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NVE og
gasskraft
Til tross for skilsmissenved nyttår, skal NVEog Statkraft fortsatt arbeide side ved side. Det
bekrefter en pressemelding olje- og energiministeren nylig sendte ut. Saken det gjaldt, var
arbeidet med gasskraftverk,og her var det optimisme å spore. Lønnsomhetsberegninger tyder
på at mulighetene for slik kraftproduksjon er bedre enn antatt i Energimeldingen. I
pressemeldingen heter det blant annet:
«NVEer det sentrale organ for beregning av lønnsomheten av ulike måter å innpasse
gasskraftverki det norske kraftsystem.
Statkraft og regionale kraftprodusenter, evt. også i samarbeid med industrien, vil være
aktuelle for prosjektering, bygging og drift av slike anlegg, mens oljeselskapene vil stå for
gassleveransene.
NVEog Statoil er i ferd med å avslutte en utredning om tekniske og økonomiske forhold
knyttet til ulike utbyggingsalternativer. Videreføring av dette arbeidet, evt. med flere parter
vil bli besluttet så snart rapporten foreligger.»
Før man starter produksjonen av elektrisk kraft basert på gass, er det to forhold som må
bringes på det rene. Hva vil det koste å utvinne gassen og bringe den frem til kraftverket? Vil
kostnadene sett fra en nasjonal synsvinkelgjøre gassen interessant som alternativ kraftkilde?
Arbeidet med å utrede disse spørsmål ble satt i gang på initiativ av NVEallerede i november
1980, og rapporten er nå like om hjørnet.
Når de folkevalgte har fått det nødvendige grunnlagsmateriale, vil det bli opp til dem å
avgjøre om vi skal satse på gasskraftproduksjon i Norge, og mye tyder på at det er politisk vilje
til det, både i regjeringskretser og innen opposisjonen.
Dersom det blir besluttet at våre nasjonale gassressurser skal brukes til kraftproduksjon,vil
Statkraft spille en betydelig rolle når det gjelder prosjektering, bygging og drift av slike anlegg.
I NVEog Statkraft var forundringen derfor stor da vår riksavisDagbladet torsdag 6. februar
under krigsoverskrifterbekjentgjorde at både Norges olje- og energiminister, hans departement
og hans fagetat NVEvar akterutseilt i energidebatten fordi tanken om gasskraftproduksjonnå
er lansert av det storkapitalistiskeselskap Mobil.
At oljegigantene gjerne vil være med på moroa, er ikke nytt. At Den norske Turistforening
og Dagbladet er villige til å selge vår felles nasjonale eiendom til nær sagt hvilken som helst
pris, er oppsiktsvekkende.
Tallene i Dagbladets artikkel tyder på at korrespondenten er bort imot uvitende om det han
snakker om. Ikke har han etter god presseskikkkontrollert sine opplysninger hos fagfolki NVE
heller, og bildet av et landskap i Alta-traktene som ikke på noen måte blir berørt av utbyggingen
der, kan bare betraktes som tendensiøst.
Dette er ikke kritiskjournalistikk — det er slett journalistikk.Med slike arbeidsmetoder burde
Dagbladet holde seg til kjendis-brylluperog overlate saker av nasjonal betydning til mer seriøse
organer.
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Fossekallen eies og finasieres av Stastskraftverkene.Tidsskriftet fungerer som fellesorgan for Statskraftverkene og
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.
Utgivelsen forestås av et bladstyre.
Synspunkteri artikler og innlegg står for forfatterens regning, og representerer ikke nødvendigvis etatenes eller
bladstyrets syn.
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Fra vesen til verk
C

tatskraftverkene
er ute av NVE.
Ikke noe å gjøre ved det.
Tilbake sitter den samme GD
med den nye stab, V og E.

Situasjonen
fortscd- Vassokgsdirektora
somjør
uklarfrr mange

ansatte

I Vassdragsdirektoratet skjer det ikke
store forandringer. Direktoratet oppSå langt skulle de fleste ha
For de ansatte i det «avviklede»admini- rettholder sine fem fagavdelinger,
oppfattet resultatene av
strasjonsdirektoratet er situasjonen samt sekretariatet. I tillegg får man et
omorganiseringen.
Men
fortsatt uklar. Det eneste man vet er at juridisk kontor og en forskningskoordihvordan ser den nye
53 stillinger blir overført Statskraftver- nator. Det mest merkbare for Vassorganisasjonsstrukturen
ut?
kene, seks går til Energidirektoratet, dragsdirektoratet blir nok utflyttingen
Hvor langt er man kommet? Har fire til Vassdragsdirektoratet, mens de av Forbygningsavdelingen fra Middelresterende 51 blir overført generaldi- thuns gate 29.
det gått slik man trodde? En ting
rektørens stab i det nye NVE.
—Da vi opprinnelig drøftet kontorkan vi slå fast med det samme;
—Forde ansatte er det en kjedelig si- spørsmålet, fant vi det naturlig at
omorganiseringen
trådte i kraft
tuasjon å måtte leve i uvisshet om hvor Statskraftverkene og NVE delte på
1. januar i år.
man blir plassert, sier Larsen.—Menin- ulempene, og at vi ved utflytting av
gen er at stillingene samlet skal lyses huset ikke skulle dele opp enhetene,
Noe tid vil det likevelta før alt faller på ledig internt i Statskraftverkene og sier Sigmund Larsen. —Jegser det som
plass. Hovedstyret fortsetter sitt virke NVE.Men først må Statskraftverkenes en deling av ulempene når vi nå flytter
ut juni, men skal da erstattes av et råd. detaljerte organisasjonsplan være klar. ut Forbygningsavdelingen.Men jeg vil
Dette er en forandring som blant annet
ErikNybø, som har vært direktør for legge til at dette kun er en midlertidig
endrer generaldirektørens rolle. —Jeg Administrasjonsdirektoratetog som nå ordning. Når Statskraftverkene har
blir ikke medlem av rådet slik jeg er i er leder for generaldirektørens stab, funnet en annen løsning på sitt hushovedstyret, sier generaldirektør Sig- uttaler at situasjonen er meget bekla- problem, kommer avdelingen tilbake.
Det vil skje om cirka to år.
mund Larsen.Den nye ordningen inne- gelig og ubehagelig.
—Har det vært gjort nok for å avbærer at det ikke er rådet, men geneNår det gjelder de fire nye stillinraldirektøren som fremmer saker for klare situasjonen for de ansatte i Admi- gene Vassdragsdirektoratet har fått tilnistrasjonsdirektoratet?
Olje-og energidepartementet.
ført, er det bare stillingen som forskRådet skal ifølge proposisjonen være
—Detmener jeg det har, sier Nybø. ningssjef og en stilling til Forbygningset rådgivende organ for generaldirek- En arbeidsgruppe, hvor også tillits- avdelingen som er avklart. Stillingentil
tøren uten beslutningsmyndighet, og valgte og hovedverneombud er med, Hydrologiskavdelings distriktskontor i
generaldirektøren står fritt når det har arbeidet med spørsmålene, men Narvik, er ennå ikke utlyst. Her venter
gjelder å følge rådets anbefalinger.
det har ikke vært mulig å komme sær- man på stillingsnormeringen. Det
—Den nye ordningen gjør at jeg i lig langt med denne saken før detal- samme gjelder en juriststilling som
større utstrekning enn før blir daglig jene i Statskraftverkenes organisasjon skal overføres fra det tidligere Adminileder for etaten, sier Larsen. Nytt av er avklart. Nå håper vi på en avklaring strasjonsdirektoratet. Ved distriktskonåret er også at alle ansettelsessaker i løpet av februar/mars.
torene vil de ansatte merke lite til omskal behandles av et eget tilsettingsråd
organiseringen.
eller et innstillingsråd.
—Vihar i budsjettforslaget for 1987

Av Aksel Nicolai Tonjer
4

FOSSEKALLENNR. 1-2-86

Toppledelsen i det nye NVE - Norges vassdragsog energiverk: generaldirektør Sigmund Larsen
(sittende), vassdragsdirektør Pål Mellquist
(stående t.v.) og energidirektør Asbjørn Vinjar.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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I Vassdragsdirektoratet skjer det
ikke store endringer.
I budsjettet for 1987
er det bedt om en
styrking av
distriktskontorene,
men hvorvidt dette
blir imøtekommet,
er et åpen spørsmål.
Foto: Knut Ove
Hillestad.

bedt om en styrking av distriktskontorene, sier kontorsjef Lars Borge-Andersen, men hvorvidt dette blir imøtekommet, er et åpent spørsmål.
—Det står i proposisjonen at «det
bør være et mål å få opprettet NVEdistrikter med felles ledelser og lokaler
for Energidirektoratetsog Vassdragsdirektoratets distriktsadministrasjoner».
Skjerdet noe i denne forbindelse?
—Nei, dette spørsmålet har ikke
vært diskutert i den senere tid, sier
Borge-Andersen. Når det gjelder
vassdragsdirektør Pål Mellquists vurdering av omorganiseringen og planene fremover, vises det til intervju
med ham på side 10 i dette nummer av
Fossekallen.

delingen er utgått fra Konsesjonskontoret i Konsesjons- og tilsynsavdelingen i det tidligere NVE.Den er inndelt
i Kontoret for anleggskonsesjoner og
Kontoret for kraftkonsesjoner. Dessuten blir avdelingens juridiske kompetanse forsterket. Avdeling for tilsyn og

At ordningen er lite tilfredsstillende,
kan direktør Birger Brandsæter i det
tidligere KraftforsyningensSivilforsvar
understreke.
—Når først Kraftforsyningens Sivilforsvar skulle inkorporeres i Energidirektoratet, faller ganske mye av vitsen
kontroll med elektriske anlegg og elek- bort når vi ikke får kontorfellesskap,
trisk materiell omfatter Kontoret for sier Brandsæter. —Ettav argumentene
internasjonalt forskrifts- og normar- for inkorporering var fordelene ved å
beid, Skipstilsynskontoret,Tilsynskon- høre til samme miljø, men skal man
toret og elektrisitetstilsynet i distrik- oppnå fordelene, sier det seg selv at
tene.
kontorfellesskaper vesentlig.

«—Nårdet gjelder strukturen innen direktoratet, har jeg fått det slik jeg ønsket, ja, nesten til punkt og prikke.»Slik
uttrykte energidirektør Asbjørn Vinjar
seg da proposisjonen om omorganiseringen var klar.
Det innebærer at antallet avdelinger
er økt fra tre til fem, i tillegg til sekretariatet som opprettholdes. Avdeling for
systemplanlegging vil omfatte Kontor
for systemanalyser, for energikilder og
for planlegging av hovednettet. Avde-

og kontoret for beredskapsspørsmål.
Men de ansatte i denne avdelingen
må, i likhet med Tilsynsavdelingenog
kontoret for energidistribusjon i Energidirektoratet og de ansatte i Forbygningsavdelingen i Vassdragsdirektoratet, nøye seg med å komme på besøk i
NVE-huseti Middelthuns gate. I hvert
fall de to første årene.
—Deter svært tungvint å ha avdelinger utenfor huset, men det har dessverre ikke vært mulig å løse problemet
på annen måte i denne omgang, sier
Sigmund Larsen. —Hvordan problemet skal løses organisasjonsmessigblir
en oppgave for Energidirektoratet.

Samme
miljøuten
kontoifilksskap
?
femte avdelingen i EnergidirektoEnergidirektordet:Den
ratet er Avdeling for kraftforsyningsberedskap som tilsvarer det tidligere
sornØnsktselvstendige Kraftforsyningens Sivilforsvar. Den består av Teknisk kontor

ling for energidistribusjon og energibruk er bygget opp med kontorer for

statsstønad, for energidistribusjon og
for rasjonell energibruk. Konsesjonsav6
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—Nyordningen innebærer at jeg i større
utstrekning enn for blir daglig leder for NVE, sier
generaldirektør Sigmund Larsen. Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.

Å.

—Når det gjelder strukturen innen direktoratet
har jeg fått det slik jeg ønsket, ja, nesten til punkt
og prikke, sier energidirektor Asbjørn Vinjar. Foto:
Svein Erik Dahl/Samfoto.
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—Påden anne side, legger Brandsæter til, —har vi meget tilfredsstillende
kontorlokaler i dag, og når vi først skal
flytte, bør det selvsagt være til noe tilsvarende.
Heller ikke energidirektør Asbjørn
Vinjar er fornøyd med denne situasjonen.
Ordningen er særdeles uheldig
fordi vi jo gjerne skulle hatt muligheten til å gjøre oss gjensidig kjent når
denne endringen skjedde, sier Vinjar.
Kontorfellesskap fra starten hadde
vært bedre, men vi får få det beste ut
av situasjonen inntil våre nye medarbeidere kan flytte inn her i NVE-huset.
Like påtrengende er det for øvrig å få
de andre gruppene i direktoratet inn i
huset igjen.

Nyemedarbeidere
Energidirektoratet fikk i forbindelse
med omorganiseringen syv nye stillingshjemler. Disse stillingene ble,
sammen med en del andre ledige stillinger, lyst ledig i slutten av januar.
Ieg håper vi får gode søkere til stillingene og at de nye medarbeiderne
kan tiltre snarest mulig, sier Vinjar.
Sannsynligvis blir noen av stillingene besatt internt, og det vil kreve tilsettinger i ytterligere stillinger. Oppsigelsestid tatt i betraktning, vil nok det
I Energidirektoratet mener man etaten er blitt

hensiktsmessig plassert mellom de indre
forvaltninger ved departementene og
energiforsyningen og energibrukerne ute. Foto:
Knut Ove Hillestad.
FOSSEKALLEN
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første halve året gå med til dette arbeidet. Det er vel til og med optimistisk.
Vi skal jo også ha overført seks stillinger fra det tidligere Administrasjonsdirektoratet, og jeg regner ikke med at
alle disse blir fylt opp av personer derfra, fordi det også der står stillinger ledig.

SVket-infonnasjons—
virksomhef
—Duhar tidligere påpekt at det er viktig å få knyttet informasjonstjeneste til
direktoratet. Blir det noen forbedring
på dette området etter omorganiseringen?
—Jegmener vi har fått en god ordning, sier Vinjar. —Deter på det rene
at NVE's informasjonstjeneste skal
knyttes direkte til generaldirektøren,
men vi tar sikte på å reservere én stilling for tilrettelegging av fagteknisk
informasjonsstoff i Energidirektoratet.
Informasjonsmedarbeideren i vårt direktorat skal selvsagt ha nær kontakt
med GD's informasjonsgruppe — og
omvendt.

Den midlertidige
utflyttingen av
Vassdragsdirektoratets Forbygningsavdeling fra
Middelthuns gate
29, er en av de
uheldige følgene ved
nyordningen. Ved
distriktskontorene
vil de ansatte merke
lite til
omorganiseringen.
Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.
8
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Energidirektoratets Avdeling for tilsyn og kontroll med elektriske anlegg og elektrisk materiell omfatter
Kontoret for internasjonalt forskrifts- og normarbeid, Skipstilsynskontoret, Tilsynskontoret og
elektrisitetstilsynet i distriktene. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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—Vårhodepine er den Umulige situasjonen vi er i når det gjelder konkurransen med det private næringsliv om
en del arbeidskraft, særlig med hensyn
til elektroingeniører, sier Vinjar. —Vi
har prøvd å finne løsninger på dette
problemet, men jeg tror ikke det er
blitt jobbet målbevisst nok, problemets størrelse tatt i betraktning. Her er
det nødvendig å mobilisere mange
krefter, og våre vanskeligheter på
dette felt burde påkalle oppmerksomhet helt inn i regjeringen. Som kjent,
dette problemet gjelder ikke bare for
NVE,men for statlig virksomhet i hele
landet.
Hvordan ser du på omorganiseringen så langt, Vinjar?
Jeg føler lettelse ved at vi er kommet i gang med å forme vår etat på et
klart grunnlag. Som faglig og nøytral
fagetat er vi hensiktsmessig plassert
mellom de indre forvaltninger ved departementene, og energiforsyningen
og energibrukerne ute.

Middelthunsgt.
Statskraftverkeneer skilt ut fra NVE.Så
lenge de to etatene har kontorfellesskap, skal NVEta seg av en del fellestjenester.
—Vildette, at Statskraftverkene og
NVEikke blir helt atskilt, by på problemer, Sigmund Larsen?
—Jeger mer opptatt av muligheter
enn av problemer. Jeg ser det som en
fordel at vi har våre hovedkontorer i
samme bygg. Derved er det enklere å
etablere løpende samarbeid og ha personlig kontakt der dette er naturlig.
Stortinget pekte da også på ønskeligheten av å beholde dagens kontorfellesskap så langt dette er praktisk mulig. Hvorvidt dette lar seg gjøre på noe
lengre sikt, vet vi ikke ennå. Det avhenger blant annet av om Statskraftverkene får leiet tilfredsstillende tilleggslokaler i nærheten av NVE-bygget.
NVE ønsker for sin del å samle all

virksomhet i Oslo-området i Middelthuns gate i løpet av en to års periode,
sier Larsen.

MangetpåfagfoEle
—Ord som «faglig utarming» er blitt
brukt for å beskrive de problemer det
store lønnsgapet mellom privat og offentlig virksomhet skaper. Vil lønnsspørsmålet stå på dagsorden i NVE
fremover?
Lønnsspørsmålet står på dagsorden nesten kontinuerlig, svarer Larsen.
Problemet er blitt noe mindre ved at
lønningene for ledersjiktet i Statskraftverkene og NVEble oppjustert i forbindelse med omorganiseringen. NVEer
dessuten blant de etater som har fått
adgang til å ta i bruk den såkalte spesialistfullmakt, som gir adgang til å
lønne en del akademikere utover det
nivå som er fastsatt for stillingene.
For øvrig er det generelle lønnsnivå i
staten primært et forhold mellom personaldirektoratet og organisasjonene,
og gjenstand for forhandlinger. Våre
muligheter for å påvirke resultatet her,
er meget begrenset. Jeg vil imidlertid
påpeke at vi har store problemer med
å skaffe elektroingeniører og EDB-folk.
Her er det helt klart et underskudd på
kvalifisertefagfolk.
Betyr det at problemet i like høy
grad skyldes dårlig utdanningskapasitet i faget?
Det tror jeg er helt riktig. Det er
ikke bare pengene, men mangelen på
fagfolk som gjør konkurransen særlig
hard. I håp om å finne løsninger på
dette problemet, har vi opprettet kontakt med NTH.

5toresakeri
5tortinget

,.

—NVE tar sikte på
å etablere seg
hundre prosent i
Middelthuns gate
i løpet av en to års
periode, sier
Sigmund Larsen.
Foto: Morten Golimo.

Sentrale energipolitiske saker som
Energimeldingen, Samlet plan for
gjenværende vassdrag og Verneplan
III ligger i Stortinget. Når regner du
med at disse blir behandlet?
Jeg regner med at alle disse sakene vil bli behandlet i denne vårsesjonen, sier Larsen. —Dette er ganske
store saker og helt sentrale dokumenter som vil innvirke på vårt arbeid i
årene fremover.
FOSSEKALLENNR. 1-2-86
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Pål Mellquist ny direktør i Vassdragsdirektoratet:

Korpsånd og
effektivitet på
program met
Intervjuet

av Aksel Nicolai Tonjer

D

ål Mellquist betrakter den
NVE
nye organisasjonen
som en «underlig
forvaltningsmessig
konstruksjon», men ser sin
oppgave i å lede og i å styrke
korpsånden for å bringe
fremover,
Vassdragsdirektoratet
til tross for utsikter til faglig
utarming og uklarheter om
hvem som bestemmer hva i
vassdragsforvaltningen.
En tøff jobb venter Pål Mellquist som direktør
for Vassdragsdirektoratet. Men noen «silkejobb»
har det heller ikke vært i Natur- og
landskapsavdelingen, hvor han kommer fra.
Feltarbeideren Mellquist ved Lesjaleirene er
fotografert av Jon Arne Eie.

