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Tsjernobyl i våre hjerter
Hvi skrider Menneskeheden saa langsomt frem? undret Henrik Wergeland seg i sin ubendige higen etter fremskritt. Fra tid til annen går
det likevel litt for raskt, ser det ut til. Og fra tid til annen går det derfor også galt. Jeg tenker på Tsjernobyl.
I de siste ukene har angsten bredt seg i Nord-Europa og Skandinavia, så også i Norge. Vi trodde oss så sikre her på berget med vår
«renslige» vannkraft, men så viser det seg altså at selv relativt fjerne
naboer kan representere en trussel. Ikke i form av fiendtlige bomber,
men i form av «hendelige» uhell og «menneskelig svikt».
Og det hjelper ikke hva ekspertene sier, alminnelige mennesker
frykter kjernekraftverkene! Her i Norge kanskje særlig de svenske, for
de ligger så nær! Det er ikke bare i Sovjet det skjer, det har skjedd
over hele verden, viser det seg, om enn i mindre målestokk, og dagsavisenes ulykkesoversikter i så måte er både skremmende og sjokkerende.
Svenskene bygger nok ned sin atomkraft som planlagt — særlig
etter dette. Ikke minst av hensyn til sine danske naboer, som imange
år har beklaget seg over kjernekraftverket Barsebäck bare to kilometer fra millionbyen Kobenhavn.
Men vi må håpe at atomskyen fra Tsjernobyl også har gitt makthaverne ellers i verden respekt for denne ufattelige og lunefulle energikilden, som vi altså ikke har kontroll over. I disse dager er det den
som kontrollerer oss.
Hvor mange ofre Tsjernobyl-reaktoren har krevet, er det for tidlig
å si noe om. I våre hjerter lider vi med dem, for vi er av samme slekt.
Måtte Tsjernobyl bli et mene tekel for Øst og Vest og andre som leker
med ilden. Vi er alle i samme båt.
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Omslagsbilde:I Statskrafts tegningsarkiv finnes tegninger
helt tilbake fra 1898, og når vi
i dag skriver 1986, er tegningenes antall kommet opp i cirka
130 000. Dataregistrering er et
nyttig hjelpemiddel i arkivet.
Foto: SveinErikDahl/Samfoto.
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Vindkraft

Vindkraft
— en uuttommelig
energikilde som har medvind i
California
— stemoderlig
behandlet i norsk energipolitikk,
men en gullgruve for danskene.
Vår artikkelforfatter
etterlyser et
sterkere norsk engasjement
på
dette felt.

Data er flott!

Ved Statkrafts
tegningsarkiv
i
Middelthunsgate
er cirka 34 000
originaltegninger
kodet og registrert på Cyber-anlegget. Det totale antall tegninger som oppbevares her, er imidlertid mye
storre — cirka 130 000. Vi har besokt arkivet.

Ser deg på TV!

Statkraft skal satse mer på informasjon og samfunnskontakt,
og
video er i skuddet. Hva har Statkraft å fare med her, og hva kan vi
vente oss fremover?
Statkrafts
nye videokonsulent,
Lars Hagen,
har startvansker, men ser lyst på
fremtiden.

Landsfaderlig
naturvern

Aurland, Mardola, Voringfossen
— milepæler for naturvernbevegelsen innen norsk vannkraftutbygging. Mange tror derfor at det
hele begynte rundt 1970. Men
«landsfaderlig
naturvern»
har
eksistert mye lenger. Ved Tokke
ser vi eksempler på det.

Og mannen
ville fra
nissen flytte . . .

I Middelthunsgate
vil omorganiseringen fore til den rene folkevandring kontorene
i mellom.
Svært mange skal flytte på seg i
lopet av sommeren. Men hvordan
er det? Vil nissen fortsatt skratte
for seg selv der han sitter på toppen av vognlasset?

-

111~.

Statkraft
...-....«...11

1
\

Fossekallen eies og finansieres av Statskraftverkene.Tidsskriftet fungerer som fellesorgan for Statskraftverkene og
Norges vassdrags- og energiverk. Utgivelsenforestås av et
bladstyre.
Synspunkteri artikler og innlegg står for forfatterens regning, og representerer ikke nødvendigvis etatenes eller
bladstyrets syn.
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Lirva er vindkraft? Det er ikke

JLJLtil å undres over at legfolk
ikke kjenner betydningen av
dette ordet, så lenge temaet
alternativ energi blir behandlet
som et stebarn i norsk energipolitikk. «Blowing in the wind)
sang Bob Dylan på 60-tallet, og
mye vind har nærmest blåst
forgjeves før forskere etterhvert
greide å temme denne
uuttømmelige energikilden. En
energikilde som sammen med
fusjonsenergi, jordvarme/
geotermisk energi, oceanotermisk energi, bioenergi og
forskjellige former for solenergi
som vann, bølger og direkte
solenergi hører til blant våre
alternative energikilder.

Alternative energikilder kan rent
språklig oppfattes som en ny, mulig
energikilde, mens det i mer innholdsmessig betydning menes en ny utnyttelsesmulighet av reproduserbare energikilder, det vil si vedvarende eller
fornybare energikilder.
Mye vind har blåst forgjeves siden
Cervantes latterliggjorde de gamle ridderromanene i Don Quijote og hans
angrep på vindmoller. Men 400 år senere er vindmoller fortsatt utsatt for
angrep og latterliggjørelse, selv om
Don Quijotes ridderutrustninger, lanser og gamle øk er byttet ut med mer
raffinerte våpen.
Vindens kraft er noe som har opptatt
menneskene siden tidenes morgen.
Helt tilbake i det 700 århundres Persia
møter vi i&en om utnyttelse av vindkraft. Med vekslende hell har så vindkraft opp gjennom tidene vært nyttet
til de utroligste formål, og i dag er California selve eksponenten for denne
kraftkilden.
California i USAer «verdens navle»
når det gjelder vindkraft. Her hentet
amerikanske farmere tidlig ut den energi de trengte fra vinden, men i
1930-åra tilbød Rural Electrification
Administration ubegrenset elektrisk
kraft fra dieselgeneratorer til den nette
sum av én dollar i måneden. Den billige, oljebaserte kraften danket ut
vindkraften inntil oljekrisen i 1972.
Oljekrisenskapte det rene «gullrush»i
Californiai 1980-åra.

Forskning

Da oljeprisene steg drastisk under oljekrisen, kom plutselig alternativ energi
i sentrum for interessene igjen, og millioner av forskningsdollar ble spyttet
inn i vindenergiprogrammene, vesentlig i California. Og selv om USAvar
grundig innkjørt på atomkraft og
andre energiformer som var vanlige
den gang, løsnet det nå et skred for
vindkraft.
Da en ulykke inntraff på Three Mile
Island og virkningene slo ut på Wall
Street, snudde deler av det amerikanske samfunnet en kald skulder til
atomkraften. På mange måter var
dette den impulsen som skulle til for å
få ekstra fart på forskningen når det
gjaldt alternative energikilder. Juleaften 1981, for øvrig i et forrykende
uvær, gikk den første vindkraften ut på
nettet til Californias største elektrisitetsverk, Southern California Edison.
En milepæl var nådd i Victoria Garden
i fjell-landsbyenTehachapi.
Økonomiske

fordeler

Hvordan var så dette mulig? Først og
fremst på grunn av skattelette og skattefrie fondsavsetningsmidler.I dag «arbeider» tusenvis av vindmøller i fjellene i California, og alle er de eid av
privatpersoner. Det er ikke tillatt å
kople en ferdig montert vindmolle inn
på nettet før den er solgt. Kjøperneer i
stor utstrekning advokater, leger eller
andre selvstendige næringsdrivende

En av USAs fremste
pådrivere når det
vindkraft,
gjelder
Paul Gipe, Tehachapi, California.
6

FOSSEKALLENNR. 4-86

Overhaling og montering av nye vindmoller i California.

forsprang på tre til fire år i forhold til
utenlandske konkurrenter. Dette kombinert med Californias helt spesielie
skatteordninger, hvor det har vært
mulig å trekke fra en beskatning på
opp til 50 prosent ved investeringer i
alternativ energi. Dertil har den gunstige utvikling i dollarkursen dannet et
godt eksportgrunnlag.
—Våroppgave fram til 1990 er å beholde den markedsandel vi har i dag,
som er på 20 prosent, sier Madsen.
—Detser ut til at energiprisene vil falle
ut over i dette tiåret, og det vil selvsagt
ikke styrke vindmollenes konkurransedyktighet i forhold til de tradisjonelle
energikilder. Men fra 1990 og framover venter vi en ny økning i energiprisene. Greier vi å holde vår posisjon
fram til 1990, vil vi stå meget sterkt
ved begynnelsen av 1990-åra. På det
tidspunkt kan vi vise til 13 til 14 års erfaring når vi går ut på nye markeder.
Da vi startet i USA,hadde vi bare noen
få års erfaring å vise til.

som har rundt regnet en halv million
dollar ekstra å sette av til kjøp av vindmolle. Straks kjøpet er avgjort, settes
vindmølla i drift, og pengene strømmer bokstavelig talt tilbake til eieren.
Strømmen blir solgt direkte fra montør/driftsselskapet til monopolselskapene som så selger strømmen videre til
forbrukere sammen med atomkraft,
kullkraft,vannkraft og andre energikilder som Californautnytter.

fylte Californias vindmoller er danskprodusert.

