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Det nasjonale, markedsorienterte
energiverket er målet vårt

Slik formulerer adm. dir. Gunnar Vatten ambisjonene og utford-
ringa for Statkraft. Berre tre år etter lausrivinga frå NVE er be-

driften no på veg inn i ein ny omstillingsprosess.

Det er ærgjerrige mål Vatten har forma for det nye Statkraft.

Men nødvendige. Kravet om eit friare Statkraft har kome frå
mange hald - både frå etaten sjølv og frå omverda. Ein samla
Olje- og energikomite tok dette opp under budsjetthandsaminga i

Stortinget i haust.
I slutten av januar drøfta styret i Statkraft nye organisasjons-

former for bedriften. Til grunn for handsaminga låg ein rapport
frå eit internt utval, leia av Kåre Schjetne. Utvalet kom ikkje med

nokon klår tilråding når det gjaldt organisasjonsform. Både for-
valtningsbedrift, aksjeselskap etter eiga lov og «vanleg» stats-

aksjeselskap vart likestilte. Kvar for seg har dei styrke og veik-
skap, alt etter kva ein vil leggje mest vekt på, statleg styring eller
bedriftsøkonomisk lønsemd og fleksibilitet.

Itilrådinga si til styret gjekk adm. dir. Vatten inn for mellom-
løysinga  —  aksjeselskap etter eiga lov. Vi trur dei tilsette gjer rett
i å slutte aktivt opp om dette. Det krev at ein ikkje ser på denne

løysinga som eit passivt kompromiss, utfordringa og haldninga

må vera å koma med innkast til dette nye byggverket.

Omstilling kan vera vanskeleg, og det er eit særleg ansvar dei
tek på seg dei som legg opp den nye løypa for Statkraft. Innan
utgangen av april skal det utarbeidast eit lovutkast for aksjesel-
skap etter eiga lov. Dette skal vera klart før styret tek endeleg

standpunkt.
Etter vårt syn er no ein rask, positiv og bestemt prosess i gang

for det nye Statkraft. Den endelege avgjerda tek dei politiske
styresmaktene. Men i alle høve må bedriften sjølv vera i fram-
kant for å halde på noverande posisjon samt styrkje bedriften

slik at vi verkeleg vert «det nasjonale, marknadsorienterte ener-
giverket» landet treng.

Ålfitjfrm ÖMM
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INNHOLD
Et friere
Statkraft

Norge samlet til
et kraftrike

Alta drifts-
sentral åpnet

Mastehavari

igjen

Vår skjulte
ressurs —
hyttene våre

Statkraft

Aksjeselskap etter egen lov kan bli
den nye organisasjonsformen for
Statkraft. Saken ble inngående drøf-
tet i Statkrafts styre den 26. januar.
Styret tok da et foreløpig stand-
punkt. Endelig standpunkt blir tatt
når et lovutkast er utformet.

 
 

Torsdag 26. januar var en historisk
dag for norsk kraftforsyning. Da ble
Norge samlet til et kraftrike. Etter at
det ble satt spenning på ledningen
mellom Kobbelv kraftverk og Salten
provisoriske transformatorstasjon,
kan det sendes elektrisk kraft mel-
lom Nord-Norge og Sør-Norge uten
at det gjøres bruk av svenske kraft-
ledninger.  
Alta driftssentral er ikke bare lan-
dets nyeste og nordligste. Den er og-
så den eneste som kan styre kraft-
samarbeidet med våre naboland Fin-
land og Sovjet. Sentralen ble etablert
for to år siden. Idag styres det meste
av kraftproduksjonen og lednings-
nettet i Nord-Troms og Finnmark fra \
det nybygde anlegget på Roipas ved  _
Alta. i

å  

_ '  gi*

SIDE 12

Allerede 14 dager etter idriftsetting
ble den nye 300 kV-ledningen mel-
lom Aura og Ørskog utsatt for hava-
ri. Orkanen som herjet Nord-Vest-
landet ved juletider ble for sterk. Det
er for tidlig å si at denne linjen er
forfulgt av havari, men for bare to år
siden, ifebruar 1987, ble fem master
ødelagt på den samme ledningen. Da
var det snøskred som tok mastene.

 
sum 18

I disse tider hvor mye og mangt l
dreier seg om penger, sparetiltak,
innstramminger og det som «verre
er», ønsker Hyttestyret å henlede
oppmerksomheten på hyttene og
feriehjemmene våre. Mange har i
årenes løp en og annen gang vært
innom disse, og et fåtall har virkelig
oppdaget hva vi har i vår nærhet til
hygge og rekreasjon — nesten gratis.

/\er\
‘HYTTESTYRET sum 22

Fossekallen eies og finansieres av Statskraftverkene. Utgivelsen av tids-
skriftet forestås av administrerende direktør, Gunnar Vatten.