10
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Den 1. desember 1985 tiltrådte Pål sasjon vi nå har fått, en underlig forMellquist (40) stillingen som direktør valtningsmessig konstruksjon som
for Vassdragsdirektoratet etter Hans mangler sidestykke. I Vassdragsdirektoratet ønsket vi at vårt direktorat
Sperstad, som sluttet 1. oktober.
Mellquist kommer fra Avdeling for
landskapspleie og naturvern i Vass- skulle bli et frittstående direktorat undragsdirektoratet, hvor han var overin- derlagt Olje-og energidepartementet,
geniør. Han har vært i NVEsiden 1972, men vi verken vil eller skal motarbeide
men møter nå nye utfordringer som di- den beslutning som nå er tatt. Det vi
må bruke kreftene på i tiden som komrektør.
mer, er å bli mer effektiveog å få tilført
Det er en tøff jobb og selvsagt en direktoratet større ressurser, slik at vi
enorm forandring, men ikke særlig an- kan greie å utføre de oppgaver som
nerledes enn ventet, sier Mellquist. samfunnet har pålagt oss. Det er imidArbeidet disse første ukene har be- lertid ikke alltid slik at myndighetenes
stått i en blanding av å avvikle min krav og pålegg om arbeidsoppgaver og
gamle jobb og å sette seg inn i det nye bevilgning av de nødvendige ressurser
som er nødvendig for de daglige avgjø- følges ad.
relser.
—Hva er din kommentar til utflytav deler av arbeidsstokken fra hoting
Din forgjenger Hans Sperstad ga
i Middelthuns gate, Mellvedkontoret
uttrykk for klare meninger både om
quist?
omorganiseringen og om arbeidet
fremover. Har du de samme oppfatnin—Forbygningsavdelingenskal ut av
ger?
huset, selv om det bare blir over gaten
til Aass og Wahl-bygget. Jeg beklager
Sperstad la ikke fingrene imellom. sterkt at dette har vært nødvendig. Vi
Omorganiseringen ble heller ikke som har imidlertid fått lofte om at avdelinjeg hadde ønsket, men slik jeg ser det, gen skal tilbake så raskt som mulig, og
nytter det ikke å gråte over spilt melk. da går jeg ut fra at det vil skje innen
Man kan være uenig i resultatet, men maksimum to år. Flytting fører til mye
nå gjelder det å arbeide innenfor de heft. Først utflytting med omstokking
rammer som er gitt og utnytte de mu- internt. Så blir det ny omstokking når
ligheter som tross alt finnes. Over tid man skal tilbake —noe som fører til yttror jeg våre arbeidsforhold vil bedre terligere belastning for direktoratets
seg, men dette er i stor utstrekning drift.
også avhengig av oss selv og vår evne i
den daglige tredernolle til å skue fremFaglig utarming
over.
—Hvilkeoppgaver ser du som sentrale
i tiden fremover?
Underlig konstruksjon
—A sortere problemene er vanskeNår dette er sagt, vil jeg gjerne føye
til at etter min mening er den organi- lig, for det er mange av dem. Et av de

store problemer, som jo er generelt for
statsforvaltningen, er det store lønnsgapet mellom staten og det private
næringsliv. De beste kjøpes ut av statsforvaltningen. Det er allerede en stund
siden vi kjempet om de beste, ja selv de
nest beste. Dette ser jeg på som et av
våre største problemer.
—Overordnede myndigheter pålegger oss stadig flere oppgaver og stiller
stadig større krav til kvaliteten på det
arbeidet vi gjør og de beslutninger vi
tar. Saksbehandlingen blir mer og mer
omfattende, men når vi ikke kan konkurrere om ekspertisen, blir vi etter
hvert faglig utarmet.
For enkelte synes interessante arbeidsoppgaver å kompensere for
iønnsforskjellen mellom staten og det
private, men slik jeg oppfatter det,
gjelder dette bare for et fåtall «idealister» Når forskjellenmellom de nevnte
lønnsnivåer ligger i størrelsesorden
50 000 —100 000 kroner, pluss frynsegoder, har den yngre garde rett og slett
ikke råd til å jobbe i staten. Selv pensjonsordningen som en gang i tiden
var et sterkt argument for å arbeide i
staten, er håpløst akterutseilt. —Til
nå har staben i Vassdragsdirektoratet
vært forholdsvis stabil, men i den senere tid har vi merket økt «flukt»over i
privat virksomhet. Denne tendens har
skapt problemer når det gjelder alderssammensetningen i direktoratet. I løpet av de neste fem til seks år faller en
rekke seniorer og lederskikkelser for
pensjonsalderen, og de som skulle fylt
deres plasser, er gått over i annen virksomhet.

—Det vi må bruke
kreftene på i tiden
som kommer, er å
bli mer effektive og
å få tilfort
direktoratet storre
ressurser, slik at vi
kan greie å utføre
de oppgaver
samfunnet har
pålagt oss, sier den
nye direktøren i
Vassdragsdirektoratet, Pål Mellquist.
Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.

mange oppfatter oss, men som den
mangfoldige vassdragsetat vi i realiteten er. Etatens arbeidsområde er tross
alt vannressursforvaltning, og det blir
det viktig å få frem i tiden som kommer.

—Noeav det viktigste for Vassdragsdirektoratets vedkommende i 1986,
ved siden av behandlingen av Verneplan III og Energimeldingen, er hvorvidt stortingsmeldingen om effektivisering av konsesjonsbehandlingen blir
Korpsånden skal styrkes
klar for behandling i Stortinget. I den
—Avdelingenei Vassdragsdirektoratet Samlet Plan løser ikke
forbindelse har Trampe Kindt-utvalget
har hittil i stor utstrekning arbeidet alle problemer
bedt om en avklaring når det gjelder
hver for seg. Det jeg vil forsøke å gjøre, —Hvamener du Samlet Plan for gjen- grenselinjene mellom de ulike deler av
er å påvirke koordineringen mellom værende vassdrag vil bety for Vass- forvaltningen. I utvalgets konklusjoner
står det blant annet: «Manglendekooravdelingene. I mangel av stillinger og dragsdirektoratets arbeid fremover?
ressurser må vi dessuten forsøke å efPlanen er et faktum, men jeg skal dinering på regjerings-/departementsfektivisere arbeidet mest mulig for eks- ikke underslå at det er ting i den jeg plan, kompetansestrid mellom forempel ved å ta i bruk teknologi på da- kunne ønsket annerledes. Blant annet skjellige forvaltningsorganer og
finner jeg det underlig at det videre ar- økende tendens til lydhørhet for presstasiden.
For meg personlig blir det selvsagt beidet med planen ikke blir lagt til grupper igangsetter en sirkelprosess
en betydelig overgang i det å skulle konsesjonsmyndighetene, men til Mil- som virker forsinkende på hele belede så mange medarbeidere. Min jobb jøverndepartementet. Nå blir den an- handlingen.» Vi står i dag overfor en
vil imidlertid først og fremst bli å dele- takelig behandlet i Stortinget i innevæ- meget oppdelt beslutningsprosesssom
gere, ikke å detaljstyre. Sammen med rende vårsesjon, og først da vet vi hva gjør vårt arbeid tungrodd og unødvenavdelingsdirektørene skal jeg trekke vi har å holde oss til. Jeg er ikke av de dig komplisert. At denne stortingsmelopp de store linjene, og sørge for at di- mest optimistiske som tror at Samlet dingen ikke er blitt lagt frem tidligere,
rektoratet blir markert utad.
Plan vil løse alle problemer og konflik- skyldes kapasitetsproblemer i Olje- og
Jeg håper også å kunne styrke ter. Konfliktenei forbindelse med hver energidepartementet, men nå er den
korpsånden i Vassdragsdirektoratet. enkelt sak blir etter min mening ikke forhåpentligvis på trappene. Det er til
Det kommer ikke til å bli noen én- vesentlig mindre ved at de er blitt kart- liten heder for departementet at en efmannsjobb å bringe direktoratet frem lagt. Når dette er sagt, vil jeg under- fektiviseringsmeldinger blitt liggende
og opp, så her må det satses på team- streke at det i Samlet Plan foreligger et siden april 1983! —Personlighåper jeg
arbeid både avdelingene og de enkelte stort og verdifullt utredningsmateriale det vil skje mye positivt på vårt felt i
som vi må få tatt i bruk snarest.
1986, og jeg er overbevist om at vi
ansatte imellom.
—Enannen ting jeg er svært opptatt
Hva med andre vassdragssaker sammen skal greie de kneikene som
av, er at vi må markere oss sterkere Stortinget skal behandle i nærmeste måtte ligge foran oss, understreker
Mellquist.
utad. Ikke bare som «energietat», slik fremtid?
FOSSEKALLENNR. 1-2-86
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Statkrafts
Gunnar Vatten
adm. dir.

Thor Listau
Formann

Elsa Eriksen
Styremedlem

Arne Haldorsen
Styremedlem
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styre
Ester K. Hasle
Styremedlem

Johan Kaslegard
Styremedlem

Jon Troften
Styremedlem

Terje Lysfjord
Styremedlem

Sverre Lauritzen
Varamedlem

Jannik Lindbæk
Varamedlem

Olav Mjelstad
Varamedlem

Harald Norvik
Varamedlem

Ragnhild Sohlberg
Varamedlem

Kristin Sonnerheim
Varamedlem

Geir Taaje
Varamedlem
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Giganten i norsk el-forsyning rører på seg:

Intervju med administrerende direktør Gunnar Vatten
effektiv bedrift må
organisasjonsmessig alltid
være tilpasset de mål og
oppgaver organisasjonen står
overfor. Dette var begrunnelsen
for å skille Statskraftverkeneut
fra moderorganisasjonen NVE
ved reorganiseringen av vår etat
pr. 1. januar i år, uttaler
administrerende direktør
GunnarVatten til Fossekallen.

Intervjuer:
Mette Kjeldsberg
Foto:
SveinErikDahl
Samfoto
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—Idag er Statskraftverkeneetter
norske forhold en relativt stor
forretningsbedrift, og det var
først og fremst behovet for
moderne forretningsdrift Innen
statlig virksomhet på
kraftsektoren som lå bak
politikernes beslutning om å
skille Statskraftverkenes
virksomhet fra de forvaltningsmessige oppgaver innen NVE.
Innen bedrifter hvor det ikke stadig foretas organisasjonsmessige tilpasninger i lys av nye oppgaver, vil det etter
en 10 års periode tvinge seg frem omorganisering uansett. Så sier i hvert fall
vår tids forretningsfilosofer. Er Statskraftverkene omsider påtvunget den
omorganiseringvi nå opplever, administrerende direktør Gunnar Vatten?
—Deter helt klart at den omorganisering som nå er gjennomført, har
vært både ønskelig og nødvendig. NVE
har i store trekk hatt den sammme organisasjon i 25 år, og når man tenker

på at det allerede i 1960-årene ble klart
at man hadde behov for organisasjonsmessige tilpasninger innen etaten, kan
man vel gjerne si at dagens omorganisering har tvunget seg frem. Sett i lys
av den utvikling vi har vært vitne til på
kraftsektoren siden NVEsist ble reorganisert i 1960, er det vel bare beklagelig at vi ikkehar fått gjennomslag for
organisatoriske endringer tidligere.

5tatskrajtverkene
~et-stri,dens
eple,
Det ønskelige i en reorganisering av
NVEhar det lenge vært enighet om.
Hva er årsaken til at det likevelhar tatt
så lang tid, Vatten?
—Deter ingen grunn til å legge skjul
på de ulike oppfatninger som har hersket både innen NVE,i departementene og i de berørte organisasjoner når

—Det nye
Statskraftverkene
skal innenfor
rammer som er
fastsatt av de
politiske
drives
myndigheter,
etter moderne
forretningsprinsipper, uttaler
administrerende
direktør Gunnar
Vatten.

det gjelder utskillelsen av Statskraftverkene fra NVE.Det er nok først og
fremst de delte oppfatninger på dette
punkt som har gjort at saken har trukket i langdrag. Da organisasjonssaken
ble behandlet av Stortinget sist sommer, var det imidlertid tverrpolitisk
enighet om hovedlinjene i vår nye organisasjon, og det blir nå opp til oss å
sørge for at den organisatoriske fornyelse gir bedriftens ledelse og personalet bedre muligheter til å løse sine
oppgaver effektivt, slik politikerne har
forutsatt. Gamle stridsspørsmål bør nå
være historie og samarbeid fremstå
som grunnlag for fremtidig virksomhet.

—Detsom utvilsomt er nytt i denne
sammenheng, er at man innen rammer fastsatt av politiske myndigheter,
heretter ønsker Statskraftverkene drevet etter moderne forretningsprinsipper. Statskraftverkenesrolle som sentral kraftleverandør er uendret. Det
samme gjelder våre forpliktelser med
hensyn til kraftdekning og utjamning
av kraftpriser, som hører til våre overordnede mål, men innenfor disse rammer, må vi nå legge mer vekt på de bedriftsøkonomiske sider ved vår virksomhet. Ved utskillelsen av Statskraftverkene fra NVEhar Statskraftverkene
fått hånd om sin egen økonomi og personalfunksjon, noe som er en forutsetning for en moderne forretningsdrift.
Politikerne har ønsket at vi skal styrke
disse funksjoner, og at vi skal legge
vekt på å drive forretningsmessig godt
på alle plan på linje med andre veldrevne statlige forretningsbedrifter.

Moderneforretnings-ihøysetet,
prinsipper
Statskraftverkene blir heretter å regne
for en statlig forvaltningsbedrift, og vi
spurte Vatten om hva dette egentlig
innebærer.

Giganteni
norskkraft-forsyning,
—Lameg i den forbindelse nevne at i
norsk målestokk er Statskraftverkene
ingen smågutt. Vi er tvert imot å regne
for en relativ stor forretningsbedrift,
noe som kan belyses ved enkle tall.
Statskraftverkene sysselsetter i dag
rundt 3 400 personer, fordelt på cirka
450 ansatte ved hovedkontoret i Oslo,
vel 1 900 på anleggssektoren og omlag
1 000 ved driften av våre kraftverk og
overføringsanlegg. Vårt årlige driftsbudsjett ligger på 3,5-4 milliarder kroner, og våre investeringer utgjør 2,53 milliarder kroner pr. år. Og sist, men
ikke minst, — bedriften forvalter eiendommer med skattepliktige formuesverdier som pr. 1. januar 1985 representerte cirka 24,5 milliarder kroner!
Det er mitt håp at når Statskraftverkene nå har fått hånd om egen økoFOSSEKALLENNR. 1-2-86
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—Statskraftverkene skal ha en særdeles
fremtredende rolle som kraftleverandør for
kraftintensiv industri, understreker Vatten. Her
et glimt fra Glomfjord hvor samspillet mellom
Statskraftverkene og Norsk Hydro danner et godt
livsgrunnlag for Melay kommune.

nomi, egen personalpolitikk og egen
juridisk forvaltning, så skal bedriften
fremstå som den sentrale enhet innen
norsk kraftforsyningsom Statskraftverkene — eller Statkraft som vi ønsker å
kalle oss —virkelig er.
Slik du skisserer organisasjonen,
nærmer det seg nesten statoilske tilstander, Vatten. Men sannheten er vel
at Statskraftverkene fremdeles er en
forvaltningsbedrift som budsjettmessig er underlagt Olje- og energidepartementet?
Det er riktig. Statskraftverkene er
ikke et statlig aksjeselskap slik som
Statoil, men en forvaltningsbedrift på
linje med for eksempel Televerket.
Grunnen til at man har valgt denne organisatoriske modellen fremfor en aksjeselskapsform,slik Statskraftverkene
selv ønsket, er at kraftforsyningen i
lang tid fremover vil utgjøre ryggraden i vår nasjonale energiforsyning.
Politikerne er enige om at Statskraftverkene, som er landets største kraftprodusent og eier av det vesentligste
av det primære overføringsnett, skal
være et viktig instrument for myndighetene i fremtidens energipolitikk, og
derfor fant man altså forvaltnincisformen best egnet.
16
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I henhold
til

statens interesser ved statlig medeierskap i andre selskapers anlegg og i det
internordiske kraftforsyningssamarbeid. Dessuten skal vi samarbeide med
fylkeskommuner og kraftselskaper der
I instruks for Statskraftverkene heter disse er medeiere i statskraftanlegg.
det at bedriften skal bidra til en rasjo—Kjøpog salg av kraft er viktig innell utvikling av landets kraftforsyning nen kraftforsyningen i dag, og når det
og utjevne kraftdekning og kraftpriser gjelder eksport og import av kraft, vil
på landsbasis. Dessuten skal bedriften Statskraftverkene fremdeles ha eneanha en særlig fremtredende rolle som svaret for dette. Dessuten skal vi ivakraftleverandør for kraftintensiv indu- reta landets interesser i det internasjostri. Dette er store ord for pengene, nale samarbeidet når det gjelder kraftVatten, men hva betyr målsettingen utbygging, produksjon og overføring.
Vår sentrale posisjon bør i denne samkonkret for Statskraftverkene?
Slik jeg ser det, er det her fem menheng nyttes til fordel for alle.
sentrale arbeidsområder som peker
seg ut. Først og fremst skal vi selvsagt
planlegge, prosjektere, bygge og drive
det primære høyspentnettet på landsbasis, og alle statlige produksjonsanlegg, enten det dreier seg om vannkraftanlegg eller forsyningsanlegg basert på andre energikilder.
Vi skal arbeide for en effektiv utnyttelse av energiressursene og ved
vårt landsomfattende telekommunika- Når man ser bort fra at Statskraftversjonssystemovervåke kraftsystemet og kene heretter får en betydelig del av
driftsikkerheten i nettet.
ansvaret for landets høyspentnett og
En tredje viktig arbeidsoppgave at bedriften vil få oppgaver i forbinfor Statskraftverkene vil bli å ivareta delse med utbygging av alternative

Sunnefonttnings
prinsipper

—mectforbeholo

for Statskraftverkene vil bli meget
stram. Tar man dessuten eventuelle reduksjoner av prosjektene i betraktning, blir det enda strammere. Hva
gjør vi hvis alle nye prosjekter får
samme skjebne som Jostedal,Vatten?
—Ser man på dagens fastkrafttall,
ser det ikke opploftende ut, for uten
importmulighetene ville kraftbalansen
vært negativ. Vi regner med at disse
importmulighetene også vil være til
stede i de nærmeste år fremover, men
importen vil kunne bli økonomisk tyngende. Og når vi kommer ut i
1990-årene vil vi heller ikke kunne
regne med importmuligheten til enhver tid. For tiden vurderer vi vår fremtidige balanse og leveringsmulighet ut
fra økonomiske kriterier.
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—Til tross for antatt lavere kraftetterspørsel på
lengre sikt som følge av blant annet
energiøkonomisering, regner man fortsatt med
økt etterspørsel etter kraft — også vannkraft, slår
Vatten fast. filustrasjon: Svein Nyhus.

langsiktige kontrakter som sikrer Statskraftverkene en rimelig avkastning, vil
ganske sikkert kunne lette fremdriften
av nye vannkraftprosjekter.

1435

19190

1995

2000

t egenregt

Utbyggingsplanene frem til 1999 representerer samlet investeringer for
rundt 16 milliarder kroner. Uansett reduksjoner i prosjektene er det klart at
Statskraftverkene står overfor et omfattende investeringsprogram både
når det gjelder modernisering og ny—Statskraftprosjekterrepresenterer bygging. Betyr dette at de ansattes uro
en betydelig del av de konsesjonssaker med hensyn til nedleggelse av ansom for tiden er til behandling. Her er leggsvirksomhet i egen regi er helt
det nok å nevne Stryn og Saltfjellet/ ubegrunnet, Vatten?
—Jeghar tidligere forsøkt å berolige
Svartisen, som forhåpentligvis vil bli
våre ansatte, både i Fossekallen og
behandlet i Stortinget i 1987.
andre steder om at en vesentlig nedbygging av vår anleggsvirksomhet
ikke er aktuelt. Men det er klart at
dette er så viktig at det ikke kan understrekes for ofte. I utgangspunktet skal
Statskraftverkene fortsatt utføre de
bygge- og anleggsarbeider som bedrifSer man på forholdet mellom behovet ten er bedre eller like godt skikket til å
for kraft i årene som kommer og det utføre som andre bedrifter. Vi vil også
kraftpotensial som ligger i de aktuelle selv i noen grad kunne vurdere hvilke
prosjekter, er det klart at kraftbalansen arbeider som skal utføres i egen regi,
og hvilke som skal settes bort. Under
forutsetning av at Statskraftverkeneviser seg like effektive som andre bedrifter, vil egen anleggsvirksomhet i stor
utstrekning være sikret. Dette under
forutsetning av at det blir gitt konsesjon for nye utbygginger. Og etter min
mening har Statskraftverkene i hvert
—Energiøkonomisefall hittil levet opp til den gode målsetringstiltaki form
Bedriften har tross alt i årene
tingen.
av opprustning av
etter krigen stått for utbyggingen av
eldre statlige anlegg
stasjoner med en samlet installasjon
og anlegg som nå
er hjemfalt til staten,
på 6 000 MW. Slike tall sier kanskje
vil kunne dekke en
ikke så mye, men illustrerer man de andel av den økte
leggsarbeidene ved å angi samlet tunkraftetterspørselen,
nellengde, blir det ganske imponemen det meste må
nok hentes inn ved
rende. I alt 900 kilometer tunnel har vi
utbygging av nye
drevet! Gjennom denne virksomheten
prosjekter, mener
har vi opparbeidet mye verdifull erfaVatten. Illustrasjon:
2000
1995
1990
ring og kompetanse.
Svein Nyhus.

i nær
Ny utbygging
fremtki nødvcndiq, Kraftbalansen
Vatten understreker imidlertid at når stravn,
det gjelder kraftoppdekning i nær
fremtid, er det først og fremst de statlige prosjekter som er holdt utenfor
Samlet plan, som i kraft av sin størrelse
er interessante.
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Fortsatt
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området og en del kraftlinjer i Saltenområdet og i Finnmark.
—Itillegg til dette vil jeg også nevne
et utbyggingsprosjekt i Finnmark,hvor
en 220 kV linje fra Varangerbotn til
Finland skal sikre samkjøringen mellom våre to land i nord. Et viktig prosjekt, som det har vært en del blest om.
Samlet kan investeringene på kraftlinjesiden komme opp i 8,5 milliarder
kroner i perioden frem til 1995, og da
er eventuelle ombygninger og forsterkninger ikke regnet med.
Vatten opplyser at det foregår utstrakt forsknings- og utviklingsinnsats
også på kraftlinjesektoren, og nevner
spesielt bruk av EDBi prosjekteringen
av kraftlinjer og anvendelse av helikopter ved kraftlinjemontering. —Et
resultat av innsatsen på dett området
er at Statskraftverkenes tjenester også
i forbindelse med linjeprosjekter er
meget etterspurt, både nasjonalt og internasjonalt, tilføyer han.

er klappet og klart, men et stykke på
veg er vi da kommet. Hovedmønsteret
for Statskraftverkene er godkjent, og
det nye styret er oppnevnt. Dessuten
er de fem direktører for staber og divisjoner tilsatt, likeledes våre 17 avdelingsdirektører og koordinatorer i stab.
Det vi nå arbeider med, og som forhåpentligvis blir klarert i løpet av noen
måneder, er organisering og tilsetting
på kontornivå.
Hovedmønsteret for organisasjonen
Statskraftverkene er kjent for Fossekallens lesere, men vil du kort kommentere den overordnede strukturen for
oss, Vatten. Hvorforså mange direktører?
—Organisasjonsmessighar det vært
behov for en styrking på økonomi- og
personalsiden. Dette var bakgrunnen
for opprettelse av egen økonomistab
og egen personal- og administrasjonsstab på linje med de tre tekniske divisjoner. Drift og produksjon er samlet i
driftsdivisjonen, og utgangspunktet
for å skillemellom en plan- og anleggsdivisjon, var ønsket om et skarpere
skille mellom byggherrefunksjonen,
planfunksjonen og entreprenørvirksomheten innen bedriften, sier Vatten.
—Videreer det forutsatt at divisjoner
og staber skal ha klart avgrensede arbeidsområder innen planlegging, utbygging og drift, og de skal være sidestilt med hverandre i forhold til ledelTar man Statskraftverkenes samfunns- sen. Alle stabs- og divisjonsdirektører
messige og økonomiske betydning i står direkte ansvarlig overfor meg.
Allespørsmål av vesentlig betydning
betraktning, er det klart at det må stilles store krav til bedriftens organisa- for Statskraftverkene skal drøftes i en
sjon. Vi spurte Vatten om alle brikkene direksjon. I denne direksjonen møter
nå er på plass i den nye organisasjons- Vatten sine divisjonssjeferog lederne
planen.
for økonomi- og personalfunksjonen. I
—Detvil nok ennå ta noen tid før alt tillegg til administrerende direktørs

og
EffektIv
rasjonett
organtscisjon,

stab er det opprettet en egen stab under Vatten som skal ta seg av informasjon og samfunnskontakt i Statskraftverkene. —Ogsåinformasjonssjefenvil
delta i våre direksjonsmøter, og dette
understreker hvilken vekt vi vil legge
på informasjon i tiden som kommer,
sier Vatten.

