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Gasskraftnødvendig for
dekning av kraftbehovet
Gasskraftsom supplement til vannkraft er ikke noe nytt i spørsmålet
om landets fremtidige energidekning. Ved siden av kjernekraft og
kullkraft representerte gasskraft allerede i 1970-årene et mulig
alternativ. Gasskraftvurderingene var den gang basert på utnyttelse
av gass fra Frigg-feltet i Nordsjøen, og planleggingen ble ført frem til
et nivå hvor søknad om konsesjon kunne utarbeides. En ilandføring
av gass til Norge viste seg imidlertid den gang ikke å være
økonomisk akseptabel.
Flereforhold har imidlertid endret seg siden den gang:
Teknisk-økonomiske problemer knyttet til ilandføring av olje og
gass til Norge er løst, og et rørledningssystem, Stat-pipe-systemet, er
etablert.
Gassressursene på norsk kontinentalsokkel har vist seg å være
betydelige, og markedsforholdene har ført til at gass er blitt mer
konkurransedyktig, også i forbindelse med eventuell produksjon av
elektrisk kraft.
—Etterspørselen etter elektrisk kraft har vært større enn tidligere
antatt, samtidig som klargjøringen av nye vannkraftprosjekter har
tatt tid. Et relativt betydelig gap mellom tilbud og etterspørsel på
elektrisk kraft ventes derfor å oppstå i årene fremover, selv om alle
ansøkte vannkraftprosjekter skulle bli gitt konsesjon i samsvar med
utarbeidede planer.
Ut fra dagens situasjon representerer rammeavtalen mellom Statoil
og Statkraft om gassleveranser til et kraftverk på Kårstø, som ble
undertegnet den 1.september i år, et betydningsfullt bidrag til
løsning av de problemer som vi står overfor på kraftsiden. Om
myndighetene godkjenner byggingen av et gasskraftverk på Kårstø,
vil dette med sin produksjonsevne på 5 milliarder kWh pr. år dekke
det gap som ut fra dagens oversikt vil oppstå i vår kraftbalanse. Det
vil bli bygget i en tid hvor vår industri står overfor store vansker, og
det vil bidra til den vekst som alle ønsker skal bibeholdes i vårt
samfunn.
Vår vannkraft vil fortsatt representere hjørnestenen i landets
elektrisitetsforsyning i mange år fremover, men gasskraften vil som
supplement til vannkraften gjøre oss i stand til på en miljømessig
forsvarlig måte å møte utviklingen i årene fremover.
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Den 4. september I år ble rammeavtalen mellom Statkraft og Statoil om leveranser av gass til et
gasskraftverk, gjort kjent. Dette
nummer av Fossekallen er i hovedsak viet denne begivenheten,
som vil få stor betydning i årene
som kommer.
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Om fem år skal et gasskraftverk
stå driftsklart på Karstø. Det blir
en travel tid før alt er på plass,
selv om hovedtrekkene for anlegget allerede er klarlagt.

Utnyttelsen av gass i elektrisitetsproduksjon er nytt i Norge, men
på kontinentet har man 10 —15
års erfaring på dette feltet. Fossekallen har besøkt PreussenElektras gasskraftverk i Emden.

Gasskraftverket på Kårstø ser ut
til å løse myndighetenes akutte
problemer med kraftbalansen i
1990-årene. Betyr dette at vannkraftepoken er definitivt over? Vi
har spurt olje- og energiminister
Arne Øien.

Skal man i Energidirektoratet
klare å utføre de arbeidsoppgaver
man i henhold til instruks er pålagt, mener energidirektør Asbjørn Vinjar at det er nødvendig å
fristille direktoratet fra statens
eksisterende lønnssystem.
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Statkraft Statoil
gasskraft
Tekst: Aksel Nicolai Tonjer
Foto: Svein ErikDahl/Samfoto
Gassprisen hemmelig

i Olje- og energivar på en presseDet konferanse
den 4.
departementet
september i år at
mellom
rammeavtalen
Statkraft og Statoil om salg
av gass ble gjort kjent.
går ut på
Rammeavtalen
salg av gass til et gassfyrt
varmekraftverk på Kårstø.
I tilknytning til denne
avtalen er det også inngått
en rammeavtale
vedrørende samarbeid ved
bygging og drift av
kraftverket.

Prisen Statkraft skal betale for gassen,
ville ingen under pressekonferansen ut
med. Kraftprisenvil imidlertid ligge på

Rammeavtalen innebærer leveranser
på inntil én milliard kubikkmeter gass
pr. år i 25 år fra 1991. Den første del av
gassen vil være basert på en videre utbygging av Tommelitenfeltet. Første
fase i utbyggingen av Tommeliten er
igangsatt og baserer seg på salg av
gass til Phillips-gruppen for perioden
1988-1991.Salgsavtalen med Statkraft
gir grunnlag for videre utbygging av
feltet.
5 TWh

Kraftverketvil etter planene kunne levere om lag 5 TWh elektrisk kraft årlig.
Dette tilsvarer forbruket av elektrisk
energi i en by som Oslo. Det er Statkraft som eventuelt vil bygge, eie og
drive kraftverket som man tenker
idriftsatt 1. oktober 1991. Direkte investeringer vil komme på cirka 2,5 milliarder kroner.
Rent fysisk er det ikke gassen fra
Tommeliten som vil bli brukt i kraftverket. Gassen kommer til Kårstø fra Statfjord og Gullfaks, mens Tommelitengassen kommer inn på rørledningen til
Emden og erstatter den solgte gassen
fra Statfjord og Gullfakssom tas ut til
kraftverket på Kårstø.
4
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Hvilken pris Statkraft
må betale for gassen,
ville hverken
administrerende direktør Gunnar Vatten (t.v.) eller oljeog energiminister
Arne Øien ut med
på pressekonferansen.

rundt 21 øre pr. kilowattime. På pressekonferansen ble det sagt at det nettopp er prisen på gass som nå har gjort
det aktuelt, og økonomisk forsvarlig,å

Rammeavtalen mellom Statkraft og Statoil ble gjort kjent
på en pressekonferanse i Olje- og energidepartementet
4. september i år.
De tre som presenterte avtalen var
Statkrafts direktør
Gunnar Vatten, oljeog energiminister
Arne Øien, og Statolls direktør Arve
Johnsen.

bygge et gassfyrt varmekraftverk. Prisen på gassen kommer ikke til å følge
oljeprisen, men el-prisen.
Planer om gasskraftverk
ikke av ny dato

—

Selv om avtalen mellom Statkraft og
Statoil kom overraskende på mange, er
tanken om å utnytte gassreservene til
elektrisk energi gamle. I NVEble det i
midten av 1970-årene utarbeidet planer om et gassfyrt varmekraftverk.
Tanken var å utnytte optionsavtalen,
det vil si den gassmengde som den
norske stat betinget seg i forbindelse
med Frigg-utbyggingen. De planer og
beregninger som Energidirektoratet
og Statskraftverkeneden gang utarbeidet viste imidlertid at det var mer lønnsomt å selge gassen. Det faktum at det
var mulig å selge all norsk naturgass på
det europeiske markedet, sammen
med forestillingen om at vi hadde nok
vannkraft, gjorde det lite aktuelt å
følge opp de planer som ble lagt frem.
Endrede forutsetninger

Disse forutsetningene endret seg imidlertid med de nye store gassfunnene.
Situasjonen førte til et samarbeid mellom NVEog Statoil høsten 1985. Energidirektoratet ønsket å få kjennskap til
den samfunnsøkonomiskekostnad ved
å bringe frem gass fra egnede gasskilder for kraftproduksjon i Norge. Konklusjonen var at kostnaden syntes å
ligge så lavt at det ville være interessant å gå videre med konkrete prosjekter. Et samarbeid ble innledet mellom
Statkraft og Statoil, og det er dette
samarbeidet som førte til undertegnelse av rammeavtalen 1. september.
FOSSEKALLENNR. 9-86
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Fem travie år
foran oss
Tekst Trond Idås
Foto: Svein ErikDahl/Samfoto

sin egen
Om turbiner
fem år om
spinner
seks akse
på Kårstø, noen kilometer
syd-øst for Haugesund. For første
gang i fastlands-Norges historie
drives elektrisitetsproduserende
turbiner av annen energi enn
den som fanges ved temming
av ville fosser og stryk.
Varmen fra brennende
Nordsjøgass skal etter de
foreløpige planene drive fire
gassturbiner. Den hete avgassen
samles opp og brukes til å
fordampe vann. Dampen føres
videre, og brukes til å holde to
dampturbiner i gang.
Tre millioner kubikkmeter
gass vil gå inn i anlegget hvert
døgn. Produktet er omkring 700
MW elektrisk kraft. På årsbasis
blir dette 5 TWh (fem milliarder
kWh), som tilsvarer en
tyvendedel av hele Norges
årsforbruk.
Men det er mye som gjenstår
før denne Statkraft-planen blir,
en realitet. De fem årene som
ligger imellom vil fylles av
utredning, prosjektering,
konsesjonssøknader, bygging og
prøvedrift. Det er et langt lerret
å bleke før Nordsjøgassen kan
strømme inn i Statkrafts gassfyrte varmekraftverk på Kårstø
1. oktober 1991.
6
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RSTO GASSTERMINAL

Rørledningen til Kårstø og gassterminalen der er viktige forutsetninger for at gasskraften fra Kårstøverket skal kunne konkurrere med vannkraften prismessig.