Dansk gullgruve
Formann i de danske vindmollefabrikanters forening, Birger T. Madsen i
Vestas, opplyser at hovedgrunnen til
at danske vindmøller har et så godt ry i
USAog andre land, først og fremst er
aktiv forskning. —I dag er over 2 000
personer ansatt innen forskning,utvikling og produksjon av vindmoller i
Ambisiøse mål
Danmark. I 1985 eksporterte Danmark
Foregangsstaten Californiaved Califor- for over 1,5 millioner kroner i vindmølnia Energy Commission har satt seg ler, hovedsaklig til USA.Innen 1990
ambisiøse mål når det gjelder vind- regner vi med at dette eksportbeløpet
kraft. Ti prosent av statens strømforsy- vil være økt til mellom tre og 3,5 milning skal dekkes av vindkraft innen år liarder, og at det på den tid er mellom
2000. I 1985 var 1,5 prosent av forbru- 5 000 og 6 000 personer sysselsatt inket dekket av vindkraft, og ved årskif- nen vindmolleindustrien i Danmark,
tet var dette kommet opp i nesten fire sier Madsen, og legger til at tallet for
prosent. Målet på 10 prosent vil bli 1984 viser at vindmolle-eksporten utnådd i god tid før årtusenskiftet der- gjør 1,5 prosent av Danmarks samlede
som den amerikanske regjering ikke eksport av industriprodukter.
endrer de gjeldende fordelaktige skattelovene, hevder Michael D. Batham, Progressivenergipolitikk
som leder statens vindenergiprogram. Bakgrunnen for det danske «vindmølNår California blir betegnet som le-eventyret» er i korte trekk denne:
«verdens navle» med hensyn til utnyt- Den forholdsvis progressive energipotelse av vindkraft, kan det samtidig litikk Danmark har ført, blant annet
nevnes at Danmark skal ha en del av ved forskjellige tilskuddsordninger til
æren for dette. En stor del av det sol- alternativ energi, har gitt Danmark et

Kolossaløkning
Den rivende utvikling innen vindenergi i Californiaer et godt eksempel på
hva man kan oppnå ved en blanding
av statlig og privat initiativ. Antallet
vindfarmer er økt fra fem i slutten av
1981 til godt over 50 ved siste årskifte.
I slutten av 1983 var det over 4 000
vindmoller i drift i California.Dissehar
en kapasitet på mer enn 250 MW, og
det tilsvarer omtrent 95 prosent av all
vindenergi i USA. Ved utgangen av
1984 var kapasiteten økt til 609 MW
og 8 469 vindmøller.Disseer fordelt på
tre store, fire noe mindre og en rekke
små utbyggingsområder. De store er
Altamont Pass, San Gorgonio Pass og
Tehachapi.
Det beste eksempel å vise til er Tehachapi, en fjell-landsby på grensen til
Mojaveørkenen. Her var det 1. januar
1984 montert 1 000 vindmoller, de aller fleste danske. Et år senere var tallet
økt til 2 133 vindmoller, og ved siste
årskifte var 5 000 moller i drift i Tehachapi. Produksjonen i 1984 var 48 millioner kWh, en økning på 334 prosent i
forhold til 1983. I 1985 ble produksjonen om lag femdoblet i dette utbyggingsområdet hvor nå 400 personer er
sysselsatt innen vindkraft. Dette vil si
hver tiende person i dalen her like under ørkenplatået. Planene går ut på å
bygge mellom 8 000 og 10 000 vindmoller i området, men dette beror
blant annet på oljeprisen og om staten
vil opprettholde sine fordelaktige skatteregler når det gjelder slike investeringer. I den lille fjell-landsbyenTeFOSSEKALLENNR. 4-86
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hachapi mélhni Rakersfield og Mojaveørkenen er kraftutbygging i form av.
vindmøller bare i løpet av de siste fire
åra blitt den tredje største arbeidsgiver
distriktet. Distriktet er netto eksportør av kraft fra vindmøllene. Fortsetter
utviklingen i samme spor, vil vindmøllefarmene i området ved Tehachapi i
løpet av kort tid bli den nest største arbeidsgiver eller næring i distriktet. For
øvrig på annenplass etter et statsfengsel, men foran sementindustrien og distriktets jordbruk. Tehachapi er kjent
over
hele
USA
for
sine
epler — og nå altså også for sin vindkraft.
Hva med norske forhold
I 1985 ble det utarbeidet to rapporter i

Norge om vindkraft. Norges vassdragsog energiverk utga sist sommer en forstudie om små vinclkraftverkpå norskekysten. Før jul kom energigruppen
Sør-Trøndelag Naturvern ut med sin
rapport: Små vindmoller i Sør-Trøndelag. Og det er bemerkelsesverdig hvor
enige man er i de to rapportene. Vindkraft vil være lønnsomt. Mens Energigruppens rapport i hovedsak går konkret på hvordan et prototypanlegg kan
bygges og drives mest mulig lønnsomt, sammenfatter NVEsrapport mer
hvordan vindkraft 1framtida kan bli en
ny norsk eksportartikkel til utviklingsland. Denne utredningen viser hvilke
muligheter norsk industri kan ha i
framtida, dersom man er villig til å
satse på vind/dieselanlegg.

• Framtklsmuligheter
for

norskindustri

I rapporten fra NVEslås det fast at potensialet for et norsk engasjement i
vind/dieselanlegg i hovedsak omfatter:
—Steder i Norge der strømmen er spesielt dyr, i første rekke øysamfunn
langs kysten.
—Basis for norske industrielle «pakkeløsninger», med tanke på muligheter
for nye markeder internasjonalt.
Utenlandske leverandører av vindmøller bedømmer for eksempel markedet
for små vind/dieselanlegg til utviklingsområder som meget lovende. Som
eksempel nevnes India, som i dag har

•etstort antall dieselaggregateri drift.
Burdeikkeogså norskindustrii framtida kunne delta i konkurransenom
eksportav slikeindustrielle"pakkeløsninger» som supplement til øvrig

de med litt velviljelar seg løse. Og den må løses før norsk industri som de
som først viser vilje til å gå løs på dette første, kan komme inn på verdensmarproblemet, kan lett åpne nye mulighe- kedet med vind/diesel komponenter,
ter innen norsk eksport, ikke minst til ferdig til bruk hvor det måtte være ønutviklingsland der det ifølge NVE er skelig i verden.
norsk eksport av kraftverksutstyr og stort behov for denne type teknologi i
Etterspørselen er der — det er bare
teknOlogi?
viljen til å løse problemene som mangåra som kommer.
Slik situasjonen er i dag, sitter Danler. For den som har viljen, ligger marmark inne med den nødvendige tekno- Problemet
kedet åpent og venter.
logi på vindmøllesiden.Norge har i lik- Hva er så problemet? Vindaggregat i
het med en rekke andre land, bedrifter lokal samdrift med dieselanlegg bør på
med stor kunnskap og erfaring når det grunn av slitasje ikke for ofte ha start/
gjelder dieselaggregater, ikke minst stopp av dieselen. Når skal diesel starte
fra skipsbyggingsindustrien.Det de ak- og overta lasten, og hvordan kan dette
tuelle land fremdeles mangler er tek- gjennomføres uten for store problenologi om kombinasjonen av disse pro- mer? Bør det bygges opp et batteriladuktene. Her er det fortsatt en rekke ger med omformere for å dekke samlet Victory Garden i fjell-landsbyen Tehachapi i Calitekniske floker som må løses. Proble- last i kortere perioder? Dette og flere fornia der det i lopet av noen år vil være om lag
mene er imidlertid ikke større enn at andre konkrete problemer er det som 8 000 vindmoller i drift.

Arkiv for 130 000 tegninger:

ata er flo !
Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto
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Det er mange som tror at kontorarbeid generelt og arkivarbeid i særdeleshet, er kjedelig. Hos oss opplever vi
det ikke slik,sier Tore Granlund som er
daglig leder for Statkrafts tegningsarkiv i Middelthuns gate 29. —Vitrives
med våre vekslende arbeidsoppgaver,
og her er folk ut og inn hele tiden. Ikke
to dager er like! Riktignok kan arbeidspresset bli noe i overkant fra tid
til annen, men sliker det jo ellers i Statkraft også.
Orden i sakene

Dataregistrering hj-r gjort arbeidet enklere i tegningsarkivet. Her soker Tore Granlund og Jorun
Maarud på skjermen etter Eivind Wiums bestilling. I bakgrunnen Torborg Bøe.

Dette Statkrafts
sier de tegningsarkiv
ansatte ved i
Middelthuns gate, som er
begeistret for den arbeidsbesparende databehandling
som er innført. —Vi har ikke to
like dager, og det gjør dette til
en vekslende og trivelig jobb,
sier Tore Granlund til
Fossekallen.