Sarnarbeid
overdivisjons~
grensene,
Divisjonenes arbeidsområder skal
være klart atskilt. Kan du kort skissere
hva dette innebæer for den enkelte divisjon og stab, Vatten?
For å begynne med plandivisjonen, vil arbeidet her naturligvis være
knyttet til generalplanlegging av nye
prosjekter. Dessuten skal divisjonen arbeide med beslutningsgrunnlag og
konsesjonssøknader, og når konsesjon
er gitt, skal den gjennomføre detaljprosjektering og utarbeide anbudsunderlag og kostnadsoverslag for de enkelte anlegg. Kvalitet-s-og sikkerhetskontroll vil det også bli plandivisjonen
som skal ta seg av.
Går vi videre til anleggsdivisjonen,
er det vel relativt innlysende hva den
skal stelle med, mener Vatten. —Arbeidet her vil være knyttet til den bygningstekniske gjennomføring av statlige anlegg. Divisjonenskal inngi «anbud» på arbeider for Statskraftverkene
og gjennomføre de anlegg den får ansvaret for. Når det gjelder hvilke arbeider ved disse anlegg som skal utføres i
egen regi og hvilke som skal settes bort
til private entreprenører, er det anleggsdivisjonenselv som skal ta stilling
til, sier Vatten.
Både under planlegging, prosjektering og utførelse av et anlegg må
driftsdivisjonen trekkes inn, idet det jo
er den som senere skal overta vedlikeholde og drive anleggene. Driftsdivisjonens arbeidsoppgaver for øvrig er
knyttet til overvåking og driftsikker-

-En vesentlig nedbygging av vår
anleggsvirksomhet er ikke aktuelt, forsikrer
Vatten.
20
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het, og produksjon og omsetting av
kraft innen- og utenlands.
Vatten tilføyer at selv om arbeidsområdene skal være strengt atskilt for
de tekniske divisjoner, vil rasjonell utforming og fremdrift på anleggene
kreve samarbeid og koordinering divisjonene imellom. —Samarbeidmellom
de tekniske divisjoner og de administrative staber er også en forutsetning
for at den nye organisasjonen skal bli
slagkraftig, tilføyer han.
ri2\dHellemo
1"
Kobbelv
N;

7.

Svartisen
er et sentralt element i den nye organisasjonen, understreker Vatten. —Herskal det utarbeides økonomiske styringssystemer, løpende økonomiske analyser og økonomisk langtidsplanlegging. Vi må regne
med en personellmessig styrking på
dette fagområdet, og den vil bli gjennomført delvis ved overføring av personell fra Administrasjonsdirektoratet,
delvis ved ansettelse av nye medarbeidere. Økonomistaben skal arbeide etter moderne forretningsprinsipper, og
vil dessuten bli tillagt oppgaver som
administrativ databehandling og innkjøp. Fra overordnet myndighet er det
blant annet lagt stor vekt på en effektivisering av innkjøpsfunksjonen.
—Økonomistaben

1,9 fsnaKrutaga
k0" Ve
under
planlegging

under
utbygging

Nytt:
personatstab,
En virkelig nyhet innen Statskraftverkene er etableringen av egen personalstab. —Det har vært ansett riktig at
Statskraftverkene håndterer sine egne
personalsaker, sier Vatten. —Arbeidet
innen denne stab vil få betydning for
om Statskraftverkene skal kunne forsvare sin sentrale plass innen el-forsyningen i fremtiden. Skal vi kunne
holde på den kompetansen vi har i
dag, og forhåpentligvis videreutvikle
den, må vi bedre rekrutteringen og
styrke de økonomiske rammebetingelser for personalet. Vi må dessuten
kunne tilby de ansatte faglig og personlig utvikling innen bedriften, og vi
må ruste opp vårt servicetilbud.
I tillegg til disse meget viktige oppgaver, skal personalstaben dessuten

—Vi er i fullt arbeid med anleggene
på Ulla-Førre,i Alta, Kobbelv, Jostedal og Hogga,
og konsesjonsbehandling er satt i gang for
anleggene i Stryn, Saltfjellet/Svartisen og Krutåga.
Bare på disse anleggene venter utbyggingsarbeid
som vil holde oss sysselsatt til nærmere år 2000.
Illustrasjon: Svein Nyhus.

koordinere de juridiske tjenester innen
Statskraftverkene.Vatten understreker
at det fremdeles er mange spørsmål
som må avklares innen den nye organisasjonen. —Imidlertid er det mitt
håp at vi ved veis ende skal ha et organisasjonsmessig verktøy for hånden
som kan bidra til å gjøre Statskraftverkene til den effektive statlige forvalt-

ningsbedrift og det sentrale energipolitiske instrument som vår omverden
ønsker at bedriften Statkraft skal bli.
Det er også mitt håp at vi, tross de
mange personlige påkjenninger som
en reorganisering fører til, skal makte
å skape et bedriftsmiljø som alle kan
finne seg til rette i oq være tilfreds
med.
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Statkrafttea met:
Intervjuet av
Aksel Nicolai Tonjer

Feni

ye dire ører
C tatskraftverkene ledes av en
administrerende direktør og
organiseres med en personal- og
administrasjonsstab, en
økonomistab og tre tekniske
divisjoner:Driftsdivisjon,
plandivisjon og anleggsdivisjon.
De fem staber/divisjoner ledes
av direktører som organisasjonsmessig er likestilt.»
Slik sto det å lese i
Stortingsproposisjonen om
omorganiseringen av NVE.Nå
er de fem stabs- og divisjonsdirektørene ansatt. Tre av
ansiktene er tidligere observert
i Statskraftverkene,mens to er
nye. Det ble hjemmeseier ved
Tor Vinje og Ola Gunnes som ble
utnevnt til direktører for
henholdsvis anleggsdivisjonen
og driftsdivisjonen.Uavgjortved
Ingvald Haga som tidligere har
vært ansatt i Statskraftverkene
— han er blitt direktør for
plandivisjonen. Borteseier ble
det ved ReidarKarlsen,
lufthavnsjef på Fornebu, og
Helge Skudal,direktør for
markedsavdelingen i NSB.De er
utnevnt til direktører for
henholdsvis personal- og
administrasjonstaben og
økonomistaben. De to sistnevnte
tiltrer 1. mars, mens de øvrige
var på plass 1. januar.

«Nå er det viktig å få en toppledelse som kan
arbeide som et team», uttaler den nye direktor
for okonomistaben,
Helge Skudal, i intervjuet på
side 25. Her er det teamet som skal lede
Statskraftverkene
i årene fremover. Oppe fra
venstre: Ingvald Haga, Tor Vinje og Ola Gunnes.
Nede fra venstre: Helge Skudal, Gunnar Vatten
og Reidar Karlsen. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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Direktør for
driftsdivisjonen
Ola Gunnes

Skal lede
Ola Gunnes (47) som er tilsatt som direktør for driftsdivisjonen, er en erfaren og velkjent skikkelse i Statskraftverkene. Ingeniøren fra NTH ble høsten 1962 ansatt ved planleggingskontoret i bygningsavdelingen hvor han
ble i 12 år.
Han var deretter to år i Tanzania i
oppdrag for NORAD.Vel hjemme igjen
fra Afrikafortsatte han noen måneder i
den samme jobben ved planleggingskontoret før han hoppet over til salgskontoret i produksjonsavdelingen.Her
var han i halvannet år før han ble fagsjef i Vassdragsdirektoratet.Etter tre år
i denne stillingen, og bortimot 20 år i
NVE,listet han seg over i det private
næringsliv, til Norconsult.Men bare etter ett år ble jobben som fagsjef i produksjonsavdelingen i Statskraftverkene lyst ledig, og vips så var Ola Gunnes tilbake. Denne stillingen hadde
han inntil han ble tilsatt som direktør
for driftsdivisjonen 1. januar.
Fantastiskearbeidsplasser
—Jegtrives veldig godt, kan Ola Gunnes bekrefte. —Selvom Staten underbetaler sine folk, kan vi skilte med fantastiske arbeidsplasser! Effektiviteten
og det tekniske miljøet er fullt på
høyde med det man finner andre steder.
Gunnes får nå i tillegg til produksjonsavdelingen, også ansvaret for hele den
tidligere driftsavdelingen. Den nye
driftsdivisjonenfår fire avdelinger med
cirka 100 ansatte sentralt og over
1 000 ved uteadministrasjonene.
—Jeghar mye godt å si om det nye
Statskraftverkene.Bedriftener i hovedsak blitt slik jeg mente den burde bli,
selv om det selvsagt gjenstår å se resultatene. For en gangs skyld, og det håper jeg blir en varig trend, har departement og Storting gitt oss fullmakter på
linje med det private organisasjoner
gjør når det gjelder omorganiseringen.
Vi har fått muligheter til å justere vår
organisasjon uten å måtte gå til departementet, og dette er etter min mening noe av det mest positive ved den
prosess vi er inne i. NVEog Statskraft24
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verkene har slitt med en foreldet organisasjon i 20 år, og det var nå blitt behov for en radikal omorganisering. I
dag er alt snudd på hodet, og det er
selvsagt vanskelig å oppnå det perfekte ved første forsøk. Imidlertid har
vi fått en god stamme å bygge videre
på, og mitt inntrykk er at folk rundt i
bedriften er positivt innstilt, sier Gunnes.
Lønnsnivåetproblematisk
Gunnes påpeker at en moderne, mer
fleksibel og rasjonell organisasjon vil
gjøre arbeidet i bedriften lettere. Men
hva med lønnsnivået?
Det begynner å bli noe bedre. For
en del grupper har vi fått hevet lønnsnivået flere hakk. Taket er loftet, og jeg
håper det nå er generell vilje til å gjøre
enda mer. Det lave lønnsnivået er jo en
av årsakene til at vi har mistet så
mange medarbeidere, og jeg tror for
eksempel ikke at vi har muligheter til å
få besatt alle stillingene med de lønnsbestingelsene vi nå kan tilby. Arbeidstakerorganisasjonene har lenge presset på når det gjelder disse forholdene.
Jeg er enig med Astrid Gjertsen; skal
staten få noe utrettet, må det høyere
lønn til. Jeg tror dette vil tvinge seg
frem, ikke bare i Statskraftverkene.
Noe av problemet var selvfølgelig
løst dersom tilbudet på kvalifisert arbeidskraft hadde vært større, men det
blir som kjent utdannet for få ingeniører. Kampen om den yngre garde er
viktig. Når det gjelder eldre personell
er vi bedre rustet. Det er en stabil
gruppe, mens vi muligens mangler
mellomgenerasjonen. Det eneste middel vi til nå har hatt som har kunnet
holde på arbeidstakerne, har vært et
dynamisk miljø og interessante arbeidsplasser.
Vil syns
—Hvaser du som de viktigste oppgaver fremover?
Jeg ser på samlingen av produksjons- og driftsavdelingen som en stor
oppgave, sier Gunnes. —Jeghar imidlertid grunn til å tro at det vil gå smertefritt. Det er bred enighet i begge avdelinger om at det som har skjedd er
riktig. Vi får en mer funksjonellorganisasjon der avdelingen for produksjon
og nettdrift er et sammensmeltningspunkt.
El-forsyningssamarbeidet i Norden er også meget viktig. I 1985 hadde
vi for eksempel en omsetning på over
en milliard kroner i kraftutvekslingen
med utlandet.
Ser du det som naturlig å reise mer
i forbindelse med ditt nye ansvarsområdet?
Ja, jeg føler en viss forpliktelsenår
det gjelder å reise ut. Jeg har en from

målsetting om å klare å delegere oppgaver og ansvar slik at jeg får tid til å
være mer synlig og tilgjengelig. Muligheten for å makte det er til stede, så
klarer jeg det ikke, er det min egen
skyld. Personlig mener jeg at alt for
mange ledere i for stor utstrekning
fortsetter å være saksbehandlere. Jeg
vil forsøke å tilrettelegge oppgavene
og inspirere mine medarbeidere ved å
interessere meg for hva de gjør uten å
legge meg for mye bort i deres arbeid.

Nye energikilder
Ingvald Haga (53)som er tilsatt som direktør for plandivisjonen, har tidligere
vært innom Statskraftverkene. Fra
1973 var maskiningeniøren i seks år
sjef for varmekraftavdelingen. Da han
startet, forelå det vedtak i Stortinget
om å starte planleggingen av et kjernekraftverk som skulle stå ferdig i
1980-årene. Haga hadde da jobbet i 10
år med kjernekraft i Sverige. Da det
viste seg å være liten stemning for kjernekraftverk i Norge, ble interessen
vendt mot et eventuelt kullkraftverk.
Da heller ikke det ble aktuelt, gikk man
over til planlegging av kraftproduksjon basert på gass.
Men det ble hele tiden med planene, sier Haga. —Ingen utbygging.
Det var lite tilfredsstillende,og for meg
personlig ble det stadig mer frustrerende. Dette var grunnen til at Ingvald
Haga forlot Statskraftverkene.Avdelingen ble nedlagt, mens Haga fikk stilling som teknisk direktør i Norcem,
hvor han var i fire år. Deretter var han
en tid administrerende direktør i ingeniørfirmaet Alfsen og Gundersen, men
nå er han altså tilbake i Statskraftverkene.
Hvordan ser du på omorganiseringen?
Den burde ikke by på problemer.
Etter som jeg har forstått, er den godt

_

Jeg skal syns!

Direktør for
personal- og
administrasjonsstaben:
Reidar Karlsen

forberedt. Nesten alle ansatte har på
ett eller annet tidspunkt vært med i
diskusjonen. Det bryter med det tradisjonelle mønster vi har vært vant til,
men helt uten gnisninger kan vi allikevel ikke vente at det skal gå. Ellers ser
jeg det som klart positivt at Statskraftverkenes virksomhet er blitt skilt ut fra
NVE.Med den frihet vi dermed oppnår
— dog innenfor visse rammer — tror
jeg bedriften har fått et langt bedre utgangspunkt for å kunne fungere på forretningsmessig basis.
Haga har alltid vært opptatt av energispørsmål. Han har da også vært medlem både i Industriforbundets energiutvalg, NINF'senergikomite og i IFEA.
—Serdu muligheten for bruk av nye
energiformer på sikt?
—Detkommer, og jeg tror det kommer på denne siden av år 2000. Blirvi
velsignet med store gassforekomster,
tror jeg kraftproduksjon basert på
denne energikilde vil være det enkleste å få gjennomført.

Direktør for
plandivisjonen:
Ingvald Haga

Fristfor innsendelse av stoff til
Fossekallen nr. 4/1986 er
mandag 17. mars. «Hastestoff»
til nr. 3/1986 kan mottas inntil
fredag 4. april, dersom
redaksjonen er varslet om dette
på forhånd.

1. mars tar Reidar Karlsen (39) av fra
Fornebu, hvor han har vært lufthavnsjef i tre år, og lander, forhåpentligvis
trygt, i stolen som direktør for personal- og administrasjonsstaben i Statskraftverkene.
At han kommer til å lande i stolen, er
kanskje ikke helt riktig sagt. Karlsentar
mål av seg til å være synlig.
—Personaldirektørenog de som arbeider med personalspørsmål må være
synlige, sier Karlsen. —Vimå operere
med retningslinjer som synes og
forstås. Dessuten regner jeg med å
bruke mye av min tid ute, for det er
viktig å snakke med folk. Støtte og veiledning vil stå sentralt.
Vi kan med andre ord si at Karlsen
ønsker å sveve målbevisst rundt i lav
høyde, dog uten å miste bakkekontakten.

Direktor for
okonomistaben:
Helge Skudal

Ett team

Det går ikke tog fra Storgata til Middelthuns gate. Helge Skudal (43)må nøye
seg med å ta trikken når han 1. mars
går av som direktør for markedsavdelingen i NSBog går på jobben som direktør for økonomistaben i Statskraftverkene.
Helge Skudal,som er siviløkonomfra
Handelshøyskolen i Bergen, har med
sine 17 år i NSBlang erfaring fra statsMajor
Før Reidar Karlsenble lufthavnsjef,var bedrift. Etter å ha vært to år i bank, fikk
han ansatt som opplæringssjef i Aspe- han jobb i NSBhvor han har pendlet
lin-Stormbulli to år. Dit kom han etter mellom økonomiavdelingen og mar15 år i Forsvaret,hvor han akkurat rakk kedsavdelingen. Han startet i økonomiavdelingen, der arbeidsoppgavene
å bli major før han sluttet.
Hvordan ser Karlsen på den desen- var knyttet til budsjett og regnskap. Setraliserte personalpolitikken som det nere gikk han over til analyse, forsklegges opp til i proposisjonen? Mange ning, takstpolitikk og reklame i marhevder at hvis man ikke har et sterkt kedsavdelingen, hvor han var kontorpersonalkontor sentralt, vil det være sjef i fire-fem år. Deretter tilbake til
umulig å etablere en sterk personalpo- økonomiavdelingen i seks år, denne
litikk for dem som arbeider ute. Legges gang som direktør. Det siste året har
det opp til et personalkontor for glass- han vært direktør for markedsavdelingen.
huset på Majorstua, Karlsen?
Jeg kan med en gang slå fast at vi
skal ha et sterkt personalkontor sent- Medarbeiderneskal trives
ralt. Det skal utarbeides klare personal- —Jeg har hatt meget utviklende arpolitiske retningslinjer. Men jeg ser det beidsoppgaver, sier Skudal — som har
som et mål å desentralisere utøvelsen gitt meg både faglig og personlig uttelav de løpende personalfunksjoner. ling. Slikregner jeg med at det også vil
Gjennom skolering, tilrettelegging og bli i Statskraftverkene. Min viktigste
aktiv støtte skal de personalpolitiske oppgave blir imidlertid å gi mine medretningslinjer gis konkret innhold, slik arbeidere inspirerende og utviklende
at problemene i størst mulig utstrek- arbeidsbetingelser.
ning kan løses der de oppstår, underSer du noen forskjelli å lede økostreker Karlsen. Han tilføyer at alle le- nomiavdelingen i NSBog i Statskraftdere er personalsjef for sin avdeling.
verkene?
Dersom vi er enige om at mennesNei, ingen stor forskjell. Rammekene i Statkraft er bedriftens viktigste betingelsene er noenlunde de samme.
ressurs, vil vår evne til å forvalte disse Det gjør jo også at jeg kan dra stor
ressursene bli avgjørende for om Stat- nytte av erfaringen fra en statlig forkraft skal greie jobben og nå de mål valtningsbedrift. Jeg mener det er viksom settes. Som for øvrige ressursinn- tig å ha klare mål for driften, og på
satser må policy og retningslinjer fast- dette punkt kan det være lettere i
settes sentralt og være koordinert. Ut- Statskraftverkene.
førelsen må skje desentralt under løpende tilsyn og støtte fra sentralt hold. Imponert
—God faglig og menneskelig kon- —Hvilkekommentarer har du til omortakt med organisasjonsleddene, ledere ganiseringen?
Jeg er imponert over hvor fort orog tillitsvalgte er en forutsetning for
sentralt tilrettelagt og desentralt utført ganisasjonsendringen har skjedd. Vi er
personalforvaltning, sier Karlsen.
midt inne i en tilsvarende prosess i
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NSB,og jeg er klar over at det kan oppstå problemer underveis. Blant annet
derfor er det av betydning at jeg får
være med i Statkraft før 1. mars, slik at
jeg får muligheten til å påvirke. Ellers
er det mitt inntrykk at omorganiseringen er forsvarlig behandlet og godt
gjennomtenkt. Jeg må si at jeg har fått
et svært godt inntrykk av Statskraftverkene. Nå er det viktig å få en toppledelse som kan arbeide som et team.