Dersom de politiske myndigheter velsigner
avialen mel1om Statkraftog Statoll, skal et
gasskraftverk på Kårsto etter planen stå drift.*Iart
I. oktober 1991. Krafiyerket vil få en
ptoduksjonsevne på 5TWHpr. 4r noe som,
tilsvarer den sanilede poduksjon ved
"
Ulla-Forre-anleggene.
—
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Konsesjonsbehandling
på rekordtid?
Forprosjekteringen starter for fullt ved

Gassterminalen på Kårstø. Om fem år vil Statkrafts første gasskraftverk
bildet er tatt. Vel og merke dersom konsesjon innvilges.

ligge i forgrunnen

av hvor dette

årskiftet. I denne fasen av planleggingsperioden settes de konkrete planene som er kommet ut av prosjektavklaringsrunden ned på papiret.
Samtidig sendes det ut forespørsler
til leverandører om hva de har å tilby
og hvor mye det koster.
Supplerende miljøundersøkelser av
områdene rundt Kårstø blir også foretatt. Her har man et godt grunnlag i
rapporter som ble lagt frem da gassterminalen ble bygget på halvøya, og fra
forrige gasskraftrunde da Kårstø var
aktuelt som byggested.
Konsesjonssøknaden blir også fullført i denne perioden. Den oversendes
Energidirektoratet 1. april neste år.
Man håper på at den er ferdigbehandlet tidlig i 1988. Den raske behandlingen ansees mulig fordi gasskraft er populært i de fleste av de gruppene som
får søknaden til vurdering.
Anleggsstart sommeren 1988

Hjulet i gang

Rammeavtalen som Statoil og Statkraft
inngikk 1. september i år om gassleveranser fra 1991 til 2016 satte hjulet i
gang — men det har lenge stått og
ventet på denne avgjørende dytten.
De første planene om gasskraftverk
ble kastet frem i forbindelse med utbyggingen av Frigg-feltet midt på
1970-tallet. Rørledningen til land ble
imidlertid stoppet av Norske-rennen —
og Stortinget besluttet at det kostet for
mange skattekroner å gjennomføre
dette prosjektet.
Siden dengang har enkelte Statkrafts-medarbeidere fulgt utviklingen
av gasskraftverk rundt om i verden.
Men de har også sett hvordan gassprisen har utviklet seg i samme periode.
Først de siste par årene er det blitt
økonomisk forsvarlig å atter tenke i
retning av gassfyrte varmekraftverk.
Dette takket være lavere gasspriser,
rørledningen til Kårstø, utviklingen av
mer energieffektive anlegg, og sist
men ikke minst takket være den gunstige avtalen med Statoil for en måned
siden.

drift 8 000 timer, 335 dager, i året. Den
siste måned skal benyttes til vedlikehold og ettersyn. Denne jevne produksjonen av elektrisitet vil bedre Statkrafts evne til å inngå nye fastkraftkontrakter med industribedrifter og en
gros-selskaper.
Hovedtrekkene for hvordan anlegget skal se ut, er også klare. Selvekraftanlegget krever 150 meter langt og 60
meter bredt område. Største høyde er
35 meter, bortsett fra skorsteinen som
stikker 50 meter i været.
Byggekostnadene er anslått til cirka
2,5 milliarder 1986-kroner.Dette er en
fjerdedel av hva et vannkraftverk med
samme produksjonskapasitet koster.
Men som kjent er vann gratis. Hva Statkraft må betale for Statoil-gassener en
godt bevart hemmelighet.

Fastkraft
TWh / år

130

På størrelse med Ulla-Førre
Prosjektavklaringen er allerede godt i

gang i Statkrafts Planavdeling. Der tar
man sikte på et kraftverk med en kapasitet på cirka 700 MW. Gassturbiner
skal stå for to tredeler av produksjonen, mens dampturbiner tar seg av
resten. Kårstø-anleggetblir dermed ett
av de største kraftprosjektene i Norge
— på størrelse med Ulla-Førre-anleggene.
Gasskraftverket vil holde en jevn
produksjon. Etter planen vil det være i
8
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Dersom konsesjon innvilges, kan Statkraft gå videre med de tilbudene som
er kommet fra utstyrsleverandørene.
Kontraktsforhandlinger kan også
komme i gang, men bestillinger kan
først skje når Stortinget har bevilget de
nødvendige midler over Statsbudsjettet. Først nå kan de innledende byggearbeidene starte. Planavdelingen regner med at det vil kunne skje sommeren 1988. Veiforsterkninger, sprengningsarbeid og bygging av kjølevannstunneler settes i gang. Tidlig i januar
1989 begynner byggingen av selve
kraftverket.
To år senere vil det stå ferdig, dersom alt går greit. Det neste halvåret og
litt til, trengs til justering og prøving
av de enkelte ledd i produksjonen. Og
så — 1. oktober 1991 — kan snoren
kuttes og gasskraftverket settes i produksjon.

„
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Slikblirgass
til kraft
det for
gasskraftverket
på stikkorKårstø.
Ufyrt
kombinert
anlegg er
Hva det innebærer skal vi kort beskrive
her.
Utgangspunktet er gass som føres
inn i ett brennkammer, hvor den forbrennes i luft under trykk.
Ut av brennkammeret kommer forbrenningsgassen med noe høyere
trykk, og en temperatur på minst 1 000
grader. Denne kjøres så inn i en gassturbin som utnytter over 30 prosent av
gassens energi. Generatoren til turbinen produserer inntil 110-120 MW
elektrisitet avhengig av fabrikat.
Avgassen fra gassturbinen holder
fortsatt oppimot 550 grader. Den føres
videre til en kjele hvor den varmer opp
og fordamper vann. Dampen brukes så
til å drive en dampturbin. Fra denne
kommer det omkring halvparten så
mye elektrisitet som fra gassturbinen.
Etter dette trinn er omkring halvparten av energien i gassen utnyttet. Res-

rass
Brennkammer

Kiele
assturbin
GeneratorKompressor

Skorstein

Gass

Sjevann

Brennkammer
Kondensator
Kjele

Generator

Kompressor

Gassturbin

ten forsvinner i form av oppvarmet
kjølevann, avgass og i kraftanlegget.
Sammenlignet med vannkraft er utnyttelsesgraden lav. Til å være varmekraftverk er den det høyeste som kan

Her???

Gasskraftverketvil kunne bli liggende
på tomten som er avbildet (pil), men
også andre områder er inne i bildet.

oppnås med dagens teknologi. Kullfyrte anlegg ligger for eksempel 10 til
15 prosent lavere. Og i tillegg er gasskraftverkets utslipp rent for svovel,
støv og tungmetaller.

Uansett vil kraftverket ikke komme til
å ligge lenger unna gassterminalen
enn tre og en halv kilometer.
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Tysværkommune er mentalt forberedt:

sv r
is the centre
of the world!
Av Aksel Nicolai Tonjer
Foto: Svein ErikDahl/Samfoto
rorget
Piccadilly Circus
Tysvær is the centre of the
world! ja slik annonserer Tysvær
kommune etter at Statpipe fikk
sin mellomstasjon
på Kårstø
Tysvær. Hvordan annonsene blir
etter at et eventuelt
gasskraftverk blir bygget er ikke
godt å si, men selv mener
tysværingene at de er mentalt
forberedt.

Med sine 7 600 innbyggere er Tysvær
ikke av de største kommunene. Med en
stort sett jevn fordeling utover kommunearealet på 419 kvadratkilometer
kan man trygt si at det er en kommune
med spredt bosetting.
Er det politisk vilje til å få et gassfyrt varmekraftverk i kommunen, ordfører Mandrup Hovland?
Vi har jo ikke behandlet dette formelt, men i utgangspunktet er vi positive. Dette er ikke noe helt nytt spørsmål for oss. Alleredefor 10 år siden var
det snakk om et gasskraftverk på Kårstø, og her var en stor befaring. Papirmengden var heller ikke av de minste.
Og etter at vi fikk gassterminalen på
Kårstø, har vi vært mentalt forberedt
på det meste.
Alt ligger til rette

—Hvorgodt rustet står kommunen?
Det ble gjort en del investeringer i
10
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Ordfører Mandrup Hovland i Tysvær kommune venter bare på en offisiell henvendelse
Mentalt er kommunen forberedt på et gasskraftverk.

forbindelse med gassterminalen, blant
annet når det gjelder veier. For øvrig
har vi godt med boligtomter, et meget
godt utbygd skoletilbud,og industri og
bedrifter med kompetanse og erfaring.
Plassering av et gasskraftverker heller
ikke noe problem, hverken plassmessig eller miljømessig.Alt burde ligge til
rette.
Hadde dere noen negative erfarin—

fra Statkraft.

ger i forbindelse med byggingen av
gassterminalen?
—Det var en del negative røster å
høre før utbyggingen satte igang. I et
forskningsprosjekt der man så på de
sosiale og økonomiskesider ved utbyggingen, fikk man imidlertid store problemer med å finne negative ting.
Dette gjør det selvfølgeligenda lettere
for oss å si ja til et gasskraftverk.

Byggingen av
terminalen på Kårstø
bidro til at Tysvær
måtte utvide
rådhuset. Ny Iløy
med lange, brede
ganger vitner om
en kommune med
god økonomi.

Unique in Norway!

cci

Address:
Tysvær Kommune
Aksdal, 5570 Grindafjord
Tel.: (0 47) 75414
on Tysvær:
Information
Area: 419 square kilometres
7,600
Population:
Between Bergen and Stavanger,
Location:
on the town of Haugesund
bordering
c. 20 minutes from airport and
Communications:
terminal.
express-boat

I denne annonsen legger ikke Tysvær kommune
skjul på sin egen betydning.
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Forget Piccadilly Circus —TYSVÆR is the centre of the world!
It was a Tysvær man, Cleng Persson, who started
that
great emigration
last century's
and organised
to America.
Norwegians
took 850,000
Today it is gas that goes West — refined gas to the
Most of the North Sea's gas comes to
Continent.
our Statoil gas terminal at Kårstø.
a base in Yrkis now establishing
Aker Contracting
jeflorden to build platforms for the further development of the oil and gas fields in the North Sea.
The impact on Tysvær Kommune is great— industry
people are thriving — and
and business is booming,
we have plenty of room for more. . .

inntekter

—Hvavil bygging av et gasskraftverk
ha å si for Tysværkommune?
—Rentøkonomisk regner vi med en
eiendomsskatt fra kraftverket på 10-12
millioner kroner pr. år. I tillegg kommer skatt fra arbeidstakere som bosetter seg i kommunen. Vi er, som alle
andre kommuner, interessert i nye arbeidsplasser, og i dette tilfelle er det
snakk om rundt 100 permanente arbeidsplasser. Med erfaring fra byggingen av terminalen på Kårstø,regner vi
med en styrking av den lokale industri,
ikke bare under anleggstiden, men
også for fremtiden. Et slikt anlegg vil
også kunne føre til knoppskyting på
linje med det vi har sett i forbindelse
med terminalen. Et hotell vil nå bli
oppført som et resultat av dette.
—ErTysværen rik kommune?
—Byggingenav terminalen på Kårsto betydde mye for oss. Budsjettet for
1986 er totalt på 115 millioner kroner
og av det svarer inntektene fra terminalen for 22 millioner kroner. Vi har
forholdsvis stor gjeld som burde bli lavere, og det er flere ting vi kunne ønske oss, for eksempel en idrettshall. En
inntekt fra et gasskraftverk på 10-12
millioner kroner vil selvfølgelig bety
mye, sier Hovland.
Nå venter kommunen bare på en offisiellhenvendelse fra Statkraft.

