 [120,4)

FOSSEKALLEN NR.4—5/91 5



l I

å I

I’
.

__ /a
W; /

f _ a
TÅ* - €;Ea....":.

1

i Ot

. W

saf-

_ I
/-u

l -

r

Statk raft . S trei k!
Av Morten Golim o

ons dag 1 2. jun i i år samlet
samtlige av Statkrafts

fago rganisasjoner lokalt seg
og ropte et rungen de NEI til
deli ng av Statkraft. I tre timer
la de ned arbeidet under slag-
ord et: «Vi slår ring om Stat-
kraf t». Og ropet gjallet tyde-
ligv is helt ned til regjerings-
kvartalet og inn i Arbeiderpar-
tiets dunkle korrid orer. Saken
ble foreløpig utsat t en uke.

6 FOSSEKALLEN NR.4-5/91

i anser aksjon en som meget velly k-
ket. Saken sku lle behandles i Regje-

ringskonferansen torsdag 13. juni og
passere Statsråd dagen etter. Hele
Statkraft, såvidt jeg forstår også ledel-
sen, mener regjeri ngen er i ferd med å
foreta en alvorli g feilnavigering. Nå
har vi (i skrivend e stund] en uke på
oss til å få regjeri ngen og olje- og ener-
giminister Finn Kristensen på rett
kurs, sier et gløden de medlem av den

lokale streikekomi teen, Geir Taaje til
Fossekallen.

Streikelede lsen er meget klar i sin
tale: Olje- og energidepartementets argu-
menter for deling holder ikk e mål.
Fremtiden krever at Statkraft må eie,
planlegge, bygge og drive den statlige
delen av kraftproduksjon og sentral-
nett. Den deling som Olje- og energi-
departemnet et har lagt opp til, vil
ødelegge Statkrafts spisskom petanse
innen alle fagområder, svek ke vår
konkurranse evne i det europeiske
markedet og åpner «lille» Norge for
de store kraft gigantene i Europa. Depart-

d
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tementets markedsliberalisme vil dessu-

ten sette miljøhensyn i annen rekke,

hevder komiteen i sitt «streikeskrift».

Løftebrudd
Forslaget om å dele Statkraft i et pro-
duksjons- og et nettselskap har vakt
rnegei sterke reaksjoner innad i Sidi-
kraft. «Løftebrudd» er ett av uttrykke-
ne som er brukt for å karakterisere
regjeringens og særlig Arbeiderpartiets
handlemåte.

~Arbeiderpartiet lovte under be-
handlingen av energiloven i fjor at det
ikke vill e bli snakk om noen deling av
Statkraft. Nå i år står altså Finn Kris-
tensen frem og foreslår nettopp dette.
Det er helt uforståelig, sier Taaje.

NTL’s landsmøte sendte torsdag 13.
juni ut en pressemelding med en kniv-
hvass melding til Regjeringen. En opp-
splitting av Statkraft vil gi store sam-
funnsmessige og økonomiske konse-
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kvenser for styringen av fremtidens
kraftmarked. Istedenfor å videreføre
borgelig politikk, bør Regjeringen hol-
de fast ved de klare merknadene de
hadde under behandlingen av Energi-
loven for et år siden, heter det i pres-
semedingen.

Isolert
Det kan tyde på at Regjeringen står
ganske isolert i denne saken. Stat-
krafts synspunkter får massiv støtte
fra energiverkene landet rundt. Signa-
ler fra EF-eksperter går også ut på at
Norge vil tape stort i fremtidens ener-
gispill dersom en slik deling blir fore-
tatt. Det blir hevdet at Europa ikke vil
handle med et slik selvstendig kraft-
transportselskap. Utviklingen i Euro-
pa går i stikk motsatt retning av den
regjeringen nå forslår. Med unntak av
Spania, England og Wales satses det
nå på store, tunge kraftselskaper som

Onsda 12. juni i år gikk de ansatte i Stat-
kraft ti en tre timers olitisk streik or å
si kraftig nei til en de ing av Statkra . I
Oslo slo streikende 611;?/S1'Sk ring rundt
hovedkontoret. Også e ers i landet fikk
streiken stor oppslutning. Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.

integrerer kraftproduksjon og nettdrift. .
A 11 --L‘-._:._,. -.:..-.. A; f\w« ,J,.1:...n .Al LLH-f.
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til økte kostnader og økte strømpriser.
Regjeringen har ikke lagt frem noen
beregninger som viser at det er økono-
misk forsvarlig med denne omlegging-
en.

De ansatte er også redde for de sig-
naleffekter som en deling av Statkraft
vil føre til. En deling kan være et sig-
nal til de store inter- og fylkeskommu-
nale kraftselskapene om at de bør
splittes opp. Konsekvensene av en
slik oppsplitting vil være at betydeli-
ge deler av norsk kraftproduksjon og
-distribusjon kan bli kjøpt opp av
utenlandske interesser, sier Taaje.
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Nuuk-Krafi ANS
Grønlands Energiforsyning bestemte
seg for å gjennomføre en nordisk pre-
kvalifiseringsrunde og mottok søkna-
der fra seks kvalifiserte konsortier.

Fire av disse ble valgt ut til å delta i
tilbudskonkurransen etter et Build,
Operate and Transfer-konsept. Tilbu-
dene skulle inneholde:

- Bygging i totalentreprise av vann-
kraftverk i Buksefjorden, overfø-

ringslinje og trafostasjon i Nuuk.

- Finansiering og eierskap av anleg-
get i 15 år.

- Drift av anlegget i 15 år.

Etter den 15-årige driftsperioden skul-
le anlegget overdras vederlagsfritt til
Grønlands Energiforsyning.

Alle fire konsortier hadde norske
deltakere og rådgivere. Den norske
andelen varierte, men var betydelig
hos samtlige. Overraskende nok opp-
nådde bare ett av konsortiene å få nor-
ske myndigheters støtte ved sine
fremstøt på politisk nivå i Grønland.

Etter at prekvalifisering og befaring-
er var gjennomført, ble Statkrafts vik-
tigste oppgaver i prosjektet å utarbei-
de spesifikasjonskrav for blant annet
maskin, elektro, overføringslinje, fjern-
kontroll, trafostasjon, revidere kost-
nadsoverslag og bistå ved verifisering
av hydrologisk grunnlag. Noen av dis-
se oppgavene ble utført i samarbeid
med Berdal Strømme a.s.

Etter en travel høst for byggherre,
rådgivere og tilbydere, ble tilbudene
levert like før jul i 1989.
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Entreprenøren Iandsetter utstyr i Bukse-
jyorden sommeren 1990. Entreprenøren
andsetter utstyr i Buksefjorden sommeren

1990.

Ved utløpet av
inntaksma asi-
net Konger uar-
sunnguaq
Tasersuaq byg-
ges en platedam
i betong for å
øke vannstan-
den med 12
meter.

Egen finasiering
Evaluering av tilbudene startet straks,
og forhandlinger med de fire konsorti-
ene ble innledet like etter nyttår 1990.
Dette var innledningen til en intens
og krevende fase, blant annet fordi det
ble forhandlet samtidig med fire kon-
kurrenter som ikke kjente hverandres
priser eller prosjektutkast.

Underveis ble det mer og mer klart
at modellen med konsortiet som lån-
taker og eier, ikke var den optimale
løsningen for byggherren. Hjemmesty-
ret ville derfor selv finansiere prosjek-
te ved låneopptak, og i forbindelse med
en nye tilbudsgivning, ble konseptet
derfor endret til:

- Bygging i totalentreprise av vann-
kraftverk, overføringslinje og trafo-
stasjon.

— Dríftskontrakt for 15 år for hele
anlegget til og med trafostasjonen i
Nuuk.

- Bistand til å skaffe finansiering.

-.,,



Landstyreformand
Iaathan Matzfeldt
trykker på kna p en
og fyrer av den får
ste snlven i ad-
kornsttunnelen ti]
Buksefjord kraftsta- m
s/on. : ‘

Etter at de nye tilbudene var mottatt,
ble forhandlingene ført videre med to
av konsortiene. I løpet av denne fasen
bestemte Hjemmestyret at forhand-
lingene skulle føres fram til kontrakt
med konsortiet Nuuk-Kraft ANS.
Samtidig vedtok Hjemmestyret å inn-
stille til Landstinget at prosjektet
skulle gjennomføres.

Deltakere i Nuuk-Kraft er sju nor-
ske og ett grønlandsk selskap: Selmer
Anlegg, Aker Entreprenør, Beton-
mast, Atcon Grønland, Kværner Eure-
ka, EB Energi, EB Kraftgenerering og
Norconsult International. Som drifts-
operatør har man knyttet til seg Ber-
genhalvøens Kommunale Kraftsel-
skap (BKK).