Bedriftsøkonomisktankegang
—Vil du komme med ideer om nye
overordnede styringsprinsipper?
Styringsprinsippene må ta utgangspunkt i de samfunnsmessige
målsettinger som de politiske myndigheter fastlegger. Det forhindrer oss likevel ikke fra å utvikle bedriftsøkonomiske styringsprinsipper. Jeg onsker å
utvikle systemer som fremmer bedriftsøkonomisk tankegang, og her

dreier det seg både om en utvikling av
styringssystemer og om en langsiktig
holdningsprosess. I NSB har vi sett
klare forbedringer når det gjelder
større grad av forretningssans og budsjettdisiplin. Dessverre har Statskraftverkenes budsjett et driftsunderskudd
neste år. Jeg ser det som en klar fordel
å jobbe med overskudd, men det går
an å basere styringen på produktivitetstall og effektivitetstall også innenfor underskudd.

Nok av oppgaver

sier en slik utvikling. Målsettingen har
i mange år vært at tingene skal gjøres
på den beste og billigste måte. Enten
I Tor Vinje (58) har Statskraftverkenes ved at vi utfører arbeidet selv, eller ved
anleggsdivisjonen fått en direktør med at vi samarbeider med private entre35 års praksis fra anlegg. I Statskraft- prenører. For Statkrafts samlede komverkene begynte Vinjeved Tokkekraft- petansenivå er det viktig at vi opprettanlegg i 1956, men han hadde også holder en anleggsvirksomhet av et
tidligere hovedsakeligarbeidet ved an- visst volum i egen regi. Denne totalenlegg. Han gikk ut som bygningsinge- trepriseformen har også andre klare
niør fra NTHi 1950.
fordelr. Den gir tidsbesparelse i proEtter fem år ved Tokke kom han til sjekterings- og anbudsfasen, og den
anleggskontoret i bygningsavdelin- blir billigere fordi prosjektet bedre kan
gen. Etter en viss tid overtok han ledel- tilpasses produksjonen. Samarbeidssen ved dette kontoret, og da han til- former og styring blir enklere enn ved
trådte stillingen som direktør for an- det tradisjonelle norske anbudssysteleggsdivisjonen 1. januar, var han fag- met.
sjef ved bygningsavdelingen.
Ved en betydelig egenregidrift
Hvordan ser Vinje på omorganise- står vi også sterkt overfor entreprenøringen?
rene. Vi kan faget, og vi er ikke henvist
—Myetaler for den løsning vi nå er til å bruke entreprenører, uansett hva
kommet frem til. Med et fornuftig sam- det koster.
arbeid vil vi få en god og effektiv organisasjon.
Nok å gjøre
—Erdet lagt opp til snikprivatisering —Hvamener du om arbeidet med omav anleggsvirksomheten i Statskraft- organiseringen så langt?
verkene slik organisasjonene hevder,
Jeg er godt fornøyd med utviklingen hittil. Mye talte for og mye talte
Vinje?
—Cirka50 prosent av våre anleggs- imot denne prosessen, men nå ser det
arbeider utføres nå ved entrepriser. ut til at vi skal få en ny giv på mange
Det skal ikke legges skjul på at vi har områder. Jeg ser derfor optimistisk på
vært utsatt for press fra grupper som fremtiden.
ser det som ønskelig at private interesEr det snart slutt på utbyggingsser kommer sterkere inn i bildet når oppgavene for Statskraftverkene?
det gjelder det praktiske arbeid innen
Nei, fremdeles gjenstår en god
vår sektor, men det er ikke noe ved del, blant annet Stryn, Svartisen og
omorganiseringen som sådan som til- Krutåga. Nye prosjekter vil ganske sik-

26

FOSSEKALLENNR. 1-2-86

Direktør for
anleggsdivisjonen:
Tor Vinje

kert også bli aktualisert. I tillegg skal vi
jo dessuten stå for ombygging av
gamle kraftverk, og her kan det bli
snakk om omfattende arbeider. Med
bedre teknikk og nye driftsprinsipper
skal vi øke produksjonsevnen ved disse
anleggene.
—Vilutbygging av nye energikilder
gi mer arbeid?
—Slikjeg ser det, ligger utnyttelsen
av andre energiformer enn vannkraft
langt inn i fremtiden for vår del, men
frem til da vil vi ha nok av arbeidsoppgaver.
Ser du på lønnsnivået som et problem?
Det er et meget alvorlig problem,
og det er kanskje særlig stort på anleggene. Jeg håper selvsagt derfor vi skal
få romsligere forhold lønnsmessig.

EMBLEMKONKURRANSEN
Det var gledelig stor oppslutning om
Statskraftverkenes emblemkonkurranse. Det kom inn 200 forslag fra 112
forslagsstillere. Blant dem som hadde
levert inn flere forslag, var det enkelte
som hadde utviklet en serie over et bestemt tema, mens andre hadde vist sin
icirikdom ved å satse på en rekke helt
ulike
Mange av forslagene var gode og interessante, og juryen sto overfor et
vanskelig valg.

premie:
Avdelingsingeniør Erling Botten,
Aura-verkene.
Symbolet forestiller en modell
av et vannmolekyl. Det går videre
enn bare å være knyttet til selve
vannkraftproduksjonen, idet det
kan sies å symbolisere såvel
produksjon som distribusjon av
energi i sin alminnelighet.

Ved sin vurdering la juryen vekt på følgende:
At emblemet ikke bare skulle gi uttrykk for Statskraftverkenes nåværende virksomhet, men også være
fremtidsrettet.
At emblemet skulle være enkelt og
kunne nyttes til forskjelligeformål. Det
måtte kunne gjengis i både sort/hvitt
og farger.

premie:
Det ble delt ut to annenpremier. Den ene gikk til B. Heikkinen, EK og
R. G. Knudsen, AO, som leverte inn forslag i fellesskap. Den andre gikk

til Svein M. Haugen, ved Vestlands-verkene, avdeling Eidfjord.
Forslagene tok utgangspunkt i sinuskurven og symboliserer for uten
elektrisk kraft også fjell, foss bølger og fornybarhet.

Når det gjelder to av de premierte utkast, foreligger det to forslag med
samme bakgrunn. Det er her
lagt større vekt på selve iden enn på
utformingen.
Juryen fant i tillegg å ville gi hederlig
omtale til Alexander Berg, PA. Hans
forslag tok utgangspunkt i solen som
symbol på energi, hydrogen, evig fornyelse og fusjonsenergi.

S

Y

Juryens avgjørelse var enstemmig.
De premierte utkast ble vurdert sammen med utkastet fra inviterte eksterne forslagsstillere.Juryen fant da at
det forslag som var utarbeidet av firmaet Anisdahl/ChristensenA/S,var det
best innkomne utkast, og dette har
dannet grunnlag for Statskraftverkenes fremtidige logo.

premie:

Det ble delt ut to tredjepremier. Den ene gikk til john Hysjulien, EX og
den andre til Trond Nøkleberg, EB.
Forslagene symboliserer elementene i energiproduksjonen — sol, vind
og vann.

Statkraft
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11.
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Informasion
Snifunnskontakt

Anleggsdi rektor

rf

overt

an egg affiegg

tekniske

Plandivisjonen

Bygningsavdelingen:
Elektroavdelingen:
Kraftledningsavdelingen:
Eiendomsavdelingen:

KjellYngvarNilsen.
Ommund A. Hauge
Ragnar Hartmann
Espen Ettre

aulegf Liliesa

Anleggsdivisjonen

anlegf; HokksurnIP

Kraftanleggsavdelingen:
Hallvard Holen
Overføringsanleggs-avdelingen:
Sverre Oftedal
Avdelingfor tekniske fellestjenester: LeifErnst Karlsen

aniegg Melhus

Driftsdivisjonen

Avdelingfor drifts-koordinering:
Telematikkavdelingen:

Jon Ingvaldsen
Olav Harald
Nordgard
Avdelingfor produksjon og nettdrift: Svein Kroken
Salgsavdelingen:
Bjørn Braaten
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fanlegg

jerkvik

Økonomistaben

Økonomiavdelingen:
Innkjøpsavdelingen:
Data-avdelingen:

Finn Gran
Torbjørn Mengshoel
Terje Lysfjord

Personalstaben

Personalavdelingen:
Juridiskavdeling:
Administrasjonskontoret:

Finn Gaarder
KjellHaagensen
Alexander Berg

Direksjonssekr. Prosjektl.
kr:anI
Systempl
an Itp.t/r
•• kr.tinl.
Pou-ekstern
virks. •• overfor.a.

Personaldirektor

Administrerende

estlad

direktørs stab

Prosjektkoordinatorfor
vannkraftanlegg i Nord-Norge:
Koordinator for ekstern virksomhet
og FoU:
Direksjonssekretær:
Prosjektkoordinatorfor
overførings-anlegg:
Prosjektkoordinatorfor vannkraftanlegg på Vestlandet:
Koordinatorfor systemplanlegging,
langtidsplanlegging, termin- og
ressursplanlegging:

Ola Brekke
Roald Haugen
Ingjerd Johansson
RolfR. Johnsen
Agnar Marheim
Jørgen Sørensen
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Ny kraftavtale
med Sovjetunionen:

«Russerstrøm»
til hele Norge

Boris 1985
Gleb kl.
ved1730
Pasvikelva
lagt over ipå
norske
Den kraftverket
30. november
ble ett aggregat
detden
russiske
Samkjøringsnettet.
Dette var et resultat av Statskraftverkenes
ombygningsarbeider
i stasjonen, som skal sikre bedre kraftimport
fra vår nabo i øst til reduserte priser.
Selv om prosjektet og anleggsarbeidene
har vært gjennomført på
meget kort tid, har samarbeidet ikke vært helt problemfritt.
Kulturmessige og faglige uenigheter har til tider skapt bølger både
på norsk og sovjetisk side, noe som bare kunne forsterkes av de
vanskelige kommunikasjonslinjene.

Komplikasjonertil tross — fullt så ille
som i Vladimir den stores tid var det
ikke.
Vladimir den store hadde to sønner,
Gleb og Boris.I 1015 ble de myrdet av
sin bror Svatopolk etter at de hadde
flyktet til vestsiden av Pasvikelva.De
ble senere erklært for helgener av den
russiske kirke, og mange kirker og
klostre i Russland bærer deres navn.
Dette gjelder også kapellet Boris Gleb
tre kilometer ovenfor Elvenes i Finnmark, og altså også kraftverket på russisk side av Pasvikelva.
På østsiden av elva ble det i 1963 satt
i drift et kraftverk som utnytter det 20
meter høye fallet i Pasvikelvamellom
Svanvikog Boris Gleb. Dette fallet ble

elvas vannrettigheter, og anleggskraft
ble skaffet fra Kirkenes.
I 1971 ble det bygget en 132 kv ledning mellom Boris Gleb og Kirkenes,
og man gjorde avtale om import av
«russerstrøm»til Øst-Finnmark.
Selv om avtalen aldri har hatt noen
avgjørende betydning, har den fungert
bra siden idriftsettelsen, og den har
ført til en bedre kraftdekning i ØstFinnmark.
Ordningen hadde imidlertid sine
svakheter.
Det norske og det russiske samkjøringsnettet kan av tekniske årsaker
ikke sammenkobles. Nettet i Finnmark
måtte derfor alltid deles ved import fra
Sovjetunionen, og Øst-Finnmarklå da

tildelt Sovjetunionen ved delingen av

tilkoblet det russiske samkjøringsnet-
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tet. Mulighetene for å utnytte kraftim-

porten optimalt for et større område,
var derfor ikke mulig. Dette var årsaken til at det ble gjort en henvendelse
til russiske myndigheter om mulighetene for en endring av arrangementet i
Boris Gleb med sikte på å skille ut et
aggregat for det norske nettet. Dette
ble innvilget, og revidert avtale ble undertegnet på vårparten 1985.
Forandringene i avtalen gikk i korte
trekk ut på at Statskraftverkeneforpliktet seg til å utføre og bekoste de nødvendige ombyggingsarbeider i det
høyspente koblingsanlegget ved Boris
Gleb kraftverk. Samtidig ble det inngått avtale om nye og reduserte kraftpriser.
Kraftsituasjonen i Finnmark høsten

1985 tegnet til å bli slik at import var
nødvendig. Dette kan skje enten fra
Sverige med transport av kraft via
Troms til Finnmark, eller fra vår store
nabo i øst.
Økonomisk ville det derfor være
svært attraktivt å foreta ombyggingen
i løpet av sommeren og høsten 1985
og vente lengst mulig med å importere
kraft. Alleinnså derfor at tiden var meget knapp, og at prosjekteringen
måtte gå parallelt med arbeidene i
marken.
Det første prosjektmøte ble holdt 30.
mai 1985 på russisk side (før Gorbatsjovs forbud mot servering av vodka
ved høytidelige anledninger). Vi fikk
her stifte bekjentskap med russernes
forkjærlighet for protokoller og forma-

liteter, noe som burde gitt oss en pekepinn om at våre vanlige prosjekteringsrutiner senere kunne gi oss problemer.
Statskraftverkene forpliktet seg til å
være ferdig med ombyggingen til 15.
oktober 1985, samtidig som det ble
gjort avtale om mulig retrett etter ferien når montasjearbeidene skulle startes. Alta-verkene påtok seg anleggsarbeidene og montasjen i høyspentanlegget, og NEBBskulle forestå endringer i kontrollanlegget. Prosjekteringen
ble lagt til hovedkontoret i Oslo, og
Jarlsø fabrikker måtte levere stålkonstruksjonene på rekordtid.
Alta-verkenegikk på oppgaven med
«krum hals», og allerde fjorten dager
etter første prosjektmøte var de på

Forhandlingsprotokoll
og ny driftsavtale
undertegnes 30. oktober 1985.

plass med fem mann. Omfanget av arbeidet økte imidlertid etterhvert som
prosjekteringen gikk fremover. Forskjellen mellom russiske og norske forskrifter samt ønskemål fra Pasvikkraftverkene (sammenslutningen av
kraftverker i Pasvikelvapå russisk side)
gjorde også sitt til å øke temperaturen
ved hovedkontoret og frustrasjonen på
anleggsstedet.
Denne «parallellkjøringen»av prosjektering og arbeid i marken betinger
egentlig en god kontakt mellom arbeidsstedene. Direkte telefonforbinFOSSEKALLENNR. 1-2-86
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Befaring ved Boris Gleb kraftverk,
uniform.

tolken i

delse var imidlertid ikke mulig, og all
kommunikasjon med russerne måtte
foregå muntlig via vår oppsynsmann
eller skriftligvia grensemyndighetene.
Grensemyndighetene på norsk side
ble hardt belastet i denne perioden.
Det var nødvendig med hyppige prosjektmøter, og de norske grensemyndighetene stilte alltid opp med tolk. All
oversettelse av korrespondanse ble utført av tolken på fritiden. Den 30. november 1985 — stor festivitas med
flere taler og overrekkelse av gaver.
Blant annet ble det fra Statskraftverkene overrakt en skifertavle med den
russiske inskripsjonen: «Med takk for
godt samarbeid til felles nytte for våre
to land».
Kl. 1730 i ± 15°C og sno ble ett aggregat lagt over på det norske samkjøringsnettet, og noen av oss «pustet lettet ut».
A. Strandem
0. Holmestad

Montasje i det høyspente koblingsanlegget
under
ombyggingsarbeidene
ved Boris Gleb kraftverk
i fjor høst.

-
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BorisGleb 1985
leg kor godt det går med litt fingerspråk og litt teikning til hjelp. Alt som
har med tal å gjera, skriv me. Tala er
like. På byggemøta har me tolk.
Russarane med maskinmeister, elektroingeniør og montørformann i spissen, saumfer arbeidet vårt nøye, og ingen ting vert godkjent før det er, slik
dei vil ha det.
Men dei er snare å påskjønna godt
«Med takk for godt samarbeid til felles nytte for
arbeid. Ord som: spasiba (takk)og: kavåre to land», står det på denne skifertavlen som
rasjå (bra)er ofte å høyra.
ble overrakt som gave fra Statskraftverkene
da
det russiske aggregatet i Boris Gleb kraftverk ble
Ein ting me reagerer på og som kan
lagt over på det norske samkjøringsnettet
30.
seinka arbeidet, er at dei som er der
november 1985.
dagleg, ikkje kan ta avgjerd. Spørsmål
frå oss må oftast bringast vidare, og so
får me svar om ein eller to dagar — eller lengre.
Elles merkar me at Noreg er langsverksemd. Kraftverk
Statskraftverkene
har og
ei kraftliner
vidstrakt trakt, og at Kirkenesligg langt frå Oslo.
meir eller mindre over heile landet. Det går mykje tid med venting og etDei færraste kjenner vel til at me også terlysing av utstyr som skulle ha vore
er medeigarar i kraftverk i utlandet, til oss i hende, men har vorte seinka på
og med hjå den store grannen i aust — den lange vegen rundt kysten. Når
Sovjet.Når Pasvikvassdraget,som dannar grensa mellom Sovjet og Noreg
vart utbygt, vart det bygt fire kraftverk. Skogfoss og Melkefoss på norsk
side og BorisGleb og Hestefosspå Sovjet-sida. Alle er bygde av norsk mannskap og med norske installasjonar.
Alta-verkene som har ansvaret for
kraftforsyninga i Finnmark og NordTroms, har i år bygt om koplingsanlegget for kraftlina BorisGleb—Kirkenes.
For oss som har arbeidt med dette,
var det ei interessant og lærerik oppleving. Eg skal vera varsam med å dra
sikre slutningar etter eit slikt overflatisk kjennskap, men ein får eit lite innblikk i korleis folk lever.
Første møtet med Sovjetstaten var
litt skremmande. Grensepolitiet sløsa
ikkje med smil, og dei granska pass og
saumfor bilar og varer nøye. Same prosess kvar gong me passerer grensa,
men etter tre-fire månader vert alt ein
vane.
Vegen frå grensestasjonen Storskog
til Boris Gleb ber preg av utkant. Utkant er det også for folka som arbeider
ved kraftverket, det er langt til næraste
granne dei kan ha omgang med.
Sjur Lid under
Folka på kraftstasjonen er venlege montasje
i
og hjelpsame. Dei handhelsar kvar utendørsanlegg
ved
morgon og ynskjer: dåbra otra (god Boris Gleb kraftverk.
Dette var Lids siste
morgon).
Kommunikasjonentil dagleg går på jobb i NVE; han ble
mens
det eg vil kalla tommeltott-engelsk, at- pensjonist
arbeidet pågikk i Boris
tåt litt russisk og litt norsk. Det er utru- Gleb.

noko hastar er ruteflyet godt å ha. Det
bringar varer frå Oslo på fem timar —
men det kostar.
Boris Gleb er eit heilt lite samfunn.
Det er helst unge par som bur der og
mange av dei har bom. Både kvinner
og menn arbeider ved kraftverket, der
er fleire kvinnelege ingeniørar. Mannskapet er stort samanlikna med norske
kraftstasjonar. Dei bur i norskbygde
bustadhus som vart oppsette samstundes med kraftverket.
Montørformannen, som er eldstemann, er verd ein ekstra omtale. Han
er hjelpsemda og venlegheita sjølv.
Når me treng hjelp, er han straks på
pletten. Han snakkar ikkje engelsk,
men forstår alt me seier. Og med fingerspråk og teikning i lufta attåt russisk får han sagt det som skal til. Favorittuttrykket hans er: «Karasjå— njet
problem.»
Sjur Lid

I

i
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- Gratulerer med
vellykket gjennomslag, sier NVE's
byggeleder Kjell
Oppheim (til
venstre) til bas Odd
Morken etter at
cirka ni kilometer
tunneldriving ved
Alta kraftstasjon
er ferdig.

Milepæ er
i Alta
34
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Etternå alt
tre tunnelarbeidet
års intenst arbeid
ved er
Alta kraftverk ferdig. Det siste
gjennomslaget
ble ifølge
tradisjonene markert med
cognac og festivitas blant både
byggherre og entreprenør.
Omtrent samtidig kunne NVE
også markere at de har innfridd
de konsesjonsbetingelser
de ble
pålagt i forbindelse med

kraftutbyggingen.

Hele skiftet var til
stede for å markere
det siste gjennomslaget. Den siste salven
åpnet passasjen som
skal bringe vannet fra
dammen til kraftstasjonen.