Selv om det er håndverkere i sving og
de fire arkivmedarbeiderne samstemmig beklager rotet, er selve lokalet
nesten skuffende strøkent. Her hadde
vi ventet oss ruller på ruller med pergament, og meter på meter med sirlig
førte protokoller! Men den nye tid har
altså gjort sitt inntog her som over alt
ellers. De mangfoldig tusen tegninger
som arkivet har ansvar for, har fått sine
koder og sine nummer, og de ligger på
sine bestemte plasser i arkivskuffene.
Og skuffer er det mange av, sikkert
flere hundre. Det må til for de 77 114
tegninger som tirsdag den 22. april ble
oppbevart her. Vi nevner dette med
datoen, fordi det hver eneste dag kommer nye tegninger til.
Men dette er ikke alt, får vi opplyst.
Vi har ikke plass til alt her i fjerde
etasje, derfor finner du nesten like
mange tegninger i vårt bortsettingsarkiv i kjelleren, forteller Jorun Maarud.
Dette er litt upraktisk, for det betyr
at vi må fly opp og ned.
Det er de eldste tegningene som er
henvist til kjellerlokalene. —Dette ut
fra at det er de nyeste tegningene det
er mest bruk for. Men i den senere tid
er det blitt mang en tur i trappen, for i
disse dager foregår det revisjon av
eldre anlegg i stor målestokk.
Verdifullt tegningsmateriale

Enten de nå er plassert her eller der, så
representerer de til sammen cirka
130 000 tegningene store verdier. Alle

Statkrafts anlegg, hvert eneste kraftverk og hver eneste stasjon, ja sogar
hver bidige mast, er kartlagt i detalj
her.
Ikke alt er satt i samme system. —Vi
må i dag operere med tre ulike arkivsystemer, fordi man opp gjennom
årene har sett det nødvendig å skifte
system, forklarer Granlund. —Dette
kompliserer selvsagt vårt arbeid.
For øvrig er det mye interessant å
finne blant de gamle tegningene. Den
eldste som har arkivnummer 1, er datert 1898. Selvetegningen er ikke rare
greiene — for uinnviede noen streker
på et gulnet ark. Da er det noe annet
med enkelte av arbeidene fra
1920-årene. De rene kunstverk! Hver
eneste sten i den store Tunhovddammen (se forrige nummer av Fossekallen) er sirlig tegnet inn. Det tidligere
Fossedirektoratets arkiv er bevart i sin
helhet i kjellerarkivet.
Først ute med data

Data er fremtiden for all arkivering.
—Heri huset var vi noen av de første
som tok i bruk dette hjelpemidlet, kan
TorborgBoe fortelle. —Ogdata er flott!
utbryter hun. —Vårtarbeid er noe helt
annet i dag enn det var bare for noen
år siden. Mye enklere!
Av de 77 114 tegningene som ligger
i hovedarkivet, er cirka 34 000 kodet
og registrert i Statkrafts Cyber-maskin
— det betyr alt som er produsert etter
1975. —Deresterende 100 000 tegninger skal registreres etter hvert som vi
får tid, men det skal innrømmes at vi
har visse kapasitetsproblemer, uttaler
Dag ogle, konsulent ved Administrasjonskontoret.
Kodingen og registreringen gjør det
mulig å finne frem til en hvilken som
helst tegning i løpet av kort tid. Dersom du kan knepet med å koble deg
inn på Cyber, og dersom du oppgir et
passord som Cyber er fortrolig med, er
det ingen sak å få opplyst journalnummer og andre viktige data i forbindelse
med den tegning du er ute etter. Har

I dag leverer brukerne av arkivet sin
bestilling ved skranken, for senere å få
utlevert tegningen
samme sted. Her får
Eivind Wium (PHB)
hjelp av Jorun Maarud.
FOSSEKALLENNR. 4-86
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— En effektivisering av arkivtjenesten betyr større
trivsel for de ansatte, mener Alexander Berg, som
er ansvarlig for denne del av Statkrafts virksomhet.

du ikke alle de nødvendige opplysninger, finnes det flere søkemuligheter.
Men jo mer du vet, jo raskere finner du
frem, selvsagt.
Sikkerheten

viktig

Databehandlingen i seg selv er meget
arbeidsbesparende, ikke minst fordi
mange av Statkrafts uteadministrasjoner har mulighet til å arbeide direkte
på Cyber-anlegget. Men for å sikre at
arkivets tegninger ikke kommer på

vidvanke — dette er jo gefundenes
fressen for en hvilken som helst
«agent» — har man måttet innføre rutiner som gir merarbeid for de fire som
jobber i arkivet. Det første man legger
merke til, er en nyoppført skranke som
hindrer almen ferdsel i arkivet. Dørene
ellers er låst. —Tidsmessigopererer vi
nå med begrepene før og etter «skranken», opplyser Ogle. —Stengningen
var helt nødvendig, men den forhindrer «gamle rever» i å hjelpe seg selv.
De som er gamle i tralten her, vet jo
hvor tingene ligger, men i dag må altså
alle ha hjelp.
En annen viktig sikkerhetsrutine er
at man må oppgi passord for å komme
inn på dataregisteret. Slike passord er
det foreløpig bare arkivmedarbeiderne
som har, og dette innebærer at de
motsetning til tidligere, må forestå all
søking selv. I dag leverer brukerne av
arkivet sin bestilling ved skranken, for
senere å få tegningen utlevert samme
sted. En noe tyngre arbeidsdag for de
som jobber her, men altså sikrere.
Det syndes meget

Det er ikke bare for å forhindre industrispionasje at disse rutiner er innført.
Erfaringen har vist at det «syndes»meget også internt i huset. Saksbehandlere hjelper seg selv, og fordi de «bare
skal ha tegningen et øyeblikk»,blir det
ikke kvittert for utlån. Og så er den blitt
liggende der da — på saksbehandlerens kontor. —Vihar ikke oversikt over
hvor mye som er «lånt ut» på denne
måten. I forbindelse med utflytting fra

en del kontorer foregår det oppryddingsarbeid, og i den anledning strømmer det på med tegninger hver eneste
dag. Vi har et farlig strev med å få dem
på plass, sier Granlund. —Mendet er jo
godt at materialet kommer til rette da,
og med de nye rutinene vil vi unngå
slikt i fremtiden.
Stadige forbedringer

Store forbedringer til tross, det er et
stykke frem til den arkivtjeneste man
virkelig har vyer om ved Administrasjonskontoret. —Arbeidetmed å få registrert samtlige tegninger på vårt
data-anlegg, står selvsagt sentralt, sier
Ogle. —Menvi arbeider også med planer om å føre selve tegningene over på
mikrofilm, slik at materialet skal bli
enklere å håndtere. De tegninger som
ligger hos oss i arkivet, er originaler,
og de kan ikke brukes som direkte arbeidsgrunnlag. Skal en saksbehandler
jobbe med tegningen, må den kopieres. Selv om dette innebærer noen timers forsinkelser,er det klart at det er
mye gunstigere å kunne gå direkte til
oppgaven ved en skjerm, mener Ogle.
Ikke bare tegninger

—Mendet er nå ikke bare tegninger vi
steller med da, bryter Bøe inn. —Den
fotosamlingen vi har her, finnes det
nok ikke maken til noe sted. Det er bilder som er tatt av profesjonelle fotografer i forbindelse med vannkraftutbygging overalt i landet vårt, gjennom
mange år. Det er få som spør etter dem

Av plassmangel
må
man oppbevare cirka
50 000 tegninger i et
bortsettingsarkiv
i
kjelleren. Mange av
de gamle
tegningene er rene kunstverk,
mener
Dag
Ogle (t.v.) og Tore
Granlund.
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for tiden, så samlingen er nok lite
kjent.
—Vihar flyfotos også — i massevis,
tilføyer LisbetSmebyMortensen. —Det
er oversiktsbilderfra utbyggingsområdene, og de er virkelig flotte. Dessuten
oppbevarer vi geografiske og økonomiske kart som lånes ut til dem som
trenger det. Det ganske land i liten målestokk, så og si. I kataloger som er utarbeidet av NGO (Norges Geografiske
Oppmåling)finner vi fort frem til akkurat det kartet brukeren har behov for.
—Greitå vite for dem som reiser mye,
for det er nok ikke alle som er klar over
denne utlånsservicen heller, mener
Smeby Mortensen.
Bedre bemanning

—Omfattendearbeidsoppgaver og det
merarbeid som enkelte av de nye rutinene har medført, har gjort det klart
for oss at bemanningen ved tegningsarkivet er noe svak, særlig ved fravær,
sier Ogle. —Arkivetsdaglige leder er
den eneste som er på hel tid, de andre
tre går på halv.

—Ognå skal Tore slutte, opplyser de
tre «halve»i kor. —Det er vi ikke noe
glad for! Ikke Dag Ogle heller tror vi,
for han er den som må steppe inn inntil man får ansatt en ny i stillingen. Riktignok mener Øgle det er gunstig at
han får grundig innsikt i arkivets gjøren og laden, men læretiden er nok en
prøvelse for ham som for de fleste
andre lærlinger.

et enda mer variert arbeid. —Hertror
jeg med andre ord at en effektivisering
vil bety større trivsel for de ansatte,
sier Berg.
Berg vil svært gjerne inn på det viktige arbeid som for tiden pågår i Statkrafts sakarkiv. —Herligger vi i fremste linje på landsbasis, utbryter han.
—Ser vi 10 år inn i fremtiden, vil
papiroriginaler ikke lenger bli oppbevart slik som i dag. Integreringen av
Effektivisering betyr trivsel
data-assistert konstruksjon (DAK)og
Tegningsarkivet er underlagt Admini- arkivsystemer vil gjøre det mulig å
strasjonskontoret i Statkraft, og her er lagre tegninger digitalt på optiske disdet kontorsjef og tusenkunstner Alex- ker. Gamle tegninger som er mikrofoander Berg som står ved roret. —Ihvil- tografert, blir digitalisert og tilgjengeken grad bemanningen ved tegnings- lig på saksbehandlerens dataskjerm. Vi
arkivet må styrkes, er avhengig av stagger Berg med loftet om at dette vil
hvor effektivtvi klarer å organisere vår bli tema for en artikkel i et senere numarkivtjeneste totalt, uttaler Berg. —Her mer av Fossekallen.
er det viktig at vi ser tegningsarkivet
og vårt omfattende sakarkiv som en
enhet. Større sirkulasjon mellom medarbeiderne innen denne tjenesten vil Et strøkent arkiv med fornøyde medarbeigjøre det lettere for oss å betjene arki- dere. Fra venstre: Lisbeth Smeby Mortenvene på en effektiv og sikker måte, sen, Tore Granlund, Alexander Berg, forun
samtidig som det vil gi medarbeiderne Maarud, Dag Øgle og Torborg Bøe.
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Video under oppseiling
i Statkraft:
C tatkraft skal satse mer på
informasjon og samfunnskontakt, og video er i skuddet.
Hva har Statkraftå fare med her,
og hva kan vi vente oss
fremover? Statkraftsnye
videokonsulent, LarsHagen, har
startproblemer, men ser lyst på
fremtiden.