Et viktig element i Nuuk-Krafts
finansieringsbistand til byggherren
var konsortiets norske eksportkreditt-
garanti.

Totalentreprisekontrakten, drifts-
kontrakten for 15 år og låneavtalene
for finansiering ble underskrevet ved
den norske ambassade i København
27. juni 1990.

Anleggsarbeidet startet kort tid
etter og er nå i gang på alle deler av
prosjektet. Kraftverket skal settes i

drift høsten 1993.

Samfunnsøkonomisk gevinst
Det avgjørende for utbyggingsvedta-
ket var at det på lengre sikt vil gi Grøn-
land en samfunnsøkonomisk gevinst.

Til tross for de relativt lave oljepri-
sene viser samfunnsøkonomiske kon-
sekvensberegninger at det over en 20

.f/
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års periode med 7 prosent realrente i
alle sannsynlige utviklingsforløp, vil
ligge en positiv gevinst i å innføre
vannkraft i forhold til fortsatt oljeav-
hengig energiforsyning. Ved utløpet
av analyseperioden vil vannkraftver-
ket dessuten ha en langt høyere verdi
enn et dieselverk. Verdien av at det
benyttes grønlandske varer, tjenester
og arbeidskraft ved utbyggingen er
betydelig.

«Norsk» anlegg
Anlegget er utformet som et tradisjo-
nelt norsk fjellanlegg og utnytter fallet
mellom innsjøen Kangerluarsunnguaq
Tasersuaq og Buksefjorden.

Naturlig vannstand i inntaksmaga-
sinet KANG er kote 249. HRV blir på
261 og LRV på 233. Oppdemning
skjer med en platedam i betong.
Magasinets overflate er 75 km2. To
sidefelt overføres til magasinet med
tunneler på 720 meter og 1 150 meter.

Magasinvolum blir 1 900 millioner
mH. Samlet nedslagsfelt er 813 km2.
Flere sidefelt kan overføres til magasi-
net senere.

Tilløpssystemet består av dykket
inntak, lukesjakt med lukekammer i
fjell, tilløpstunnel (F=28m2] på 8 700
meter, trykktunnel [1:10) på 'l 920
meter, åpen svingesjakt, ett bekkeinn-
tak med sjakt på 170 meter.

Adkomsttunnelen er 600 meter.
Kraftstasjonen får plass til tre aggrega-
ter. I første omgang monteres to Fran-
cisturbiner å 15MW.

Mest mulig av det elektriske utsty-
ret i stasjonen er plassert over høyeste
høyvann i fjorden. Slik håper man å
unngå unødige skader hvis stasjonen
ved et uhell skulle bli oversvømmet.
Generatorene er således plassert oppe
på maskinsalgulvet.

Utløpstunnelen er 1 300 meter lang
og utformet med saltvannsperre og
dykket utløp i fjorden.

Kraften skal overføres til Nuuk via
en 56 kilometer lang 132 kV-linje.
Underveis krysses Ameralik og Kob-
befjorden med spennvidder på hen-
holdsvis 5 376 meter og 2 645 meter.
Ameralik-spennet blir verdens leng-
ste. Mastene står på kote 1013 på den
ene siden av fjorden og på kote 444 på
den andre. Klimalastene langs traséen
varierer betydelig. Stålmaster skal
benyttes, på de mest belastede strek-
ninger innspente gaffelmaster og på
de mindre belastede strekninger bar-
dunerte master.

Etter en innkjøringsperiode skal
kraftverket være ubemannet og fjern-
styres fra en driftssentral i Nuuk. Når
Buksefjorden er islagt, vil anlegget
være tilgjengelig luftveien. Værforhol-
dene kan imidlertid hindre også den-
ne muligheten.

Hele produksjonen til Nuuk
Anlegget får en midlere produksjon
på 185 GWh/år. Grønlands Energifor-
syning regner med å kunne avsette
hele produksjonen i Nuuk, primært til
lys og kraft og sekundært dels fast el-
varme og dels til avbrytelig el-varme.
Utbygging av distribusjonsnettet og
installasjon av elektrokjeler m.v. er i
gang. Eksisterende dieselkraftverk i
Nuuk blir beholdt som reserve.

Kulturminner, natur og miljø
Utbyggingens betydning for kultur-
minner og naturen i området er blitt
viet stor oppmerksomhet i alle pro-
sjektfaser. Undersøkelser og registre-
ringer pågår fortsatt. Også på disse
områdene blir det benyttet norsk
ekspertise.

Statkrafl fortsatt med
Konsortiet må legge planer, bereg-
ninger og tegninger fram for byggher-
ren til godkjennelse. Statkraft bistår
Grønlands Energiforsyning i forbin-
delse med dette godkjenningsarbeidet
og vil trolig ha en del oppgaver knyt-
tet til prosjektet fram til anlegget skal
settes i drift 1. oktober 1993.

I prekvalifiserings- og tilbudsfasen
fikk Statkraft en del henvendelser om
deltakelse i utbyggingen. Men som
byggherrens rådgiver måtte Statkraft
selvfølgelig avstå fra å ta oppdrag for
noen av konsortiene.
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Taifun til heder og verdighet:

Tø ff tje n e s te
i ytre Q s l o fjo rd

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

å går det rett vest. Det er
båtfører Bjørn Brekken

som angir denne retningen,
idet vi legger ut fra ankrings-
plassen ved Evje i Østfold.
Bak oss ligger en times kjø-
ring fra hovedstaden, foran
oss en etter forholdene venn-
lig Oslofjord. Men den egent-
lige årsak til at vi er her, lig-
ger atskillige meter under
oss.

Fra Evje i øst til Teigen i
vest (eller omvendt) går nem-
lig høyspentledningen
Rød-Hasle i kabel under fjor-
den. Når denne delen av
kraftgaten skal inspiseres,
må det skje sjøveien. Patrul-
jebåten Taifun som brukes til
dette formålet, er forholdsvis
ny i tjenesten.

Med navnet Taifun forbinder man
gjerne overnaturlig styrke. Stat-

krafts patruljebåt svarer i så måte
ikke til forventningene. Men til
inspeksjon av undersjøiske kabler er
det ikke behov for kjempekrefter. Da
trenger man et raskt fartøy som er

lett å manøvrere, som kan legge til
ved mindre kaianlegg og som tåler
litt ruskevær. Et Statkrafts svar på
Twin8-eren så og si. Her er Taifun
skreddersydd.

Til heder og verdighet
Det er båtfører Bjørn Brekken og
driftsarbeider Kjell Larsen fra Tegne-
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Båt ører Bjørn Brekken er
for oldsvis ny i rollen som
skipper, men så langt er
han godt fornøyd med opp-

aven. -Det er ikke alltid vi
ar godt vær når vi skal

over fjorden, men båten er
god i sjøen, sier han.
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by trafo som er mannskap på båten
denne dagen. Men ledningsmester
Tor Nøkleby er også med. -Taifun var
en tid en «bortgjemt» hemmelighet i
Hareid. Men her i ledningsområde 3
hadde vi stort behov for et patrulje-
fartøy. Og med velvilje fra Transport-
kontoret i Statkraft, fikk vi låne Tai-
fun som har vært i tjeneste hos oss
siden i fjor høst.

Ved Transportkontoret får vi forkla-
ringen på navnet Taifun. -Navnet Tai-
fun er arvet etter et av Statkrafts tidli-
gere fartøy som ble brukt til å frakte
gods og godtfolk i Glomfjord i den
veiløse perioden der, opplyser Arne
Vogt. -Vår nåværende Taifun ble
anskaffet i 1977 i forbindelse med leg-
gingen av Skagerrakkabel II, og da
dette oppdraget var fullført, ble hun
arbeidsløs. Da Østlandsverkene i fjor
meldte behov for en patruljebåt til

\.
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kontroll av kabelforbindelsene i Oslo-
fjorden, lå hun og vansmektet på land
i Hareid. Hun ble hentet hit til fjorden
og gitt en full overhaling med blant
annet installasjon av nytt navigasjons-
utstyr.

Bygget i Southampton
Taifun så dagens lys i Southampton i
1976. Det var byggeverftet Fairey
Marine som sto for produksjonen av
dette fartøyet vårt, som er av glassfi-
berarmert plast med et fremdriftsmas-
kineri på 2 X 120 HK (Ford Sabre

marinediesler). Båten er sertifisert for

12 mann, men innredningen er basert

på full underbringelse av to personer.
Type: Harbour patrol lauch.

-Bakgrunnen for anskaffelsen i
1976, var ønsket om å få en skikkelig
tender til kabelskipet Skagerrak i for-
bindelse med legging av sjøkabelen

Skagerrak II. Kravene til båten var til-
strekkelig sjødyktighet, fart og bun-
kerskapasitet til å kunne ta oppdrag
fra kabelskipet og inn til kysten både
på dansk og norsk side under kabelar-
beidene, ikke minst med henblikk å
transport av personell. Det siste med-
førte at vi måtte ha Skipskontrollens
godkjennelse og sertifikat, opplyser
Arne Vogt.