Totalt er det tatt ut cirka én million
kubikkmeter sprengt fjell, og cirka
ni kilometer tunnel står ferdig. Det
siste gjennomslaget
åpnet passasjen
som skal føre vannet fra demningen
til kraftstasjonen.
Tidligere er det
bygd en spiraltunnel
til damfoten,
samt flomtunneler
og adkomstunnel til kraftstasjonen.
Hele kraftstasjonen er sprengt ut i fjell. Like ved
er en stor svingesjakt også ferdig.
Gjennomslaget
ble markert etter
beste tradisjon.
NVEs byggeleder
Kjell Opheim spanderte cognac, og
alle arbeiderne
nøt edel drikke i
pappkrus på røysa etter gjennomslagssalven.
Omtrent
samtidig
kunne brua
over Alta-elva i Øvre Alta tas i bruk.
Den er bygd for NVE av Astrup
Høyer, og den er en del av konsesjonsbetingelsene
for reguleringen
av Alta-elva.
For uten denne brua har NVE bygd
bru over elva i Masi, de har bygd

kraftledning
fra Sautso til Masi og
Suolovuobme.
Settefiskanlegg
i Talvik er overlevert og tatt i bruk. NVE
har også bevilget millionbeløp
til
grendehus i Alta, de har bygd kommunale veier og gitt seks millioner
kroner til det kommunale
næringsfondet i Alta.
De to bruene er tatt imot med
glede av folk i Alta og Masi. Tidligere
har det ikke vært bru over elva verken i Øvre Alta eller Masi, og ønsket
om bru har lenge vært til stede.
Ordføreren i Alta, Odd Arne Rasmussen, har ved flere anledninger
uttrykt glede over det gode samarbeidet med NVE. Kommunen
skal
også som en del av konsesjonsbetin-

gelsene få en del billig kraft etter at
Alta kraftverk er tatt i bruk.
Til tross for milepælene
med
gjennomslaget
og innfrielse av konsesjonsbetingelsene,
går arbeidet i
Sautso videre. Entreprenøren,
Altakontrakt, ligger godt an, og våren
1987 skal kraftverket være klar til
prøvekjøring.
I kraftstasjonshallen
pågår monteringsarbeidet
for fullt, og betongdemningen,
som skal demme opp
135 millioner
kubikkmeter
vann,
blir stadig høyere. Støpearbeidet har
hittil gått uhindret både av vårflom
og vinterkulde, og om et og et halvt
år skal Alta-elvas vann gjøres om til
625 millioner kilowatt årlig.

Tekst og foto:
Ole MagnusRapp
FOSSEKALLENNR. 1-2-86

35

Likestilling
i norsk
el-forsyning
Etter styrevedtak i NEVFer det nå nedsatt en arbeidsgruppe for likestilling i
norsk el-forsyning, i regi av NEVF.
Gruppen skal arbeide for å fremme likestilling mellom menn og kvinner i
norsk el-forsyning,og har fått følgende
mandat:
Gruppen skal utarbeide forslag til tiltak
innen el-forsyningenmed sikte på:
A bedre rekrutteringen av kvinnelig
arbeidskraft i el-forsyningen.
A gi alle arbeidstakere — uansett
kjønn — samme muligheter til arbeid
og faglig utvikling innen el-forsyningen.
Gruppen består av: ElverksjefOle Sevaldrud (Kongsberg kommunale elektrisitetsverk), montør Ingvar Garmark
(Glåmdalkraftlag), ingeniør Randi Solberg (Skikommunale elektrisitetsverk),
informasjonsleder Anne Hjort-Larsen
(Tromskraftforsyning),personalkonsulent Ellen Ribe (NVE)og informasjonssjef Kari Fangel (Oslo og Akershus
håndverks- og industriforening, nestleder i Akershus energiverks styre). Sek—

—

retær for gruppen er Karin Fladby,
(NEVF)
Lovom likestillingmellom kjønnene
trådte i kraft i 1979. Siden den gang er
det satt i gang en rekke tiltak fra forskjelligehold for å fremme likestilling.
El-forsyningen er tradisjonelt en
mannsdominert bransje, men det er
ingen grunn til at det fortsatt skal være
slik. El-forsyningentrenger kvinner og
menn med variert utdanning på alle
nivå. Det er ønskelig at man arbeider
aktivt for å få en jevnere fordeling mellom kjønnene og en jevnere sammensetning mellom kvinner og menn innenfor de ulike stillingsgruppene og i
utvalg og styrende organer. Ressursmessig er kvinner og menn likeverdige. En skjev fordeling betyr dårlig
ressursutnyttelse både for arbeidstakerne selv, arbeidsgiveren og samfunnet.
NEVFønsker at el-forsyningen skal
bli en attraktiv bransje og en god arbeidsplass for kvinner og menn. Elforsyningen har allerede den konkur-

ransemessige fordel at det finnes et
mangfold av yrker å velge mellom,
gode utviklingsmuligheter, og at jobbene finnes over hele landet, også i utkantstrøk.
Likestillingmellom kjønnene er lovog avtalefestet. En moderne el-forsyning som følger utviklingen, må ta
konsekvensene av dette fullt ut.
Viktige målgrupper: Ungdom, spesi-

Utslipp
til Gau
Forsker Jan Erik Steen tar vannprover
for å finne hvor dypt utslippet ligger.
36
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Gaupnefjorden, en fjordarm i Sognefjorden, er utsett til å ta imot utslipp av
vannmassene fra kraftverkene ved en
eventuell utbygging av Breheimen. Utslippene skal ikke forverre isforholdene i fjorden. Om ferskvannsutslippet
fikk strømme ut i overflaten uten å forbehandles, kunne det fryktes isdannelse i fjorden utover det normale.
Norsk hydroteknisk laboratorium
(NHL)i Trondheim har på oppdrag av

Divisjonssjef
i OsloLysverker

elt jenter som står overfor et yrkesvalg,
ansatte i norsk el-forsyning, sjefer på
ulike nivå og styrende organer i norsk
el-forsyninci.
NEVFvil utarbeide et handlingsprogram som inneholder målsettinger,
konkrete tiltak og virkemidler for likestilling, forslag til gjennomføring og
oppfølging for den enkelte bedrift og
opplegg for yrkesveiledningi skolene.

SivilingeniørØyvindRefsnes(40)er ansatt som divisjonssjefi Oslo Lysverker.
Refsnes etterfulgte Harald Vestad som
leder for divisjon kraftutbygging.
Divisjonenhar tidligere vært ansvarlig for planlegging og bygging av Oslos
større vannkraftanlegg etter krigen,
først i Hallingdal og senere i Aurland,
og er ansvarlig for utbygging av fjernvarme i Oslo.I fremtiden vil utbygging
av alternative energikilder bli nødvendig for å dekke byens behov for energi.
Den nye divisjonssjefen er født i
Trondheim og tok eksamen ved Norges TekniskeHøgskole,kraftteknisk avdeling, i 1969. Etter eksamen var han i
tre år forsker ved Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt i Trondheim
og deretter to år avdelingsingeniørved
Glommens og Laagens Brukseierforening i Oslo.I OsloLysverkerbegynte han
ved driftsavdelingens kontor for hoveddrift i 1973, et kontor han ble leder
for i 1979.
Øyvind Refsnes er flittig benyttet i
komiter og utvalg og som foreleser på
kurs, blant annet innen Norske Sivilingeniørers Forening.Refsneser også aktiv i det internasjonale fagmiljø, og er
for eksempel for tiden norsk medlem i
For å kunne gjennomføre dette, må CIGRE'skomité for «PowerSystemOpeforholdene kartlegges i norsk el-forsy- ration and Control».
ning, og det vil bli utarbeidet spørreDivisjon kraftutbygging forvalter
skjemaer som man håper vil gi svar på store verdier på vegne av Oslo Lysverspørsmål om fordeling av ansvar og ut- kers abonnenter. De årlige budsjettene
viklende arbeidsoppgaver, utdan- for energiutbygging er i størrelsesorningsbakgrunn, alder, ansiennitet og den 300-400 millioner kroner.
lønnsforhold, avansementsmuligheter
Øyvind Refsnes er medlem av Oslo
og rekrutteringspolitikk.
Lysverkersdireksjon, som for uten divisjonssjef for utbygging består av
administrerende direktør og divisjonssjefene for henholdsvis el-verk og økonomi.
Bedriften har cirka 1 800 ansatte og
en omsetning på rundt to milliarder
kroner.

ra Breheimen
iefjorden
NVEundersøkt muligheter for å unngå
isforandringer i Gaupnefjorden ved
ferskvannsutslipp om vinteren. Dette
er gjort ved hjelp av forskjelligeprøver
i modell av Gaupnefjorden (1:200).
I en topografisk modell av fjorden er
det simulert et dykket utslipp i alternative dybder. Et dykket utslipp medfører
imidlertid at noe energi vil gå tapt. Energi som ellers kunne brukes i el-produksjonen. Det koster millionbeløp år-

lig i tapt energi å bevare isforholdene
som de er i dag.
Det er store penger å spare ved å foreta undersøkelser på forhånd slik at
minst mulig energi går tapt.
NHLhar gode erfaringer med tidligere utbygginger i Aurlandsfjordenog
Tosenfjorden, hvor problemet er løst
på samme måten.
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Konsekvenser av
vassdragsregulering
kan forutsees
«Fysiskbeskrivende vassdragsmodell»
er et verktøy som kan nyttes til å se
hvilke konsekvenser en vassdragsutbygging vil ha for et vassdrag og dets
omgivelser. Ved å benytte dette verktøyet kan planlegging av en utbygging
skje ut fra ønsker om hvorledes vassdraget skal være etter utbyggingen.
Norsk hydroteknisk laboratorium,
NHL,Trondheim, presenterte i oktober
denne metoden på et seminar for utbyggere, miljøvern og landbruksinteresser. Formålet med modellsystemet
er å få frem mest mulig korrekte hydrofysiskedata for å beskrive hvordan forholdene blir etter en regulering av et
vassdrag.
For å kunne benytte denne model-

len, må det skaffestil veie en rekke fysiske data fra nedslagsfeltet for vassdraget. Disse data kan ved planleggingen settes inn i vassdragsmodellen for
vurdering av konsekvenser for landskap, grunnvann, biologi, og utslippsforhold i vassdraget.
Ved å benytte dette planleggingsverktøyet skal det allerede under planleggingen kunne settes inn tiltak som
tilgodeser miljø og normal bruk av
vassdraget.
Denne vassdragsmodellen er en del
av utviklingen av forskningsprogrammet: «Miljøvirkningerav vassdragsreguleringer» som Norges Tekniske Vitenskapelige Forskningsråd,NTNF,har
tatt initiativet til.

Internasjonalt
symposium om
vannbruksplanlegging

Internasjonale
Som en del av UNESCO's
Hydrologiske Program, skal Norge
være vertsland for et symposium om
vannbruksplanlegging, opplyser Arne
J. Carlsen til Fossekallen.
I de fleste land oppstår det gjerne
konflikter når man skal ta i bruk vannressurser til et eller flere formål. Disse
motsetningene øker jo knappere ressursene er, og desto viktigere blir det å
komme frem til akseptable løsninger.
Ved symposiet vil man først og fremst
ta for seg beslutningsprosessen i forbindelse med vannbruksplanleggingen.
—Vihar fått tak i en rekke internasjonale kapasiteter til å drofte disse forholdene fra forskjelligesynsvinkler,og
vi regner med at symposiet vil bli et
nyttig bidrag til vår egen diskusjon på
dette feltet, uttaler Carlsen.Han legger
til at symposiet allerede har vakt stor
interesse i utlandet. —Jeg vil også
nevne at det bildet som pryder forsiden på vårt program, er tatt av fagsjef
K.O.Hillestad i NVE'sNatur- og landskapsavdeling, sier Carlsen.

Nærmere opplysninger om symposiet kan fås hos Norsk Hydrologisk kornit& telefon (02) 46 98 00, linje 327.
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Turbinlaboratc

Ver
mo
si

•

iår fremtid er avhengig av forskning, utdanning,
V kompetanseheving, innsikt —men vi må satse rett, og satse
nok. Dette uttalte kommunal- og arbeidsminister Arne Rettedal
da han foretok den offisielle åpning av det nye
turbinlaboratoriet i Trondheim.

i Trondheim:

ens
1st
3rne
slag

Han karakteriserte norsk kraftforsyGeneraldirektør Carl Røtjer i Kværning som enestående. —Dener ren og ner bekreftet i sitt innlegg ved åpnineffektivog når oss alle, og den kan nyt- gen av laboratoriet at hans selskap har
tiggjøres så lenge tyngdekraften sør- god tro på en langsiktig framtid for
ger for at vann renner nedover . . .
norsk vannkraft og at engasjementene
Det ble i det hele tatt sagt mye posi- utenlands vil øke gradvis. —Et bedre
tivt om norsk vannkraftekspertise ved «verktøy»for å lykkes i bransjen enn
denrie anledning, og nødvendigheten det nye laboratoriet, har vi aldri hatt,
av at vi fortsatt holder denne i hevd.
sa han.
Nyanlegget skal bidra til styrking av
Turbinlaboratoriet er et samarbeidsprosjekt mellom NTH/SINTEF-miljøetundervisningen ved NTH, og rektor
og KværnerBrugA/S,den ledende pro- Dag Kavlieframholdt viktigheten av at
dusent av turbiner og annet vannkraft- vi også tar vare på de mer etablerte
utstyr i Norge. Anlegget har kostet fagområder. For årets 75 års jubilant,
rundt 20 millioner kroner, hvorav NTH, har vannkraften stått sentralt
Kværner har bidratt med halvparten. helt fra starten, og forhåpentlig vil den
Det øvrige av midlene kommer i det alt fortsatt kunne gjøre det.
vesentlige fra offentlig hold.
20 arbeidsplasser
En fordel å være sent ute!
Selve laboratoriebygget har et golv—Det skulle gå lang tid før vannkraft- areal på 1 160 kvadratmeter. Utrustnasjonen Norge fikk et moderne an- r ingen består i hovedsak av en rørlegg av dette slag, understreket labora- sløyfemed reservoartankerog målesektoriets daglige leder, sivilingeniør To- sjon for de modeller som prøves. 20
rolf Pettersen. —Menav og til kan det personer har sitt arbeid her. Avdisse er
kanskje være en fordel å være litt sent sju identiske med Kværners tidligere
ute.
forskerstab ved det «gamle»Vannkraft—De land vi konkurrerer med, laboratoriet ved NTH.
bygde stort sett sine nye laboratorier i
Organisatorisk er Turbinlaboratoriet
1970-årene, sa han. —Men da hadde en avdeling i SINTEF,
som har det fulle
datateknikken ennå sine barnesyk- faglige og økonomiske ansvar for virkdommer. Hos oss er denne teknologien somheten.
fullt integrert og en nødvendig del av
helheten.
Innen norsk vannkraftindustri ser
man fortsatt mange muligheter innenlands. Ennå skal det bygges ut vannkraft i dette land, og dessuten representerer renovering og effektivisering
av eksisterende anlegg et betydelig
marked.
Eksportenfrister
Men det er likevel på eksportsiden at
de største perspektiver åpner seg. Kina
har i så måte stått i fokus i den senere
tid. Her har Kværner allerede oppnådd
store leveranser, og nettopp eksport av
denne type gjør et moderne forsøkslaboratorium helt uunnværlig. Konkurransen er hard, og kjøperne forlanger
nøyaktig dokumentasjon av virkningsgrad og andre forhold, opplysninger
som bare kan skaffes via seriøse modellforsøk.
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Over:
Turbinhjulet i Norges største Kaplan-turbin
omkring 170 tonn. Her fires det på plass
sommeren 1984.

veier

Under til venstre:
Slik så den nye Solbergfoss II kraftstasjon ut under
byggingen, nærmere bestemt 13. juli 1983.
Under i midten:
I november 1984 og januar 1985 ble to spennende
i norsk vannkraftutbygging
sprengningsarbeider
foretatt, bare et lite steinkast fra den nye
Solbergfoss II kraftstasjon. Med flere tonn
ved inntak
dynamitt i salvene ble fangdammene
og utlop sprengt vekk.
Under til hoyre:
Rotoren til generatoren
november 1984.

ble montert

i slutten av

Foto: Per Olaf Breifjell/Oslo Lysverker.

En ny kraftstasjon er satt i drift ved Solbergfoss i nedre Glomma. Stasjonen
blir kalt «SolbergfossII»,for å skilleden
fra den gamle stasjonen samme sted.
Mens den gamle stasjonen, som ble
bygget i årene 1917-1924,og som fortsatt er drift, er en monumental steinbygning, er den nye stasjonen helt
sprengt inn i fjell. Og mens den gamle
stasjonen har 13 turbiner, har den nye
bare én. Likevel produserer den mer
kraft. Men så er også denne ene Kaplan-turbinen landets, og trolig Euro-
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Ny kraftstasjon
i Solbergfoss
pas største i sitt slag. Den har en diameter på 8,3 meter, veier cirka 170
tonn og kan ta unna cirka 600 kubikkmeter vann i sekundet.
Byggingen av stasjonen gir en netto
økning i kraftproduksjonen på 200
GWh (200 millioner kilowatt-timer) i
året. Den gamle stasjonen skal stå som
flomreserve, og til sammen vil de to
stasjonene produsere cirka 900 GWh/
år. Anlegget eies av Staten med en
tredjedel og Oslo Lysverker med to
tredjedeler.
Vedtaket om å bygge en ny kraftstasjon i Solbergfossble fattet i 1980. Anleggsarbeidene startet høsten 1981, og
tidsplanen gikk ut på at stasjonen

skulle være produksjonsklar til vårflommen i 1985. Stort sett holdt tidsplanen. Også budsjettet ble holdt innenfor rammene. Av en sum på cirka
365 millioner kroner, eksklusiverenter
i byggetiden, fordeler omtrent halvparten seg på elektrotekniske installasjoner, mens en tilsvarende andel er
lagt ned på den bygningstekniske siden.
Den første Solbergfoss kraftstasjon
ble bygget i perioden 1917-1924,men
historien begynner allerede i 1898, da
Kristianiakommune kjøpte fall nedenfor Mørkfoss. Solbergfoss ble kjøpt i
1906. Etter at mange planer for utbygging var vurdert, endte man i samar-

beid med Staten opp med å bygge ut
Mørkfoss—Solbergfossen. Byggingen
startet i 1917, og første byggfase med
syv aggregater sto ferdig i 1924. De
resterende seks kom til etter hvert.
For blant annet å bevare miljøet
rundt den gamle stasjonen, er Solbergfoss II helt sprengt ned i fjellet. Hovedentreprenør har vært Ingeniør F. Selmer A/S.NEBBhar hatt ansvaret for generatorer og kontrollanlegg, KAME-WA i Sverige i samarbeid med
Kværner har levert turbinen, og ASEAPer Kure har levert transformatorer.
Byggherre er Mørkfoss-Solbergfossanlegget, og Oslo Lysverker har hatt
byggeledelsen.
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Hoover Dam omdanner den ville Black Canyon
i Colorado-elven til en 190 km lang kunstig innsjø
med et flateinnhold på 600 kin2 og den rommer
38 milliarder in3 vann. Kraftverket som er bygget
med en floy på hver side av elven, har 17
aggregater med en samlet ytelse på 1 250 000
kW. Dammen skaffer dessuten kunstig vanning
til cirka åtte millioner dekar dyrkbar jord i Arizona
og California.

avskrekhar
vi hverken
tross for ateller
Til politikorps
kende giftslanger på våre
damanlegg, er det gledelig å
fastslå at norsk damtilsyn
tilfredsstiller tidens krav — også
internasjonalt, uttaler Odd J.
Larsenved Vassdragsavdelingens tilsynskontor til
Fossekallen. Dette gjør han etter
å ha deltatt i et internasjonalt
seminar om vurdering av
damsikkerhet, som gikk av
stabelen i Denver og LasVegas
i USAi fjor. —Seminaretvar svært
utbytterikt, særlig med tanke på
at vi for tiden arbeider med en
omfattende revurdering av
norske dammer, sier Larsen.