Lars Hagen (35) er en «gammel» traver innen filmMed hans erfaring burde utog videobransjen.
for Statkrafts produksjon av film og
gangspunktet
være det beste. Foto: Svein Erik
videoprogrammer
Dahl/Samfoto.

Ser deg på
I forbindelse med prosjektarbeidet i
Statskraftverkene i fjor høst ble det
nedsatt en gruppe som skulle se nærmere på hvordan informasjon og samfunnskontakt burde organiseres i det
nye Statkraft. Informasjonsdirektør
ErikTandberg fra Esso Norge som deltok i dette arbeidet, understreket særlig betydningen av billedmediene film
og video. —Deter viktig å ha et apparat for produksjon av slikt informasjonsmateriell, særlig med tanke på et
fremtidig reklamebasert TV2. Jeg tror
en slik TV-kanaler på trappene, og jeg
er ikke alene om å tro det. Større selskaper har allerede produsert sitt materiale, uttalte Tandberg.
Den spede begynnelse

Slike tanker ristet grundig opp i oss
som til daglig steller med informasjon
i Statkraft, og i all hast ble det derfor i
de hektiske ukene rundt nyttår produsert et 20 minutters videoprogram
med tema omorganisering. Dette ble
så tilbudt divisjonene sentralt og alle
utadministrasjonene.
Både teknisk og innholdsmessig
hadde videoen etter dagens standard
en klar slagside, og annet var heller
ikke å vente med den tid og de midler
vi hadde til rådighet. Når programmet
14
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Prøveprosjektet hadde vist at Statkraft
sørgelig manglet den ekspertise som
er nødvendig når man skal operere på
dagens film- og videomarked. Det
neste skritt ble derfor å knytte slik ekspertise til bedriften. Valget falt på en
«gammel»traver innen bransjen, Lars
Hagen (35). Med hans årelange erfaring innen de medier det her er snakk
om, burde utgangspunktet for Statkrafts film- og videoproduksjon være
det beste.

der for Statkraft, og ved et besøk i Fossekallens redaksjon spurte vi ham
hvordan status for øyeblikket er, når
det gjelder videoinformasjon i Statkraft.
—I motsetning til i andre bedrifter
som det er naturlig å sammenligne
Statkraft med, har bruken av video her
vært minimal. Noen organisert bruk
har det ikke vært snakk om, hverken til
intern eller ekstern informasjon eller i
opplæringsøyemed. I forbindelse med
anleggsvirksomhet har det riktignok
vært eksperimentert en del med video-opptak, og derfor sitter man for
eksempel ved den tidligere Kraftledningsavdelingen inne med en del erfaringer som det er verdt å ta med seg.
Men i det store og det hele er det nok
bare å starte fra scratch her i Statkraft,
mener Hagen.

Starter fra scratch

Andre bruker video

Hagen har videobakgrunn fra produksjonsselskapet Roger Arnhoff Studio
A/S,hvor han var daglig leder av filmog videoavdelingen i to år. Før det var
han lenge produsent samme sted. Han
kan derfor vise til utallige produksjoner både når det gjelder opplæring, informasjon og markedsføring.
Hagen har nå arbeidet noen måne-

Han tilføyer at slikvideo er brukt i Statkraft tidligere, er arbeidet med prosjektene blitt helt avhengig av enkeltpersoners engasjement, gjerne på fritiden.
—Hvoruheldig det er at videoproduksjonene står og faller på enkeltpersoner, har man også hatt erfaring med
andre steder. Slikeerfaringer har man

likeveler blitt relativt godt mottatt, bekreftet det bare våre antagelser om at
det eksisterer et stort behov for slik informasjon i Statkraft.
Noe av det viktigste dette spede videoforsøk avstedkom, var mersmak.
Ballenbegynte å rulle.
Forberedende

arbeider

tatt konsekvensen av for eksempel i
NSB,Televerket og Statoil. I disse bedriftene har man benyttet video til intern og ekstern informasjon i en årrekke, og her er mediet etablert som et
viktig virkemiddel. Man har eget personell eller egne avdelinger som tar
seg av film- og video-oppgaver, og etter min mening er det viktig at Statkraft tar hensyn til de erfaringer man
har høstet andre steder, når nå staben
for informasjon og samfunnskontakt
skal bygges opp.

—Denførste videoavisen er allerede
i produksjon, kan Hagen opplyse. —Jeg
håper den skal nå de ansatte før fellesferien, for noe av videomagasinets
styrke, for eksempel i forhold til Fossekallen, er at det kan produseres og di
stribueres raskt. Vi bør kunne presentere de ansatte for nyheter som ennå
er ferske.
Innholdet i videomagasinet vil ifølge
Hagen bli variert, og stoffet skal presenteres på en slikmåte at alle grupper
ansatte kan ha glede av å følge programmene. Det vil bli nyhetsrunder og
Månedlig Statkraft-revy?
reportasjestoff i tillegg til presentasjon
Det skal være usagt om det er Hagens av for eksempel tekniske nyvinninger
engasjement og entusiasme som har og produksjonsresultater.
fått Statkrafts ledelse til å satse aktivt
Dessuten vil magasinet egne seg
på video. I hvert fall ble det i direksjo- godt til informasjon om personalsaker
nens møte mandag 21. april i år ved- som har almen interesse og til praktatt å sette i gang et prøveprosjekt på tiske opplysninger, uttaler Hagen. Han
et internt videomagasin.
tilføyer at det vil bli lagt vekt på mangHva er hensikten med et slik ma- fold og kvalitet, og at man ikke vil gå
gasin, Hagen?
av vegen for en smule humor heller.
Tanken med et internt videoma—En ting må jeg understreke, sier
gasin er selvsagt å bedre kontakten Hagen. —Skaldette bli det nyhetsmainnad i bedriften. Gjennom videout- gasin vi streber etter, må kontakten
sendelser kan man i dag knytte sam- mellom redaksjonen og de ansatte
men ulike grupper ansatte på en helt være god. Skalvi lage video, må vi vite
annen måte enn det som tidligere har hva vi skal lage video om, og her er vi
vært mulig. Det er imidlertid viktig at helt avhengig av tips fra alle nivåer i
et slikt magasin utkommer jevnlig, bedriften.
helst månedlig. —Magasinetmå så og
Gjennom kontakt med fagavdelinsi bli en del av hverdagen i Statkraft, gene og ledelsen sentralt og alle uteadunderstreker Hagen.
ministrasjonene håper jeg vi skal
Foreløpig er det altså snakk om et komme frem til et aktuelt og interesprøveprosjekt, og forutsetningen for et sant stoffvalg, fortsetter han. —Selve
fast etablert videomagasin er selvsagt det redaksjonelle arbeidet skal selvsagt
at prøveprosjektet innfrir forventnin- foregå i informasjonsstaben sentralt,
gene.
men når det gjelder den tekniske side

av produksjonen, viser all erfaring at
disse tjenester bør kjøpes ute. Dette vil
vi derfor basere oss på inntil videre.
Hagen legger videre frem at han under forsøksprosjektet vil benytte firmaet Borg Film A/Stil de tekniske tjenestene. —Blirprøveprosjektet en suksess og det periodiske videomagasinet
en realitet, vil det imidlertid være naturlig å gå ut på det blomstrende videomarkedet med en anbudsinnbydelse.
«Liki lasten»
Foreløpig satser man altså på video ,til
internt bruk, men Hagen har forslag
klare også til andre og videre bruksområder i tiden fremover. A trekke i gang
en slik virksomhet er ingen spok. Arbeidet er vel ikke helt problemfritt nå i
starten, Hagen?
—Selvsagtikke, og her er det nok en
fordel at jeg kan gå til oppgaven med
friske øyne. Som overalt ellers er det
også i Statkraft innarbeidet rutiner i
forbindelse med film- og videoproduksjon som bør revurderes dersom vi skal
få levelige vilkår. Ikke minst kostnadsmessig.
Ett av de problemer Hagen strir
med, er mangel på oversikt over allerede tilgjengelig materiale. —Jeg er
kommet over en god del verdifullt
film- og videomateriell rundt omkring
i Statkraft.En del filmer er som kjent av
en slik kvalitet at de har vunnet priser
både her i landet og internasjonalt,
men også mye av det andre som er laget, er virkelig bra saker. Ett av de
store problemer jeg står overfor, er