-Ingen norske leverandører kunne
tilby oss en passende båt, så vi måtte
til England for å finne Taifun på båt-
utstillingen i Earl Court. Båten ble
levert fra Southampton, og under prø-
veturen måtte leverandøren sende et
par av sine representanter i land for at
kontrakthastigheten på 20knop skulle
oppnås. Herrene hadde god egenvekt!

-Til Norge kom Taifun med vårt
flaggskip Elektron som løp innom
Southampton på vei hjem fra Irland,
legger Vogt til.

Tjeneste i ytre Oslofiord
Med sin noe brogede fortid, er Taifun
nå altså satt inn i rutineoppdrag for
Østlandsverkene. Det er dermed ikke
sagt at hun har rolige dager. Tjenesten
i ytre Oslofjord kan være tøff nok.

Det er tre høyspentkabler som krys-
ser fjorden: Sylling-Tegneby, Flesa-
ker-Tegneby og Rød-Hasle. Det er
sistnevnte som skal inspiseres under
vårt besøk.

-Vi bruker to dager på inspeksjon
av de tre kablene, og kontrollen utfø-
res tre ganger i halvåret, forteller led-
ningsmester Tor Nøkleby i lednings-
område 3. Mannskapet på Taifun er
også driftspersonell ved Øslandsver-
kene.

Båtfører Bjørn Brekken er forholds-
vis fersk i rollen som skipper, men så
langt er han godt fornøyd med oppga-
ven. -Det er ikke alltid vi har så godt
vær som i dag når vi skal over fjorden,
men jeg synes båten er god i sjøen.

At fjorden kan være ugrei, har de
nok av eksempler på. Selv på en fin
dag som denne, husker det godt i
brottsjøen, og Taifun kan ikke legge til
land. Ved ilandstigning må vi derfor
bruke gummiflåten, og Brekken må
pent holde seg ombord.

Høyspentledningen Rød-Hasle lig-
ger altså i sjøkabel på strekningen
Bvje li tt sør for Moss til Teigen ved
Asgårdstrand. Kabelen ligger stedvis
på dyp ned til 300 meter, og for at de
skal kunne motstå trykket på så store
dyp, er de fyllt med olje. Trykket i
tankene er på seks kilo.

-Høydeforskjellen mellom øst- og
vestsiden av fjorden er stor. På grunn
av oljetrykket i tankene har vi derfor
vært nødt til å skjøte kablene midt-
fjords, det vil si på Bastøya, forteller
Nøkleby.
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Når vi utfører disse
inspeksjonene, opp-
dager vi selvsavt
eventuelle skader.
O pgaven vår er
e ers å lese av
måleutstyret ved
anleggene, forteller
mon tasjeleder Kjell
Larsen. -Variasjone-
ne på for eksempel
oljetrykkmålerne er
ikke store Åra gang til
gang, så s al vi opp-
dage feil, må vi se på
endringene over tid.

Viktig overvåkning
Kontrollpunktene på denne kabeltra-
séen er med andre ord muffehusene
ved Evje og Teigen og skjøtehuset på
Bastøya. -Under vann har vi ingen
kontakt med kablene, sier Nøkleby.
-Vi kan følge sjøbunnen via en dyb-
delnåler i båten, men er ellers henvist
til rødlyset som markerer traséen for
alle som ferdes på fjorden.

Rødlyset er nok en viktig årsak til at
kablene stort sett får ligge i fred. -Sto-
re skader på kablene har vi hatt lite
av. Skjønt det hender jo. På ledningen
Flesaker-Tegneby opplevde vi i 1 960
at en kabel rett og slett ble revet ut av
muffehuset. En større båt som skulle
ankre opp, passerte traséen med anke-
ret hengende ute. Dermed tok den
med seg kabelen Båtføreren fikk seg
nok i det tilfellet litt av en overraskel-
se, men dette hører som sagt til sjel-
denhetene, understreker Nøkleby.

Enkelte steder er kablene selvsagt
mer utsatt enn andre. Dette gjelder for
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eksempel i den såkalte skvalpesonen,
som_ strekker seg fra strandlinjen ned
til cirka 10 meters dyp. Her er slita-
sjen størst. Derfor er kablene tildekket
i disse områdene.

-Når vi utfører disse inspeksjonene,
oppdager vi selvsagt eventuelle ska-
der. Oppgaven vår er ellers å lese av
måleutstyret ved anleggene, forteller
montasjeleder Kjell Larsen. -Variasjo-
nene på for eksempel oljetrykkmåler-
ne er ikke store fra gang til gang, så
skal vi oppdage feil, må vi se på
endringene over tid. Vi har selvsagt
opplevd dramatiske ting som varm-
gang i muffene på Bastøy, men også
det er svært sjelden. Ved jevnlig kon-
troll oppdager vi feilene før de blir
alvorlige.

Ubudne gjester
-Det vi er mest plaget av, er i grunnen
hærverk. Og her er det liten forskjell
på godtfolket i Øst- og Vestfold eller
fangene på Bastøya. At det er forbun-

det med fare å ferdes så nært høy~
spentanlegg, spiller visst liten rolle
når ødeleggelsestrangen melder seg.
Hadde gjerningsmennene visst hva
disse ødeleggelse koster, hadde de
kanskje besinnet seg? Nylig ble det
gjort hærverk på en muffe ved Evje,
og bare porselenet kostet oss 1 00 000
kroner. I tillegg kom arbeidsomkost-
ninger på rundt det samme.

På Bastøya var hærverket av en litt
annen karakter. Her hadde beboere
brutt seg inn i skjøtehuset blant annet
for å bruke telefonen. For å skjule sine
spor eller hva det nå var, hadde inn-
bruddstyvene satt deler av det elek-
triske anlegget ut av funksjon, og her

S 'økabelen over Oslofor-
(den på Hød-Hasle-lecl
ningen er skjøtet på Bast-
øy. -Forskjellen i maksi-
mal dybde mellom øst-
og vestsiden avfjorden er
stor — 300 meter og 50
meter. På grunn av dette
var det lønnsomt å skjøte
kablene på Bastøy, fortel-
ler ledningsmester Tor
Nøkleby.

hadde det tydeligvis vært fagfolk på
ferde. Telefonen er nå fjernet og for-
skjellige sikringstiltak innført, får vi
vite.

Tilbake til Skagerrak?
Med så store utlegg, er det betryggen-
de å vite at Østlandsverkene nå sparer
store penger på Taifun. -Tidligere
måtte vi leie fartøy privat av to politi-
folk i Son. Det var så kostbart at vi
måtte nøye oss med én dag på fjorden,
forteller Nøkleby. -Det gikk på
bekostning av det arbeidet som skulle
utføres, for det er klart at når du skal
utføre to dagers jobb på én dag, får du
ikke gjort det du skal.

Østlandsverkene setter med andre
ord stor pris på Taifun, og alt tyder på
at hun trives med dem også. De regner
med å få holde sammen i lang tid
fremover, selv om Taifun fra tid til
annen må ta kortere oppdrag i forbin-
delse med legging av Skagerrak 3 eller
andre nye kabler.
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Prosjektleder Kåre Schjetne redegjør
for fremdriften i prosjektet Statkraft 92.

Sku ffel se
Den 20. juni ble St.prp. nr. 100 «Omorganisering
av Statkraft» godkjent i Statsråd. Dermed er en
stor spenning utløst. Forhåpninger og forvent-
ninger til hva som ville bli regjeringens forslag,
har vært sterke. Skuffelsen over deler av forslaget
er ikke mindre.

Statkrafts ledelse har gjennom det siste halve
året på faglig grunnlag advart mot oppdeling av
bedriften. De ansatte har gått til politisk streik for
å markere sin holdning til en deling. Store deler
av el-forsyningen har frarådet en oppsplitting.
Men argumentasjonen har ikke fått gjennomslag.

Samtidig er det imidlertid på en del områder
blitt forbedring i forhold til de løsninger som det
tidligere var lagt opp til.

Hva blir så konsekvensene av den fremlagte
proposisjonen?

Oppdeling
Rent praktisk vil bemanningen i dagens Statkraft
bli fordelt med cirka to tredeler til produksjonsfo-
retaket Statkraft SF og cirka en tredel til sentral-
nettsforetaket Statnett SF. Utgangspunktet for forde-
lingen er at alle nettrelaterte oppgaver og det til-
hørende personell skal overføres til Statnett. Det
pågår nå et samarbeid mellom Statkraft og OEDs
prosjektgruppe for nettforetaket om det detaljerte
delingsnettet mellom de to foretakene. Ansvaret for
gjennomføringen av den detaljerte fordelingsproses-
sen er pålagt Statkraft.