Norsk damtilsyn
i takt med tiden
Intervjuer: Mette Kjeldsberg
Foto: Odd J. Larsen
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«1985 International Seminar on Safety
evaluation of existing dams» ble holdt
dels i Denver, dels i Las Vegas i tiden
22. april - 1. mai 1985.Arrangør var Bureau of Reclamation som for øvrig
konstruerer, bygger og eier dammer i
det amerikanske Midt-Vesten. Seminardeltakerne kom fra mange land,
særlig fra land i Asia og Syd-Amerika.
Men også våre naboland Finland og
Sverige var representert, og fra Norge
møtte Gunnar Broxfra Vassdragsregulantenes Forening og Odd J. Larsen fra
Vassdragsavdelingens tilsynskontor i
NVE.
Midt i blinken

Larsen er full av entusiasme over Denver —LasVegas seminaret, og mener
det var mitt i blinken for det hans avdeling arbeider med. —Emnemessig
var seminaret svært innholdsrikt, opplyser Larsen. —Damsikkerhetgenerelt,
dambrudd og skader og mulige årsaker til disse samt katastrofeplaner sto

på programmet. Dessuten diskuterte vi
manøvrering og drift av damanlegg,
opplæring av driftspersonell for tilsynsoppgaver, tilsyns-og vedlikeholdsrutiner, hydrologi og varslingsanlegg,
og de amerikanske foredragsholderne
klarte virkelig å fenge oss! Bureau of
Reclamations på alle måter rutinerte
avvikling av seminaret skyldes nok at
de har ekspertise og erfaring fra den
utstrakte opplæringsvirksomhet som
de driver blant annet for utlendinger
ved sitt hovedkontor i Denver.
Vurdering av damanlegg
hyperaktuelt i Norge

-

—Renttidsmessig var dette seminaret
spesielt gunstig for oss, kan Larsen fortelle. —Her i Norge står vi nemlig nå
overfor en omfattende revurdering av
norske dammer, og da er det selvsagt
interessant å høre hvordan man stiller
seg til slike saker i andre deler av verden. Blant annet viste det seg at vi i
Norge har lagt oss på en litt annen linje
når det gjelder dimensjonerende flommer enn det for eksempel amerikanerne kunne vise til, selv om sikkerhetskriteriene mot dambrudd er omtrent de samme. Larsen tilføyer at det
er tydelig at Bureau of Reclamationhar
hatt store ressurser å sette inn med
hensyn til vurderinger av stabilitet,
materialkvaliteter
og
lignende.
—Imidlertid ser det ut til at byrået er
mer enn villig til å dele sin innsikt med
andre, og jeg er overbevist om at Vassdragstilsynet gjennom bedre kontakt
vil kunne hente mye nyttig informasjon fra det hold i tiden som kommer.
Her må jeg få tilføye at vi allerede har
benyttet oss flittig av litteratur som er
utgitt av Bureau of Reclamation.

ner og vedlikeholdsprogrammer inn i
fastere former?
—Ja så absolutt, og det var interessant å konstatere at det ikke bare er
her i Norge vi står overfor dette problemet. Tvert imot virket det som om problemet er ganske omfattende, og det
var gledelig å registrere at det faktisk
er interesse ute i verden for hvordan vi
gjør tingene her hjemme. Spørsmål i
forbindelse med mitt innlegg om hvordan Vassdragstilsynet fungerer i vårt
land og våre damforskrifter og godkjenningsprosedyrer tydet i hvert fall
på det.
Bevæpnet politikorps
Hoover Dam

vokter

Den første uken av seminaret i Denver
var rent teoretisk lagt opp. Den siste
uken var forbeholdt mer praktisk orientert informasjon i form av befaring
på damanlegg langs Colorado-elven.
Ettersom amerikanerne virkelig vet
«how to make elephants bigger and
better», kan vel dammene deres trygt
sammenlignes med våre, Larsen?
—Dedamanleggene vi besøkte var i
hvertfall til alt overmål imponerende. I
særklasse stilte selvsagt den berømte
Hoover Dam, som for øvrig fyllte 50 år
i fjor. Med sine 221 meter er denne
massive hvelvdammen nr. 19 på listen
over verdens høyeste dammer, virkelig
et fantastisk damanlegg! Betongvolumet er på cirka 3,4 millioner kubikkmeter og dammen har en kronlengde
på 380 meter. Ved damtåen ligger det
to kraftstasjoner, én på hver side av
dalbunnen.
Hoover Dam ligger på grensen mellom Arizona og Nevada, og en sterkt
trafikkert high-way krysser elven over

Tidsskjemaet tillot et besøk i det berømte
naturreservatet
Red Rock. Her et glimt av en av
de forunderlige røde sandsteinsformasjonene.

damkronen. Larsen kan fortelle at
dette har bevirket et eget bevæpnet
politikorps på dammen.
—Seminardeltakerneforetok en meget grundig inspeksjon av dammens
indre, forteller Larsen. —Dammen er
også åpen for vanlige turister, men vi
ble geleidet gjennom andre gallerier
og sjakter enn dem turistene vanligvis
får adgang til. Dammen gjorde et meget solid inntrykk — tilstanden var
god, og kurvene viste at trykkfastheten
fortsatt er økende.
Davis Dam: Se opp for giftslanger!

Hoover Dam er nok verdt en studie,
men Larsenhar også med seg hjem po-

Praktisk damarbeid forbundet
med økonomiske problemer

På spørsmål om arbeidet med damtilsyn og damsikkerhet dermed må betraktes som problemfritt «over there»,
sier Larsen: —Den innsikt og det
grunnlagsmateriale Bureau og Reclamation sitter inne med, er det ingenting å utsette på. En helt annen sak er
at de har støtt på store finansielle problemer når det gjelder å få realisert de
praktiske arbeidene på dammene, og
dette er nok et problem vi også må
regne med å stå overfor i tiden fremover. Innen Vassdragstilsyneter vi derfor forberedt på at vårt arbeid kommer
til å strekke seg over mange år.
Interesse for norske tilsyns- og
vedlikeholdsrutiner
i utlandet

—Du nevnte tilsyns- og vedlikeholdsrutiner som debattemne på seminaret,
Larsen. —Betyr dette at man også i
andre land sliter med å få tilsynsruti-

Davis Dam ligger
rett nedstrøms
Hoover Dam og
demmer opp Lake
Mead, et populært
rekreasjonsområde
for mange
amerikanere.
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for det viser at de problemstillinger vi
er kommet frem til i forbindelse med
revurderingsprogrammet for eksisterende norske dammer, har klare paralleller i de fleste andre land.
Vi ba Larsen antyde hvilke problemstillinger det her er snakk om.
—Man må regne det for naturlig at
en dameier tenker seriøst over en
rekke spørsmål, og jeg kan gjerne
nevne noen konkrete eksempler.
Hva er for eksempel farepotensialet
nedstrøms i tilfelle dambrudd?
Hvor mange mennesker vil omkomme?
Hvor store økonomiske skadevirkninger må man regne med?

gjelder norske og amerikanske tilsynsregler var imidlertid at amerikanerne
mente dammer av en viss størrelse
burde ha direkte tilsyn 24 timer i døgnet av en fastboende damvokter. Dette
har vi jo gått bort fra her til lands, tilføyer Larsen.
—Vier ikke for strenge!
Arrangementet ble avrundet med en
oppsummering i Las Vegas. Larsen
mente det faglige utbyttet med tanke
på revurdering av norske dammer var
godt. —Det viktigste vi kan trekke ut
av seminaret, er at vi sammenlignet
med andre land ikke har vært for
strenge i våre damforskrifter når det
gjelder dimensjonerende flom, konkluderer han.

—Har man katastrofeberedskapen
klar, og i så fall, hvor ofte testes denne?

Skueplassfor Dynastier og
spillegalskap
—Itilfelle av en storflom, har man da Ved kurs og seminarvirksomhet i utadkomst til dammen slik at luker kan landet er det vanlig å kombinere det
reguleres?
nyttige med det behagelige, og til tross
Har man vurdert hvordan det vil for- for skiftende værtyper var også turistholde seg med driv-ved, flyte- tømmer delen av Amerika-oppholdetsvært veletc, i magasinet under en storflom, og lykket, skal vi tro Larsen.
sitive inntrykk fra Colorado-elvens vil flomløpet kunne bli blokkert?
—Vifikknok av tid til å studere DenDavisDam.
vers vakre omgivelser, og selv om væUnder en storflom vil kraftstasjoner ret ikke var det beste, kunne vi glimtvis
Davis Dam demmer opp Lake Mead
som ligger rett nedstrøms Hoover stå, ledningsnettet falle ut, veier bli også skimte de mektige RockyMounDam, opplyser han. —LakeMead er et skyllet bort. Har man nødstrøm til lu- tains. Et besøk i Red Rocknaturreservat
meget populært utfartssted, der båt- kene? Kan man lande med et helikop- preget av forunderlige røde sandsport og campingliv yrer langs stren- ter ved eller på dammen. Har man av- steinsformasjoner, giftige slanger og
dene. Selve damanlegget består av en tale med et helikopterselskap?
bevæpnet parkpoliti gjorde selvsagt
fyllingsdammed et damvolum på cirka
Vil dammen kunne ødelegges ved sterkt inntrykk. Buffalo Bills gravsted
2,8 millioner kubikkmeter og største sabotasjehandlinger?
og et par skikkeligecowboybyer oppe i
høyde på 61 meter samt et stort innfjellene ble det også tid til.
Hva forefinnes av vedlikeholdsrutitaksbasseng og kraftstasjon.
—Week-endenmellom første og anner?
—Også dette anlegget er åpent for
nen del av seminaret ble tilbrakt i det
turistene, men her er betjeningen
Hvilkemåleinstrumenter finnes i og sagnomsuste Las Vegas. På meg virket
mindre, så besøkende er henvist til å på dammen? Hvordan er rutinene for atmosfæren kunstig, —mendog —væfølge en merket rute hvor alle informa- de ulike målinger?
ret var topp, og det var jo som ventet
sjoner blir formidlet via tavler og vimye å se på. Mest interessant var vel
deofilm. Sikkerheten blir ivaretatt ved Larsen og de andre seminardeltakerne hovedgaten, «the strip», med dens folat ruten er TV-overvåketfra kontroll- fikk sine mistanker bekreftet i det da- keliv, luksushoteller og casinoer. Og
rommet. —Littuvant var det selvsagt å meierne hadde store problemer med å når alt ruller og går 24 timer i døgnet
måtte se opp for giftige slanger når gi tilfredsstillende svar på disse spørs- får man med seg atskillige inntrykk i
man beveget seg i damskråningene, målene. —En viktig forskjell når det løpet av en week-end, mener Larsen.
sier Larsen, men vi så oss godt for og
det oppsto ingen dramatiske situasjoner. Til ære for oss ble det for øvrig foretatt en prøve med bunntappelukene,
og disse fungerte meget tilfredsstillende, tilføyer han.
is på vatnet, delvis, helt,
Om vi møtest på vår veg,
det er også mine felt.
vannstandsmåler
det
er
jeg,
Møte med usikre dameiere
blant
de
store
jeg
er
med,
I tillegg til orientering om og befaring
Skadeflom,nå straks det meld.
jeg har jobb i NVE.
av damanleggene fikk seminardeltaSnøforholdi li og fjell,
kerne være til stede under et møte
jeg hver måned sender inn,
Ser på vær og temp'ratur,
mellom representanter fra Bureau of
trufast gjør jeg jobben min.
nedbør,
ja,
ei
kraftig
skur,
Reclamationshovedkontor i Denver og
yr og sludd, og snø og vind,
dameierne Lower Region, Bureau og
Jeg er ekspert i mitt fag,
opphold, jeg det fører inn.
Reclamation, hvor dameierne skulle
måler vannstanden hver dag,
stå til regnskap for tingenes tilstand.
året rundt til vatnet går,
Dato
snøen
la
i
år,
—Detvar gledelig å gjenkjenne mange
og fra Staten lønn jeg får.
dybden målt der merket står,
av de spørsmål som vi stiller norske dameiere når vi er ute på våre befaringer,
GjertrudSandvin
— Seminaret om vurdering av dammer har lært
oss at vi ikke har vært for strenge i
damforskriftene
i Norge når det gjelder
dimensjonerende
flom, uttaler Odd J. Larsen i
Vassdragstilsynet. Her i Las Vegas.

Vannstandsmåleren
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Spor i snø,
tanker i tiden

henavslørevært
til å tidene
et effektivt
gjennom
i sno harmiddel
Spor
delser, til ergelse for noen og til glede
for andre.
Spor i sno får dessuten tankene på
flukt. Tenke seg en fin vinterdag på skitur i skogen. Det er falt nysnø og man
ser spor etter dyr og fugler i de underligste krumspring. Skiene etterlater
seg spor som vil utløse nye impulser
hos dem som kommer etter.
I midten av desember i fjor oppdaget
arbeidere ved Styggvatnet på Jostedalanlegget spor i snøen. De viste at her
hadde det vært folk, og de førte innover mot vatnet. Midt i damfoten var
det plantet et furutre, og sporene fortalte at noen hadde gått rundt treet.
Fossekallens medarbeider ble budsendt for å granske sporene og for om
mulig å finne en naturlig forklaring på
det hele.
Etter å ha foreviget sporene, tok
medarbeideren seg opp på den nærmeste fjelltopp, Handspiki, utrustet
med telelinse. Her oppe i vel 1 400 meters høyde rådet en vidunderlig still-

het. Mot nordvest lå den prektige Jostedalsbreen, og rundt omkring gikk
det dalfører som førte i alle retninger
fra dette Norges tak.
Plutselig får han se fire trauste ånleggsarbeidere gå mot furubusken der
inne i fjellheimen. De tar hverandre i
hendene og begynner å gå rundt treet.
Hvilke tanker gjør de seg egentlig her
oppe i stillheten? Er lengselen til hjem
og familie blitt så sterk at de må søke
trøst ved juletreet? Eller er det andre
tanker som rører seg?
Undres de kanskje hvilken fremtid
de vil ha i Statskraftverkene som selvstendig forvaltningsbedrift? Eller om
privatiseringen vil føre til usikkerhet
og undergrave den fagkunnskap og yrkesstolthet som gjennom år er møysommelig bygd opp? En fagkunnskap
som er grunnet på erfaring og høy teknisk og administrativ innsikt.
Kanskje sender de en tanke til
administrerende direktør Gunnar Vatten, som skal lede Statkraft i årene
fremover, og ønsker ham lykke til med
arbeidet. De håper sikkert på god kon-

Før-jul i
Jostedal

utmerket anledning til å presentere
Jostedal-anlegget. Ved hjelp av bilder
og musikk ble det fortalt om store og
små tildragelser i det forløpne år og
om planene fremover. Etter reaksjo-

Lille julaften 1985 inviterte Luster
kommune sine ansatte, cirka 60 personer, til en felles avslutning før jul. Selve
arrangementet ble holdt i kantinen i
Jostedal-anleggets administrasjonsbygg. Det ble disket opp med smørbrød, kaker og juleknask. Ordfører Jan
Haugen takket sine ansatte for innsatsen i året som gikk, og ønsket alle god
jul.
Representanter fra Statkraft fikk her

Luster kommunes
ansatte feiret før-jul
i kantinen til
Jostedal-anlegget.

takt mellom ham og de mange som arbeider på anlegg og ved driftssentraler
og på at en aktiv informasjonsvirksomhet skal gjøre avstanden mindre enn
den er i dag.
De sender nok også en tanke til det
nye styret, og spesielt til de to som skal
representere de ansatte. Vil deres representanter tilføre styret deres verdifulle innsikt, og vil de påta seg det ansvar og de forpliktelser som hører til
styrevervet. Her hersker det nok ikke
megen tvil! For vel 100 år siden ble
landets første elektriske anlegg satt i
drift, og den rivende utviklingsom vårt
land senere har opplevd, hadde ikke
vært mulig uten elektrisk energi. Dette
tenker de også på. Og så Samlaplan da.
En plan som skal regulere utbyggingen
av vannkraft i Norge. Kanskjelurer de
litt på hvorfor sinnene så lett kommer i
kok når det blir snakk om utbygging av
vannkraft. Er årsaken, eller litt av årsaken, til denne negative holdningen å
finne i at folk flest ikke vet hvor mye
arbeid som blir gjort for at naturinngrepene skal bli minst mulig etter en
vannkraftutbygging? Alleer vi vel glad
i den vakre natur som er vårt felleseie!
Den nordøstlige brisen her oppe i
fjellheimen leder tankene til Sverige
og Finland. Disse land må ty til kjernekraft for å skaffe nok energi. Det bygges store overføringslinjer mot Norge
beregnet på eksport når behovet melder seg. Er ikke dette et utslag av Ola
Nordmanns dobbeltmoral? Kjernekraft
vil vi ikke ha, men vi har ikke betenkeligheter når det gjelder å kjøpe elektrisk energi produsert ved kjernekraftanlegg i våre naboland.
Vel, det er på tide å komme seg ned
i tykkere luftlag igjen. De fire rundt juletreet er forlengst på plass i sitt daglige arbeid. Deres ønske om et riktig
godt nytt år stiller krav til oss alle.
Per loranger

nene å dømme ble orienteringen godt
mottatt, noe som i høy grad skyldes et
stort behov for informasjon om hva de
nye naboene egentlig holder på med.
Måtte dette friste til gjentakelse!
Per Joranger

FOSSEKALLENNR. 1-2-86

45

ORDETER FRITT

Frem for effi
visering av li
behandlinge
Per E. Faugli, NAVF- Faglig utv

Vi må tenke fremover!
Omorganiseringen av NVEmed utskillelse av Statskraftverkeneer ikke noen
enkel oppgave. Jeg vet at organisasjonsarbeidet i det nye Statkraft nå er
kommet til fase 2, men fra min skueplass som forholdsvis upåvirket vanlig
statsansatt, ser det ut til at det allerede
nå er nødvendig å tenke på fase 3.
Det er særlig tre forhold jeg er opptatt av, som ikke synes ivaretatt hittil i
arbeidet med den nye organisasjonen.
For det første gjelder det en ytterligere
forsterkning av de avdelinger i Statkraft som allerede er etablert eller
planlagt, for det andre behovet for nye
avdelinger, og sist, men ikke minst —
behovet for flere kategorier stillinger.
Ved en forsterkning av etablerte og
planlagte avdelinger synes avdelingen
for eksterne oppdrag å skille seg ut,
spesielt med hensyn til oppdrag i utlandet. I 1950- og 1960-årene var det
sikkert riktig å satse på gjenreisning og
industrialisering her hjemme. Nå er
det imidlertid etter min mening på høy
tid at Norge melder seg inn i det gode
internasjonale selskap om ikke landet
skal bli akterutseilt også på energisektoren. Det er ikke lenger «upassende»
at statsbedrifter engasjerer seg utenlands, for eksempel med konsulenttjenester. Tenk bare på Statoils økende
aktivitet! I andre land har man for
lengst innsett verdien av statlig engasjement utenlands på kraftsektoren.
Her er det nok å nevne vårt nærmeste
naboland Sverige,og et fremgangsrikt
land under fjernere himmelstrok, nemlig Australia.I Sverigehar man etablert
bedriften Swed Power, der det statlige
Vattenfall sitter med 51% av eierinteressene, mens 49% er på private hender. Omsetningen i 1982 var på fire
millioner kroner, i dag er den økt til vel
50 millioner kroner!
I den australske delstaten New South
Wales finnes et annet godt eksempel
på hva staten kan oppnå ved at man
tenker i nye baner. Da det sto igjen én
fjerdedel av det store statlige vannkraftprosjektet Snowy Mountain, dan46
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net man firmaet SnowyMountain Consultans. I dag har dette firmaet oppdrag i forbindelse med vannkraftutbygging i hele Sydøst-Asia,i Stillehavsområdet og også andre steder i verden.
Det nye Statkraft bor i denne forbindelse sannelig ha mye å bidra med,
ikke bare i utviklingsland, men også i
land som nå nærmer seg vårt eget industrialiserte lands nivå.
For å opprettholde og videreutvikle
Statskraftverkenes ekspertise og gode
renommé på kraftsektoren både innen- og utenlands, er det imidlertid etter min oppfatning nødvendig at vi
satser sterkt på forskning, både når det
gjelder vår tradisjonsrike vannkraft og
med hensyn til alternative energikilder. Hvorvidtde etablerte og planlagte
avdelinger i Statkraft vil være rustet til
å ta seg av disse viktige oppgaver, står
for meg noe uklart. Hvis ikke, mener
jeg vår bedrift allerede nå må være
innstilt på å utvide antallet avdelinger,
slikat vi ikke mister terreng i forhold til
våre konkurrenter.
Likeviktig som nye avdelinger synes
imidlertid behovet for nye stillingskategorier å være. Det samfunn vi lever
er blitt atskillig mer komplisert. Miljøog naturvernsaker øker i antall, mens
tallet på nye tradisjonelle utbyggingsprosjekter går tilbake. Når nå Statskraftverkene skilles ut fra moderorganisasjonen NVEog bedriften kanskje
står overfor et sterkere engasjement i
utlandet, må vi sørge for at organisasjonen står frem som troverdig og slagkraftig. Dette betinger egen ekspertise
innen de fleste disipliner, og da trenger vi fagfolk på en del nye felter. Jeg
tenker da på fagområder som naturgeografi, kulturgeografi, samfunnsvitenskap, landskapsarkitektur, arkeologi og sosialantropologi. Og skal vi
lykkes med å markedsføre vår bedrift
innen- og utenlands, trenger vi rådgivere innen informasjon som har kunnskaper som går langt utover det tekniske.
John Hysjulien