Synspunkter i artikler og innlegg står for forfatterens egen regning,
og representerer ikke nødvendigvis etatens syn.

  fossekallen  

  2/39



El fiin
Foreløpig vedtak i styret:
Aksjeselskap etter egen lov

Fra  1991?

Av Asbjørn Gardsjord

ksjeselskap etter egen
lov kan bli den nye

organisasjonsformen for
Statkraft. Saken ble inn-
gående drøftet  i  Statkrafts
styre den 26. januar.
Styret tok da et foreløpig
standpunkt. Styret ville
ikke ta endelig standpunkt
før et lovutkast er utfor-
met. Statkrafts utrednings-
utvalg og administrasjonen
skal innen utgangen av
april utarbeide utkast til en
slik lovtekst.

Bakgrunnen for saken er
en intern utredning der
mulige endringer av Stat-
krafts organisasjon er vur-
dert med sikte på en mer
effektiv og rasjonell drift.
Det var  i  mai  i  fjor at Høy-
res medlemmer i Olje- og
energikomitéen ba departe-
mentet tilkjennegi sin vur-
dering av en rekke forhold
vedrørende Statkrafts
rolle, arbeidsoppgaver og
organisasjonsform. Ønsket
om en friere stilling for
Statkraft ble også tatt opp
av en samlet Olje-og ener-
gikomite gjennom budsjett-
behandlingen sist høst.
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Statkrafts
styre sam-

let før styre-
møtet den
26. januar.
l bakre rekke:
jon Trøften, Sverre
Lauritzen, Ester K. Hosle.

dministrerende direktør Gunnar
Vatten har engasjert seg sterkt i

spørsmålet om den framtidige orga-
nisasjonsformen for Statkraft. Han
håper at Statkraft i» ny modell» er
operativ fra 1991. -Skal Statkraft
virkelig bli vårt nasjonale, markeds-
orienterte energiverk er en nyorgani-
sering påkrevet, sier Vatten.

Ny virkelighet
Det er bare vel tre år siden Statkraft
ble skilt ut fra  NVE,  mye har imid-
lertid skjedd i løpet av denne tiden.
Både i kraftsammenheng og for
statsbedrifter generelt kan vi snak-
ke om en ny virkelighet. Stikkord
for ny virkelighet i kraftsammen-
heng er: et endret kraftmarked, kraft-
overskudd, kraftig reduksjon i vann-
kraftutbyggingen, gasskraftutbyg-
ging er aktuelt. Statlige virksom-
heter får friere stilling; fra detaljsty-
ring til målstyring. «Den nye Sta-
ten» med program for fornyelse av
statforvaltningen har blitt fulgt opp
med et eget utvalg, Hermansen-
utvalget, som blant annet vurderer
organisasjonsformer for statlig virk-
somhet.

 
~ r

Statkraft

Arne
Haldorsen,
Geir Taaje.

" Foran: Elsa
Eriksen og

Thor Listau.
Foto: Per Anders

Hosenkvist/Samfoto.

Fra Øien til Statkraft
Det var tidlig i fjor høst statsråd
Arne Øien spilte den politiske bal-
len over til Statkraft. Oppgaven var
å skissere muligheter og konsekven-
ser. Et eget utredningsutvalg ble
oppnevnt med fungerende organi-
sasjonsdirektør Kåre Schjetne som
leder.  I  begynnelsen av januar forelå
det en rapport fra dette utvalget med
tittelen «OM MULIGE ENDRINGER
AV  STATKRAFTS ORGANISA-
SJON».

Med  i  utvalget var, foruten
Schjetne, avdelingsdirektør Bjørn
Braaten, Driftsdivisjonen, forbunds-
leder Gunnar Grimnes, Norsk
Elektriker- og Kraftstasjonsforbund,
avdelingsdirektør Hallvard Holen,
Anleggsdivisjonen, avdelingsdirek-
tør Kjell Haagensen, juridisk avde-
ling, stabsjef Rolf Johnsen og økono-
misjef Edvard Lauen, Økonomista-
ben.

De tidligere statsrådene Finn Lied
[A] og Vidkunn Hveding (H) har del-
tatt  i  utvalgets arbeid som rådgivere.
Utvalgets sekretær har vaert første-
konsulent Odd Stiansen, juridisk
avdeling.
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Kort  gjennomgang av
organisasjonsutvalgets
vurderinger

For organisasionsutvalget var det
en grunnleggende forutsetning at
myndighetene fortsatt vil nytte
Statkraft som et redskap i sin over-
ordnede styring av energipolitik-
ken. Slik har det vært historisk sett,
og dette vil også i framtiden være
grunnlaget for Statkrafts eksistens.
Utgangspunktet i den første fasen
av utredningen var å vurdere sel-
skapsformer som best mulig ivare-
tar myndighetnes ovearordnede sty-
ringsbehov, samtidig som Statkraft
får tilstrekkelig selvstendighet og
forretningsmessig frihet.