Utenlandshandel
Regjeringen la i proposisjonen ikke fram konkrete
forslag til endringer i organiseringen av eksport
og import av kraft. Det foreslås, inntil det forelig-
ger nye bestemmelser i energiloven om eksport og
nye konsesjonsbestemmelser, at Statkraft fortsatt
skal ivareta statens interesser i utenlandshande-
len med kraft. Dette gjelder både den kortsiktige
og den langsiktige utvekslingen. Man vurderer
også på lengre sikt å knytte utenlandshandelen til
Statkraft, men da som egen organisatorisk enhet.
Behovet for å ha en stor norsk produsent som kan
møte utenlandske kraftselskaper som motpart i
kontraktsforhandlinger, vil her kunne være avgjø-
rende.

Hjemfall
Også i spørsmål om hjemfall av kraftverk er det
blitt en endring i synet i løpet av det siste halve
året. Det forutsettes nå at Statkraft fortsatt skal stå
som eier av anlegg som har tilfalt staten ved fore-
grepne hjemfall. Det forutsettes også at ved hjem-
falte anlegg som skal leies bort eller selges, skal
Statkraft ha fortrinnsrett til erverv på forretnings-
messige vilkår.

Industrikontraktene
Statkraft vil få det forretningsmessige ansvaret for
industrikontraktene. Som statsforetak vil Statkraft
få anledning til å reforhandle vilkårene i alle sine
kontrakter på forretningsmessig grunnlag. Det vil
imidlertid bli stillt strenge krav fra myndighetene
om at industrien disponerer kraften til de formål
som er forutsatt. Det legges opp til et system hvor
forholdene legges til rette for at vi fortsatt skal ha
en betydelig kraftintensiv industri, samtidig som
den reforhandlede kraften ikke skal selges ut fra
bedriftene i det øvrige norske markedet.

Apningsbalansen
Det er i proposisjonen foreslått en åpningsbalanse
for Statkraft på 32 milliarder kroner. Det under-
strekes imidlertid at verdien er foreløpig og ikke
kan angis nøyaktig. For Statkraft er det uhyre vik-
tig at åpningsbalansen og finansieringen blir fast-
satt på en slik måte at foretaket får den nødvendi-
ge økonomiske handlingsfrihet. Det økonomiske
utgangspunkt må ikke gjøre at foretaket allerede
fra starten går inn i en serie år hvor det er en for-
utsetning at vi må gå med meget store under-
skudd. Heller ikke kan det virke særlig positivt at
det første statsforetaket som blir etablert, figurerer
med kjempeunderskudd fra starten av.

Videre arbeid
På det grunnlaget som proposisjonen nå gir, vil
det interne forberedelsesarbeidet intensiveres
utover sommeren og. høsten. En rekke interne
prosjektgrupper blir etablert for å legge fram
grunnlaget for de nye styrene, som skal ta de
endelige administrative og organisatoriske beslut-
ninger. Det er en forutsetning for å kunne gjen-
nomføre omorganiseringen fra 1, januar 1992, at
disse styrene blir oppnevnt tidlig på høsten.
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Tojeriter med tee!
til Statkraft-ledelsen:

Vi e r
Intervjuer: Aud Berg

et er ikke daglig kost i
Statkraft at det ansettes

kvin ner i lederstillinger. Av
1 36 toppledere og mellom-
ledere i bedriften er det ni
kvin ner. I forbindelse med
pro sjektet Kvinner til ledelse
satt e Statkrafts ledelse seg i
1987som mål at innen 1995
sku lle bedriften ha 15 kvinner
i ledelsesposisjoner. Derav 1 I
mel lomledere. I dag er Stat-
kraft fire år og seks kvinner
fra målet.

Data-avdelingen finner vi to av
Statkrafts ni kvinnelige mellomle-

dere. Begge er forholdsvis ferske i job-
ben, men når Fossekallen vil markere
denne «begivenheten», er det “bare
med nød og neppe vi slipper til. A slå
dett e opp i pressen, er å gjøre én fjær
til fem høns, mener de. Men de vil
gjer ne være med på å gi ledelsen et
sign al om at jentene må slippes til.
Slik kommer vi dem likevel inn på
live t.

Christine Underland, kjemiingeniør
fra NTH, begynte som saksbehandler i
Data-avdelingen i 1989. Før den tid
hadde hun jobbet forskjellige steder,
blan t annet med drifting av datamas-
kin er.Ved høgskolen hadde hun hatt
data som fag, og da hun så utlysning-
en fra Data-avdelingen, «bestemte»
hun seg for at denne stillingen skulle
bli hennes. Og dermed basta. Den ble
hennes.

Marianne Smitt, kjemiingeniør fra
Østfold Ingeniørhøgskole, er den
andre kvinnelige lederen Data-
avdelingen har satset på. Etter eksa-
men fra ingeniørhøgskolen, jobbet
hun blant annet i et byggteknisk
kon sulentfirma hvor oppgavene blant
annet var byggekontroll på fyllings-
dammer. Der kom hun i nærkontakt
med dataverdenen, og hennes interes-
se ble vakt. Ved siden av jobben, kas-
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tet hun seg ut i videreutdannelse ved
Universitetet, der hun tok eksamen i
informatikk. I 1988 ble hun ansatt
som systemkon sulent i Statkrafts
Data-avdeling.

Flott gjort av ledelsen
Høsten 1990 ble stillingen som drifts-
koordinator i Data-avdelingen lyst
ledig. Christine Underland kunne der
og da godt tenke seg å søke denne job-
ben. Hennes sto re handicap, mente
hun selv, var at hun var godt på vei
med sitt tredje barn. Svangerskap med
påfølgende perm isjon lar seg vanlig-
vis dårlig kombine re med en lederstil-
ling. Men med oppmuntring fra avde-
lingens leder, søkte hun jobben - og
fikk den. Samtidig som hun ble tilsatt,
gikk hun altså ut i svangerskapsper-

misjon. Dette er spesielt, mener Chris-
tine. -Tenk deg det, jeg blir tilsatt i
en lederstilling, og starter opp med å
ta ut svangerskapspermisjon. Det var
flott gjort av ledelsen å gi meg denne
sjansen, sier Christine.

Ferske ambisjoner
Da det skulle tilsettes systemk oordi-
nator i Data-avdelingen, følte Marian-
ne at hun kunne tenke seg denne
utfordringen. Så da så. Søkte jobben,
og i dag sitter hun som leder for dette
kontoret. -Ieg kjente system et og
hadde lyst og ønsker om å være med
på den videre utvikling av avdeling-
en, og mener jeg har ideer og tanker
som kan være interessante og riktige å
sette ut i livet.

-Tidligere hadde jeg ingen <<sjefs-
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ambisjoner», men da stillingen som
systemkoordinator ble utlyst - noe
som var en overraskelse - tok jeg
likevel sjansen. Mine ambisjoner i dag
er å arbeide målbevist for at kontoret
skal fungere så godt som mulig, og
utvikle seg i riktig retning. Dessuten
jobber vi jevnt og trutt for et aktivt
samarbeid med brukerne. Det er jo for
deres skyld vi er her!

Karriereønsker
Kvinner bør slippes frem i lederhiera-
kiet. Dette er uttalelser som både leses
og høres. Men de fleste kvinner er
ikke interessert. De jobber ikke med
det mål for øyet. Menn vil ikke ha
dem der. Kjønnskvotering. Argumen-
tene mot kvinnelige ledere, er mange
og lange. Men når denne argu-
mentasjonen bringes på bane, kjenner
Marianne og Christine seg ikke igjen.
-Ieg føler at jeg har tillit i avdeling-
en, både blant ledere og kolleger. Men
jeg er glad jeg har en formell utdan-
nelse i tillegg til erfaring, sier Marian-
ne. -Selv om jeg ikke tror at dette er
utslagsgivende. Det kommer mer an
på din personlighet, og mindre på
hvilket kjønn du tilhører.

-Jeg ville ha følt meg elendig i
denne jobben hvis jeg visste jeg var
blitt ansatt fordi jeg er kvinne. Jeg tror
man må bevise mye mer ved kjønns-
kvotering. Da jeg var student, syntes
jeg «skjørtepoeng» for jenter var ting-
en, ettersom gutter fikk ekstra poeng
for utført militærtjeneste. Men etter
hvert forandret jeg synspunkter på
dette, og tror at den slags ekstra «for-
pleining>> ikke er veien å gå. I hvert
fall ikke i dag. Utviklingens synes å gå
i riktig retning uansett når det gjelder
å satse på kvinner som en reell faktor
når det gjelder yrke eller karriere. Det
er trygt å vite at du har fått en jobb på
grunn av dine kvalifikasjoner, slår
Christine fast.