Produksjon av et internt
videomagasin
står på tapetet
Statkraft. — Tanken
med et slikt magasin
er selvsagt at det skal
bedre
kontakten
innad
i bedriften.
Men da må det utkomme jevnlig og så
og si bli en del av
hverdagen
i Statkraft,
understreker
Hagen. Foto: Svein
Erik Dahl/Samfoto.
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imidlertid at det ikke finnes en samlet
oversikt over hva Statkraft disponerer
på dette feltet. Film-og videomateriell
ligger spredt i alle avdelinger både ved
uteadministrasjonene og sentralt, og
her kunne jeg ønske meg en skikkelig
«vårrengjøring»!
—Jeger i gang med et registreringsog innsamlingsarbeid som nok vil
bære frukter, men som er svært tidkrevende. Også her er jeg dessuten helt
avhengig av samarbeid med folk ute i
bedriften.
Et annet, og kanskje mer alvorlig
problem, er de kontrakter som Statkraft tidligere har inngått med en del
produksjonsselskaper. —Mange av
disse kontraktene begrenser Stats-

krafts tilgang på eget materiale, noe
som selvsagt er en stor ulempe når vi i
dag skal sette i gang med nye produksjoner, sukker Hagen. —Gjorter gjort,
men for fremtiden er det viktig at Statkraft, på lik linje med andre bedrifter,
sikrer seg mot slike vanskeligheter
gjennom gunstigere avtaler med leverandørene. Jeg ser det som en av mine
viktigste oppgaver her å få utarbeidet
en standardkontrakt som kan brukes
generelt i arbeidet med film-og videoproduksjoner i Statkraft i tiden som
kommer. Dette skjer i samarbeid med
juridisk avdeling.
Hagens videoverden
Hagen understreker at de problemer

som her er skissert, er problemer som
alle bedrifter må stri med i startfasen.
—Dette er overgangsproblemer, og
jeg tviler ikke på at det skal bli fart i sakene etter hvert. Men som sagt, husk å
få med det der om stoff-tips!Og ikke
glem det jeg sa om loftsrydningen, da!
roper Hagen på veg ut av redaksjonen.
Med denne presentasjon av nykomlingen har vel vi i Fossekallengjort vår
del av jobben. Nei, forresten. Vi lovte
også å gjøre oppmerksom på at Statkraft-Hagen ikke på noen som helst
måte må forveksles med en annen L.
Hagen, også kjent fra videoverdenen.
På ingen måte altså! Vi skal ha video av
en helt annen sort i Statkraft. Mye
bedre!
MK

Norgesrekord i
omorganisering
Tirsdag 22. april samlet Statkrafts ledelse det sekretariat og de gruppeledere som gjennom det siste år har arbeidet med omorganiseringen, til et
avsluttende møte. Status quo for omorganiseringen ble fremlagt, og prosjektorganisasjonens sekretariat ble formelt oppløst. Nå er vi altså omorganisert!
Møtet ble avsluttet med en lunsj på
Smestad Hotell i Oslo,hvor formannen
i Statkrafts styre, Thor Listau, og
administrerende direktør Gunnar Vatten sto som vertskap. Det ble rettet en
varm takk til dem som har deltatt i arbeidet med den nye organisasjonen,
og som et synlig bevis,overrakte Listau
på vegne av styret et diplom til samtlige gjester. Diplomet er utformet av
Fossekallens tegner Svein Nyhus, og
alle som har deltatt i prosjektorganisasjonen vil motta denne takken.
Thor Listau var svært fornøyd med
omorganiseringen. —Jegtror dette må
være Norgesrekord,for det har vel ikke
skjedd tidligere i vårt lands historie at
en så stor bedrift er blitt totalt omorganisert i løpet av knapt ett år, uttalte
han. Han mente myndighetene nå
hadde fått det effektive redskap innen
energipolitikken, som de har bedt om.

ab,

,

t

ør-

Foto: Svein ErikDahl/Samfoto
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Tekst og foto: Per Joranger

I norgesmesterskapet i vektløfting i
februar i år gikk en av Statkraft sine tilsatte bort og tok gullmedalje i 90 kg
klassen. Denne muskelsterke karen heter Harry Espeseth, og han har sitt arbeid ved Jostedal-anlegget, nærmere
bestemt Styggevatn.
Med tanke på at treningsforholdene
ikke er de aller beste inne i fjellheimen,
blir seieren betraktet som litt av en
idrettsbragd. Etter endt arbeidsdag og
etter at middagen er fortært, rusler
Harry'en opp på verkstedet og rydder
seg en plass til treningsøkt.
Seieren i norgesmesterskapet ble det
satt pris på, ikke minst av arbeidskameratene, som er stolte av å ha en norgesmester på «laget». Arbeidslederen
hans, oppsynsmann EilerVillmones,er
ikke mindre stolt. Etter at gullmedaljen
var sikret, utbrot han: «Dettemed at vi
nå har fått norgesmester i Statkraft må
markeres, vi har fra før mange verdensmestere!»
Vi ønsker Harry Espeseth lykke til videre i sin idrettskarriere.

Beliina den
80111

stannar!
1111
Replik till Stig Göthe,
som skrev om löner och
rörlighet i ViV 6/85.
Jag håller med dig
Stig men påstår motsatsen! Vi måste ge högre
lön till den som stannar,
inte till den som flyttar!
Som du påpekar
år

Statkraft gir

muskeikraft
Norgesmesteren
Harry Espeseth
assistent Gudmund Dalseide.

förhållandena
olika inom vårt stora företåg.
I vissa "heta" regioner, exempelvis
stockholmsområdet,
har vi för
vissa nyckelgrupper
en
personalomsåttning
på
upp emot 20 procent per
år. Det år förödande fär
effektiviteten
med en så
stor
omsåttning.
Hår
måste vi precis som du
såger få accept på att
personer med lika arbete och lika ålder, men
som år stationerade
på

trener i verkstedet

olika orter inom Vattenfall, ska kunna ha olika
lön. Vi måste inse att
marknadskrafterna
styr
åven på det hår området.
Alltså högre lön til
den som stannar
om
personen
år vårdefull
för oss, oberoende
av
jåmförelser i övrigt inom
gruppen!

på Styggevarnet

under oppsikt av oppsynsmanns-

Felles skjebne,
felles trøst
Lønn? Nei, her jobber vi for fedrelandet! Det gjør de visst i Sverige også,
skal vi tro denne innsenderen til Vi i
Vattenfall.

Lennart Lundberg,
chef för Vattenfall Mellansverige

«Sønderrevne buksebage»
I det danske selskapet NESA,et distribusjonsselskap for elektrisk kraft, har
man engasjert en hundepsykolog som
skal lære selskapets måleravlesere å
bedømme hundens kroppsspråk. I en
pressemelding fra det hold heter det
at: «NESAhåber dermed at kunne begrænse antallet af sønderrevne buksebage». Et eksempel til etterfølgelse?
FOSSEKALLENNR. 4-86
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ncisfacierlig
naturvern
Langs Haukeliveien(E-76)
I hundrevis av år har Vinje hatt sine
fjellveier vestover, men for resten av
landet hadde denne fjellovergangenliten betydning sammenlignet med Filefjell og Dovrefjell.
For cirka hundre år siden kom imidlertid Vinje ut av denne isolasjonen.
Kjøreveienvestover ble åpnet til Odda
i 1886 og med sidevei til Nesflaten i
1892. I 1892 ble også Bandak-kanalen
åpnet, og dermed hadde Norge fått en
ny turistrute, som straks ble meget populær.
Fra Dyrskard i vest til Vinjevatnet i
øst følges vei og vassdrag, og dette påAllerede i 1893 tok man sikte på å virket Statskraftverkenes planer. Mesunngå demmeskader ved Totak. Dette teparten av vannkraften ble utnyttet,
ble fyldig omtalt i «TelemarkHistorie» men noe ble tross alt skånet. En annen
1984. Også ved Vinjevatnet valgte ting var at man heller ikke alltid valgte
man i sin tid å arbeide for å unngå slike den teknisk/økonomisk beste løsningen. Naturvernhensyn ble tatt, og uten
skader (Fossekallennr. 9/1983).
at ordet ble brukt, arbeidet man således etter en flerbruksplan. To av TokTokkeshistorie
I august er det 25 år siden Tokke kraft- kes anleggsdeler vitner om dette:
stasjon på Dalen ble åpnet av statsmiStåvatnmagasinet
nister Einar Gerhardsen. Men ennå er
Haukelikraftstasjon
ikke Tokke-utbyggingenshistorie skregeneralvet. Toppledere i 1950-årene,
direktør Fredrik Vogt og avdelingsdi- Ståvatnmagasinet
rektør Paul BrochDue, er forlengst gått Øverst i vassdraget kjører man sombort. I de dager gjorde man mye og merstid lange strekninger langs Ståskrev lite, altfor lite vil historieinteres- vatnmagasinet, og det skal et skarpt
øye til å registrere at dette er et reguserte si.
Fremdeleshar vi imidlertid mulighe- lert vann. Tekniskog økonomiskhadde
ten til å utnytte en viktig muntlig kilde, det her vært gunstigere å bygge damnemlig daværende overingeniør Si- men høyere, men av naturvernhensyn
gurd Aalefjær, som var prosjektleder nøyde man seg med en høyde som
ved Tokke. I samtale med Aalefjær skulle sikre rask oppfylling etter vintekommer det fram at det finnes flere rens nedtapping. Altså blir magasinet
eksempler på landsfaderlig naturvern fylt før sommertrafikken setter inn for
enn dem som er nevnt ved Totak og alvor.
Den «tapte» magasinkapasiteten tok
Vinjevatnet.