Ikke privatisert Statkraft
Utvalget har pekt på at det ikke har
vært reist spørsmål om selskapsfor-
mer som skulle innebære privat ka-
pital i Statkrafts hovedorganisasjon.
Et privatisert Statkraft er derfor ikke
vurdert. Med dette som utgangs-
punkt har det bare vært tre aktuelle
organisasjonsalternativer:

—  forvaltningsbedrift
—  statsaksjeselskap
—  aksjeselskap etter egen lov

i

få
2  å,i

i'

'U I ‘I

II

. j'

F orvaltningsbedrift gir
staten

omfattende styring
Forvaltningsbedriftmodellen ble
valgt ved siste omorganisering fordi
den ble ansett å være den modell
som ga myndighetene de mest om-
fattende styringsmuligheter. Det har
imidlertid vært et problem for Stat-
kraft at den overordnede styringen
har blitt mer omfattende og detaljert
enn ved den tidligere direktoratsfor-
men. Dette på tross av at det fra
myndighetene er signalisert en viss
utvikling mot større frihet innen of-
fentlig forvaltning. Eksempelvis har
den overordnede styring av prispoli-
tikken innen alle deler av kraftmar-
kedet medført en kontinuerlig kon-
flikt med det grunnleggende be-
driftsøkonomiske behovet for å ha
kontroll med egne inntekter. Det er
også reist tvil om fleksibiliteten i or-
ganisasjonsspørsmål dersom en fort-
setter med forvaltningsmodellen.
Mulighetene for raskt å kunne til-
passe seg endrede rammebetingelser
innen energisektoren anses å være
dårligst for forvaltningsbedriften.

De to tidligere statsrådene

Vidkunn Hveding (H) og
Finn Lied (A) har deltatt i

utvalgets arbeid som råd-
givere. Foto: Per Anders

Hosenkvist/Samjoto.

Organisasjonsulvalget var tilstede på første
del av styremøtet. l bakre rekke: Kåre
Schjetne og Kjell Haagensen. Foran: Edvard
Lauen, Hallvard Holen, Rolf Johnsen og sek-
retæren Odd Stiansen. Forbundsleder Gun-
nar Grimnes og avdelingsdirektør Bjørn
Braaten var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto: Per Anders Rosenkvist/Samfoto.

Statsaksjeselskap - fleksibel
tilpasning til markedet
Statsaksjeselskapsformen gir på
den annen side de klart beste
muligheter til rask og fleksibel til-
pasning til markedsendringer og til å
drive bedriftsøkonomisk optimalt.
Denne selskapsformen gir imidlertid
i praksis staten mindre muligheter
for direkte styring.

Aksjeselskap etter egen lov
- en mellomløsning
På denne bakgrunn vil aksjeselskap
etter egen lov kunne være en mel-
lomløsning mellom forvaltningsbe-
drift og statsaksjeselskap. Man vil i
loven kunne skreddersy rammebe-
tingelsene for selskapet, og derved få
lovfestet selskapets formål og hvilke
spesielle oppgaver selskapet skal
løse. Herved vil myndighetene
kunne beholde Statkraft som sitt vik-
tigste redskap i energipolitikken,
samtidig som bedriften langt på vei
gis samme frihet som et statsaksje-
selskap.

Utvalget har lagt vekt på at det i
dag knytter atskillig usikkerhet til
den framtidige utviklingen av ener-
gimarkedet, og til de kommende
oppgaver innen planlegging og
utbygging. Det er derfor helt vesent-
lig at utviklingen av en eventuell ny
selskapsform gjør oss i stand til å
møte nye rammebetingelser på en
fleksibel måte. Videre bør det ved
den interne organisering av Stat-
kraft, være grunnleggende at vi får
tatt vare på de kompetansemessige
fordeler som ligger i samvirket mel-
lom planlegging, bygging og drift.
Her ligger en vesentlig del av Stat-
krafts styrke i dag.
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Ny innstilling innen utgangen
å' av april  -  endelig standpunkt

I  deretter

Styret i Statkraft har under drøftin-
gene av mulige organisasjonsmes-
sige endringer for bedriften lagt vekt
på at den fortsatt skal representere

et effektivt redskap for myndighete-
ne innen energisektoren. Styret an-

ser det samtidig helt vesentlig at or-
ganiseringen av Statkraft med un-
derliggende aktivitetsområder blir

gitt en form som gir bedriften mulig-
heter til å møte framtidige oppgaver
på en fleksibel måte.

Ved en avveining mellom mulige
organisasjonsformer hvor det både

tas hensyn til myndighetenes behov

for offentlig styring og bedriftsmes-

sig selvstendighet, vil en organisas-
jonsform med utgangspunkt i aksje-
selskap etter egen lov representere
en interessant løsning. Bedriften
kan derved utad fremstå og agere
som et aksjeselskap med den økono-
mistyring, fleksibilitet og mulighet
til hurtigere reaksjonsmønster som

dette innebærer, samtidig som det
ved utforming av lov og vedtekter
kan gi politiske myndigheter en mu-
lighet til overordnet styring som er
mer direkte enn hva som følger av

aksjelovens bestemmelser.