Revirtenkning
Verden går fremover. Så også i Stat-
kraft. Våre to representanter for det
«svake» kjønn, føler seg ikke under-
legne i forhold til mannlige kolleger.
Og på spørsmål om de føler at menn
ikke vil ha dem der, svarer begge et
klart nei. -Vi blir respektert for den
jobben vi gjør, og vi har fått stor opp-
muntring både fra ledelsen og kolle-
ger, mannlige som kvinnlige. Det går
mer på alder enn på kjønn, sier Chris-
tine og Marianne. -Men når det gjel-
der kvinner i lederstillinger, så tror
jeg nok at det fortsatt er lettere for en
middelmådig mann å få en lederstil-
ling enn en middelmådig kvinne.
Menn får kanskje mer gratis. For egen
del har jeg sjelden følt meg «diskrimi-

nert» fordi jeg er jente, tvert imot så
føler jeg meg priviligert, sier Marian-
ne. -Menn slår mer omkring seg med
store ord, jenter er mer forsiktige. De

taler kanskje ikke i forsamlinger før
de er sikre på at de vet hva de snakker
om, fortsetter hun.

Yrkeskvinne, mor og husmor
-Det er klart at du føler deg som en
strikk noen ganger, men planlegging
er halve jobben, svarer Christine på
spørsmål om det er vanskelig å kom-
binere rollen som mor og husmor med
en yrkeskarriére. -Planlegger du job-
ben både hjemme og på kontoret, går
det bra, og som leder har du jo dessu-
ten den fordelen at du kan og må
delegere. I mitt tilfelle har jeg en PC
hjemme, og jeg er derfor ikke avheng-
ig av å måtte jobbe noe særlig på over-
tid. Det er en stor fordel.

-Gjengen vår i ØD er en fin gjeng,
vi jobber utrolig godt sammen. Men
når det gjelder rollen som dobbeltar-
beidende, opplever nok mange kvin-
ner en dårlig koordinering med sin
«bedre halvpart». Den slags proble-
mer har heldigvis ikke jeg, fortsetter
Christine.

-Ieg har «bare» samboer og en
katt, så min rolle som yrkeskvinne og
husmor lar seg godt forene, smiler
Marianne.

Privat kontra offentlig
Ville Marianne og Christine hatt stør-
re avansementsmuligheter i privat
virksomhet. Det tror de ikke. De har
begge jobbet i det private, og mener at
de har like store sjanser i Statkraft
som ellers når det gjelder lederstil-
linger.

Fremtiden vil jo vise hvor privat
eller hvor offentlig Statkraft blir som
arbeidsplass. Jentene er imidlertid
ikke bekymret for den forestående
omorganisering av bedriften. -Ieg
gjør en jobb, og den gjør jeg så godt jeg
kan, uansett. Vi forsøker å bygge oss
opp til en avdeling med stor faglig
kompetanse og et vidt blikk for frem-
tiden. Men når det er sagt, vil jeg også
si at det skal bli godt når det hele er
over. Da vil vi få arbeidsro, og kan
begynne med virkelig langsiktig plan-
legging, sier Marianne.

-Ieg skal da ikke avgå pr. 1. januar
i 1992! utbryter Christine. -Ieg ser
lyst på fremtiden, og gleder meg til
september når svangerskapspermisjo-
nen går ut. Da starter jeg for fullt!

Ingen kjønnskvotering her, nei!
-Kjønnskvotering var ikke inne i

bildet da våre stillinger ble besatt.
Både blant eksterne og interne søkere
var det Christine og Marianne som lå
best an, forteller Terje Lysfjord som er

direktør for Data-avdelingen. -Her
var det åpen konkurranse. Data er en
«ny» profesjon, hvor det er mange
kvinner som stiller sterkt.

-Data-bransjen er ikke beheftet
med baktunge tradisjoner, slik vi er
vant til ellers i vårt teknokratiske mil-
jø i Statkraft, sier Lysfjord. Han ser
ingen ulempe ved å ansette kvinner i
ledende stillinger. Han er med andre
ord en «moderne» mann. Myk mann?
Nei. -Etter mitt syn har kvinner like
stor rett til en yrkeskarriére som
menn, slår han fast. Gordisk knute.
Mange hevder selvfølgelig det. Men
Lysfjord ser det ikke slik. -Her er det
snakk om holdninger.

-Har kvinner og menn ellers like
kvalifikasjoner, ansetter jeg gjerne
«kjønnsmodne» kvinner i lederposi-
sjoner. At de «forsvinner» gjennom-
snittlig to-tre ganger i sine mest akti-
ve år for å føde og pleie sine barn, er
ikke god nok grunn til å utelukke
dem fra konkurransen i arbeidslivet.
-Vi bør heller legge forholdene mer
til rette for kvinnene. Og at Statkraft
nå har satset på egen barnehage, ser
jeg som meget positivt. Men sett ned
satsene! Imidlertid bør samfunnet
etter min mening også legge forholde-
ne bedre til rette for menn, slik at de
kan få lengre «svangerskapspermi-
sjon»_ Først da kan menn og kvinner
få en reell mulighet til å dele likt på
disse oppgavene.

Og lederegenskaper?
-Lederegenskaper er ikke kjønnsrela-
tert. Her går det mer på personlighet.
Lederegenskaper er like godt utviklet
hos kvinner som hos menn. At kvin-
ner ikke har ønske om eller vilje til å
lede, er et utslag av holdninger og
myter som vi bør komme bort fra.
Men at det kreves ganske mye mer av
kvinner enn av menn i en i lederrolle,
er sikkert. Kvinner har i de fleste til-
feller dessuten ansvar for hus og barn,
og det er nok belastningene ved den-
ne dobbeltrollen som gjør at mange
kvinner er tilbakeholdne når det gjel-
der å gå inn i lederfunksjoner.

Når Lysfjord får spørsmål om hva
han mener om prosjektet Kvinner til
ledelse som Statkraft lanserte for noen
år tilbake, blir han lit t reflekterende.

-Ieg har tenkt en god del på dette. Da
vi ansatte Christine og Marianne, var
det jo fordi de var best kvalifiasert.
Men det er klart at dette er et fint sig-
nal fra bedriften til jentene våre. Vil
bedriften virkelig satse på jentene,
eller var det bare et slag i luften? Har
jentene i Statkraft vilje og innsatsglød
til å komme i lederposisjoner? Hvis vi
virkelig satser, tror jeg sjansene er sto-
re i fremtiden både for Statkraft og for
jentene når det gjelder å komme i mål.
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Huang Fang- Jun ( 5 6 ) , ki nes i s k professor:

Planavdelingsieder
Nils Brinchmann
deler gerne sine
kunns aper med
Huang Fan -jun og
det kinesis e folk,
men er samtidi
bekymret over få -
miljøets framtid er
hjemme.
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Sva r tls en
Tekst og foto: Håvard Willass en

vannkraft? Det er en ren
og fornyb ar ressurs som

ikke bare Kin a, men hele det

internasjonale samfunn treng-
er. Norge er et lite land, javel.
Men dere har første klasses
kunnskap om og ekspertise på
vannkraft. Dere har tradis jo-
ner, menneske lige ressurs er
og høyteknolog i. Daglig suger
jeg til meg ny kunn skap,
kunnskap det vil bli god bruk
for i Kina.

H an er liten og ubestemm elig i
alder. Usedvanlig høflig og kor-

rekt. Utstråler varme, kontakt og gjest-
frihet. -Men det er dere som er gjest-
frie, Statkraft, og alle dere andre nord-
menn! Sier Huang Fang-lun (56), kine-
sisk professor og «læregutt» hos Stat-
kraft ved Svartis en-anleggene i Glom-
fjord. Og det er norsk vannkraf tutbyg-
ging som står på pensumlisten.

Mangle r ekspertise
I over et år har Huang opphold t seg i
Norge. Først fi re måneder ved Stat-
krafts hovedadministras jon i Oslo før
turen gikk nord over til landets største
vannkraftprosje kt under byggin g. Kort
sagt studerer han norsk vann kraft i
praksis på nært hold. Huang, som
fortsatt har noen måneder igjen av sin
oppholdstillatel se og «arbeidsk ontrakt»
i Norge , opererer fra eget kontor i
Statkrafts lokal e administrasjo nsbygg

i Glom fjord. Forklarin g: Kina sitter på
et stort vannkraftp otensiale, men
mangle r kunnskap og ekspertise.

Treng er 70
Svart isen-utbygging er!
Huang s «spionasjevi rksomhet» er i-
midler tid klarert med kinesiske myn -
dighe ter og Statkraft. Og her har han
store friheter. Huang kan se og høre
det han vil. Men ett sted går grensen :
Han har ikke anledn ing til å kopier e
dokum enter og arbeid stegninger. Men
den kinesiske «Se og Høm-utgaven
går langt dyp ere og seriøst inn for
oppga ven enn den norske. Bare så det
er sagt.