i norsk
naturvern
komatinn
Mangeførsttror
kraftutbygging omkring 1970.
Dette er bare korrekt dersom
man tenker på massemedias
oppmerksomhet omkring
Aurland,Mardølaog
Vøringfossen. «Landsfaderlig
naturvern»er derimot mye
eldre, og i forbindelse med
Tokke finner vi mange
eksempler på dette.
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man igjen lenger nede i vassdraget,
nærmere bestemt i Kjelavatnet, men
her ble dambyggingen mer kostbar.
Kjelavatnet ligger dessuten lenger
unna veien enn Ståvatnet, så her ble
det gjort klare naturvernmessige prioriteringer i favør av Ståvatnet.
Haukelikraftstasjon
Et sidevassdrag fra områdene langs
riksvei 12 til Setesdalen utnyttes i en

kraftstasjon ved Haukeligrend. Dette
var opprinnelig et anleggskraftverk,
kalt Haukelikraftstasjon.Tanken var at
kraftverket skulle nedlegges etter anleggstiden, fordi dette ville gi mulighet
til å utnytte vannet i større fallhøyde
ved overføring til Kjelaog Vinje kraftverker. Denne løsningen gikk man
imidlertid bort fra, og det provisoriske
kraftverket er derfor fremdeles i drift.
Siden idriftsettelsen i 1957 har det gitt

et betydelig tilskudd til restvannføringen på hele den lange strekningen fra
Haukeligrend til Vinjevatnet.
Hva er nytt siden 1950-årene?
Utbyggingssakerpå vannkraftsektoren
har endret karakter i løpet av de siste
tretti år, og det er ikke enkelt å beskrive denne utviklingen. A peke på
naturvern alene, er unyansert. Eksemplene foran viser at man også før i tiden klarte å finne «riktige»løsninger.
Endringen ligger altså ikke så mye i resultatet som i den prosess som leder
fram til dette. Tokke-utbyggingenble
stort sett til «bak lukkede dører». I dag
satser man på åpenhet fra start til mål.
Her ligger et tankekors for fremtidens historikere. Kanskje de i enkelte
saker vil konkludere med at 11986 var
åpenheten viktigere enn resultatet.
ErikTøndevold

FOSSEKALLENNR. 4-86

19

Og 111E
nissen
o

• 0

\
,

V ommer nå, våren kommer nå, slår
.1V en av våre solvstruper fast. Og våren er nå kommet til husmodre, haveeiere, andre dødlige —og til Middelthuns gate 29.
I etasje etter etasje flyttes mennesker og møbler, noen hit og noen dit —
og noen over gaten. Både de ansatte
og inventaret for øvrig blir vasket og
tørket støv av, — og noe og noen blir
kanskje til og med satt på tørkeloftet.
Ergelse og misunnelse sprer seg blant
en del av oss. Disse følelsene kan sammenlignes med en tohodet heks på et
kosteskaft.Kosten står sjelden i ro, den
er stadig på farten og hvirvler opp
store skyer av støv og skitt som legger
seg over skyldigeog uskyldige.
Det finnes tre typer ansatte. De som
er glad i sitt arbeid, de som ser på det
som levebrød, og de som synes det er
et ork. Himmelen har velsignet de
første, djevelen har forbannet de siste,
og gruppen i midten er glemt av både
Gud og djevelen, sies det. Vel, vi har
vel en fot innenfor alle gruppene noen
hver av oss!

0
0
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I den første gruppen finner vi dem
som kaster seg over arbeidet med de
største forventninger, og som beklager
at de faktisk er nødt til å kaste bort dyrebare timer på å sove. Det er ikke så
sjelden man støter på den slags mennesker, selv om de neppe er i overflod.
Den midterste gruppen, er som dronene. De forlater kuben hver morgen
til samme tid, og når arbeidstiden er
forbi, vender de glade og fornøyde
hjem igjen. Arbeidet er slutt for denne
dagen. De hater ikke akkurat lyden av
vekkeklokken, men spretter heller ikke
ut av sengen i glad forventning om dagens mange gjøremål. De står opp

fordi de må. De er på en måte den moderne sivilisasjons roboter.
Den siste gruppen er kanskje større
enn vi tror. Den er vanskeligere å få
øye på enn de to andre, og til dette finnes to grunner. For det første er det
sjelden at folk som virkelig mistrives i
sitt arbeid, vil innrømme det. For det
annet er det mange som hver eneste
dag blir plaget av ubehag, utilfredshet
og dårlig humør, uten selv å skjønne
hvorfor.

Disse uheldige i livet går glipp av
den tilfredsstillelsesom følger med velgjort arbeid. Deres hverdag blir aldri
krydret av den gode følelse av at de
yter noe verdifullt i forhold til den bedrift de jobber i. Her viser all erfaring
at det er lite lønnsomt bare å vente og
håpe på bedring.
Et menneske som ikke trives i sitt arbeid, bør ikke la noen sjanse til forandring gå fra seg. Det skal imidlertid villig
innrømmes at det er lettere å skifte arbeidssted når man er ung enn når man
er kommet litt opp i årene. Da kan et
slikt skifte ofte være både nerveslitende og nedslående.
Vi har alle en tendens til å tro at
gresset er gronnere hos naboen. Skalvi
trives i vårt arbeid, bor vi la denne tanken falle. Trenden i tiden er at alt vi
gjør, skal være så meningsfylt, men
stort sett er vel jobben så meningsfylt
som det vi gjør den til selv.
Vel,—når vi en gang omsider er falt
til ro i våre nye omgivelser, og alt er
satt på plass i hyller og skap, kan vi
igjen ta fatt på dagens gjøremål. Da vil
det vise seg om alle forandringene har
gjort oss gladere og mer fornøyd, eller
om den velkjente nissen er flyttet med
lasset.
Aud Berg
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Østlands-verkenes skirenn:

35-åringerpleiervanligviså føle
at alderengjørsitt,i hvertfall når
det blirsnakkom idrettslige
prestasjoner.
Såer ikketilfellemed
skirennsom
Østlands-verkenes
gikkav stabelenfor 35. gang
lørdag 1. mars i år.På nytt fikkvi
dokumenterthvor evig ungt og

Sigleif Johansen
uslåelig
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viriltdette arrangementeter,
samtidig som det bæreralle gode
1Tadisjoner
videre.
I år vardet Smestad
transformatorstasjon
som sto
ansvarlig.Komiteenutførteen
kjempejobbog kan se tilbakepå
et meget vellykketarrangement.

Informasjonom det nye Statkraft

Bjarne Trulsen, Nore, ble best i klasSkirennet var lagt til Kleivstua ved sen 50 — 54 år på tiden 39.14, mens
Sundvollen med etterfølgende fest på Gunleik Bondal, linjeområde 1, vant
Sundvollen hotell. Nytt av året var in- klassen 55 —59 år med tiden 39.25.
formasjonsmøtet som ble holdt i forI klassen over 60 år ser det ut til at
bindelse med arrangementet på hotel- Oddvar Sætrang bare blir bedre og
let. Her ga driftsdirektørOla Gunnes en bedre. I år var han cirka 12.5 minutter
orientering om driftens situasjon og foran andre mann i sin klasse på tiden
utfordringer i dag og i tiden som kom- 38.47, en tid som var den sjuende
mer.
beste i rennet totalt.
Det virket som om alle oppfattet
dette som et positivt innslag på en dag Fest og hyggelig samvær
som sto i idrettens tegn. Gunnes av- Etter skirenn og informasjonsmøtefikk
sluttet sin orientering med den reneste deltakerne gi seg i kast med et rikhol«pep-talk»for Statkraft, og på denne dig koldtbord, som ga dem mulighet til
måten falt også denne delen av arran- å kompansere for de kalorier de hadde
gementet fint inn i det sportslige. At brukt tidligere på dagen.
utfordringene er store, gjør dem ikke
Helge Martinsen ledet oss gjennom
mindre interessante, og en fortsatt middagen på en hyggelig og god
sporty innstilling vil så absolutt måte, og vakte stor begeistring da han
komme Statkraft til gode.
ropte fram John Egil Knudsen (Nore),
I og med at skirennet nå er blitt et Nils Bjørtuft (Mår)og Oddvar Sætrang
større tiltak som innebærer tunge løft (Flesaker) for å hedre disse med en
for arrangørene, kan dette muligens egen medalje fordi de også deltok på
være en tanke også for kommende år. det første skirennet i 1952. Samme meDet burde være fornuftig å gjøre så dalje ble overrakt til Ivar Sørensen for
mye som mulig ut av det, når så mange hans aktive innsats for skirennet helt
av de ansatte er samlet.
fra starten av i 1952.
Videre ble det overrakt innsatsprePrikkfrittskirenn
mier for 5, 10 og 15 års deltakelse. Kåre
Selve skirennet ble avviklet uten pro- Akselsen,Porsgrunn, skal nevnes spesiblemer, selv om kondisjonen gjerne elt. Han fikk innsatspremie for sin delskulle ha vært bedre for noen. Mange takelse nr. 30.
hadde nok også satt pris på en og anEtter middagen ble stemningen høy
nen solstråle, men dette var dagen da på den tradisjonelle skifesten. Premiesola tok en (velfortjent ?) pause etter bordet var velfylt og fristende, og til
alle de fine dagene i februar. Dette be- tross for visse forsinkelser kom også
kymret imidlertid mindre etter hvert denne delen av programmet vel i
som de nærmere 130 deltakerne kom havn.
seg ut i løypa med de mulighetene det
Dansen gikk til godt ut i de små tiga for å holde varmen.
mer, og et av samtaleemnene ved froOgså i år var det umulig å gjøre noe kostbordet neste morgen var at det er
med Sigleif Johansen fra Nore. Han egentlig for galt at det er et helt år til
vant klart sin klasse (35 — 42 år) på neste gang.
31.47. I klasse 16 —24 år var det nok
Inntil da får vi nøye oss med å fastslå
en gang Olav Skogheim, DD, som ble at den som venter på noe godt, ikke
best med 39.24, mens Gudmund Myk- venter forgjeves. Vi retter samtidig en
stu fra linjeområde 5 ble best i klassen hjertelig takk til årets arrangører.
43 —49 år (35.15).
ThorJohansen