 

Styret vil i det videre arbeid vur-
dere denne organisatoriske løsning
nærmere, men endelig standpunkt
vedrørende dette alternativ blir ikke
tatt fra styrets side før et lovutkast er
utformet. Forslag til utforming er
under utarbeidelse innen Statkraft.

Styret ber arbeidsgruppen arbeide
videre med spørsmålet om organise-
ringen av Statkrafts nåværende og
fremtidige Virksomhetsområder.

Styret er kjent med at utvalget og
rådgiver er innstilt på en rask vurde-
ring av disse spørsmål, og tidsfristen
for ny innstilling er satt til 30. april
1989.  Styret anser det viktig at det i
de videre vurderinger legges vekt på
å komme fram til organisasjonsfor-
mer med resultatansvar på de
enkelte Virksomhetsområder, men
som samtidig ivaretar grunnhold-
ningen at Statkraft fortsatt skal være
et redskap for myndighetene i ener-
gisektoren og som bidrar til å opp-
rettholde de kompetansemessige for-
deler for bedriften og samfunnet som
ligger i samvirke mellom planleg-
ging, bygging og drift.

Styret forutsetter videre at admi-

nistrasjonen viderefører arbeidet
med utarbeiding av lovtekst og ved-
tekter for et eventuelt aksjeselskap
etter egen lov, hvor også arbeidsta-
kernes juridiske forhold er vurdert.
og at endelig forslag fremlegges for
styret samtidig med utvalgets nye
innstilling.

 Håper det også blir styrets

Fossekallen har spurt fire endelige konklusjon
styremedlemmer; formannen,
nestformannen og persona-
lets representanter om deres
ønsker for Nye Statkraft.
Hvilke hensyn og avveininger
er viktigst? Vi har også fått
administrerende direktør i

Gunnar Vattens kommentar.
Han ønsker en ny organisa-
sjon fra 1991.

Thor Listau:

Det er helt nødvendig at Statkraft får
en organisasjonsform som gjør at or-
ganisasjonen kan møte de endringe-
ne vi ser på kraftsektoren i framtida.
I praksis betyr det at organisasjonen
må få en friere stilling slik at en ras-
kere og mer effektivt kan møte de ut-
fordringene en står foran. Den beste

organisasjonsformen - alle forhold
tatt i betrakning - er at bedriften om-
dannes til et aksjeselskap etter egen
lov. jeg håper at det også blir styrets

Foto: Svein Erik Dahl/Somfoto. endelige konklusjon.
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Må være fullt ut statseid uansett organisasjonsform

Elsa Eriksen:

Vi står foran et veiskille. Uansett om
vi liker det eller ikke, må vi innse at
den store vannkraftperioden er over.
Vi må finne fram til nye oppgaver
for å sysselsette de ansatte og være
en aktør i energipolitikken. Da må vi
være villige til eventuelt å forandre
organisasjonen slik at den kan påta
seg disse nye oppgavene. Det vik-
tigste Slik jeg ser det, er at Statkraft

Ansattes interesser viktigst

Geir Taaje:

For meg er det aller viktigste at de
ansattes interesser blir ivaretatt. Om
myndighetene kan gi oss den nød-
vendige frihet, har ikke jeg noe imot
en forvaltningsmodell. Vi vet hva vi
har i dag, men ikke om de samme
betingelser for de ansatte kan opp-
rettholdes i en annen modell. Før
jeg tar standpunkt til hvilken modell
som er den beste for de ansatte, må

skal være et redskap for myndighe-
tene når det gjelder energiforvalt-
ningen. Statkraft må være statseid
fullt ut uansett organisasjonsform.
Det kan godt skje selv om vi får en
friere stilling overfor Staten. Uansett
hva som skjer, må vi i denne proses-
sen ta vare på hensynet til de ansat-
te. Statkraft skal også i fremtiden
være en trygg og sikker arbeidsplass.

vi vite mer om de juridiske sidene
av saken. Som styrevedtaket sier, må
det utredes mer om hva dette vil be-
ty for de ansatte. Samtidig er det
klart at det hele tiden er en avvei-
ning mellom hva som er best for de
ansatte og det forhold at Statkraft
også skal overleve i fremtiden. Eta-
ten må være konkurransedyktig i
fremtiden.