Huang forteller til Fossekallen at
han har tittelen assis terende professo r
og underviser ved en teknisk høysko -
le i sitt hjem land. Kina er nærmest
som u-land å regne i vann kraftsam-
menheng, men har store planer og
vyer på områ det. I den kinesi ske ti års
plane n for kraftutbyg gíng inngår det
vannkraftpros jekter som tils varer 70
Svart isen-utbygginge r!

Nedb gging av nors k
vannl lclrzíftutbyggin g et paradoks
-Ieg lærer daglig noe nytt, og det er
kunnskap jeg tar med meg hjem. På
sikt regner jeg med å kombinere
undervisninge n ved høysko len med
prakti sk arbeid som ingeniør ved nye
vannk raftprosjekter. Akkurat nå skr i-
ver jeg for øvrig en artikkel om norsk
vannk raft til et teknisk magasin i
Kina, forteller den engelsktalend e
professoren, som i forbinde lser med

sine studier i Norge også har fått med
seg et verdi fullt besøk ved SINTEF i
Trondheim.
' -Mens internasjonale øyne rettes

mot norsk vannkraft, er Norge para-
doksalt nok i ferd med å sette kroken
på døra for videre prosjekt er. Vi som
sitte r på ekspertis en er bekymr et,
svært beky mret, over situ asjonen. I
verste fall vil et helt fagm iljø, bygd
opp gjenno m generasjoner , stå i fare
for å dø ut, sier Nils Brinc hmann til
Fossekallen . Lederen for planavde-
ling en ved Svartise n-anleggene har et
ekst ra øye til - og er en god guide for -
Statkrafts kin esiske gjest i Glomfjord.

Huang skjønner meget godt den
frus trasjon som Brinchmann & Co
føler i disse dager over str ømningene
innen nors k kraftpolitikk. -Det vil
være en fal literklæring å gi avkall på
videre vannkraftutbygging , spør du
meg, sier Huang, selv om han nødig
vil blande seg i norske forh old. Orde-
ne sitter langt inne .

Ønsker norske
kraftvenne r velkommen
Hvorvidt Statkraft vil delta aktiv t i
vannkraftprosjekter i Kina, kan bare
tiden gi svar på. Men allere de i dag er
Statkraft assosiert medlem i multin a-
sjonale engasjementer i Kina. Grup-
pen der Statkraft deltar (Advisory
Group of Norway, AGN), er inne med
både rådgivningstje nester og kontr oll-
oppgaver ved kinesiske kra ftverk. Vår
venn Huang Fang-jun og Nils Brinch-
mann ser gjerne at norske kraftven ner
dukker opp i Kina i større monn, men
ikke på bekostning av norsk vann-
kraf tutbygging!
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Kraftfull kunst
I tider som disse kan det være godt å
ha flere ben å stå på. Dette er kanskje
hva mekaniker ved Kristiansand tra-
fo, Roald Haugedal (35), har i tankene
når han ved siden av sin vanlige jobb,
har gitt seg kunsten i vold. -Foreløpig
er kunstmalingen en hobby, men
hvem vet hva fremtiden vil bringe,
kanskje blir dette mitt fremtidige
yrke, spøker Haugedal på telefonen
fra Kristiansand.

På bestilling har han laget 5-6 sli-
ke dekorasjoner som bildet viser på
blant annet motorrsykkeltanker og bil-
pansere. Motivene er ikke alltid så
amasoniske som dette, men ønskene
går i retning av at det skal være stilig
og tøft, må vite.

Det er kommet frem ønsker om at
Haugedal bør «live opp» maskinpar-
ken ved trafostasjonen også. Og hvem
vet hva vi får å se om vi kommer inn-
om Kristiansand trafo en dag. En
maskinpark med malte trucker og
gravemaskiner som ser ut som de er
hentet fra en Spielbergfilm?
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Statkrafts styre til
Brussel og Madrid
Statkrafts styre og administrative
ledelse er naturlig nok opptatt av hva
som skjer på kraftmarkedet i Europa
og på hvordan energisektoren er orga-
nisert i de forskjellige land. For å få et
innblikk i energipolitikken i andre
europeiske land, var Statkrafts styre
og daglige ledelse i dagene 27. til 30.
mai i år på befaring i Brussel og
Madrid. Bakgrunnen for turen var den
forestående omorganisering av Stat-
kraft.

I Brussel orienterte Robert Grosman
om organiseringen av kraftproduksjon
og -overføring i EF-landene, industri-
kontrakter og om harmonisering av
skatter og avgifter innen denne sekto-
ren. Grosman er rådgiver i europeiske
spørsmål i det belgiske energiverkfor-
bundet og president i finanskommi-
sjonen i UNIPEDE. Styret besøkte
også den norske EF-delegasjonen,
hvor energiråd Leif Ervik og andre i
EF-kommisjonen orienterte om status
i EØS-forhandlingene, utviklingen av
energipolitikken i EF samt miljøpoli-
tikken i EF.

I Madrid fikk styret innblikk i ener-
gipolitikken i Spania generelt og i
organiseringen av produksjon og
transport. Det var møter med Mariano
Cabellos og Gerardo Hermo i Unidad
Electrica [UNESA) og med nettselska-

pet Red Electrica.
Ref.: Laila Aavatsmark (S)

Olav Molvær til Norsk Hydro
Driftsbestyrer ved Østlands-verkene,
Olav Molvær, er fra 1. juni år tilsatt
som seksjonssjef ved Hydro Energi i
Ardal i Sogn. Stillingen er nyopp-
rettet og innebærer oansvaret for Hyd-
ros kraftverker i Ardal, Fortun og
Høyanger. Molvær har foreløpig per-
misjon fra sin stilling i Statkraft ut
året.

Under Molværs permisjon vil Marit
Larssen fungere i hans stilling.

Ref.: Ion Ingvaldsen [D]

Møte med Finn Kristensen
Fredag 21. juni var det informasjons-
møte i Colosseum om stortingspropo-
sisjon nr. 100 1990/91 <<Omorganise-
ring av Statkraft», som ble lagt frem i
statsråd torsdag 20. juni.

Administrerende direktør Gunnar
Vatten og olje- og energiminister Finn
Kristensen innledet om emnet før de
svarte på spørsmål fra en fullsatt sal
med cirka 270 frammøtte samt fra ute-
områdene, som kunne ringe inn sine
spørsmål. Det var énveis telefonover-
føring til 14 drifts- og anleggsentra.

Vatten innledet med å si at Statkraft

har vært gjennom en lang omorganise-
ringsprosess som startet allerede i
1985. Den 20. juni passerte to stor-
tingsproposisjoner statsråd: St.prp.
100 og 104. Den siste omhandler den
del av markedet som berører kraftin-
tensiv industri.

Kristensens innledning bar preg av
den motstand han har møtt mot å dele
Statkraft i to selskaper. Han under-
streket at utgangspunktet for Oed har
vært den nye energiloven.

Regjeringen går inn for at Statkraft
blir et statsforetak, noe som vil gi sel-
skapet en friere stilling enn i dag.
Ledelse og administrasjon vil få
ansvar for egne beslutninger, egen
økonomi og egen inntjening. Stats-
kraftkontraktene for alminnelig forsy-
ning vil bli avgjort mellom kjøper og
selger, mens industrikontraktene fort-
satt skal fastsettes av Stortinget. Oed
forutsetter at Statkraft skal gå i balan-
se og tjene penger fra 1996.

Kristensen ga følgende grunner for
å skille nettet ut som eget selskap:
1] Det meste av nettet er allerede

utbygget. Heretter vil det stort sett
bli behov for vedlikehold.

2] Det finnes bare ett el-nett i Norge.

3] Man tar ikke sikte på å tjene peng-
er på nettet.

Vatten kom inn på Statkrafts forhold
til eksportmarkedet, hjemfallsretten,
nettet og åpningsbalansen, men ville
ikke gå nærmere inn på noen av disse
sakene. «Statsråden kjenner ledelsens
syn på disse og andre viktige spørs-
mål i organisasjonssaken. Ledelsen vil
ikke debattere videre på dette. Vi er
lojale overfor våre eiere. Vi tar nå
utgangspunkt i Regjeringens beslut-
ning» Vatten berømmet proposisjo-
nens behandling av personalspørs-
mål. Arbeidsplassene i det fremtidige
Statkraft synes trygge.

Spørsmål som ble reist fra de ansat-
te bar preg av motvilje mot deling.
Flere etterlyste en bedre begrunnelse
for delingen, og en orientering om det
nye Statkrafts forhold til EØS og EF.
Kristensen la vekt på at nettselskapet
først og fremst skulle fungere innen-
lands, men at man må være åpne for
det som skjer i Europa.