I forbindelse med den noe stramme
kraftbalanse vi må regne med i årene
som kommer, er søkelysetved flere anledninger blitt rettet mot saksbehandlingen av konsesjonssøknader. For å
dekke vårt økende kraftbehov frem
mot årtusenskiftet hevder mange at vi
må få frem en rekke konsesjonssøknader for utbygging av vannkraft på rekordtid. Prosjekter som Verneplanene,
Samlet plan for gjenværende vassdrag
og K-prosjektet1)viser at det innen
statsforvaltningen arbeides intenst for
å effektivisere konsesjonsbehandlingen. Hvordan kan vi skjære ned på
medgått tid og arbeidsmengde når det
gjelder disse viktige sakene? Personlig
er jeg opptatt av at de nødvendige faglige utredninger bør planlegges bedre,
for dermed å spare tid når de styrende
organer skal behandle sakene.
Utredninger innen de såkalte verdiog vernerelaterte fag, spesielt naturvitenskap, kulturminnevern, landskapsarkitektur, friluftslivog forhold knyttet
til fiske og vilt må nødvendigvis ta tid.
Manglende forståelse for dette blant
planleggerne er ofte en belastning for
dem som har ansvaret for slike utredninger, og et bredere tverrfaglig samarbeid vil bare av den grunn være å anbefale.
Verdi- og vernerelaterte fag er som
kjent typiske feltfag, det vil si fag der
nødvendige grunnlagsdata er samlet
inn i felten. Innsamlingen av slike data
foregår i sommerhalvåret, og når planleggerne tror at eventuelle rapporter
kan være klare i september, må de
nødvendigvis bli skuffet. Et utredningsarbeid innebærer for det forste
innsamling av data, deretter en grundig bearbeidelse av de samme data.
Bearbeidelsen må selvsagt foregå etter
innsamlingen, noe som utelukker at
rapport kan foreligge så tidlig som i
september. Dersom det dreier seg om
1) Konsekvenserved
vassdragsreguleringer. Prosjektom
faglig og administrativ samordning
innen Miljøverndepartementets
ansvarsområde.
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'&1spesiell sak hvor alle krefter settes
inn, kan det kanskje lykkes.Som oftest
er det imidlertid slik at flere eller til og
med mange saker må parallellkjøres.
Det er under arbeid med de faglige
utredninger man legger grunnlaget
for en konsesjonssøknad.Denne fasen
er derfor den viktigste når det gjelder
faglige innspill. Planleggeren legger
dessuten her grunnlaget for hvor effektiv saksbehandlingen skal bli, idet
man ved tverrfaglige drøftelser allerede på dette stadium, baner veg for
enkel og grei saksbehandling videre.
Noe som selvsagt vil føre til verdifull
tidsbesparelse.
Skal et utredningsarbeid innen det
felt det her er snakk om, bli effektivt
både med hensyn til økonomi, faglig
innhold og ansvarlige konsekvensanalyser, er det klart at man må utnytte de
få, seriøse fagmiljøene vi har, maksimalt. Etter mitt skjønn er det imidlertid også en betingelse at det foreligger
en fast tidsplan for hele utredningsfasen, og jeg har derfor satt opp et forslag som jeg mener bør kunne anbefales. Forslagtil tidsplan for utarbeidelse
av konsesjonssøknader om utbygging
av vassdrag:
I forbindelse med det faglige utredningsarbeidet knyttet til konsesjonssøknader om utbygging av vassdrag
har det i den senere tid oppstått et
klart behov for geologiske, kvartærgeologiske, geomorfologiske og vegetasjonsmessige kart og skisser. Slike
kart og skisser vil ikke nødvendigvis
kreve omfattende feltarbeid, og produksjonen av disse bør derfor kunne
startes allerde før man i henhold til
Vassdragsreguleringslovens § 4a sender melding om hva konsesjonssøknaden skal inneholde.
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Første høst benyttes til planlegging
av feltarbeidet samt eventuelle tverrfaglige befaringer i det aktuelle området. I saker av en viss størrelse bør man
kalkulere med to feltsesonger. Når planene for feltarbeidet foreligger, bør tiden frem til første feltsesong brukes til
å utarbeide et opplegg for tverrfaglig
samarbeid. Den tid man får til rådighet
til dette formål, avhenger av sakens
natur. Feltsesongen for viltsektoren
starter for eksempel allerede i februar.
Ved at feltarbeidet er planlagt og
kjent for alle involverte parter på dette
tidspunkt, skulle mulighetene for dobbeltarbeid være minimalisert.
Man bør ta sikte på å starte innsamlingen av data for de fleste fagfelt allerede i første feltsesong.
Påfølgende høst, vinter og vår brukes til kontaktmøter mellom de involverte parter. I den dialog som her skal
finne sted mellom planleggere, representanter for forvaltningen og faglige
konsulenter, er åpenhet viktig. Alle
momenter som kan ha betydning for
saken må frem, og de må få betydning
for utformingen av konsesjonssøknaden.
I samme periode planlegges også
neste feltsesong. Følgerman den praksis som er vanlig i vassdragssaker, er
dette siste sesong for feltarbeid.

foretatt endringer i den tekniske planen som kan føre til at nye områder utsettes for inngrep eller at planlagte
inngrep utgår.
Høsten etter annen feltsesong er det
tid for endelig bearbeidelse av alt feltmaterialet. Rapportene sluttføres.
Man kan ikke forvente at alle fagrapporter med dertil hørende "forståelig»
sammendrag skal foreligge innen årskiftet. Tidkrevendeanalyser kan føre til
at enkelte rapporter først foreligger på
ettervinteren. Mangel på kapasitet kan
også gi slike utslag.
Selvom ikke alle fagrapporter foreligger høst og vinter i utredningsarbeidets annet år, bør man i denne perioden utarbeide aktuelle tverrfaglige
sammendrag.
Hviskontakten mellom partene hele tiden har vært god, vil man når alt fagmateriell er fremkommet på ettervinteren, vite med sikkerhet:
At aktuelle konsekvensanalyser er
fremskaffet.
At man i forvaltningen har fått frem
det fagmaterialet man har behov for til
sine vurderinger.
At konsesjonssøknaden tilfredsstiller konsesjonsmyndigheteneskrav.

At behovet for tilleggsundersøkelFellesmaterialesom for eksempel fi- ser er minimale.
gurer og innledende kapitler til rapAt grunnlaget for en forholdsvis
Melding om hva konsesjonssøkna- porter utarbeides før siste feltsesong.
ukomplisert videre saksbehandling er
den skal inneholde (Vassdragsreguleringslovens § 4a) bør foreligge tidlig,
Feltsesong gjennomføres etter de lagt.
helst på høstparten under utrednings- planer man er blitt enige om. Dersom
At planleggeren kan fremme et proarbeidets første år. Grunnlagsmate- det blir foretatt endringer i planene,
riale i form av de kart og skisser som er må alle involverte parter informeres. sjekt der man har tatt hensyn til ulike
Dette er spesielt viktig dersom det blir interesser og verdier.
nevnt foran, produseres.
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The rightchoice.

saks og
Rettetast
presse-etikk
Replikktil ErikRæstad
I et innlegg om Rjukanflommeni 1927
i nr. 8/1985 skriver Erik Ræstad blant
annet: «Jeg synes Fossekallen burde
underbygge sin påstand om at både
Rjukan og Notodden og andre byer nedenfor ville gått med i løpet hvis ikke
Møsvannsdammen hadde vært der.
Det er sterk kost i et angivelig seriøst
fagtidsskrift.»
Han påpeker også at en sjekk av
NVEs «Vannstandsiaktagelser for
1927» gir et mindre dramatisk og mer
korrekt bilde av flommen enn John
Freys øyenvitneberetning, som er nedskrevet 35 år etter flommen. Han har
sannsynligvisrett i det. Men før hr. Ræstad beskylder Fossekallensmedarbeidere for overdrivelser, burde han ha
lest Fossekallenlitt nøyere, særlig bladhodet.
Der heter det nemlig: «Synspunkteri
artikler og innlegg står for forfatterens
regning og representerer ikke nødvendigvis etatens eller bladstyrets syn.»
Da bladstyret besluttet å markere
Fossekallens 30 års jubileum med å
trykke opp «aktuelt» stoff fra bladets
første år, ble utvalget helt overlatt mitt
skjønn. Jeg har prøvet å sakse et så variert stoff som mulig. — Men jeg har
bare brukt saks. Selv om jeg hadde
vært sakkyndig nok til å ta hydrologer
og ingeniører i faglige feil, ville det
aldri falt meg inn å rette uten i samråd
med forfatteren. En annen praksis ville
etter mitt skjønn være utillatelig —
særlig i et seriøst tidsskrift.
Jeg vet ikke om Fossekallensdaværende redaktør (på deltid) konfererte

med John Frey i 1962 — jeg hadde i
hvert fall ingen mulighet til å gjøre
det. Det jeg kan si med sikkerhert, er at
det ikke kom noen motinnlegg i 1962,
og Fossekallenvar et debattorgan den
gang som i dag.
På et punkt må jeg gi Ræstad rett.
Den setningen han siterer er uklar. Det
skyldes at prentesvarten har vært ute
med saks han også.
Den skulle hete: «Aten dam holder,
selv under påkjenninger som selv ikke
den mest pessimistiskeingeniør hadde
regnet med, kan knapt regnes som en
nyhet.»
Jeg ville ellers være interessert i redaktørens syn på eventuelt å skulle
kontrollere at samtlige opplysninger
som bringes i artikler og innlegg i Fossekallen er korrekte.

Velger man den fremgansmåten jeg
her har skissert, vil det faglige grunnlagsarbeidet med en konsesjonssøknad
strekke seg over to og et halvt år.
I forbindelse med mindre omfattende saker, kan énfeltsesong være tilstrekkelig. Spørsmålet må imidlertid
vurderes fra sak til sak, for de kompliserte natur- og landskapsforhold vi arbeider under, utelukke faste og klare
regler på dette punkt. Etter mitt

planforslag vil det være gunstig å
kunngjøre innholdet av konsesjonssøknaden (Vassdragsreguleringsloven §
4a) i juli eller august, eventuelt tidlig i
september. Ulike fagmiljøer, høringsorganer og myndigheter vil da da få
fem til syv måneder å arbeide på før
første feltsesong.
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Anne Christophersen
Artikler som skal publiseres i Fossekallen, kontroll-leses i fagavdelingene
dersom redaksjonen ikke har faglig
kompetanse til å vurdere innholdet.
Når det, som i dette tilfellet, er snakk
om sitater, vil det være direkte galt å
foreta rettelser, og det faglige innholdet blir derfor ikke kontrollert.
At redaksjonsmedarbeidere skulle
foreta slike kontroller som Ræstad skisserer, finner jeg uhørt. I Fossekallenvil
det dessuten være praktisk ugjennomførlig, idet redaksjonen bare har to
medarbeidere.
Med dette anses diskusjonen for avsluttet.
Mette Kjeldsberg

Enkelte punkter i mitt planforslag vil
kreve noe mer arbeid enn tidligere, for

Gratulerer
Statkraft!
Jeg vil gratulere Statkraft med vel gjennomført omorganisering så langt.
Statkrafts nye ansikt utad som skal
pryde brevark, trykksaker samt vimpler og jakkenåler skal vi være fornøyd
med. Ikke alle organisasjoner er så heldige å ha en logo som i farge, form og
design er så forbausende lik den som
tilhører et av verdens største selskap
innen elektronikk og telekommunikasjon, AT&T(AmericanTelephone &Telegraph Company).
HallvardHammer, EB

Et stridens
eple?
Også andre har reagert på utformingen av Statkrafts nye emblem. Fra mekanisk verksted ved Nore-verkene har
vi fått oversendt følgende kommentar:
«Oversender vedlagte bilde og kaster
ballen over for sakkyndig uttalelse fra
«Harsett det før-gruppa».
Red.

eksempel utarbeidelsen av aktuelle
kart og skisser på et tidlig tidspunkt i
prosessen. Den mertid dette kan synes
å medføre, blir imidlertid med letthet
tjent inn når konsesjonssøknaden skal
behandles videre. Ved at alle involverte parter er gjort kjent med saken
og dens konsekvenser,vil det være duket for en virkelig effektiv konsesjonsa
behandling.

Stor-ofsen

Havbruk

Østmo, A.: Stor-ofsen 1789. Oversikts- Norges nye kystnæring skal hete havregisteret. Ski1985.
bruk, ifølge politikerne. De mest optimistiske meldinger går ut på at denne
næringen ved århundreskiftet skal sysBøker om flomkatastrofer er sjelden selsette 100 000 personer. Det er provare her i landet. Det var derfor med duksjon av laks og regnbueørret som
en viss spenning vi åpnet en liten skal skape en slikutrolig vekst og ettertrykksak i A-5 format på 56 sider. Vas- spørsel fra mange land. Man regner
keseddelen sa oss blant annet: «Det er med at produksjonen innen 1990 vil
utkommet en ny bok om Stor-ofsen passere 80 000 tonn. Interessen for å
1789. Det nye i denne boken er at den være med på dette eventyret, som det
beskriver de værforhold som ledet opp gjerne kalles, er enorm. Myndighetene
til storflommen i juli 1789. Værkartene er derfor kommet med flere reguleriner rekonstruert av engelske meteorolo- ger, og det er innført konsesjonsordger på basis av mer eller mindre syste- ninger før man kan starte produksjon.
matiske værobservasjoner på forskjelBoka Havbruk er en artikkelsamling
lige steder i Europa på den tiden, ved som nylig er utkommet på Universilæresteder, i klostre osv.
tetsforlaget. Bodø Sparebanks fond til
Studier viser at det var et lignende fremme for Nordlands næringsliv utopplegg til storflom en ukes tid før, lyste i sommer en prisoppgave om havmen at værlaget endret seg i siste øye- bruk. De tre prisbelønte besvarelsene
blikk og det hele gled over. Det viser at publiseres i denne boka.
Nåværende industriminister Petter
plassering av lavtrykk og høytrykk
over Nord-Europavar omtrent som ved Thomassen vant førstepris, og han
storflommen i 1966 og -67, selv om de kalte sin besvarelse: Mulighetenes næto sistnevnte særlig var utpreget vår- ring.
Politikeren Thomassen går til felts
flommer.
Boken er skrevet av Arne Østmo, en mot den reguleringsiver myndighesivilingeniør som har arbeidet med tene viser, som bremser en sunn utvikvannkraft i Glomma og Lågen i en ling innen næringen. Videre angriper
mannsalder, og han har også studert han dem som mener Nord-Norge er
meteorologi.»
ugunstigere stillet enn landet for øvrig
Som de fleste kjenner til, var Stor- når det gjelder denne nærings fremtid.
ofsen en av de verste naturkatastrofer Han sier endog at «forholdeneer bedre
vi har hatt her i landet. Voldsomme enn mange andre steder». En erfaren
oversvømmelser og ras ødela livs- fiskeoppdretter vil nok se annerledes
grunnlaget for befolkningen i store de- på dette. Fiskeoppdrett nordpå, særlig
ler av Gudbrandsdalen og Østerdalen. nord for Vestfjorden,krever dyrere løsBeretningene forteller at bortimot 70 ninger og innebærer oftest større usikmennesker omkom, «heriikke medreg- kerhet.
net tjenestefolk og veifarende», som
De to andre artiklene i boka er skredet skal ha vært nevnt i en beskrivelse. vet av forskere. Annenpris ble vunnet
Det står lite om katastrofeomfanget i av Abraham Hallenstvedt, Bjørn HerØstmos hefte, bortsett fra et utdrag av soug og Petter Holm, alle knyttet til
W. Sommerfeldts hovedfagsavhand- Universitetet i Tromsø. Deres bidrag er
ling fra 1972. Østmo holder seg i det i boka kalt: Norsk oppdrettsnæring —
vesentlige til de meteorologiske obser- organisering for vekst. Særlig interesvasjoner som han har funnet fram til i sant er deres innlegg om hva som kan
flere publikasjoner. Værkartene i hef- gjøres med de nord-norske «flaskehaltet viser i grove trekk hvordan værfor- ser». De drofter hvorfor Nord-Norge
holdene var i Nord-Europai juli 1789. kommer dårligst ut i konkurransen, og
Selv om kartene er mangefulle etter presenterer ulike framtidige modeller.
dagens målestokk, gir de verdifulle
Tredjepris ble vunnet av Trond
opplysninger om situasjoner som kan Bjørndal og Kjell Salvanes for artikkeføre til store flomkatastrofer i Norge. len: Norskoppdrettsnæring og konkurSlike opplysninger kan kanskje hjelpe ranseevne. En vurdering av konsevåre hydrologer i bestrebelsene på å gi sjonsordninga. Forfatterne arbeider
best mulig prognoser for nye storflom- ved Norges Handelshøyskolei Bergen.
mer i Glomma og Lågen.
De vurderer oppdrettsnæringen som
en del av hele fiskerinæringen. Samfunnet må ha samme målsetting for
Bård Andersen
fiskeoppdrett som det har for våre tradisjonelle fiskerier,hevder de.
Samlet gir boka god og bred innføring i vår nye næring, havbruk eller ak-

Stabilisering
av energiforbruket
Dahle, E. m.fl., Gruppen for Ressursstudier: Energiforbruket. Fra vekst til
Universitetsforlaget.
stabilisering?
Oslo 1985. 110 s. Pris:kr. 97, —.
Energiforbruket har økt enormt i den
industrialiserte del av verden i moderne tid. ForNorgesvedkommende er
det tale om en åttedobling av det registrerte energiforbruket fra århundreskiftet frem til i dag. Veksten har vært
spesielt sterk etter krigen.
Denne utvikling har lagt grunnlaget
for en velstandsutvikling uten sidestykke i vår historie. Ved århundreskiftet var vi ett av de fattigste folk i
Europa. De fleste levde nær eksistensminimum og utvandringen til Amerika, som da var på sitt høyeste, vitner
om at kampen for tilværelsen var hard
i vårt land. I dag har maskinene, drevet
av vannkraft, olje og kull, erstattet
blodslitet, og folk flest har fått levekår
som man tidligere bare kunne
drømme om.
Men velstandsutviklingen har også
hatt sine skyggesider. Det stadig
økende energiforbruket er blitt en stor
belastning for vårt naturmiljø. Spesielt
gjelder dette forurensningen av atmosfæren ved forbrenning av olje og kull.
Luftforurensning fører til fiskedød i
Sør-Norge og til helseproblemer i
byene. Globalt sett er det i dette århundre registrert et økende CO2innhold i atmosfæren som på sikt kan
endre klimaforholdene på vår klode i
ugunstig retning. Det er tegn som tyder på at denne utvikling nå løper raskere enn tidligere antatt. De fossile
brensler er begrenset, og bør av hensyn til våre etterkommere brukes med
måte.
Vannkraft og atomkraft er riktignok
fri for luftforurensning, men på grunn
av skadevirkningene av vassdragsregulering og potensiell strålingsfare forbundet med kjernereaktorer, har disse
energiformer møtt sterk motstand.

vakultur. Problemene belyses fra faglige og politiske synsvinkler.Boka koster kr. 145, og vil for mange kunne gi
nyttige opplysninger og ideer.
Ove Johansen
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Mange hevder derfor at skadevirkningene ved økt energiproduksjon og
-forbruk nå for de fleste oppveier nytteverdien av økt levestandard. Norges
Naturvernforbund foreslo allerde i
1973 at veksten i det norske energiforbruket gradvis skulle nedtrappes til
null fram mot 1990. Forslaget fikk
tverrpolitisk støtte. Mot slutten av
1970-tallet hadde alle de største politiske partier i landet programfestet
målsettingen om stabilisering av energiforbruket. I St.meld.nr. 54 (1979-80)
Norges framtidige energiforbruk og
produksjon, ble forslaget droftet og
det ble lovet utredning av spørsmålet
og presentasjon av resultatene i en senere melding til Stortinget.
Olje- og energidepartementet ga
Gruppen for Ressursstudier, underlagt
NTNF,oppdrag om å utrede,stabiliseringsforslaget nærmere. Prosjektet ble
ledet av en styringsgruppe med representanter fra de politiske partier på
Stortinget og fra flere av de store næringsorganisasjoner. Resultatene fra
utredningene presenteres i popularisert form i boken: Energiforbruket.Fra
vekst til stabilisering? I boken forsøker
man å svare på fire spørsmål:
Hva menes med å stabilisere energiforbruket?
Hvorfor stabilisere energiforbruket?
Hvordan stabilisere energiforbruket?
Hva blir konsekvensene av et stabilisert energiforbruk?
De viktigste argumentene for å stabilisere energiforbruket er nevnt innledningsvis. Svaret på spørsmål 1 avhenger av hvilken relativ vekt man legger
på disse argumentene. En svakhet ved
fremstillingen er etter min oppfatning
at man i boken ikke skiller mellom fornybar (vannkraft, solenergi, bioenergi
etc) og ikke-fornybar (fossilebrensler)
energi. Dersom man legger et globalt
perspektiv til grunn, bør både ressurshensyn og miljohensyn etter min mening tilsi at bruken av lagerressursene
olje og kull reduseres mest mulig og erstattes med fornybare energiformer.
Den såkalte «drivhuseffekten»som
er en direkte konsekvens av bruk av
olje og kull, mener man nå kan føre til
store endringer i levevilkårene for
mennesker og dyr på jorden. Denne
burde derfor tillegges langt større vekt
enn ulempene ved for eksempel vannkraftutbygging. Gruppen for ressurs50
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studier har imidlertid likestilletalle energiformer i stabiliseringsmålsettingen.
Et annet spørsmål som droftes, er
hvilket «snitt i energiflyten» som bør
stabiliseres. Det enkleste hadde vært å
stabilisere uttaket av primærenergi,
det vil si stanse vannkraftutbyggingen,
og sette et fast produksjonstak på oljeutvinningen med en fast eksportandel. Et slikt opplegg ville imidlertid
være upraktisk fordi forbruket i praksis
måtte begrenses ved rasjonering, som
er økonomisk ineffektivt.
Et annet alternativ er å stabilisere tilgangen av energibærere som omsettes
i det norske energimarkedet. Denne
såkalte tilførte energi har vi et godt
statistisk grunnlag for å måle. Mye av
denne energien medgår til å produsere
varer og tjenester som eksporteres. På
den annen side er cirka halvparten av
varer og tjenester som konsumeres i
Norge importert, og energiforbruket
forbundet med denne import registreres ikke i Norge. Det mest logiske
ville være å stabilisere det energiforbruk som medgår til produksjon av alle
varer og tjenester som konsumeres i
Norge. Dette er forfatterne også enige
i. Av praktiske årsaker har man imidlertid valgt å utrede mulighetene for
stabilisering av energiomsetningen til
brukere innenlands. Dette vil ikke føre
til at norske konsumenter bidrar til stabilisering av energiforbruket i global
sammenheng. Men hensynet til vår
særnorske energidebatt blir jo ivaretatt. Den viktigste faktor her er som
kjent vannkraftutbyggingen.
I boken omtales to hovedscenarier
for stabilisering. Ved det ene, det mest
pragmatiske, antar man at miljø- og
ressursproblemene forbundet med energiforbruket, kan løses på lengre sikt,
for eksempel ved renseteknologi og
overgang til fornybare energikilder.
Det er derfor bare aktuelt å stabilisere
energiforbruket midlertidig inntil problemene er løst. Ved det andre scenariet antas det at energiforbruket skal
stabiliseres permanent. Bak en slik
målsetting finner vi ideologier om at vi
bør stabilisere ikke bare energiforbruket, men også produksjon og forbruk
av varer og tjenester generelt. Konsekvensene av å gjennomføre denne
siste målsetting blir selvfølgeliglangt
mer omfattende enn den første.
Energi har hittil vært sett på som et
virkemiddel til å oppnå andre, overordnede økonomiske målsettinger
som for eksempel størst mulig økonomisk vekst og sysselsetting. Målsettingen om stabilisering av energiforbruket vil i mange henseende komme i
konflikt med økonomiske målsettinger
generelt. I boken droftes strategier og
virkemidler for å realisere en stabilise-