3
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Spente på om arbeidstakernes interesse blir ivaretatt

Sverre Lauritzen:

Til å begynne med var jeg litt betenkt
på å gå inn på en omorganisering så
raskt etter den vi hadde i  1985/1986.
Ting har imidlertid endret seg slik at
jeg mer ser behovet for en ny gjen-
nomgang. Det vesentlige for meg når
det gjelder en ny organisasjon er om
arbeidstakerne blir ivaretatt etter
lover og reglment slik vi har det i
dag, og vi er svært spente på hvor-

Det nasjonale,
markedsorienterte
energiverket er vårt mål

Gunnar Vatten:

jeg mener at det er viktig å få en løs-
ning med et aksjeselskap etter egen
lov, fordi jeg ser det nødvendige i at
Statkraft på mange måter skal være
et redskap for myndighetene i ener-
gipolitikken. Det er en overordnet
ramme. På den annen side er det
viktig ~  innenfor den overordnede
rammen  -  at det oppnås en friere

dan arbeidstakernes rettigheter blir
ivaretatt i det utkastet arbeidsgrup-
pen skal legge fram innen utgangen
av april. Vi vil selvsagt være med å
diskutere en slik modell dersom det
alt i alt er det beste for bedriften.
Men myndighetens mulighet til å
bruke Statkraft som et redskap i
energipolitikken, må ikke svekkes.
Hva er Statkraft ellers?

m. ,W21+..,r:xsz usage*

stilling for Statkraft slik at det kan
bli det nasjonale, markedsorienterte
energiverk som har vært vårt mål i
lengre tid. Aksjeselskap etter egen
lov synes på beste måte å kunne ba-
lansere disse to interesser.

Vårt håp er at dette kan fremleg-
ges for Stortinget våren 1990 slik at
det det kan være operativt fra  1991.
Etter min oppfatning trengst det en
rask avgjørelse . Vi står overfor en
rekke utfordringer og oppgaver hvor
nettopp Statkrafts organisasjons-
form og muligheter henger nøye
sammen.

i.
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i En historisk begivenhet;
i  ~ det er imidlertid fortsatt

i ijkffylkesvegstandard» på

deler av ledningen. Det sva-
sikreste leddet på nord-sør
gfforbindelsen er linjen fra  V
fíSalten lned til Svartisen. Det
[fflierfførst når denne forbin-
Yedelsenr er rustet opp fra 132
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De 45 ansatte ved Alto-verkene horfått hensiktsmessige og trivelige lokaler. Srifokrokeii ute i

hallen er populæri koffepousen.

Julegave
Driftssentralen og administrasjonen
tok i fjor sommer i bruk de nye loka-
lene. Like før jul var det offisiell åp-
ning. Større julegave kunne de an-
satte knapt få. Foruten administra-
sjonsbygg med kontorer, er det bygd
ny messe med «hotellrom» Der er
også flere forskjellige verksted, ga-
rasjer og lager. Nybyggene er tilsam-
men på over 2  000 kvadratmeter.
Total byggesum for driftssenteret og
messebygg er om lag 30 millioner
kroner.

Lokale entreprenører og konsulen-
ter er brukt i stor grad. Byggene har
teglsteinsfasade, innvendig er det

lyse og trivelige lokaler. Både på tak.
vegger og gulv er Alta-skifer inye
brukt.

Finland og Sovjet
Den tidligere transformatorstasjonen
er fullstendig ombygd. Her ligger nå
selve driftssentralen der det er vakt
hele døgnet. Herfra overvåkes Stat-
krafts kraftverk og trafostasjoner i
Nord-Troms og Finnmark. Pr. i dag
har Alta-verkene også driftsansvaret
for cirka 500 kilometer 132 kV-
ledninger i området. Det pågår imid-
lertid planlegging og bygging av nye

ALTA DRIFTS- OG ADMINISTRASIONSSENTER

Arkitekt:

Bygigteknísk konsulent:

ELteknisk konsulent:

VVS-konsulent;

Entreprenør bygg:

Entreprenør elektro:

Entreprenør ventilasjon:

Entreprenør sunitær:
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Abrahamsen 8: Grinde

Statkraft (PKS) og Stormorken  &  Hamre A/S

Statkraft (PE)

Blix og Harsem A/S

Statkraft (AO-N) og A/S Anlegg

Elektro A/S

Nordklima

Birger Haldorsen

ledninger, og i 1995 vil man ha cirka
700kilometer ledning i drift.

Fra driftssentralen kontrolleres
også mellomriksforbindelsene til
Boris Gleb i Sovjet og Vajukoski i
Finland, samt to stasjoner tilhørende
Finnmark Kraftforsyning.

Styrer nettet
Store summer er investert i siste nytt
av styringsutstyr. Både under nor-
male og unormale driftsforhold er
det behov for bedre styring og
overvåking av nettet. Spesielt i Finn-
mark hvor avstandene er store og kli-
matiske forhold ofte er årsak til
strømbrudd, må man ha full kontroll
med produksjon og overføringer.
Ved hjelp av kontrollutstyr kan man
også oppdage feil før de fører til
driftsstans.

På dataskjermene kan man se
hvilke linjer og aggregater som er i
drift, hvordan effekten flyter i nettet
og så videre. Ved hjelp av styrespa-
ker og tastatur kan personalet i
driftssentralen gjøre inngrep i de for-
skjellige prosessene. Datateknikk og
fjernkontroll er viktige og avgjø-
rende elementer i den moderne
driftssentralen.