Personalspørsmål ble tatt opp, sær-
lig når det gjaldt stillinger i det nye
nettselskapet. Nettselskapet skal ikke
eies av produksjonsselskapet, men
være et eget selskap 100 prosent eiet
av staten.

Noen stilte spørsmål om det nye
Statkrafts styre og ledelse. I følge Kris-
tensen vil Oed kanskje utnevne det
nye styret nå i stedet for etter
01.01.92, men man har ennå ikke fat-
tet noen beslutning. Det nye styret
ansetter den nye ledelsen.

Ref.: Laila Aavatsmark [S]
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Intensjonsavtale om el-kabel
mellom Norge og Nederland
Statkraft og N.V. SamenWerkende Elek-
triciteits-Produktiebedrijvven [SEP] iNe-

derland har inngått en intanjonsavtale
om etablering av en 500MW likestrøm-
skabel mellom Nederland og Norge, og
om en langsiktig energiutveksling via
forbindelsen

En kabel mellom det termiske
produksjonssystemet i Nederland og
vannkraftsystemet i Norge vil bidra til
en effektiv utnyttelse av de samlede
produksjonskapasiteter, til gjensidig
fordel for landene. Ved etableringen
av en slik forbindelse og inngåelse av
en avtale for utnyttelsen av den, kan
SEP unngå å bygge et nytt varmekraft-
verk av tilsvarende kapasitet, og Stat-

Bremuséet i Fjærland åpnet
Norsk bremuseum i Fjærland har
åpnet sine dører for publikum etter at
H. M. dronning Sonja foretok den
høytidelige innvielse fredag 31. mai i
ar.

Museet satser på å bli en reiselivs-
magnet basert på breopplevelser og
fagkunnskap om glasiologi, geologi og
klimaendringer. Muséet inneholder
blant annet en 100 kvadratmeter stor
breillusjon hvor publikum på en trygg
måte kan få en opplevelse av å vandre
omkring under og inne i en isbre.

22 millioner er investert i muséet.
Finansieringen er skjedd hovedsake-
lig ved offentlige tilskudd og gaver.
Norsk Hydro, Statoil, Statkraft og
Saga Petrolium er blant de største
bidragsyterne.

Ref.: Espen Ettre [ PG]

ting

kraft vil være sikret tilgang på/avset-
ning for elektrisk energi avhengig av
situasjonen på det norske marked.

Forhandlingene vil fortsette med
målsetting å komme til en avtale før
våren 1992.

SEP er et koordineringsorgan for de
fire offentlige kraftforsyningsprodu-
sentene i Nederland.

Ref.: Per Chr. Løken (DS)

Miljø og energi i skolen
Kirke-, utdannings- og forskningsde-
partementet, Olje- og energideparte-
mentet. Mi ljødepartementet og Kom-
munenes Sentralforbund står bak et
samarbeid om å koordinere ulike
undervisningstilbud i skolene om

rails-w...

Løperjentene fra H28
Ientene på Driften stillte med eget lag
i Holmenkollstafetten. Det er andre
året de gjør det, og resultatet var ett
minutt og 45 sekunder bak 1. damelag
fra NVE/ Statkraft, kan jentene fortelle

Fossekallen. Her måler man tydelig-
vis innsatsen i «statsenergi» og ikke i
edle metaller. Og det er jo et godt mål
i seg selv. Det deltok i alt fem lag fra
NVE/Statkraft og den idrettslige inn-
satsen ble avsluttet med grilling og
champagne.

Her presenterer vi de glade løper-

jentene fra Driften. Foran, fra venstre:
Tordis Hage, Turid Sogge, Sarah H.
Sjong, Marit Larssen, Anne Lands-
verk, Torgunn Oldeide og Torunn
Inderberg.

Bak, fra venstre: Ellen Sakshaug,
Berit Skyberg, Anne Kvien, Anne
Marit Ruud, Liss Lilleland, Astrid E.
Løken, Aud Kleven Berg og Elin Kaa-
sen.

Ref.: Turid Sogge [DDV]

energi og energibruk og å utvikle dis-
se videre. Stiftelsen VEKST har tatt på
seg det rent praktiske og utviklet et
program som heter MEIS - Miljø og
energi i skolen.

Statkraft har gjennom utviklingen
av sin Mega-pakke som er beregnet for
ungdomsskolen og som også er et under-
visningstilbud om energi og energi bruk,
fått meget god respons fra skoler, skole-
myndigheter og departement.

Det er derfor naturlig at det er inn-
ledet forhandlinger mellom Mega-
pakken og Meis-programmet om et
samarbeid.

Ref.: Lars Hagen [SI]
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Arbeidsmiljøet i Statkraft har lenge
vært dominert av den antagelig radi-
kale omorganisering vår bedrift nå
står overfor. Knapt hadde vi lagt
tumultene i 1 986 bak oss, før vi var
midt oppe i dem igjen. Situasjonen, er
en belastning for den enkelte, og den
virker negativt på motivasjon og over-
skudd. At denne prosessen faller sam-
men med en nedtrapping av anleggs-
virksomheten og at vi har fått en min-
dre dominerende og mer konkurran-
seutsatt rolle innen kraftforsyningen,
gjør ikke saken noe bedre.

Dette har vi vært opptatt av i
Arbeidsmiljøutvalget ved Statkrafts
hovedkontor, og vi har ønsket å gjøre
noe for å bevare motivasjon og unngå
unødvendige påkjenninger. Vi visste
at lederes holdninger og signaler all-
tid har en betydelig effekt. og vi stillte
oss spørsmålet om hvordan våre egne
ledere fungerer i dagens situasjon.

Forandringsledelse
Andre bedrifter og institusjoner som i
de senere år har vært gjennom store
forandringer, hadde kanskje gjort erfa-
ringer på dette felt som vi kunne lære
noe av? Etter en sonderingskontakt
med et konsulentfirma, resulterte våre
bestrebelser i et to dagers seminar om
forandringsledelse. '

I alt var vi 19 deltakere på dette
seminaret. Det deltok representan-
ter fra alle ledersjikt i Statkraft, fra
Bedriftshelsetjenesten og fra Tjeneste-
mannsorganisasjonene.
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Sentrale temaer på seminaret var:

—— Á være leder i en organisasjon under
forandring.

- Den gode samtalen.

- Hva skal til for å hindre konflikter
mellom personer, grupper og avde-
linger.

— Utforming av handlingsplaner.

Vi fikk en generell gjennomgang av
forhold som har betydning for alle
bedrifter, fordi forandringer i stort og
smått er en del av dagliglivet. Gjen-
nom «vitenskap» om omstillingspro-
sesser ble vår situasjon hverdagslig-
gjort. jeg savnet imidlertid noe som
praktisk og direkte gikk på Statkrafts
hverdag.

Noe blekt
For eksempel ønsket jeg meg noe mer
konkret om hvilke muligheter omor-
ganisering vil gi oss i motsetning til
de kritiske, negative og pessimistiske
signaler som i hvertfall jeg opplever
som for dominerende i dagliglivet.

Jeg hadde forventninger om at
andres erfaringer kunne knyttes direk-
te til vår situasjon. Med eksempler på
positive og negative tiltak for miljøet,
impulser til et tettere og mer samkjørt
lederskap på alle sjikt i prosessen og
til kommunikasjon med «gulvet» Ut
fra slike forventninger ble nok semi-
naret noe blekt. Kanskje kunne vi

r
/

kommet noe mer i «riktig» retning
hvis vi hadde lagt mer arbeid i for-
håndsplanleggingen med konsulente-
ne.

Tankevekkende om tilstanden
Seminaret ga imidlertid nyttig innsikt
i betydningen av å avvikle det bestå-
ende på en reflektert og grundig måte,
slik at det blir lettere å akseptere det
uavvendelige og innstille seg på det
nye. Og på nødvendigheten av å få
konflikter på og ikke under bordet.
Uønskede barriérer som kan oppstå i
kommunikasjonen mellom organisa-
sjonsenheter og personer ble demon-
strert.

For mitt vedkommende var det
mest nyttig at det kom opp atskillige
tankevekkende oppfatninger om til-
standen generelt i vår bedrift, uav-
hengig av organisasjonsprosessen. Og
ønsker og planer om tiltak som den
enkelte og grupper på forskjellige
ledernivåer hadde. Dette var stoff
som, hvis det blir fulgt opp, kan bli
svært nyttig for vårt fremtidige sam-
liv. Spesielt hvis vi fortsatt blir et fel-
lesskap.

Meget solid og nyttig var den opp-
summering av seminaret og planene
for oppfølging som som Iorunn Lien
[OU] senere har utarbeidet. Dette

materialet gir et utmerket grunnlag for
det videre arbeid som kan bli viktige-
re og mer positiv enn selve seminaret.

Spørsmålet er om vi for tiden har
vilje og overskudd til å få det ut av
materialet som det ligger til rette for.