ring av energiforbruket med færrest
mulig uheldige konsekvenser for den
økonomiske vekst. Som tre hovedstrategier nevnes:
Teknologisk utvikling og opprustning for å effektiviseredagens energiforbruk (Enøk)
—Strukturendring i produksjonsapparatet med overgang til mindre energiintensiv produksjon
Nedtrapping av aktivitetsnivået,
blant annet ved reduksjon av arbeidstiden til seks timers dag.
Den sistnevnte strategi vil få størst
konsekvens for økonomien, og vil følgelig være mest kontroversiell.
Overgang til mindre energiintensiv
produksjon, blant annet ved nedbygging av kraftintensiv industri, vil fjerne
noen av de viktigste komparative fordeler norsk industri har i konkurransen
om verdensmarkedet. Dette må vi derfor betale for i form av lavere vekst og
sysselsetting, i alle fall midlertidig. A
overlate produksjonen av energitunge
varer til utlandet vil dessuten bli vanskelig å forklare for våre handelspartnere, som stort sett er i en langt ugunstigere energisituasjon enn oss. Miljøpåvirkningene av energiproduksjon og
-forbruk er dessuten stort sett større i
andre industriland.
Utvikling av ny teknologi for å utnytte energien bedre og opprusting av
eldre energianlegg (Enøk)kan være en
meget lønnsom aktivitet som vi bør
gjennomføre i alle fall. I den senere tid
er det gjennomført flere demonstrasjonsprosjekter der man kan vise til
meget gode økonomiske resultater. En
opptrapping av denne aktiviteten vil
derfor virke positivt også på den økonomiske vekst.
Bokens siste del inneholder konsekvensanalyser for de mest aktuelle tiltak når det gjelder stabilisering av energiforbruket. Fire scenarier er analysert med forutsetninger om høy og lav
økonomisk vekst og målsetting om
midlertidig og permanent stabilisering
av energiforbruket. Den såkalte
MSG-modellen,som er en omfattende
ekonometrisk likevekstmodell, er
brukt i konsekvensberegningene. Modellen er brukt temmelig ukritisk. Den
gir en sterkt forenklet fremstilling av
sammenhenger i vår økonomi gjennom de siste 15-20 år, det vil si en periode med sterk og vedvarende vekst i
økonomisk aktivitet og i energiforbruket. Man anslår visse trender for fremtiden, for eksempel utvikling av teknologi og utenriksøkonomi.
Ved hjelp av modellen er det gjort
konsekvensberegninger frem til år

Elektro-vals
Fra en av våre ivrige pensjonister har
Fossekallenfått tilsendt dette musikalske innslag i vår elektriske hverdag.
Valsen er komponert av en kjent spillemann fra Lågendalen, Martin Kjeldsen
Kalleberg (1844-1924).Om Kalleberg
sies det at han hadde usedvanlige musikalske anlegg, og at han tidlig begynte å komponere. Han var mester
for mange hundre dansemelodier, og
et særpreg var at de ofte var laget over
et motiv — så også Elektrovals.
Hvordan Kalleberg egentlig fikk inspirasjon til Elektrovalsen,er noe usikkert. Vår innsender, Sigurd E. Hysjulien, mener komponisten ble begeistret av elektrifiseringen av hjembygda
Lærdal,mens det i Vestfoldbokaopplyses at Kalleberg laget valsen den gang
han var vaktmester under byggingen
på Kongsberg og hørte duren fra fossen og turbinene.
Det samme kan det vel være, for
vann og kraft er det i alle fall i disse feiende valsetakter.
MK
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Da fantes der Piger til

2020. Resultatene presenteres uten ve- et stabilt energiforbruk, betyr å begi
sentlige reservasjoner. Avsnittet gir seg inn i ukjent terreng. Det finnes
derfor inntrykk av at konsekvenseneav praktisk talt ingen erfaringer å bygge
de til dels drastiske inngrep i norsk på.» Konsekvensanalysene i bokens
økonomi som forutsettes, lar seg kvan- siste del gir et annet inntrykk.
tifisere med noen grad av sikkerhet.
Bokens viktigste bidrag til debatten
Dette er misvisende. Modellen som er om stabilsering av energiforbruket er
brukt, kan i beste fall gi indikasjoner på en systematisk gjennomgang av de
fremtidig utvikling dersom veksten muligheter og virkemidler som er akfortsetter omtrent som tidligere. Resul- tuelle. Den er velskrevet og lettlest og
tatene bør behandles med en god por- anbefales for alle som ønsker å ta
sjon skepsis. Forfatterne erkjenner standpunkt til spørsmålet.
dette når de i forordet skriver: «A forsøke å styre samfunnsutviklingen mot
Eivind Kindingstad
Energidirektoratet

Kvinnetiåret er snart gått over i historien. Noen stor suksesser det ikke blitt.
Ikke er vi kvinner blitt klokere, ei heller
mer ettertraktet av menn. Hvorforikke
da lytte til hva en prestefrue forkynte
for snart hundre år siden. I forordet til
sin husholdningsbok har hun sine
sterke meninger om hvordan Piger og
Husmodre skulle være:
«En Husmoders eller Husbestyrerindes Pligter er mange; men med Gud for
Øie og med freidigt Mod vil Husstellet
nok lykkesfor dem. Arbeidet i Huset er
en Ære, naar det blir udført paa en
samvittighedsfuld og nyttig Maade, og
Veien til Lykke og Fremgang gaar
igjennem Flid og Udholdenhed parret
med Gudsfrykt.
Dette var i sannhet dype ord. Og når
vi nå ikke har klart helt å påkalle oss
mannens oppmerksomhet ved å gå
veien gjennom utdannelse og kvinnefrigjøring, skal vi kanskje heller prøve å
gå "kjøkkenveien».Også i den anledning har den høyaktige prestefrue
noen visdomsord:
«Kjøkkenet har i vor Tid faaet en
mere vidstrakt og høiere Betydning
end kun at være et Kogested,hvor der,
enten på en ofte meningsløs og uforFOSSEKALLENNR. 1-2-86
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standig Maade, sammensettes og laves
en Slags Føde kun for at stille Hungeren, eller hvor Retter skal laves, der paa
en behagelig, men ofte usund Maade
blot tilfredsstiller Smagen. Kjøkkenets
Hensigtsmessighed og Godhed bestaar
ikke blot at kunne skaffe tilveie en
Mængde gode Retter og kunstige Tillavninger, men i et riktigt Valg og Sammensætning af de Stoffe,som er uundgaaelig nødvendige for at underholde
Legemets Livsfunktioner.Men om det
riktige Forhold mellem de forskjellige
Næringsmidler, hvoraf LegemetsSundhed og Kraft,og dermed ogsaa hele livets Velfærdog Lykke,er afhengig, har
saa mange ikke det fjerneste Begreb.
Herfra skriver sig saamange Feil i Næring og Kosthold, eftersom de fleste
ikke vide, hvad Legemet tiltrænger, og
hvad der er nyttig og tjenligt for det. Af
samme Grund findes der saavel blandt
rige som fattige saamange baade
legemlig og aandelige svage.»
For så til slutt å vise Mannen i vårt liv

at vi har lært meget av denne vår fremragende prestefrue, skal vi komme
med et godt råd for at Han skal trives
enda bedre i hjemmets lune arne:
«Lopper fjernes ved at vaske alle
Sprækker med kogende Vand, hvori er
oppløst Salt,Vitriolog Salmiak,ligesaa
ved at strø med Insektpulver. Naar
man lægger Planten Chrysanthemune
lecanthemum i Sengen eller smører
med et Afkogaf samme rundt om, hvor
man synes de mest huserer, forsvinder
de. Stor Renlighed, saa aldrig Støv og
Smuds blir liggende nogetsteds, hjælper meget, da de lægger sine Æg i Støvet.» Gakkhjem og gjør likesaa!
Etter at man forhåpentligvis har fått
loppene ut av sengen, er det kanskje
noen som har fått liggesår. Dette kan
kureres sådan:
«Smørdet ømme Legeme itide med
en blanding af Æggehvide og Cognac
(Potetesbrændevin eller simpelt Bræn-

En sørgelig historie!
Jeg hadde 12 flasker whisky i min kjeller. Imidlertid likte ikke min kone dette
mitt spritforråd, og ba meg helle alt
sammen i vasken. Da jeg ikke torde si
min kone imot, begynte jeg således
mitt vanskelige arbeid.
Jeg dro korken ut av den første flasken og helte innholdet i vasken med
unntak av et glass som jeg drakk opp.
Så dro jeg korken ut av den andre flasken, helte innholdet i vasken med unntak av et glass som jeg drakk opp. Deretter dro jeg ut korken av den tredje
flasken, helte ut et glass med unntak
av resten som jeg drakk opp. Så dro jeg
korken ut av den fjerde vasken, helte
flasken i glasset som jeg drakk opp. Siden dro jeg korken ut av det neste glasset, helte korken i flasken og dro ut
glasset. Deretter dro jeg korken ut av
flasken, helte vasken i flasken og satte
korken i glasset og helte whiskyen på
flasken. Da alle flaskene var tomme
stødde jeg huset med den ene hånden
og regnet flasker, korker og glass med
den andre. Det ble presis 29. Forå være
sikker i min sak regnet jeg en gang til.
Denne gangen ble det 74 igjen. Da huset passerte forbi meg regnet jeg det
hele om igjen - alle husene, flaskene og
vaskene med unntak av en kork som
jeg helte i huset og drakk av.
52

FOSSEKALLENNR. 1-2-86

devin maa ikke bruges på Saar). Dæk
derpaa med mykt, fint Papir. Er der
Kul, vaskes med Brændevin og Salt;
svier ubetydelig, men læger hurtig.
Aabne Saar læges hurtig med Brændevin og Salt.»
Da brennevinsprisen i Norge ikke tillater en sådan sløsing med nådegaver,
er det muligens nødvendig med en
utenlandsreise. Hvis man våger seg en
tur med danskebåten i vinterstormene,
har vår kjære allvitende prestefrue råd
for sjøsykeogså:
«FølgendeMiddel skal være ufeilbarligt. Kollodium og amerikansk Olje
blandes lige Vægt af hver Sort. Straks
man kommer ombord, indsmøres Brystet og Underlivet 3 Gange. Dette kan
gjentages Morgen og Aften. En forhøiet Varme, som hindrer Upasselighed frembringes straks.»
Ha en hyggelig tur og smør Han godt!
Aud Berg

Solide
medarbeidere
takker for
seg i Førde
Ved Forbygningsavdelingens Vestlandskontor (VFV),Førde i Sunnfjord,
gikk to verdifulle medarbeidere over i
pensjonistenes rekker siste høst.
Sjefingeniør Erik N. Bjørbæk var anleggsbestyrer og kontorleder fra 1953.
Han hadde utdannelse fra NTHog solid
anleggspraksis, men han visste neppe
hva han gikk til. Aret 1953 ble et av
våre verste flomår på Vestlandet, med
omfattende skader og hektisk aktivitet.
Og det stoppet ikke med det. Bjørbæk
har opplevd en lang rekke flomkatastrofer i sin regjeringstid. Både i Sogn
og Fjordane og i Møre og Romsdal har
elver og bekker krevd øyeblikkeliginnsats og ekstraordinære tiltak. Undersøkelser, planlegging og anleggsvirksomhet har ofte måttet foregå i oppjaget tempo, og viljen til bistand har nok
mange ganger oversteget bevilgningsrammene.
Etter utallige reiser har Bjørbæk
opparbeidet et detaljkjennskap til distriktet som har vært helt avgjørende
for saksbehandling og servicevirksomhet. Dessverre har han i forbindelse
med reisene mistet to gode medarbeidere, noe som ikke har gjort tjenesten
lettere for Bjørbæk. I de senere år har
han engasjert seg sterkt i store utbyggingstiltak, blant annet i Jostedal, for

Bjørbæk feller noen
tårer over
flomskadene i
Jostedal i 1979. Foto:
Bård Andersen.

at flomsikringen skulle bli ivaretatt
best mulig.
Blant funksjonærer og arbeidstakere
har Bjørbækvært en avholdt sjef og en
god administrator. Han har i høy grad
bidratt til å skape et aktivt arbeidsmiljø
både ved kontoret i Førde og ved de
mange flomsikringsanlegg rundt omkring i distriktet. Han har fått verdifulle medarbeidere og gode venner i
kommuner og institusjoner.
Bjørbækhar vært på spesialoppdrag
med flomsikring i Jugoslavia etter en
jordskjelvkatastrofe. Han har også
vært en aktiv støttespiller i Førde kom-

mune. Han hadde blant annet en stor
del av ansvaret for det landskjente kulturhuset i Førde.
Det er alltid beklagelig når en solid
fagmann . og god medarbeider må
takke for seg. Men Bjørbækhar sørget
for varige minnesmerker over alt i distriktet i form av nyttige sikringstiltak.
Vi takker for samarbeidet og håper at
han heretter kan slappe av ved sin relativt nye enebolig, selv når storflommene herjer som verst i distriktet.
Overingeniør Helge Bydal var veteran
på kontoret i Førde. Han startet i 1948,
etter en liten forsøksperiodei Vegvesenet. Han har fulgt kontoret helt fra det
holdt til på et trekkfullt rom i en privatleilighet til den nåværende tilværelse i
moderne lokaler i Førde.
Bydal har jobbet med alle slags målinger og undersøkelser i sommerhalvåret, med til dels kompliserte reiser til
alle deler av distriktet. Vinterhalvåret
gikk med til kontorarbeid, beregninger
og planlegging. Også han er blitt lom-mekjent i distriktet, og han har skaffet
seg tallrike gode venner blant grunneiere og andre interesserte. Han har bidratt til løsning av en rekke kompliserte forbyggings- og senkningstiltak.
Bydal bisto i mange år Hydrologiskavdeling med observasjoner og vannfø-

Bjørbæk (i midten) diskuterer planer for sikring
etter flom i Ørsta med oppsynsmann Sandal og
ingeniør Mettenes. Foto: Bård Andersen.
FOSSEKALLENNR. 1-2-86

53

NVEs personale
endringer november/desember 1985
Nytilsatte:
Bakka, Kåre Olav
Eriksen, Ernst
Eriksen, Torbjøm
Fagerli, Per
Grøgård, Ole Ø.
Helland, Verner
Herfjord, Torstein
Hjorteland, Reidun
Linseth, Per
Lorentsen, Einar H.
Nerleir, Lillian
Nyheim, Per Magnar
Nyheim, Rolf Magne
Opgård, Roy Inge
Rambø, Magne
Romtveit, Svein J.
Rusten, Jørgen
Stråbø, Oddgeir
Sveggen, Heidi
Thom, Ingrid
Vik, Arild

Maskinm.ass
Montasjeleder
Avdelingsingeniør
Spesialarbeider
Driftsarbeider
Maskinm.ass.
Overingeniør
Driftsarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Driftsarbeider
Spesialarbeider
Driftsarbeider
Maskinm.ass.
Fagarbeider
Fagarbeider
Ingeniør
Avdelingsingeniør
Tegner
Driftsarbeider
Ingeniør

Avansement, opprykk:
Cock, John G.
Dekko, Inger S.
Eriksen, Roald
Erlien, Arnfinn
Foss, Oddmund
Grindhaug, Arthur
Hallgren, Bjørn
Halvorsen, Synnøve
Indseth, Per-Alve
Karlsen, Karsten
Nordby, Martin
Nymo, Harald
Pedersen, Britt-Anne
Sveum, Bjørn

0011 Konsulent
0015 Kontorfullm.
0979 Oppsynsmann
0034 Overingeniør
0034 Overingeniør
0012 Førstekonsulent
0038 Tekniker
0009 Adm.sekretær
0991 Fagarbeider
0991 Fagarbeider
0036 Sjefingeniør
0997 Oppsynsmann
0009 Adm.sekretær
0998 Montasjeleder

Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Innset-verkene
Glomfjord-verkene
Hamangtrafo
Vestlands-verkene
VU
Vestlands-verkene
Aura-verkene
Glomfjord-verkene
Rana-verkene
Aura-verkene
Rødtrafo
Alta-verkene
Aura-verkene
Tokke-verkene
VFØ
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Rana-verkene
EE

ESF
PA
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
EKS
Jostedal-anlegget
EE
DD
Innset-verkene
Rana-verkene
EEP
Rana-verkene
Innset-verkene
Rana-verkene

Fratredelse med pensjon:
Aldestad, Elise
Bakkerud, Arne
Bergheim, Ola
Eriksen, Ingvart
Fossheim, Leif
Husby, Gunnar
Johansen, Hans Jørgen
Renå, Arne
Skjærvold, John Olav
Stenseth, Kåre
Sørli, Brynjulf
Tande, Arthur
Tungvåg, Svanhild
Wathne, Tørris

Konsulent
Maskinm.ass.
Fagarbeider
Oppsynsmann
Oppsynsmann
Maskinmester
Sjefingeniør
Montasjeleder
Oppsynsmann
Ledningsmester
Fagarbeider
Oppsynsmann
Førstektr.fullm.
Førstekonsulent

P1
Smestadtrafo
Aura-verkene
Tokke-verkene
AO-Hokksund
Aura-verkene
ET4
Aura-verkene
Ulla-Førre-anleggene
Østlandsoverføringene
Nore-verkene
AO-Bjerkvik
PA
PP

Oppsynsm.ass.
Avdelingsingeniør
Kontorsjef
Fagarbeider
Avdelingsingeniør
Konsulent
Avdelingsingeniør
Avdelingsingeniør
Oppsynsm.ass.
Avdelingsingeniør
Kontorfullmektig
Ingeniør
Avdelingsingeniør
Førstesekretær
Kontorassistent
Kontorassistent
Vaktmester
Avdelingsingeniør

Ulla-Førre-anleggene
EE
PP
Vestlands-verkene
Ulla-Førre-anleggene
VU
EEP
AO-Hokksund
Alta-anleggene
VHG
PA
EB
EB
PP
PA
Ulla-Førre-anleggene
AAA
DP

Fratredelse, annen:
Aas, Jens Arvid
Bjerke, Svein
Bjørnå, Kjell
Eriksen, Arne J.
Garen, Arne
Holmquist, Jan Fr.
Jenset, Frode
Johansen, Jan Arild
Kaupang, Pål
Lensnes, Tom
Moen, May Grete
Nøkleberg, Trond
Opseth, Trond
Otnes, Kari
Raad, Jorunn
Rød, Kjersti
Strøm, Morten
Zakariassen, Morten

Rettelse:
I siste nummer

av Fossekallenvar Ole Følling, spesialarbeider ved Rana-verkene, oppført under Fratredelse med
pensjon. Ole Føllinghar imidlertid bare midlertidig vært ute av arbeid, og han var tilbake i sin stilling 1/1 1986.

NVE's lokale representant. Dette har
han alltid gjort med sakkunnskap og
verdighet, og alltid på en måte som
etaten trygt kan vedkjenne seg.
I Namsen, Vefsna, Røssåga og andre
elver i området har Brygfjellog hans
folk med små bevilgninger utført arbeider som det vil stå respekt av hos
alle som har kjennskap til forholdene
langs vassdragene. Brygfjell er en
beskjeden mann som ikke skryter i utrengsmål. Blir han spurt, vil han kanskje nevne flomverkene ved VollGroftøya i Namsen, Overhalla kommune, som den største enkeltoppgaven han har hatt ansvaret for i Forbygningsavdelingen.

Nå har også Brygfjelltrukket seg tilbake fra aktivt arbeid i NVE.Han tilbringer det meste av sin pensjonisttilværelse i rekkehuset i Mo og i hytta i
Brygfjelldalen.
Skjebnen ville at både Singsaas og
Brygfjellmå innrette seg i pesjonisttilværelsen uten sine livsledsagere.Dette
er selvsagt for begge et stort savn. En
trøst må det likevelvære å kunne se tilbake på et aktivt og rikt familie-og yrkesliv.
Vi ønsker dem begge mange gode år
framover.
Einar Sæterbø

Kristen Brygfjell
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