Alta kraftverk med verdens stren-
geste manøvreringsreglement, over-

våkes og styres i sin helhet fra drifts-
sentralen. Kraftverket er kun beman-
net i normal arbeidstid. l helgene og
om natta bor kraftstasjonsvaktene
hjemme, fem mil unna. og rykker
kun ut ved feil. og da etter ordre fra
driftssentralen. Fjernstyringsteknik-
ken er nå så pålitelig at Alta-verkene
finner det fullt forsvarlig å overlate
et så komplisert kraftverk som dette
«til seg selv», kun overvåket via
fjernstyring.

Fornøyd
I tillegg til nettkontrollen, har sen-
tralen en rekke andre funksjoner.
Den kan blant annet brukes til ener-
giavregning og balanserkjøring med
Finland og Sovjet.

Under den offisielle åpningen ble
det uttrykt stor tilfredshet med
nybygget. Både eier, bruker og leve-
randører var fornøyd. Driftsbestyrer
Audun Hustoft i Alta-verkene mente
at han og hans nær 45 ansatte hadde
fått et godt redskap for å løse sine
oppgaver. Arkitekt Helge Abraham-
sen var fornøyd med resultatet. og
mente de lokale leverandører, kon-
sulenter og entreprenører hadde
utført en god jobb.

\
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Gaver

Mange av gjestene overrakte gaver
og lovord. Billedkunstneren Catheri-
ne  Nesheim hadde fått  det  offisielle
utsmykningsoppdraget. Hennes bi-
drag var  et  stort maleri som viste
alle årstidene unntatt vinter. Bildet
ble godt mottatt. I tillegg ble det
overrakt flere mindre bilder, samt
forskjellige veggtepper.

Største investering
Thor Voldhaug, tidligere driftssjef i
Statkraft, hadde sin siste arbeidsdag
under åpningen av driftssenteret.
Voldhaug spilte i sin tid en aktiv
rolle under etableringen av Alta-
verkene som eget driftsområde.

Altas ordfører, Lars Bakken, var
også tilfreds med satsingen. -Stat-
kraft har totalt investert over én mil-
liard kroner i Alta, med kraftstasjo-
nen og driftssentralen. Det vil gå
minst 50 år til vi på nytt får slike
investeringer her, sa en fornøyd ord-
fører.

  
 

 å
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Fra Alta-verkenes driftsseiitral styres det meste av kraftproduksjori og ledningsnettet i Nord-

Troms og Finnmark. Herfra styres også inellomriksforbindelsene til Sovjet og Finland.

Billedkunstneren Catherine Nesheim, som hadde fått det offisielle utsmykkingsoppdraget, har

malt dette bildet som viser alle årstidene unntatt vinter.
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Konringen - nederst i bildet  -  som  ligger

,  melloiii de 10 lagerdelenefilar ødelagt i kan-
ten. Analysepxføvene son; ble sendt til Tysk-
land, ble talte!! denne ringen.
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sprenge en nisje i’ fjellet., i
Det nye lageret som veier cirka sju

tonn og har en diameter. på 4,4 me;
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Uhell forfølger 300 kV-ledningen Aura-Ørskog?

MASTEHÅVÅRI -IGJEN
Tekst og foto: Geir Bruun N31‘ ede 14 dager etter

idriftsetting ble den
nye 300 kV-ledningen mellom
Aura og Ørskog utsatt for

Svein M. Fikke
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havari. Orkanen som herjet
Nord-Vestlandet ved juletider
ble for sterk. Den verste i
manns minne, ble det sagt.

Etter vår mening førte vib-
rasjoner i masta til at en bolt
løsnet. Dette kan ha forår-
saket havariet. Endelig årsak
er det for tidlig å fastslå.

Det er for tidlig å si at den-
ne linjen er forfulgt av hava-
ri, men for bare to år siden, i
februar 1987, ble fem master
Ødelagt på den samme led-
ningen. Da var det snøskred
som tok mastene.
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Under den andre kraftige stormen
i området på kort tid, nærmere

bestemt dagen før nyttårsaften i fjor,
falt ledningen ut og koplet seg ikke
inn igjen. Målinger som ble utført av
driftssentralen ved Aura-verkene,
viste at det hadde oppstått en feil
cirka 13 kilometer ut på ledningen.

Ved befaring på ledningen ble
bæremast nr. 43 funnet havarert.
Masta som er 31 meter høy og veier
cirka  18  tonn, ligger på Middags-
haugen, i 900 meters høyde i Sunn-
dal kommune. Oppfølgende befaring
ble gjort onsdag 4. januar med del-
takere fra Aura-verkene, Overføring-
sanleggene Midt-Norge [AO-
Melhus) og Kraftledningsavdelingen
[PK].

Mastas øvre del ned til cirka seks
meter under traversen var noen-

lunde hel. Det var også de første met-
rene opp fra fundamentene. Resten
av masta var. som bildene viser,
vridd i stykker til det ugjenkjen-
nelige.