Fristfor innsendelse av stoff til
Fossekallen nr. 7/1986 er fredag
20. juni. «Hastestoff»til nr.
5-6/1986 kan mottas inntil
tirsdag 17. juni, dersom
redaksjonen er varslet om dette
på forhånd.
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Samarbeid
mellom
kraftselskaper

ORDET ER FRITT

I en ellers ypperlig artikkelserie om

Statkraft ut av Oslo
T forbindelse med omorganiseringen operere fra nær sagt hvor som helst.
1 er diskusjonen i gang om hvor Stat
kraft skal lokaliseres. Hamang, Smestad og Majorstua er hittil nevnt. Men
hvorfor ikke Steinkjer, Voss eller Lillesand? Jeg tror det ville ligge mange
fordeler i at Statkrafts hovedadministrasjon lå på et mindre sted, relativt
langt fra pressområdet Oslo-regionen.
På et mindre sted vil den private sektor i mindre utstrekning overta våre
ansatte. Slik situasjonen er hos oss i
dag, slutter et stort antall erfarne folk
for å tiltre bedre betalte jobber i privateid virksomhet. Dette skyldeshovedsakelig det høye lønns- og kostnadsnivået i Oslo-området,der Staten ikke er
konkurransedyktig når det gjelder
lønn. Utenfor pressområdene er Statens lønninger mer akseptable fordi levekostnadene er lavere og det private
arbeidsmarked mindre.
Et mindre sted vil ellers tilby færre
«alternative» arbeidsplasser for Statkraft-ansatte. Dermed ville vår personell turn-over bli redusert. I dag er
gjennomtrekken altfor stor. Hva dette
koster bedriften, er ukjent, men prisen
er meget høy.
Et av argumentene for å plassere
Statskraftverkenesentralt, går på kommunikasjoner. Men telefon og datalinjer setter i dag en bedrift i stand til å

Nore-verkenei forrige nummer av Fossekallen snek det seg inn en feil på sidene 19 og 21. I dag har vi bare tre magasiner, for Rodungen er overført til
Usta kraftverk i Hallingdalen.
Dette var i sin tid en genial ida, som
heldigvis ikke ble ødelagt av det hysteriske standardargumentet om at «intet
er så ille som å overføre vann fra et
vassdrag til et annet».
Alle skiløpere er i dag glade for at
isen på Ustevatnet holdes i ro på LRV
kote 967,5 etter 1. mars, og alle sommerturister synes det er fint at magasinet blir fylt raskt opp til kote 984
(HRV-1,0m) om våren. Disserestriksjonene ble vedtatt allerede i 1962, og
den tapte magasinmuligheten under
vedtatt LRVfikk man «erstattet» ved å
slå en tunnel til Rodungen og overta
dette magasinet.
Rodungen var tidligere et ekstremt
høytregulert magasin med 66 millioner kubikkmeter magasinkapasitet og
20 millioner kubikkmeter midlere tilløp pr. år. Etter at denne gode magasinmuligheten fikk forbindelse til Hallingdalen, ble det bygget en ny og
høyere dam. Til tross for skånsom regulering av Ustevatnet, ble dermed
Usta kraftverk meget godt regulert.
Dessuten ble Rødungens naturlige
tilløp utnyttet i større fallhøyde i Hal-

Bedre kommunikasjon gjør det altså
lettere å lokalisere bedriften til et mer
perifert sted enn Oslo-regionen.
En bedriftsøkonomisk vurdering tilsier derfor etter mitt syn at Statkraft
ville være bedre stilt utenfor pressområdene. I tillegg kommer trivselen til
Statkrafts ansatte. Mange vil oppleve
det som mer stimulerende å bo i et roligere miljø enn i et storbyområde.
Trivsel er viktig for at man skal kunne
yte sitt beste på arbeidsplassen.
A flytte Statkrafts hovedadministrasjon er selvsagt ikke enkelt. De ansatte
vil måtte gjennomgå oppbrudd fra ett
miljø og etablering i et annet. Men slik
situasjonen er nå, er dette allerede et
faktum for en betydelig del av Statkrafts ansatte. Mange mennesker kommer som nevnt til bedriften for så å
slutte kort tid senere.
Konklusjonen er altså at Statkrafts
hovedadministrasjon ikke burde ligge i
pressområdet Oslo-regionen.Et vedtak
om utflytting må gi en rommelig tidsfrist for iverksetting. Dette vil gi oss tid
til å innrette oss på å flytte. Mange vil
nok slutte hvis bedriften flytter, så
overgangsproblemene blir store. Men
jeg tror at fordelene på lang sikt vil bli lingdalen enn i Numedalen.
større enn ulempene på kort sikt.
Dette kan tjene som et skoleeksemTH

pel på samarbeid mellom norske kraftselskaper.

ErikTøndevold
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Amid Asbakk in memoriam

Anne
Christophersen
in memoriam
Førstesekretær Anne Christophersen
døde 27. februar i år, bare 54 år gammel. Hun var ansatt i NVEfra 1973,
hele tiden i Vassdragsdirektoratets sekretariat (VA).Fossekallens lesere vil
kjenne henne fra historiske tilbakeblikk gjennom flere år, med hennes
tørrvittige kommentarer. Hennes synspunkter og uttalelser frisket også opp i
Fossekallens bladstyre, hvor hun var
medlem i mange år.
Anne Christophersen kunne tilsynelatende ha en barsk og nesten avvisende måte å være på, men man oppdaget fort at hun — som så mange
andre —var et følsomt menneske som
på denne måten skapte en distanse
hun trengte.
De siste årene hadde Anne Christophersen kreft. Hun visste hun var dødssyk, men ikke hvor lang tid hun hadde
igjen. Etter hvert ble hun tydelig fysisk
svekket av medikamenter og bivirkninger. Hun ga seg likevelaldri over, men
valgte å fortsette i arbeidet så lenge
det var mulig. Det siste halvannet år
holdt hun på med en omfattende revisjon av sikkerhetsstillelse for oppjusterte årlige erstatninger. Dette rakk
hun i det alt vesentlige å fullføre.
Med sin tapre og verdige holdning
ga Anne Christophersen oss et eksempel som vi alltid vil respektere og
beundre henne for.

Den 17. februar 1986 fikk vi den triste
meldingen at pensjonist fra Forbygningsavdelingen, Arvid Asbakk, var
gått bort. Han hadde hatt hjerteproblemer et par år, og omkom under en
skitur i Rondane.
Arvid Asbakk var født i Harran i
Namdalen i 1919. Etter Oslo elementærtekniske skole ble han oppsynsmann ved Aura-anleggene i 1950. Han
gikk over til Forbygningsavdelingen i
1955. Etter det hadde han Otta som
kontorsted og Gudbrandsdalen og Folldal som arbeidsdistrikt til han gikk av
med pensjon i 1985.
Asbakk har hatt det daglige ansvar
for betydelige forbyggings- og senkingstiltak som har sikret dyrket mark,
bebyggelse og industriområder i distriktet. Blant de største prosjektene
kan nevnes Selsvollene, tettstedet
Otta, Prestøya og Sulheim i Lom og Lesjaleirene på Lesja, hvor 8 000-9 000
dekar er blitt flomsikret. Dette anlegget ble litt av et livsverk for Asbakk,
med 35 kilometer flomverker,en rekke
kanaler og gjennomløp og seks store
bruer over Lågen.

Asbakks innsats var enestående.
Med stor entusiasme og sterk vilje arbeidet han langt ut over det som
kunne forventes. Han var alltid rede til
å bistå i flomsituasjoner og hjelpe skadelidte. Han hadde et utmerket samarbeid med grunneiere og kommunale
og statlige etater over hele distriktet.
Han not stor respekt for redelighet og
uselviskinnstilling.
I bostedkommunen Sel hadde Asbakk en rekke tillitsverv, blant annet
som formann i bygningsrådet. Han var
kjent for å arbeide systematisk og nøyaktig.
Asbakk hadde et åpent og godt forhold til overordnede og arbeidskamerater. Han ble høyt verdsatt som arbeidsleder og arbeidskamerat.
Det var høyst fortjent at Asbakk i
1981 fikkKongensfortjenstmedalje for
sin store samfunnsinnsats. Dessverre
gikk innsatsen ut over helsen, og han
gikk bort alt for tidlig.
Vi takker Asbakkfor godt samarbeid
og vennskap og lyser fred over hans
minne.
Bård Andersen

Asbakk får Kongens fortjenstmedalje
mann Treholt 20. juni 1981.

av fylkes-

Lars Borge-Andersen

Skaldu flytte?
Huskå omadressere
Fossekallen.
FOSSEKALLENNR. 4-86
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Daniel Danielsen in memoriam

Tidlig tredje påskedag mottok vi mel- lesand var avgått ved døden. Han
ding om at avdelingsingeniør Daniel holdt da påskeferie på fjellet med famiDanielsen ved vårt anleggskontor i Lil- lie og venner.