Tysvær Kommune

uzi

Betydelige

TYSVÆR
Kommune
Forget Piccadilly
Unique in Norway!
Circus — Tysvær is the centre of the
world!
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dyres
Tekst: Trond Idås
Foto: Svein Erik Dahll
Samfoto

rlass er utvilsomtdet greieste
brennstoffetå ha med å
gjøre,sier PeterFenor.Haner
elektroingeniørved PreussenElektraskraftverki Emden.
Begrunnelsener den høye
utnyttelsesgradav energien,at
gass er lett å lagre, renslig å
arbeide med, gir lite
forurensning, og at det av den
grunn er populær blant folk
flest.
—Men gass er yrt, fortsetter

han. —Alt for dyrt
sammenlignet med andre
brennstoffer. Derfor satser vi
første rekke på kull og uran i vår
kraftproduksjon, forteller Fenor
til Fossekallen.
PreussenElektras anlegg i
Emden er selskapets største kullog gassdrevne kraftverk.
Produksjonen foregår i tre
«blokker» med kullfyrte
dampturbiner og Blokk IV, som
er et gassfyrt kombianlegg med

en gassturbin og én dampturbin
samt tilleggsfyring I avgasskjeL
Totalt har disse fem turbinene
en produksjonsevne på 725 MW.
Blokk IV sto ferdig i 1973. Et
gassfunn på land, 18 kilometer
fra Emden, var foranledningen
til dette kombi-anlegget.
PreussenElektra sikret seg en
tolv års kontrakt om
gassleveranser — den var god
å ha under priseksplosjonen på
oljemarkedet.

PreussenElektras kull- og gassfyrte varmekraftverk i Emden er selskapets storste. Det har
en produksjonskapasitet
på 725 MW. Til venstre
er det tre kullfyrte dampturbiner, mens Blokk
IV inneholder et maksimalfyrt kombinert gasskraftverk. Kjolevannet i forgrunnen er et yndet
tilholdssted for ål og ålefiskere.

Reserveblokk
Tolv år gikk - og etter det har BlokkIV
vært ute av fast drift. I stedet har den
fungert som reserveanlegg. Tysk lov
forplikter kraftprodusenter til å ha en
reservekapasitet på om lag 20 prosent
av selskapets maksimale produksjonskapasitet.
—Som sagt er det for dyrt å holde
gassblokken i kontinuerlig drift, sier
Peter Fenor. —Men den er ypperlig
som reserveblokk.Først og fremst fordi
den er langt raskere å varme opp og
gjøre klar til produksjon enn kullfyrte
anlegg. Halvannen til to timer er nok,
mens kullfyrte anlegg trenger den tredoble tiden. Dessuten har BlokkIVstor
yteevne, 450 MW,som er mer enn hva
de tre kullblokkene produserer tilsammen.
Maksfyrtkombi-anlegg
Blokk IV inneholder det som kalles et
maksfyrt kombi-anlegg.Det innebærer
at den varme luften som oppstår når
gassen brennes, driver en gassturbin.
Avgassen fra denne turbinen føres videre og brukes til å varme opp dampkjelen. Så langt fungerer det maksfyrte
kombianlegget på samme måte som et
ufyrt kombi-anlegg, som det planlegges på Kårstø. Det spesielle ved de
maksfyrte anleggene er at kjelen blir
varmet opp direkte av gassbrennere

med den varme avgassen fra gassturbinen som forbrenningsluft. Resultatet
er at dampturbinen, som drives av
dampen fra kjelen, produserer 8/9 av
BlokkIVs450 MW.Ved et ufyrt anlegg
står dampturbinen bare for 1/3 (3/9)av
totalproduksjonen.
BlokkIVbruker i overkant av tre millioner kubikkmeter gass i døgnet ved
maks produksjon. Utnyttelsesgraden
av gassens energi er på 43,5 prosent.
Det er det beste resultat som er oppnådd i Tyskland.
Eksplosjonsfaren
En ulempe ved gass er det ekstraordinære omfanget en eventuell brann i
anlegget kan føre til. Gassens usynlighet gjør lekkasjer vanskelig å oppdage
før det er for sent.
—Fremtil nå har vi overhodet ikke
hatt noen form for ulykker i BlokkIV,
forteller Fenor. —Overalt er det montert detektorer som i løpet av få sekunder vil dukte» gasslekkasjen, men de
første 13-14årene har alt forløpt smertefritt. Naturligvis har vi hatt slitasjefeil i anlegget, men det må man regne
med. Denne typen feil betyr imidlertid
ikke stopp i prosessen, dersom de ikke
er svært omfattende. Anlegget er nemlig bygget opp med minst én ekstra
komponent av alle viktige ledd. Skjer
det en feil et sted, oppdages det
automatisk, og produksjonen blir kob-

Gasskraftverket i
Emden er et såkalt
maksimalfyrt
gasskraftverk, og
får på grunn av det
helt andre
dimensjoner enn
det som er planlagt
på Kårstø. I
bakgrunnen sees de
direktefyrte
og
dampturbinene,
lengst bak i rommet
skimtes
gassturbinen.

let over til reservekomponenten, forteller han.

Peter Fenor er
ved
elektroingenfør
kraftverket i Emden.
Han forteller at de
svært gjerne skulle
benyttet mer gass
— om det ikke hadde
vært så dyrt.

Forurensning
Nitrogenoksyder (NOX)er et forurensningsproblem ved ethvert varmekraftanlegg. Disse oppstår under forbrenningen og er ikke en del av gassens kjemiske innhold. I Norge har vi ikke entydige grenser for hvor mye som kan
slippes ut før forurensningstilsynet slår
til. Tyske myndigheter har fast og klar
praksis.
Grensen går på 100 milligram NO2
per kubikkmeter, forteller diplomingeniør Heinrich Schnetlage. Han arbeider
ved RWEs gassfyrte dampkraftverk i
Meppen, noen mil syd for Emden.
Avgassen fra anlegget inneholdt
opprinnelig 600 milligram nitrogenoksyder per kubikkmeter. For å etterkomme myndighetenes krav, har vi
gjort endringer i anlegget, slik at røyken som slipper ut gjennom skorsteinen, kun inneholder den tillatte
mengde.
Han forteller videre at svoveldioksyd
(S02)er det største forurensningsproblemet ved dette anlegget. Gassen kjøpes fra Nederland, og den har et høyt

svovelinnhold. Ekofisk-gassen som i
dag brukes i Emden har meget lavt
svovelinnhold.
—Også her har tysk lov klare bestemmelser for hvor mye vi kan slippe
ut i atmosfæren. Den nederlandske
gassen inneholder i utgangspunktet
1 200 milligram svoveldioksydper kubikkmeter. Gassen kjøres gjennom en
vaskeprosess hvor så å si all svovelen
blir skilt ut. Svovelen blir samlet opp
og viderebehandlet slik at den ender
opp som en salgsvare, forteller Heinrich Schnetlage.
Strengere

regler

Svovelutslipp er et langt storre problem for kullfyrte anlegg enn gassfyrte. Inntil for kort tid siden har tyske
myndigheter latt bedriftsøkonomiske
hensyn være avgjørende. Men etter de
siste årenes nasjonale og internasjonale miljovernkonferanserer alle tyske
kullkraftverkpålagt å skaffe seg renseanlegg innen 1993.
—Foross betyr de nye reglene at vi
kommer til å bytte ut de tre kullfyrte
anleggene vi har i Emden, forteller Peter Fenor. —Det blir alt for dyrt å anskaffe et renseanlegg til hvert av disse.

Den som venter å
se enorme
gassrorledninger
blir skuffet. Anlegget
lorbrenner tre
mfflioner
kubikkmeter gass
dognet - og all
gassen kommer
gjennom denne
rorledningen.
FOSSEKALLENNR. 9-86
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Norske naturforhold gunstige
for gasskraft
Tekst: Trond Idås
Foto: Svein Erik Dahl/
Samfoto

Peter Fenor, elektroingeniør ved PreussenElektraskull-og gasskraftverki Emden er overrasket over Statkrafts planer om å utvinne 50 prosent av energien i Tommelitengassen. —Vi har en
utnyttelsesgrad på 43,5 prosent, og det
er blant de høyeste i Vest-Tyskland,
forteller han. —For å øke utnyttelsesgraden med 6,5 prosent måtte såvel
gassturbinen som dampturbinen være
mye mer effektiv,sier Fenor.
—Vanskelig,men ikke umulig, sier
plandirektor Ingvald Haga. —Vi må
huske på at teknologien er kommet
mye lenger siden kraftverket i Emden
ble bygget for 10-15 år siden. Vi har
fått større og mer energieffektivegassturbiner. I tillegg vil våre forutsetninger fra naturens side høyne effektiviteten i forhold til Tyskland, blant annet
det kalde kjølevannet som vi henter fra
havet. Kalderekjølevann gir høyere effektivitet. Emden-anlegget er dessuten
et maksimalfyrtkombi-anleggsom har
en noe lavere virkningsgrad enn ufyrte
kombi-anlegg, slik som vi planlegger
hos oss, sier Haga.
Peter Fenor, elektroingeniør ved gasskraftverket
i Emden, er overrasket over at det lar seg gjøre
å utnytte 50 prosent av energien i gassen, og at
det kan holdes i drift i 8 000 timer i året slik det
er planlagt fra norsk hold.
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Peter Fenor kommenterer også Statkrafts planer om 8 000 driftstimer i
året på gasskraftverk. —Hos oss skjer
det rett som det er små uhell som stopper anlegget i fem til seks timer og
kanskje lengre. I tillegg kommer de fire
til fem ukene som trengs til vedlikehold. Vi regner derfor med en årlig
drift på 5 000 —6 000 timer. De norske
planene om 8 000 timer virker på meg
svært optimistiske, sier Fenor til Fossekallen.