Vindretningen var omkring sør-
vest ved havariet, eller på skrå i for-
hold til ledningen. Måten masta
hadde falt ned på og linenes belig-
genhet ved masta, bekrefter også
dette. Det blåste orkan ved kysten og
i fjellet ved 1300—1400—tiden den  30.
desember, og med vindkast anslått
til over 35 m/s i skadeområdet. Nede
i Jordalsgrenda ved Sunndalsfjorden
var det samtidig et formidabelt uvær

En ubeskrivelig vase av stål.

Det var store krefteri sving do masta ble ødelagt.

 

 

 

 

som etter sigende var «det verste i
manns minne». Uværet forårsaket
også en del skader på Sunndal verk.

Ut fra befaringer, beregninger som
er gjort for å dimensjonere masta og
de meteorologiske rapporter som er
lagt til grunn for tastene, har en for-
søkt å kartlegge årsaken til havariet.

Til tross for det kraftige uværet, er
det svært lite sannsynlig at vindbe-
lastningen alene kan ha forårsaket
havariet. Det var derfor av interesse
å vite om det kunne ha vært islast på
ledningene i kombinasjon med vin-
den.

Helgen etter havariet ble det lett
etter spor etter is på ledningene,
eventuelt is som kunne ha falt av
ledningene, men uten resultat. Etter
nye undersøkelser er det mulighet
for at vibrasjoner i masta under den
andre orkanen førte til at en feste-
skrue 12 meter oppe i mastesidens

forgitringssystem løsnet og falt ut.
Dette halverte mastas bæreevne for
laster i linjeretningen. Slik orkanens
retning var denne dagen, var maste-
brudd ikke til å unngå.

SISTE: Den havarerte bæremast, nr.
43, ble ferdig for idriftsetting i be-
gynnelsen av februar. Et snøras i
månedsskiftet januar/februar forår-
saken imidlertid et nesten-havari
av en bæremast i Vengedalen. Den-
ne ble foreløpig «spjelket» slik at
den vil stå vinteren over. Når dette
nummer av Fossekallen leses skal
ledningen Aura-Ørskog være satt i
drift.
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tter 13 år i et privat firma, hvor

han arbeidet med stolpereising
og kjøring av muskeg [beltekjøretøyy
kom han til Statkraft. Flere gode
venner av ham arbeidet da på Over-
føringsanleggene. De kunne berette
om gode tider — og John Inge ble fris-
tet til å begynne.

Selv om «Gulltidene» er over, job-
ber john Inge fortsatt ved overfør-
ingsanleggene. I dag arbeider laget
hans med å bygge 400 kV-linjen
mellom Nedre Røssåga og Rana.

Han er stolt av slekta; har blant
annet en bror som var med i OL i
Zakopane i 1960, Hans Olav Søren-
sen.

Scooterkjøreren
Som 18-åring startet det, som for gut-
ter flest, med motor. Det ble noen år

20 FOSSEKALLEN NR. 2-89
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med motorcross, men så kom inter-
essen for snøscooterkjøring.

Vinteren  1983-1984  var det hele i
full gang. Riktignok ikke i helt lovli-
ge former, men dog stor aktivitet.

-  Oppi Tydal'n va vi en jæng som
tøkt at de' kun' jær sæ me' en kon-
kurranse, sier john Inge.

Etter hvert som aktiviteten økte.
ble de økonomiske belastningene
ganske store. Den første konkurran-
sen ble arrangert, og etter løpet fikk
hver tilskuer lov til å gi «kollekt»
Størrelsen fikk hver især avgjøre alt
etter hvor underholdene de syntes
det hadde vært. Det kom inn bra
med penger!

Siden har det gått slag i slag. Men
fra og med det andre arrangementet
har det vært i lovlige former.  —  Vi
driv seriøst oppi Tydal'n, sier john
Inge.

Sponsing
— Er ikke dette en dyr sport?

- Tjau, men man lyt prioritere. Så
læng som  æ  e ungkar og spællmann,
med egen bolig på  28  kvadratmeter
og en garasje på  120,  jau, så går da
det.

Hva med midler fra sponsorer?
- Selvfølgelig er det ikke mulig å

drive uten økonomisk støtte. For å
illustrere kostnadene kan jeg fortelle
at Europamesterskapet går over seks
runder à tre heat: 1-3 runde var
planlagt arrangert i Andorra og Ita-
lia. Imidlertid ser det ut til at Andor-
ra faller ut. Fjerde runde går i Rova-
niemi, femte runde i Umeå og siste
runde i Alta. Dette arrangementet vi-
ser at sporten medfører en del reise-
virksomhet, og for å reise billigst
mulig, kjører vi egen bil med scoote-
ren på tilhenger. Omtrent hver helg
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ADet er ikke bare å gi goss. Kroppen må
trenes; uten en god fører nytter det ikke med
en god  scooter, sier john Inge Sørensen.
Foto: LeifMilling

Det er godt miljø blant utøverne. Gode kom-
pisser både før og etter løpet.
Innfelt: «Vår mann», john Inge Sørensen.
Foto: Leif Milling

hele vinteren igjennom kjører jeg
110-120  mil.