Torbjørn Mengshoel

Hva gjor vlfor å beva-
nu./uvuo/uu Lis an..-

gå unødvendige
påkjenninger iden
situasjon Statkraft er
i? Dette var spørsmålet
de 19 deltakerne på
seminaret Foran-
dringsledelse stillte
seg, da de møttes i

_ dagene 4. og 5. april i
:- år. Her var alle leder-

` sjikt i Statkraft repre-
sentert sammen med
represen tanter for
Bedriftshelsetjenesten
og Tjenestemannsor-
ganisasjonene. Foto:
Svein Erik Dahl/Sam-
foto.
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Gl o mfjo rd
h ed re t veteraner

Tekst: Håvard Willa ssen

Foto: Audun Sjøse th

Iomfjordverkene er kjent
for sin stabile og trofaste

arbeidss tokk. Men tid en i
godt selskap går fort, og
kraftpro dusenten på Fykan
står nå overfor et natu rlig
generas jonsskifte. Men som
seg hor og bør når kraftvete-
raner takker av, stiller både
bedriftsl edelsen og fagfore-
ningene opp for å takke sine
tjenere for en lang arbeids-
dag.

ylig ble det arranger t en festlig
tilst elning ved Glom fjord-verke-

ne med taler og gaveover rekkelser til
Petter Jacobsen (65), Thore Simonsen

[65] og Normann Kristian sen [75].

Petter går nå over i pensjonistenes

for J
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Normann Kristiansen blei
tillegg til 40 års nålen fra
fag oren ingen, hedret av
le elsen ved Glam jord-
verkene med et bi de
som vise r ham selv
som tidli ere
skyssbå t aptein
på strekn ingen
Glomen- F y (Ill.

Petter jacobsen (65) og Thore Simon-

sen (75) overrekkes gave av lokalfag-
foren ingsleder Ole Petters en, i NEKFs
avde ling 103 i Glomfjord.

Q3’ . rekker etter hele 48 år ved kraftverke t,
den siste tiden som skiftleder på kon-
trollrommet. Kol lega Thore kan vise
til 38 år i bedrif ten, og avslutter et
langt og innhold srikt yrkesliv som
montasjeleder på mekanisk avdelin g.
På bilde får de overrakt gave av lok al
fagforeningsleder , Ole Pettersen i
NEKF's avdeling 103 i Glomfjord.

Sist, men ikke minst ble det gjort
stas på Statkraft- pensjonist Norma nn
Kristiansen. Norm ann var tilbake i
kjent og hjemme kjært miljø da han
fikk overrakt 40 års nål fra fagfo re-
ningen. Bedriftsl edelsen overrask et
ham også med et innramrnet bild e,
som viser Kristia nsen som kaptein på
skyssbåten som fram til midten av
1960-tallet frakt et arbeidsfolk trygt
mellom Glomen og Fykan. I dag er det
imponerende vegtunneler som knytt er
sammen produ ksjonsbedriften på
Fykan og anleggs driften ved Svartis en
med bygdene.
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Fra Oddbjørn Skjævesland ved anleggs-
senteret på Hokksund har vi mottatt
en historie som burde tilfredsstille
enhver smak. Her er det både drama-
tikk og kjærlighet, latter og grøss.
Redaksjonen er imidlertid litt i tvil
om hvordan vi skal karakterisere slut-
ten på historien. Vi vil jo helst at
enden skal være god, for da er allting
godt, sies det. Men her mener vi altså
at det er rom for tvil.

Om Skjæveslands historie er «tvil-
som>>, er han selv ikke i tvil når-det
gjelder å peke ut en etterfølger. Siden
hans historie er knyttet til anleggs-
virksomheten på Vestlandet. lar han
stafettpinnen gå videre til Gunnar
Steiro. Steiro er i aller høyeste grad
oppflasket vestpå, selv om han for
tiden er å treffe ved Svartisen-anleg-
gene.

Oddbjørn Skjæ-
veslancl (44) har
sitt (iavlige vir-
ke vedntinlegg-
senteret på
Hokksund (AO-
Ø). Til Hokk-
sund kom han i
1976. etter at
han hadde vært
kontaktperson
ved Bygnings-
avdelingen for
Ulla-Førre
finleflgene i et
par ar.

Hvorvidt det blir vestlandsk eller
nordnorsk humor i neste innslag, er
det for tidlig å si noe om. Men når det
gjelder det forhåndenværende bidrag
er det bare ett å si: Meld fra hvor du
går!

Slekt på aweie
Under den store anleggs-boomen på
Vestlandet i 1960- og 1970-åra kunne
man oppleve kulturkollisjoner av for-
skjellig karakter. Det gikk ikke upåak-
tet hen når frily iite nord- og østlen-
dinger barket sammen med «marke-
re» Vestlendinger.

To av våre ansatte som var oppflas-
ket øst for vannskillel der dette medi-
um betraktes som best egnet til vask.
var begge glade i det <<sterke>>. Ved
siden av denne last, var de også til-
hengere av det annet kjønn. Den ene
av dem så sterkt at han giftet seg i
lokalmiljøet. Den andre levde glade
ungkarsdager.

Nå viste det seg for ham som ble
gift, noe som har vist seg for mange
både før og siden, at jenta var greiest å
ha med å gjøre før giftemålet. Etter gif-
temålet ble det blant annet lagt
restriksjoner på inntak av det sterke..
og dette førte til at ungkarens hjem
ble åsted for stadig hyppigere arbeids-
møter.

For at den bedre halvdel ikke skulle
få nyss i hvor han tok veien når han
dro på «jobb». la ektemannen kursen

Gått av med pensjon:

over bygdas kirkegård både fram og
tilbake. Men som det så ofte går; det
er vanskelig å skjule noe for kvinnen.
Uten at han selv skjønte det, ble han
oppdaget, og hun la en slu plan for å
få slutt på «uvesenet».

Neste gang han dro på jobb, fulgte
hun etter til kirkegården. Der la hun
seg til å vente bak en av gravstøttene
iført et stort hvitt laken. Langt om
lenge kom gubben snublende, glad og
småtrallende på vei hjemover. Idet
han passerte gravstøtten, flakset lake-
net fram fra skjulestedet.
-Hei du, kven é du? spurte gubben.
-Eg é den onde sjøl ! svarte lakenet.
-Då må du koma hit så eg får helsa
på deg. Du skinner, me é i slekt me
då. Eg é gift med syster di!

Rombedalskort
for villremjakt
Eidfjord jakt- og fiskelag dispo-
nerer noen av de såkalte «Rom-
besdalskort» for villreinjakt.
Fast ansatte i Statkraft og NVE
som er tilsluttet en lokal jeger-
og fiskeforening, kan søke om
jaktkort. Nordsida av Riksveg 7
er fortsatt fredet, og jegere som
blir trukket ut får også i år jakte
på Eidfjord statsalmenning. De
som får kort, blir kontaktet.
Søknad sendes innen 31. juli
til:

Eidfjord jakt- og fiskelag
v/ Johan Medh us
5784Øvre Eidfjord

Nytilsatt:
Aabø, Bjørn Arvid Driftsarbeider
Barstad, Albert Avdjng.
Marøen, Atle Kontorleder
Ramleth, Torill Avd .in g.

Tilsatt i ny stilling:
Røsvik, Kjell Inge Montasjeleder
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Tokke-verkene
Tokke-verkene
DSA

PGE

Aura-verkene

Horn, Nils

Njerve, Ingulv
Sveum, Bjørn
Tverfiell, Reidar
Volden, [ostein
l7(-nu. IL. I..,-.., -OL

Sluttet:
Bruland, Ragna
Bruvold, Bjørn
Ellevold, Iardar
Ellingsen, Kjetil Sjur
Falkanger, Thorunn
Finstad, Vigdis
Furu, Iorunn

Halvorsen, Anja
Myklatun, Ragnhild
Skavhaug, Ingrid
Teigen, John Petter

Tvilde, Heine

Avdjng. Østlands-verkene
Overingeniør AO-S
Montasjeleder Rana-verkene
Fagarbeider Aura-verkene
Avding. Svartisen-anleggene
f1.m.w..,-...4.... ...m .w...L,“..,.

Konsulent ØØB
Avding. Svartisen-anleggene
Avdjng. Tokke-verkene
Overingeniør DTR
Konsulent OIB
Konsulent OIB
Driftsarbeider Aura-verkene
Konsulent ØØØ
Førstesekretær jostedal-anlegget
AVd.ing. PKG
Overingeniør PEP
Kontorsjef OIB
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Frist for innlevering: 1 . august

Vinnere av kryssord 3/91:

Reidar Gyllander
Oslo 4

Iostein Mediaa
Trondheim

Anne Marie Walford
Oslo 2

Vinnere får tilsendt tre lodd i
pengelotteriet
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