—Dersomvi kommer frem til at det
er vanskelig å holde anlegget i drift
8 000 timer med de fire gassturbinene
som vi har planlagt til nå, kommer vi til
å løse problemet ved å ha en reserveturbin som koples til dersom noe skjer.
Målet er å forbrenne én milliard kubikkmeter gass i løpet av året, og det
skal vi klare enten vi må bruke fire eller
fem gassturbiner, sier Ingvald Haga.

Miljøvernhensyn er de siste årene blitt mer
fremtredende også i Vest-Tyskland. Dette er et
avsvovlingsanlegg som det gassfyrte
dampkraftverket i Meppen måtte anskaffe.
lirsaken er at gassen man kjøper fra Nederland
inneholder en del svovel.

Produksjonetter TV-programmet
(og den norske vårløsningen)
Tekst:Trond Idås
vor mye elektrisitet skal vi produsere? Det er et spørsmål som opptar planleggerne i PreussenElektra
hver eneste dag - ja, til og med hver
eneste time. Svaret finner de i TV-programmet. Er det fotballkamp, kan de
være sikre på ekstra stort forbruk i de
90 minuttene den pågår. Likesåpopulære serier og reportasjer fra spesielle
hendelser.
-Apollo11 og Armstrongs første steg
på Månen er en av de vanskeligste beregningsoppgavene vi har hatt, forteller Fenor. —Deteneste vi visste, var at
landingen ville skje en gang midt på
natten. Men hvor mange som ville slå
på TV-apparatet, og nøyaktig når vi
skulle kjøre opp produksjonen, måtte
bli rene gjetning. Det er jo slik at vi
ikke kan gå direkte fra for eksempel
200 MW til 450 MW.Et slikt sprang må
skje «glidende»over flere minutter, og
dermed ville hele landingen og «de
første stegene» være over, sier han.
Han forteller at det er spesielt ved
slike topper i strømforbruket at gasskraftverkene settes i gang. I tillegg
kommer lange perioder hvor de forskjellige PreussenElektra-eidekraftverkene stanses for vedlikehold.
—Men også når vi får gass fra Eko-

Står det en fotballkamp på TV-programmet, vet PreussenElektra
minuttene den varer. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

fisk, Nederland eller feltene her ved
Emden til gode priser, setter vi i gang
produksjonen. Det hele avhenger av
hva som til enhver tid er rimeligst for
selskapet. Målet er å produsere akkurat
den mengden samfunnet har behov
for i hvert enkelt øyeblikk,forteller Peter Fenor. —Og det skal skje med de

at el-forbruket

vil ligge høyt i de 90

midlene som gir flest kroner i kassa. Ett
resultat av denne politikken er at vi
kjøper billig norsk overskuddskraft i
vårløsningen — for så å selge den videre til abonnentene. I dette tidsrommet skrur vi produksjonen tilsvarende
ned, slik at leveransen blir etter behov,
forteller Peter Fenor.

Snu strømmen
Her er ledningene som i dag forsyner
gassterminalen på Kårstomed strøm. I
1991 skal strømmen snus. Da skal ledningene transportere fem milliarder
kilowattimer i året fraKårstø.
Det er nødvendig med forsterkninger på sløyfen ut til Kårstø, og det vil
være behov for forsterkninger på hovednettet lenger inne i landet. Kårstøverket skal drives fra Vestlands-verkenes driftssentral i Sauda.
Frist for innsendelse av stoff til
Fossekallen nr. 1/1987 er fredag
19. desember. «Hastestoff» til
nr. 10/1986 kan mottas inntil
tirsdag 11. november, dersom
redaksjonen er varslet om dette
på forhånd.
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Kuene virker ubekymret over terminalanlegget
(i bakgrunnen) og planene om gasskraftverk Det
er da heller ingen grunn til bekymring.

Små
miljøproblemer
med
gasskra erk
Av Aksel Nicolai Tonjer

—Vi vil ligge klart
under dagens krav
i Europa når det
gjelder miljøforurensninger i forbindelse med gasskraftverket, sier direktør
Ingvald Haga.

Ikke så ille som svovel

—Hvilkenvirkning har nitrogenoksyd
på miljøet?
Den gir en form for forsuring, men
denne er allikevel annerledes enn ved
svovel. Det skal langt større mengder
nitrogenoksyd til enn svovel for å få
noen forsuring. Forsuringsproblemet
er stort sett knyttet til svovel.
—Menvil ikke dette komme i tillegg
til den forsuringen vi allerede har?
Det tilskuddet av nitrogenoksyd
som vi får fra dette verket, er helt mar—Hvilkekrav settes til utslipp fra et ginalt i forhold til forsuringen for øvgassfyrt varmekraftverk, direktør Ing- rig. Vi har i dag svovelutslipp i Norge
på mellom 130 000 og 140 000 tonn
vald Haga?
I og med at vi ennå ikke har slike pr. år. Utslipp av nitrogenoksyd fra
kraftverk i Norge, finnes det heller ikke gasskraftverket vil maksimalt være
regler for utslipp, sier Haga. —Hvis 8 000 tonn i året, og da må det samtikravene blir på linje med hva de er i dig understrekes at svovelen er langt
andre land, vil vi ikke få problemer. Vi verre enn nitrogenoksyd i så måte. Utvil ligge klart under dagens krav i slippene bør også sees i sammenheng
Europa.
med den forsuring vi får fra våre naboHvilkeforurensninger er det snakk land, og det er klart at så lenge vi har
om?
en debatt om dette gående, kan vi ikke
Det er to forhold her. Det ene er tillate oss store utslipp selv. Vi håper
utslipp av oppvarmet vann i sjøen, for øvrig å kunne begrense utslippet til
mens det andre er utslipp i luften. Når 4 000 tonn nitrogenoksyd i året.
det gjelder utslipp i luften dreier det
seg praktisk talt bare om nitrogenok- Små problemer med kjølevannet
syd. Vi får ingen utslipp av svovel, — Hvordan vil kjolevannet påvirke litungmetaller eller aske som ved kull- vet i sjøen?
De studiene som er foretatt med
fyrte varmekraftverk.

Det utslippsbegrensninger
er uklart hvilke
Statens forurensningstilsyn
vil
sette for et gasskraftverk, men
direktør for plandivisjonen i
Statkraft, Ingvald Haga, regner
med at slike begrensninger
ikke
vil by på problemer. —Et gassfyrt
varmekraftverk av denne typen
gir svært få og små utslipp, sier
Haga.

hensyn til gjennomstrømning i sjøen,
viser at dette ikke forventes å bli noe
problem. Vi vil ta inn vann med en
temperatur på 6° —8° og dette vil
holde 8° —10° høyere temperatur når
det kommer ut i sjøen igjen. Gjennomstrømningen i fjorden er imidlertid
stor, og temperaturøkningen i nærområdet vil bli helt marginal.
Naturvernforbundet

Hvordan ser så utslippene ut fra miljøvernhold. Vi har spurt Terje Larsen i
Norges Naturvernforbund som har arbeidet mye med gasskraftspørsrnål,
om dette.
—Utslipp av nitrogenoksyd fra et
gasskraftverk med moderat størrelse
og 90 prosent rensing er en ulempe vi
er villig til å se i oynene og godta, sier
Larsen. —Derimoter vi mer bekymret
når det gjelder varmeutslipp i vann.
Ved større verk på 10-15TWh antar vi
at det vil by på problemer. Når det gjelder mindre verk, ser vi på utslippet
som en stor ressurs som vi mener det
er uforsvarligikke å legge opp til en utnyttelse av. Men uansett forbeholder vi
oss retten til å komme tilbake til disse
sporsmålene når de konkrete planene
ligger på bordet.
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Terje Larseni NorgesNaturvernforbund:

Intervjuet av AkselNicolaiTonjer

—Vivar blant de første som pekte på
de fordeler gasskraftverk ville by på i
en samkjøring med vannkraft, sier Larsen. —Gasskraftverkethar den fordelen at det er sesonguavhengig, og
denne fordelen må vi utnytte. Hvis
gasskraftverk kunne levere energi på
forbrukstoppene, ville kraftforsyningen totalt bli mer lønnsom. Vi har tidligere ikke fått gjennomslag for at
denne «verdien»ble tatt i betraktning.
Når gasskraft nå får gjennomslag, betyr det at kraften er direkte konkurransedyktig med de for lave priser det i
dag er på vannkraft. Fra Naturvernforbundets side er det samspillet med
vannkraften som er interessant. Mye
av grunnlaget blir borte hvis det her
—Hvilkenholdning har Norges Natur- skal drives kontinuerlig fast produkvernforbund til gassfyrte varmekraft- sjon.
—Vildet ikke være mest lønnsomt å
verk, Terje Larsen i Norges Naturvernla kraftverket gå kontinuerlig?
forbund?

tidligNaturvernforbund
ute med å se på var
Norges
el-produksjonfra gasskraftverk,
og er i utgangspunktet positiv
til dette. Men
Naturvernforbundet ønsker at
elektrisitet fra gasskraftverkskal
dekke toppene i forbruket.
—Gasskraftverkethar den
fordelen at det er
sesonguavhengig, sier Terje
Larseni Norges
Naturvernforbund. —Denne
fordel må vi utnytte.