For oss som hadde kjent ham lenge,
både som kraftledningsbygger og som
menneske, er tapet av Danielsen uforståelig og vondt.
Han begynte som ledningsarbeider i
Bjerkviki slutten av 1950-årene, men
sto snart frem som en ener som det var
naturlig å gi lederoppgaver. Han ble
lagbas, fikk formell utdanning, praktiserte ved hovedkontoret, ble oppsynsmann og nå hadde han nylig tiltrådt en
avdelingsingeniørstilling.
Gjennom sin faglige dyktighet, sine
lederegenskaper, sin redelighet og sitt
åpne og vinnende vesen vant han allmenn tillit og aktelse.
Tapet er vondt for oss som sto Danielsen nær i arbeidssituasjonen, men
våre tanker går likevel først og fremst
til hans nærmeste familie. Vi kan
neppe fatte den sorg og det savn som
tapet av ektefelle og far etterlater seg.
Vi lar alle gode ønsker følge dem i
den vanskeligetiden de gjennomlever.
Med gode minner fra samvær i arbeid såvel som i fritid gjennom mange
år vil vi i takknemlighet huske Daniel
Danielsen.
SverreOftedal

Hjelp oss å huske
alle våre pensjonister
Vi har valgt å trekke den fritt-talende
Kalle inn i dette vårt opprop, for han
oppildnes som kjent av all urett. I dette
tilfellet gjelder det dessuten etaten(e)s
pensjonister, en gruppe som den aldrende hedersmann gjerne fyrer av en
kraftsalve for.
Alle som går av med pensjon i NVE
og Statkraft, har krav på å få Fossekallen sendt hjem til sin privatadresse,
hvor de enn måtte bo i verden. —Nåer
det slikat noen får og andre ikke, buldrer Kalle, —få nå orden på sakene, da
jenter!
Ja Kalle,vi er så enig så enig, men i
redaksjonen har vi ikke noen landsoversikt over hvem som til enhver tid
blir pensjonert. Det skulle vi gjerne
hatt, for pensjonistene hører til våre ivrigste lesere. Dessuten har de tid til å gi
oss både ris og ros, og det setter vi stor
pris på! Innlegg får vi også fra tid til annen.
Men altså! Skal vi kunne oppfylle
våre forpliktelser, må vi ha hjelp fra
uteadministrasjonene. Ved drifts- og
anleggssentrene har de oversikt over
26
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«sine» pensjonister, og derfor ber vi
pent om at også vi i Fossekallenfår beskjed når noen går av med pensjon.
De aller ivrigste av pensjonistene
kontakter selv Fossekallen når de
skjønner at de ikke er kommet med på
våre lister, og alle som ikke får det de
rettmessig har krav på, oppfordres
selvsagt til å gjøre det samme. Men i
redaksjonen synes vi dette er for galt.
Man skal ikke behøve å be om noe som
er en soleklar rett!
Så kjære, snille uteadministrasjoner
fra Alta i nord til Lillesandi sør, og
fra forbygning Ostland til utbygging
Vestland — hjelp oss å holde oversikt
over pensjonistene. Vi vil så nødig at
noen som har tjent etaten(e) trofast i
mange år, skal føle seg "glemt» fordi
de ikke lenger deltar aktivt i produksjonen, som det så vakkert heter.
Og ikke glem privatadressene! hojer
Kalle fra sin stamplass mellom bjerkene ute på «tunet».
Aud &Mette
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Statkrafts personale
Endringer mars 1986
Nytilsatte:
Driveklepp, Johannes
Haugsnes, Arve
Hustoft, Audun
Karlsen, Reidar
Mannsverk, Leif
Skudal, Helge
Smedseng, Jon Petter
Vike, Hans Henrik
Vildalen, Hermann

Avdelingsingeniør
Avdelingsingeniør
Overingeniør
Stabsdirektør
Avdelingsingeniør
Stabsdirektør
Spesialarbeider
Fagarbeider
Spesialarbeider

Alta-verkene
Alta-verkene
Alta-verkene
0
Alta-verkene
0
Rana-verkene
Vestlands-verkene
Tokke-verkene

Avansement, opprykk:
Antonsen, Klaus
Barstad, Sverre
Bech, Reidar
Berg, Ole
Berglund, Jan B.
Bolme, Aage Budde
Bråthen, Harald I.
Christensen, Jan M.
Dahl, Dankert
Dalås, Sigmund
Dyrhaug, Charly Hall
Elden, Odd
Eriksen, Ernest
Folkvord, Per
Grimnes, Arne
Haaranes, Jon
Haugan, Tor Helge
Havrevoll, Mikkel
Heiland, Odd Birger
Henden, Ole P.
Hovd, Arild
Huka, Sveinung
Jensen, Arne
Kaasa, Anne
Kalvik, Gunnar
Kjeldsberg, Kjell-Arne
Kleven, Tore
Knutsen, Wiggo K.
Kvisberglien, Jan

0998
0033

0033
0998
0998
0998
4172
0998
4183
0998
4172
0998
0015
0098
0098
0033
0033

Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Avd.ing.
Montasjeleder
Montasjeleder
Avd.ing.
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Kontorfullm.
Montasjeleder
Montasjeleder
Avd.ing.
Avd.ing.
Montasjeleder

Område 2
Område 1
Rana-verkene
Område 4
Innset-verkene
Område 4
Område 4
DP
Område 5
Innset-verkene
Rana-verkene
Område 3
Vestlands-verkene
Område 5
Hakavik kraftverk
Vestlands-verkene
Område 1
Vestlands-verkene
Område 5
Aura-verkene
Område 2
Flesaker trafo
Glomfjord-verkene
Tokke-verkene
Aura-verkene
Alta-verkene
DP
Innset-verkene
Område 3

Larsen, Kjell Arne
Larsen, Leif Age
Limoseth, Terje
Melbye, Arne J.
Midtun, Arne
Mjellekås, Jon
Muribø, jan
Nicolaisen, Geir
Nilsen, Terje
Nordjordet, Halvor
Offerdal, Odd
Olsen, Rolf
Sletten, Kaleb
Stegarud, Gunnar
Strande, Bjørn A.
Sæle, Bjørn Mikkel
Sæther, Kjell
Sæther, Odd
Tangen, Oddbjørn
Thomassen, Bernhard
Vågmo, Odd
Wilhelmsen, Leif
Ovstebø, Nils

0998
0033
0032
0033
0998
0033
0998
1000
0033
0034
0998
0998
1000
0998
0998
0998
0998

Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Avd.ing.
Montasjeleder
Avd.ing.
Avd.ing.
Montasjeleder
Montasjeleder
Avd.ing.
Montasjeleder
Montasjeleder
Maskinmester
Avd.ing.
Overingenior
Montasjeleder
Montasjeleder
Maskinmester
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder
Montasjeleder

Område 3
Område 2
Område 4
Aura-verkene
Leirdøla kraftverk
Område 1
DD
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Område 1
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Område 7
Minne trafo
AK
Vestlands-verkene
Innset-verkene
Aura-verkene
Alta-verkene
Alta-verkene
Hamang trafo
Alta-verkene
Vestlands-verkene

Fratredelsemed pensjon:
Hauge, Jarl

Maskinm.ass.

Vestlands-verkene

Overingeniør
Ingeniør
Kontorassistent
Avdelingsingeniør
Avdelingsingeniør
Montasjeleder
Maskinm.ass.
Avdelingsingenior
Avdelingsingeniør
Maskinm.ass.

Rana-verkene
Ulla-Førre-anleggene
Vestlands-verkene
Ulla-Førre-anleggene
PB
Frogner trafo
Frogner trafo
DD
EB
Rana-verkene

Maskinm.ass.

Tokke-verkene

2240 Overingeniør
0036 Sjefingeniør
0015 Kontorfullm.

ETF
VHD
ET1

Fratredelse,annen:
Bekken, Finn W.
Bryntesen, Tom
Dale, Aslaug
Eriksen, Hans Jørgen
Finckenhagen, Hans J.
Gulliksen, Ivar H.
Johansen, Sven Justin
Mokkelbost, KarlH.
Nordeng, LarsE.
Thomassen, Aksel

Dødsfall:
Johansen, Tom Audun

NVEs personale
Endringer mars 1986
Nytilsatte:
Bakken, Anne Randi
Danielsen, Ole K.
Jenssen, Anne-Beathe

Avdelingssykepleier
Overingeniør
Kontorassistent

BL
ET6
VFT

Avansement, opprykk:
Arnesen, Arne
Berge, Rune
Berntsen, Einar J.
Grundt, Rolf E.
Holtmoen, Else Marie
Kielland, Erik
Mellerud, Morten
Pedersen, Svein S.
Roland, Erik

0033
0034
0036
0034
0010
4318
0033
4317
0968

Avd.ing.
Overingeniør
Sjefingeniør
Overingeniør
Førstesekretær
Avd.direktør
Avd.ing.
Avd.direktør
Førstehydrolog

EED
VVK
VH/NHK
EED
A0
VU
ET3
ES
VHB

Røed, Egil
Sælthun, Nils R.
Trandum, Janne

Fratredelsemed pensjon:
Kristiansen, Hans Jørgen

Avdelingsingeniør

VHO

Adm.sekretær

ET5

Førstesekretær

VA

Fratredelse,annen:
Strøm-Olsen, Sissel

Dødsfall:
Christophersen, Anne
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