—Jegvil gå så langt som å si at det er
økonomisk direkte uforsvarlig. Men
dette er knyttet til en rekke andre
spørsmål. Det har med målsetting å
gjøre, men også med tidligere økonomiske betingelser, samt fastkraftbegrepet. Skal vi gjøre el-forsyningen samfunnsøkonomisk mer lønnsom, må
både målsettingen og fastkraftbegrepet endres. Målsettingen må være å
dekke energibehovet på best og rimeligst mulig måte, ikke som i dag, hvor
målsettingen er å levere billigst mulig
strøm. Hvis vi ikke endrer fastkraftbegrepet og utnytter fleksibiliteten, vil
utviklingsprognosene og beslutningsgrunnlag for utbygging av vannkraft
bli gale. Vi vil komme med en egen utredning om akkurat dette spørsmålet.
—De økonomiske betingelsene vi
har hatt i forbindelse med tidligere utbygginger, har ført til overinvestering.

Underskuddet i Statkraft er et resultat
av dette, og vil vare ved på grunn av
endrede økonomiske forutsetninger.
Håper Naturvernforbundet på en
redusert vannkraftutbygging som et
resultat av gasskraftverk?
—Det vil i større grad enn tidligere
gjøre videre utbygging unødvendig.
Forutsetningen er imidlertid de forhold som jeg har nevnt, sier Terje Larsen.
Er Naturvernforbundet redd for at

introduksjon av gasskraftverk vil føre
til en nedprioritering i arbeidet med
andre alternative energikilder?
—Det arbeidet har vært og er nedprioritert. Det har vært alt for liten innsats på dette feltet. Når det gjelder
enøk ligger Norge faktiskpå bunnplass
i OECD-sammenheng,så noen ytterligere nedprioritering på dette området
lar seg vanskelig gjøre, sier Terje Larsen i Norges Naturvernforbund.

—Utslipp av nitrogenoksyd fra et gasskraftverk
med moderat størrelse og 90 prosent rensing,
er en ulempe vi er villig til å se i øynene og godta,
sier Terje Larsen i Norges Naturvernforbund.

Noen nedprioritering i arbeidet med alternative
energikilder som følge av gasskraftverk er lite
trolig. Dette arbeidet ligger allerede på et
bunnivi, slår Norges Naturvernforbund fast, som
i utgangspunktet er positive til gasskraftverk.

På Kårstø drives det forsøk med oppdrett
fra terminalen.

av piggvar, tunge, torsk, harpeskjell

og østers i kjølevannet

På Kårstø:
Aksel NicolaiTonjer
t gassfyrtvarmekraftverk
vil
gi store mengder spillvarme.
På Kårstodrivesdet forsøkmed
oppdrettav fiskder man
bepytterspillvarmenfra
gassterminalen.Viserforsøkene
at dette er vellykket,kan
oppdrettav fiskbil aktuelt
forbindelsemed et eventuelt
gasskraftverk.

punktet kan4synessom det mest aktuelle bruksområdeter oppdrett av
fisk.Statoileri gang med forsøkhvor
de benytter spillvarmefra gassterma.
nalen. Det er opprettetet formeltsamarbeid mellom Fiskerldirektoratet
og
Statoil, og det er dannet en s mar
beidsgruppesom bestårav""
sjefen I Rogaland,
vær fiskarlagog

Det vil ligge meget store energimengder i spilivarmenfra et eventuelt gassfyrt varmekraftverk.Kjølevannettas
inn med en temperaturpå 6°—8° og
blir varmet opp med 8° —10°.Hastigheten på vannet blircirka15 m3/sek.
Utslippstemperaturen
er allikevelså
lav at en eventuell energiavtagermå,

Piggvar rn
Forsøkene
piggvar,
østers.Oppdi
gangspunkte
sante. Tempi
Ideellforden
tinentet betales
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ligge i nærheten. Det som i utgangs-

uttedningsom ble laget før for-.*
søkene ble satt i ging, regner man
ine4at kjølevannetDa gassterminalen
kan gi opphavtil en produksjonav opp
til 2 -000 tonn piggvarpr. år, samt en
ubegrenset produksjonaw4setteorganIsmerav ulike arterfor salg til andre
oppdrettere. I denne forbindelsekan
det nevnes at kjlevannsmengden fra
et gass
være bortimotfire
ganger større.
Llemetman ståroverfor
levannettil oppdrettav
rensetkjørganismer
t det Ikkegror Igfen,
å tilsette klw I
gjø res på to måter,

Kjølevannet fra terminalen på Kårstø kan gi en
årsproduksjon på 2 000 tonn piggvar. Fraet
gasskraftverk vil det komme bortimot fire ganger
så mye kjølevann . . .
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Marinbiolog Terje Kleppe i Statoll med en av stamfiskene. Forsøkene vil
vise om piggvaryngelen blir like stor.

á

Intervjuet av
AkselNicolaiTonjer

Olje-og energiministerArneØien:

Gasskraft
kommer i tillegg
til vannkraft
med en lei hodepine,
Myndighetene
har lenge slitt
nemlig kraftbalansen i
1990-årene. I denne forbindelse
har Statkrafts planlagte
gasskraftverk fungert som en
god medisin: —Det meste av
hodepinen er nå forsvunnet, sier
statsråd Arne Øien til
Fossekallen.

Hva er mest gledelig ved den avtale
som nå er inngått mellom Statoil og
Statkraft?
Det som er særlig gledelig, vedrører energibalansen i 1990-årene, svarer Øien. —Uten et gasskraftverk lå vi
an til kraftmangel, men nå er det
meste av hodepinen forsvunnet.
Er vi på terskelen til en ny tidsalder når det gjelder energiforsyning?
Det kan se sånn ut i dag. Teknisk
sett har mulighetene vært til stede
lenge, men vi har ikke hatt prosjekter
som har hengt sammen økonomisk.Vi
må regne med at ettersom tiårene går,
vil gassen i stadig større grad overta
som energikilde.
Vannkraftutbyggingen

upåvirket

Betyr dette at vi ikke vil få så stor
vannkraftutbygging som vi ellers ville
fått?
Hverken dette gasskraftverket eller kommende gasskraftverk vil påvirke utbyggingen av vannkraft. UtDet er ennå uklart om gassen skal brenne for oljeog energiminister Arne Øien og resten av det
norske folk, men hittil har det planlagte
gasskraftverket fjernet det meste av
myndighetenes
hodepine; kraftbalansen
1990-årene.

byggingen vil fortsette så langt som
miljøvernhensyn tillater. Det er fordeler ved vannkraft som ingen andre energikilder kan måle seg med.
Har dette også noe å gjøre med at
gassen, tross de enorme mengder, er
en begrenset ressurs?
Gassreservene er store nok til å
kunne dekke behovet i overskuelig
fremtid, men noen løsning for evigheten er det ikke.
Også plass for Hydro

—Norsk Hydro har varslet en konsesjonssøknad om bygging av et gasskraftverk på Karmøy. Ser du noen betenkeligheter i at det planlegges to
slike kraftverk i Nord-Rogaland?
Dette er en type økonomisk virksomhet som må legges der hvor ressursene er. Det er vi nødt til å legge vekt
på i denne forbindelse.
Vil det ene kraftverket utelukke
det andre?
Ikke nødvendigvis. Og særlig ikke
hvis vi får en forskyvningpå noen år.

Tromsøflaket

mot århundreskiftet

—Hvamed de nordligste landsdeler?
Mot slutten av århundret kan det
også bli aktuelt med el-produksjon av
gass fra Tromsøflaket,men her er det
flere uavklarte spørsmål. Disse må besvares før vi kan legge frem konkrete
planer.
Salg til Sverige?

—Sverige skal bygge ned sine atomkraftverk. Vil det være aktuelt å bygge
gasskraftverk for salg av elektrisk kraft
til Sverige?
Inntil videre må vi tenke på vårt
eget forbruk, og før vi kan selge noe til
Sverige,må vi ha gass å produsere fra.
—Er det kommet henvendelser fra
Sverigei denne forbindelse?
Vi har hatt en henvendelse liggende en stund, og det vil nok ta tid før
vi kan besvare den i detalj.
Andre energikilder

—Vil utbygging av gasskraftverk, og
tanken på de store gassreservene, føre
til en nedprioritering i arbeidet med alternative energikilder?
Arbeidet med det vil fortsette.
Haltenbanken om hjørnet
Dette er jo også et arbeid som er lang—Når vil gass fra Haltenbanken gi siktig i sin karakter.
grunnlag for bygging av gasskraftI pressemeldingen fra Olje-og enverk?
ergidepartementet, som kom i forbin—Førstmå vi avvente utviklingen på delse med offentliggjørelsen av avtaHaltenbanken. Er forekomstene til len mellom Statkraft og Statoil,sies det
stede, kan arbeidet settes igang for al- at «Detgjenstår fortsatt en rekke spørsvor. Men først må vi få et vedtak om ut- mål av teknisk og økonomisk art som
bygging. En avgjørelse på det kan ven- må avklares før det kan tas endelig stiltes i løpet av 1987.
ling til spørsmålet om, og evnt. når det
—Ser du fordeler ved å komme skal bygges gasskraftverk i Norge.»
igang med en videre utbygging av Hva er de vanskeligste spørsmålene i
gasskraftverk?
denne forbindelse?
Hvis forutsetningene er til stede,
Ingen av de spørsmålene som skal
ser jeg det som en fordel å komme avklares, er spesielt vanskelige, svarer
igang snarest mulig.
olje- og energiminister Arne Øien.
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Fagforeningenepositive,
men ekspertisenmå styrkes
Ved Trond Idås

—Nårvi ser på prognosene for kraftbehovet frem mot år 2000, må vi benytte
nye energikilder i kraftproduksjonen,
sier Sverre Lauritzen,hovedtillitsmann
for Statkrafts medlemmer i NorskElektriker- og Kraftstasjonsforbund.
—Personligsyntes jeg gasskraft er et
meget bra supplement til vannkraft,
fortsetter han. —Men det er viktig at
byggingen skjer parallelt med, og ikke
i stedet for, vannkraftutbyggingen.
Spesielt fordi vi ser at vannkraftprosjekt etter vannkraftprosjekt blir begrenset i omfang på grunn av naturvernhensyn, sier Sverre Lauritzen.
—Jegsyntes utbyggingen er en naturlig arbeidsoppgave for Statkraft,
sier Harald Overaas i Norsk Arbeids-

mandsforbund. —At gasskraftverket
legges til Kårsto er i seg selv positivt,
etter som dette distriktet er vant med
anleggsarbeid, sier han.
Ekspertise

Kritiskerøster hevder at den ekspertise
som er nødvendig for å sette i gang et
gasskraftprosjekt, ikke finnes her i landet. Til dette sier Thorstein Asvall,
koordinator for prosjektet: —Ekspertisen varierer fra område til område. Når
det gjelder elektrotekniske og bygningstekniske og maskinteknisk kompetanse slik vi kjenner den fra vannkraften, sitter vi inne med god kunnskap. Ekspertisepå det spesielt varme-

Gasskraftutbygging
er en naturlig
oppgave for
Statkraft, mener
Harald Overaas i
Norsk ArbeidsFoto:
mandsforbund.
Per Anders Rosenkvist/Samfoto.
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Utbyggingen av gasskraft må skje parallelt med,
mener
ikke i stedet for, vannkraftutbyggingen,
Sverre Lauritzen i Norsk Elektriker- og
Foto: Svein Erik
Kraftstasjonsforbund.
Dahl/Samfoto.

tekniske området er mer begrenset,
men vi har da noe igjen fra varmekraftavdelingens tid. Med forsterkninger av
håndplukkede folk utenfra, regner vi
med å komme bra ut av det. —Itillegg
har vi god kontakt med eksperter i
andre land som både er gode på varmekralft,og som er kommet langt i utviklingen av gass som kraftkilde. Vi
regner med at det ikke vil bli noe problem å få nyttiggjort oss disse erfaringene, sier Thorstein Asvall.

Vår ekspertise på det spesielt varmekrafttekniske
folk
området må suppleres med håndplukkede
utenfra, sier Thorstein Asvall i Statkrafts
Plandivisjon. Foto: Per Anders Rosenkvist.

Hydro med eget gassfyrt
varmekraftverk?

Håper myndighetene
velger det beste
prosjektet
Ved AkselNicolaiTonjer
Norskarbeidet
Hydromed
har planer
lenge om et
gassfyrt varmekraftverk med
beliggenhet
på Karmøy utenfor
Haugesund. Et forslag ble lagt
frem i januar i år og den positive

(((
itigat
GASSKRAFTER
MILJØVENNLIG,
RIMELIGOG
TRYGT

responsen, blant annet fra Oljeog energidepartementet,
førte
til at Norsk Hydro gikk i gang
med detaljprosjektering
som nå
er i sluttfasen.

Det er lite trolig at både Statkraft og Hydro får
bygge sine gasskraftverk, og vi håper derfor at
vi skal være i stand til å legge frem et bedre
prosjekt enn Statkraft, uttaler informasjonssjef
Frode Helgerud i Hydro.

Når vil Norsk Hydro levere konsesjonssøknad om bygging av et gassfyrt
varmekraftverk,
informasjonssjef
Frode Helgerud?
Den vil ventelig bli levert i løpet av
denne høsten.
Har Hydro gass til et gasskraftverk?
Det er noe vi vil komme tilbake til
når konsesjonssøknaden foreligger.
Avtalen mellom Statkraft og Statoil viser at det er gass til stede, sier Helgerud.
Det ene utelukker det andre

—SerNorsk Hydro noen mulighet i at
både Statkraft og Hydro får bygge sine
kraftverk?
Det er lite trolig. Vi regner med at
myndighetene ønsker et gasskraftverk
nummer to i en annen region.
Ikke redd for konkurranse

Er dere redd for at Statkraft nå ilsiste
liten kommer og vipper dere av pinnen?
—Vihar ikke noe imot konkurranse.
Vi håper vi er i stand til å legge frem et
bedre prosjekt enn Statkraft, og regner
med at myndighetene ser på landets
interesser og velger det beste prosjektet. Begge skal konsesjonsbehandles,
og det er myndighetene som har det
avgjørende ordet.

(((HYDRO

Norsk Hydro, som leverer konsesjonssøknad om
bygging av gassfyrt varmekraftverk på Karmøy
denne høsten, har liten tro på at myndighetene
vil si ja både til Statkraft og Hydro.
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EnergidirektørAsbjørn Vinjar:

Kraftprodusentene
bør få andel
i gasskra erket
Intervjuet av
Aksel Nicolai Tonjer

vil bli
Energier NVE ved som
Det direktoratet
instans
konsesjonsbehandlende
når det gjelder Statkrafts
gassfyrte varmekraftverk. Men
NVE har også andre interesser
å ta hensyn til når det gjelder et
slikt kraftverk.
—Et særlig viktig spørsmål er
av den kraft som
disponeringen
skal produseres, sier
energidirektør Asbjørn Vinjar.
i landet
—Kraftprodusentene
bør få andeler i
i
kraftproduksjonen
gasskraftverket slik at de kan øke
fra sine
fastkraftleveringen
respektive produksjonssystemer.

av ressursene. Som en konsekvens av
dette må også kraften fra et gasskraftverk disponeres i samsvar med dette
når verket kommer i drift.

Andeler i kraftproduksjonen
—Hvilkekonsekvenser vil det få?
—Detfører til at kraftprodusentene i
landet bør få andeler i kraftproduksjonen i gasskraftverket,slikat de kan øke
fastkraftleveringen fra sine respektive
systemer. Dette gjelder særlig de enheter som produserer og leverer for alminnelig forsyning. Hvis gasskraften
blir produsert direkte for, eller blir levert til, kraftintensiv industri, som har
lang brukstid, er dette hensynet bra
oppfylt ved levering direkte til forbruker. NVE regner med å få befatning
med saken når det gjelder eiendomsforhold, kraftdisponering og kraftsamarbeid generelt. Det viktigste blir at
Hvilken befatning vil NVE få med — Den tidsplan som er satt opp, gjør at vi må
man arbeider etter de samme prinsipprøve å få avklart konsesjonsspørsmålet innenfor
gasskraftverket fremover?
per som NVElegger opp til, og som er
NVEsoppgaver vil bli knyttet til et tidsrom som på meg virker kort, sier direktør
vedtatt av de sentrale myndigheter.
—Deter lagt opp til at konsesjonsbegasskraftverketsinnpassing i systemet, Asbjørn Vinjar i Energidirektoratet.
handlingen skal ta ett år. Vildet kunne
det vil si selve systemplanleggingen,
sier direktør i Energidirektoratet, Asby på problemer?
—Dentidsplan som er satt opp gjør
bjørn Vinjar. —Men særlig sentral vil
NVE stå i konsesjonsbehandlingen. på rollefordelingen og å kunne gi syns- at vi må prøve å få avklart konsesjonsEnergidirektoratet blir den konsesjons- punkter på hvordan kraften fra gass- spørsmålet innenfor et tidsrom som på
kraftverk i Norge bør disponeres. Prin- meg virker kort, sier Vinjar. —Viskal
behandlede instans.
Hvilke spørsmål vil komme opp i sipielt blir et hvert nytt kraftproduk- selvfølgeliggjøre vårt beste, men konforbindelse med gasskraftverkets inn- sjonsanlegg betraktet av NVEsom til- sesjonsbehandlingen må få den tid
passing i systemet?
skudd til det totale norske systemet. som er nødvendig for at alle berørte
Foruten problemene knyttet til ut- Det forlanges prosjektering med dette parter skal få gitt sitt syn på de spørsslippene blir det vesentlig for NVEå se for øye for å sikre best mulig utnyttelse mål som reiser seg.
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Energi- og industrikomiteen
på folkemøter
i Mo i Rana og Bodø:

Saltfjellet/Svartisen
Tekst: Petter Skjelstad
Foto: Tom Hanssen
Vi trenger mer kraft, sier
industrien.
Vis mer hensyn til samer,
reindrift og rekreasjon, sier
utbyggingsmotstanderne.

Hadde det vært mulig å måle verdien av Saltfjellet/Svartisen-området,
ville alle i denne sal gått inn for vern,
sa lederen av Aksjon Spar Saltfjellet,
Terje Øiesvold,på det åpne folkemøtet
i Fram kino i Bodø 10. september i år.
Salen var halvfull idet bare om lag 70
personer var møtt fram for å bli orientert eller for å legge fram sine synspunkter. De fleste fra politiske partier,
foreninger og organisasjoner.
Flere representanter på motstandssiden var nå likevel tilfreds med at Regjeringen hadde halvert de opprinnelige utbyggingsplanene for Saltfjellet/
Svartisen-området til 1,9 TWh. Eller
som Håkon M. Pettersen, Nordland
Venstre sa: —Jeghadde ønsket en noe
mindre utbygging enn det som Regjeringen har foreslått, men jeg er likevel
rimelig fornøyd. — Også Bjørn Fiva,
Nordland SV, oppfattet Regjeringens
forslag som et kompromiss det gikk an
å leve med. Begge representerte motstandssiden i Nordland fylkesting,hvor
et flertall har sagt ja til utbygging.
Fra Nordland industriforening ble
det økende kraftbehovet i årene som

kommer, sterkt understreket. Stedene
Glomfjord, Mosjøen, Salten og Mo i
Rana har behov for kraftintensiv industri. De ligger i en sirkel rundt utbyggingsområdet. Kraften gir sysselsetting, god økonomi og styrker handelsbalansen. —Vikan få kraften til akseptable betingelser. Vi må ta konsekvensen av at vi ønsker en høy levestandard. Utbygging av kraft gir nye arbeidsplasser i Nordland.
Per Adde, samenes talsmann på møtet kom inn på de samiske kultur- og
næringsinteresser i området, og viste
til at for eksempel Rana historisk sett
har hatt en ren samisk befolkning. —
Kommunene og fylkeskommunen har
ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt de samiske interesser.
En representant fra Norges Samers
Riksforbund sa at det var gledelig at
Regjeringen har inntatt et annet standpunkt enn krafttilhengerne. —Hvis
de får det som de vil, må vi snart gå på
museum for å finne samisk kultur.
Denne kulturen må spares fordi den
har betydning for samisk identitet i
dag.
— Saltfjelleter et viktig rekreasjonsområde og utfartssted for alle som bor
mellom Mo i Rana og Bodø.Fra Norges
Grotteforbund ble det opplyst at Saltfjellet-området har den største forekomsten av grotter i landet. Disse har
utviklet seg for 350 000 år siden. De er

Etter befaringen i Saltfjellet/Svartisen-området
og etter flere folkemøter i distriktet, burde
formann Reidar Due i Stortingets energi- og
industrikomité være godt rustet for vårens
innstillingsarbeid.

nå truet, og kan best sikres ved at de
blir lagt til en nasjonalpark.
For å sette seg inn i problemstillingene, hadde Stortingets energi- og industrikomite vært på helikopterbefaring i området. De burde derfor være
godt rustet til å legge fram sin innstilling til våren.

Stortingets energi- og industrikomit6, har vært i Mo i Rana og Bodø og hørt folkemeningen om Saltfjellet/Svartisen-utbyggingen.
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Flomsikring — høg lønsemd, men låg prioritering

Flornnatur.krafta
elvis
so
ime
let
iatn er ein av Norges
V viktigaste naturressursar.
Elvane våre er kjelder til
oppleving og variasjon i
landskapen.
Men av og til får vi for mykje
vatn. Elvane veks, går over sine
breidder og tek med seg jord,
hus og vegar.
Arleg oppstår det flomskader
for 40-50 millioner kroner her
i landet. Da ser ein bort frå
som vi veit av og
storflommane
til kommer. Ein storflom åleine
kan forårsaka skade for
tilsvarande beløp, og i tillegg
representerer reell fare for tap
av menneskeliv.

Dei fleste snakkar om 100 års flommen
(maksimalvassføring som er venta å
intreffe i middel ein gong pr. 100 år)
som eit teoretisk tilfelle. Men faktum
er at 100 års flommen opptrer. Ja, det
er 63 prosent sannsynleg at ein 100 års
flom eller enda større vil opptre i løpet
av dei neste 100 år i eit vassdrag. Sjølv
om vi flomsikrar elvane våre opp til
100 års nivået, er det likevel svært
sannsynleg at flomsikringsdiketav og
til blir overskrede av vannmassane.
Økonomisker det derfor umuleg å in30
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vestere så mykje i flomsikringat sannsynlegheita for flom blir heilt borte.
Flomsikring i Norge —
eit lite prioritert område

Sjølv om vi ikkje kan gardere oss heilt
imot flom, er det likeveleit paradoks at
flomsikringi Norge er eit lite prioritert
område når ein ser på landets naturgitte tilhøve med mykje nedbør, eit
• utall av vassdrag og bosetting langs elvane og i dalbotnane. Påstanden om
låg prioritering kan illustrerast ved:
260 flomsikringsprosjekt er ferdig
planlagt og godkjent for utføring. Arbeidet kan imidlertid ikkje startast opp
på grunn av manglande løyvingar.
946 søknader om flomsikringstiltak
ligg i kø hos Norgesvassdrags-og energiverk i påvente av teknisk planlegging. — Den prisjusterte verdien av
løyvingane over stadsbudsjettet er nærare halvert sidan 1970.
Flomsikringsarbeidet i Norge er definert som eit statleg ansvar. NVEsin forbyggingsavdeling planlegg og står for
gjennomføringa av flomsikringstiltaka
Flomsikringsverksemda er ei klart lønnsam samfunnsøkonomisk investering. Likevel blir det årleg bruka
mindre til flomsikringstiltak enn kva forsikringsselskap og naturskadefond betalar i erstatningar for
flomskader.

—

ut frå øknomiske rammer gitt av Stortinget gjennom dei årlege statsbudsjetta. I 1986 er statens løyving til
flomsikringsarbeidet 36,5 millioner
kroner. Det blir årleg bruka mindre til
flomsikringstiltak enn kva forsikringsselskap og naturskadefond betalar i erstatningar for flomskadar.

totalt fråver av flomskadar på jord, vegar og bygg som blir beskytta ved
flomsikringstiltaket.
Kommunar

for flomsikring

Det er stor frustrasjon rundt i landet
over dårleg samsvar mellom behov for
flomsikringstiltak og innsats innafor
området. Eit 50-tals kommunar har
derfor slått seg saman i organisasjonen
Flomsikring er god
samfunnsøkonomi
«Kommunar for flomsikring»som har
Norsk hydroteknisk laboratorium ved som formål å arbeide for auka forSINTEFhar nyleg avslutta prosjektet ståing og innsats innafor flomsikrings«Samfunnsøkonomiske konsekvensar verksemda.
av flomsikringsverksemda».I rapporI samband med presentasjonen av
ten vert det konkludert med at flomsik- SINTEF-rapporten,som vart utført på
ringsverksemda klart er ei lønnsam oppdrag for organisasjonen, har Komsamfunnsøkonomiskinvestering.
munar for flomsikring sett seg to konFor planlagte, godkjente flomsik- krete mål:
ringsprosjekt som ikkje let seg realisere på grunn av for små løyvingar er
Ei dobling av løyvingane til flomsiknytte/kostnadsfaktoren utrekna til fire, ringstiltak over stasbudsjettet fra og
det vil seie en inntening på fire kroner med 1987-budsjettet.
pr. investert krone. Den samfunnsøkoEi eiga stortingsmelding om flomnomiske gevinst ved å gjennomføre sikringsverksemda som også inneheld
alle kjente flomsikringsprosjekter an- ei prioritering av prosjekta på landsbaslått til 1 500 millioner kroner.
sis og som konkluderer med eit handVurdering av enkeltvassdrag syner lingsprogram.
nytte/kostnadsfaktorar opp til 20.
Nytte er vurdert som reduksjon eller
Arleg oppstår det flomskader for 40-50 millioner
kroner her i landet, og da ser ein bort fra
storflommane. Ein slik åleine kan forårsake skade
for tilsvarande beløp, og i tillegg representere
reell fare for tap av menneskeliv.
FOSSEKALLEN
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Lørdag 30. august i år var det fest inne
i Breheimen. Det var den dagen da anleggsleder Odd Hotvedt på vegne av
Statkraft formelt overleverte Sprongdalshytta til jostedølene. Sprongdalshytta er en erstatningshytte for Styg-

gevasshytta som måtte vike plassen for
dammagasinet til Jostedal kraftverk.
Den nye hytta er ført opp som åttesengs selvbetjeningshytte på 59,5 m2.I
tillegg er det bygd et uthus på 33,5 m2,
der det er plass til fire senger. Hytta
har kostet 575 000 kroner. Statkraft
overleverte den fine hytta til jostedølene representert ved Olav A. Hesjevoll, som igjen overleverte den til Den
norske Turistforening som skal stå for
drifta av hytta.

På overleveringsfestenvar det representanter fra jostedølene, Luster kommune, turistforeningen og fra Statkraft
til stede. Statkraft spanderte rømmegrøt og spekemat, mens turistforeningen sto for kaffeserveringen!Så er det
å håpe at mange vil finne veien innom
Sprongdalshytta i årene som kommer.
Tekst og foto: Per Joranger

Sprongdalshytta ligger fint plassert i terrenget.
Den letteste vegen til hytta er én og halv times
gange fra Viva i dalføret i bakgrunnen.

f(
Den formelle overleveringen er over, og man har tatt fatt på selve
feiringen. Fra venstre anleggsleder Odd Hotvedt, formann i hyttestyret
Olav A. Hesjevoll og formann i Den Norske Turistforening, Kurt Orre.

Sprongdalshytta.

—Er det et mål å øke lønningene i
Staten?
Egentlig ikke, men nå er det nødvendig for konkurranseutsatt personale. Lønnsgapet er blitt for stort for
visse grupper. Vi må først og fremst se
på de oppgavene vi er satt til å gjøre.
Det er en håpløs utvikling hvis tilbakeholdenhet når det gjelder lønninger
skal føre til at statsforvaltningen ikke
får utført den jobb som det er bestemt
at de skal gjøre. Nå kan det se ut som
om Staten ser på lønnssystemet som
det primære, mens arbeidsoppgavene
som skal utføres er det sekundære.
Intervjuet av
Man kan være så enig man bare vil om
likelønn og se betydningen av statslønAksel Nicolai Tonjer
ningene som middel til å holde lønnsnivået nede, men det kan umulig være
det primære målet.
Hva er den egentlige årsaken til
dette problemet?
Grunnen er at vi har hatt en utvikDet Energidirektoratet
primære mål for må være
ling i samfunnet som åpenbart har
å få utført de oppgaver som er
medført en mye sterkere etterspørsel
skissert i instruksen, ikke for en
etter den kompetanse det her er snakk
hver pris å være knyttet til et
om, enn undervisdningsmyndigheuhensiktsmessig
lønnssystem,
tene har klart å innse. Det har fra faglig
uttaler direktør Asbjørn Vinjar
hold vært pekt på at vi her ville kunne
i Energidirektoratet.
Vinjar
-...10111•1111=11101011•0 komme i vanskeligheter, og man har
mener man bør overveie en
bedt myndighetene om å gjøre mye
Direktør i Energidirektoratet, Asbjørn Vinjar,
fristilling fra det eksisterende
mer enn de har gjort. Det kan derfor
foreslår en fristilling fra statens lønnssystem for
lønnssystem.
å løse den krisen Energidirektoratet er inne i.
slås fast at det har vært en sterk forsømmelse fra myndighetenes side når
det gjelder å få til en tilstrekkelig nyrekruttering på disse områdene.
Bakgrunnen for dette ønsket er den ler har evne til å skaffeseg, innsikt i det
Hvilke direkte konsekvenser har
vanskelige stillingen Energidirektora- komplette energisystem som kraftfor- situasjonen gitt seg utslag i for Energitet er i. Avi alt 152 stillingshjemlerstår syningen er en del av. Situasjonen er direktoratet?
25 ledige.
Det er i hovedsak to konkrete utden samme som hvis motoren svikter i
—De stillingene som er ubesatt, er en bil. Da kan det gå fort nedover, men slag. For det første mister vi kompestillinger som i høy grad skal være med bortover er det verre å komme, for ikke tanse som det tar år å bygge opp igjen.
på å drive frem det primære arbeidet i å snakke om oppover. Det er helt umu- For det andre får vi ikke kvalifisertesøEnergidirektoratet, sier Vinjar. —Vi lig.
kere utenfra på stillinger som vi lyser
har full besetning når det gjelder hjelledig. Det betyr at vi ikke får gjort det
Ser du noen vei ut av uføret?
pefunksjoner som for eksempel sekreDet offentlige lønnsregulativ vir- arbeid som vi bør gjøre som ledd i hele
tariat, så ledigheten uttrykt i forhold til ker som en tvangstrøye, særlig for det system som eksisterer i Norge når
total stillingsramme gir på ingen måte statsinstitusjonene. Jeg mener vi burde det gjelder energiplanlegging og å
det virkelige bildet av situasjonen. For drofte en løsning hvor vi i stedet for å skaffe oversikt over, og innsikt i, enerhva hjelper det å ha full kapasitet på få bevilgning til hver enkelt stilling, giproblematikken. Konsekvensen av
hjelpefunksjonene og noen av fag- kunne få en rammebevilgning til å ut- dette er vanskelig å måle, men den vil
gruppene hvis hovedfunksjonen i en- føre det arbeid vi er satt til å gjøre. vel med tiden melde seg i form av dårkelte avdelinger ikke har kompetanse Budsjettet trenger nødvendigvis ikke lig grunngitte vedtak og tilrådinger og
eller kapasitet tilpasset hele oppleg- bli høyere, men vi ville selv kunne en uheldig utvikling som først vil vise
get. Organisasjonsplanen for NVEog velge hva slags personale vi ville an- seg etterpå, og som det da ikke kan
stillingsrammene er i detalj bestemt sette, og hvordan vi ville lønne dem. Vi gjøres noe med. Jeg ser hva vi står i
og godkjent. Hvordan kan da Finansde- ville få valget mellom å ansette få med fare for å miste, og jeg syns det er trist
partementet sitte å se på at effektivite- høy lønn, eller flere med lavere lønn. hvis det gode faglige miljø vi møysomten i den grad blir redusert, slik vi er Visse deloppgaver kunne vi sette bort melig har bygget opp gjennom mange
vitne til. Det er sløsing med ressurser.
til konsulentfirmaer eller gjøre de selv. år, skulle falle ned til å bli en temmelig
Ledelse og ansatte sammen med styre intetsigende byråkratisk virksomhet.
Hvilkeområder er mest utsatt?
—Erdet noe dere selv kan gjøre?
eller råd innen hver etat ser best hvorDet er de områder hvor vi er mest dan det burde gjøres. Et prosjekt av
Vi har et interessant og spenkonkurranseutsatt. Det vil si de konto- denne typen burde vært prøvd for å se nende arbeidsfelt og håper stadig at
rer og avdelinger som arbeider med om det kunne representere vei ut av fagfolkkan bli tiltrukket av det. Utfordsystemspørsmål, systemplanlegging uføret. Et hurtigarbeidende utvalg ringen til oss er å klare å opprettholde
og generell energiproblematikk. Man- burde kunne settes ned for å se nær- den nødvendige optimisme når det
gelen gjelder først og fremst krafttek- mere på dette, og det må gjerne prø- gjelder en endring av denne tilstannikere, men generelt folk som har, el- ves i Energidirektoratet.
den, sier AsbjørnVinjar.

EnergidirektørAsbjørn Vinjar ønsker løsrivning fra
statens lønnssystem:

Lønnssystemet
kan ikke være et
mål i seg selv
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Statkrafts personale
Endringer august 1986
Nytilsatte:
Bakken, Bjørn Magne
Danielsen, Johan
Dybdahl, Per
Erdal, Harald
Fjuk, Synnøve
Johansen, Jorunn
Kjelland-Mørdre, Kristin
Kristensen, Anne Lise
Larssen, Terje
Lilleland, Liss
Løyland, Birgit
Mæland, Asmund M.
Nedland, Bjørn
Nyheim, Margido
Nyland, Eva
Nærheim, Tom S.
Pedersen, Odd
Pettersen, Eva Grethe
Ribe, Ellen
Ribe, Grethe
Småmo, Tore
Stiansen, Odd
Svenkerud, Astrid
Tørvold, Siri
Vermundsdammen,
Inger-Lise

Adm.sekr.
Spesialarbeider
Konsulent
Maskinm.ass.
Førstekontorfullm.
Førstesekretær
Førstesekretær
Ingeniør
Spesialarbeider
Adm.sekr.
Konsulent
Overingeniør
Maskinm.ass.
Fagarbeider
Førstesekretær
Fagarbeider
Maskinm.ass.
Ingeniør
Konsulent
Førstekontorfullm.
Avdelingsingeniør
Førstekonsulent
Avdelingsingeniør
Konsulent

ØDD
Innset-verkene
OPA
Vestlands-verkene
OP
OPA
OJ
PKL
Innset-verkene
OPM
OJ
DTR
Vestlands-verkene
Aura-verkene
OPA
Vestlands-verkene
Innset-verkene
DT
POU
ØØ
Vestlands-verkene
OJ
PKG
OPA

Førstesekretær

OPA

Avansement, opprykk:
Bakken, Bjørn
Gulliksen, Marianne
Hysjulien, John
Johansen, Ingrid

0032 Avd.ing.
3414 F.kontorfullm.
0033 Avd.ing.
3414 F.kontorfullm.

Aura-verkene
OP
PGE

Kalvik, Gunnar
Liatog, Olav M.
Mathisen, Finn 0.
Nielsen, Inger Lise
Ose, Tove Lise
Reitan, Gustav
Tharaldsen, Trine
Thomassen, Liv K.
Weibell, Ingebjørg

4110 Ledn.mester
0032 Avd.ing.
1000 Maskinmester
3414 F.kontorfullm.
3414 F.kontorfullm.
0032 Avd.ing.
0052 Tegneleder
0015 Kontorfullm.
3414 F.kontorfullm.

Fratredelsemed pensjon:
Rognskog, Ingebrigt
Tjelde, Torvald
Vindal, Ragnvald

Per E.

0

Ulla-Førre-anleggene
Jostedal-anlegget
Tokke-verkene

Adm.sekretær
Avd.ing.
Avd.ing.
Fagarbeider
Overingeniør
Kontorfullm.
Kontorass.
Avd.ing.
Overingeniør
Kontorfullm.

Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
Kobbelv-anlegget
Aura-verkene
DDT
Jostedal-anlegget
Jostedal-anlegget
Ulla-Førre-anleggene
ØD
OAF

Overingeniør

PE

Konsulent
Førstekonsulent
F.kontorfullm.
Fagsjef

AP
AE
AAA
AJ
EA
AP
AV

Dødsfall
Merringdal,

Aura-verkene
PEP

Konsulent
Avd.ing.
Fagarbeider

Fratredelse,annen:
Bekkeheien, Bjørn
Berg, Svein Kr.
Dyrkorn, Kåre
Hageløkken, Steinar
Hals, Per
Nummedal, Inger
Sundli, Anne Iren
Sæd, Jan Ove
Vatnehoel, Asbjørn
Østgård, Laila S.

Aura-verkene
Tokke-verkene
Tokke-verkene

NVEs personale
Endringer august 1986
Nytilsatte:
Engen, Inger Karin
Laumann, Tron
Solhelm, Ingeborg
Wik, Christopher B.

Førstehydrolog
Førstehydrolog
Kontorass.
Kontorass.

Avansement, opprykk:
Bergmann, Willy
Bjørnestad, Helge
Bognerud, Steinar
Cock, John G.
Dabrosin, Svein
Gravir, Torbjørg-Marie
Jahr,Sissel
Johansen, Bergit
Terjesen, Nils J.

VHO
VHB
V
AA

0097 Vaktrnester
0065 MasIdnsjef
4202 Førstebetjent
0012 Førstekonsulent
3927 Betjentformann
0009 Adm.sekr.
0009 Adm.sekr.
0009 Adm.sekr.
0034 Overingeniør

AA
AA
AA
EEB
AA
AA
AA
AA
EEB

Førstekonsulent
Avd.ing.

AP
EED

Fratredelse,annen:
Akselsen, Arne
Arnesen, Arne

Dybdahl, Per
Enger, Sigfrid
Fjuk, Synnøve
Haagensen, Kjell
Hansen, Grethe Berg
johansen, Jorunn
Johansen, Thor
Kjelland-Mørdre, Kristin
Lilleland, Liss
Løkensgard, Arvid
Løyland, Birgit
Nilsen, Bjørn T.
Nilsen, Tormod Holth
Nyland, Eva
Ribe, Ellen
Ribe, Grethe
Rogstad, Jon 0.
Stiansen, Odd
Tørvold, Siri
Vermundsdammen,
Inger Lise

Kontorass.
Førstesekretær
Konsulent
Førstesekretær
Adm.sekr.
Kontorsjef
Konsulent
Førstekonsulent
Ingeniør
Førstesekretær
Konsulent
F.kontorfullm.
Førstekonsulent
Førstekonsulent
Konsulent
Førstesekretær

AJ

AV
Al
AJ

AJ
VHB
AP
AP
AAA
AØ
AJ
AP
AP
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