Vi aktive får støtte gjennom klub-
ben, fra forbundet og fra lokale
sponsorer. Et grunneierlag i Tydalen
har sponset oss med fire tusen kro-
ner.

Statkraft har også støttet meg  med
noen kroner. Men det er stadig vekk
for lite midler i kassen.

Er scooterkjøring
virkelig en idrett?
- Selvfølgelig. Det krever både kon-
disjon, spenst og styrke. Og ikke
minst, bevegelighet. -Det er ikke ba-
re å gi gass, sier john Inge saklig.
Kroppen må trenes. Uten en god fø-
rer nytter det ikke med god scooter. I
tillegg er det helt nødvendig at man
kan «rnekke», det vil si å være kyn-
dig i mekanikerfaget. Hodet bør også
være med. Det sies i miljøet at john
Inges styrke ligger i at han er god til
å finne spor.

— Hva med kjøretrening?
- Dessverre blir det for lite med

kjøretrening. Når man driver kon-
kurranse har man en scooter som er
beregnet for det, og kan dermed ikke
kjøre hvor som helst. Det er dessver-
re få baner for kjøring. Akkurat her i
området hvor jeg arbeider nå, er det
jo en viss mulighet til å trene på
banen på Røssvoll. Men med nesten
hele Norge som arbeidsområde, sier
det seg selv at mulighetene for kjø-
retrening i lovlige former er heller
små.

john Inge presiserer at han er opp-
tatt av at man skal drive kjøring kun
der det er lovlig.

Rekruttering
Både jenter og gutter driver denne
sporten. Det er en del lovende unge

aktive nå, og flere av dem har god
Økonomisk støtte av sine foreldre,
men det ønskes flere med i sporten.
En del «kutter ut» når de stifter fami-
lie. john Inge med sine 37 år, kan
nok karakteriseres som en av «garn-
melkara» i gjengen.

I Norge startet sporten i Finnmark,
siden kom Tydal godt med. I dag er
det cirka 140 lisens-kjørere i hele
Norge.

Det er et godt miljø blant utøver-
ne. Gode kompisser både før og etter
løpet. Men under løpet? - Nei, da er
det individualisten som rår.

john Inge snakker om Bjørn Kløf-
ten som både er hans argeste kon-
kurrent og beste venn.

Sommersesongen
Hva gjør en hel-frelst scooterentu-
siast om sommeren? jo, han seler
sin islandshest, pakker det nødven-
digste utstyr og drar til fjells, nær-
mere bestemt i Sylane.

john Inge har sterke og klare syns-
punkter på myndighetenes regule-
ring av scooter-trafikken. Han synes
det er noe ulogisk at man kan kjøre
biler på skogsveg om sommeren,
men hvis skogsvegen ikke brøytes
om vinteren, blir det ikke tillatt å
ferdes der med motorisert kjøretøy,
altså forbud mot scooterkjøring.
- Forstå det den som vil, sier en lett
oppgitt john Inge.
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Tekst og foto: Ole Magnus Rapp

m ingen hadde temmet
de «løpske» flom-

lukene ved Alta kraftverk
den 6. august 1987, kunne
hele magasinet blitt tømt.
Skadene flommen ville ha
tilført den  40  kilomter
lange elvestrekningen ned
til sjøen, tør ingen tenke
på. Leif Arne Hansen var
vakthavende mekaniker
den ettermiddagen. Hans
snarrådige innsats for å
stenge lukene ble nylig
hedret.

Under den offisielle åp-
ningen av Alta-verkenes
driftssentral fikk Hansen
Statkrafts bragdpokal,
samt en sjekk på 20 000
kroner.

-Vi er virkelig glad for at
Leif Arne stoppet flommen.
Hadde lukene fått stått
åpne, ville skadeomfanget
blitt et helt annet, sier
driftsbestyrer Audun
Hustoft ved Alta-verkene.

Feilsøkning
Uhellet skjedde mens firmaet som
hadde montert en del teknisk utstyr
til kraftverket, drev med utprøvniiig
og feilsøkning. Via datamaskinen ble
de to store flomlukene inne i fjellet
åpnet uten at noen registrerte dette.
Disse skal brukes om våren for a
slippe eventuelt overskuddsvann
forbi demningen.
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Magasinet sank
På sin skjerm i kraftstasjoiitzii oppda-
get LeifArne llansen at vannstanden
i magasinet sank med en centimeter.
Det var nok til at han reagerte. Han
løp fra kraftstasjoneii. kjørte ut av
fjellet og rundt til deniniiigeii. Inne i
fjellet var det mørkt. men han fant
fram til maskinrommet. Kun en nøk-
kel på det store knippet passet i
døra, og han traff på første forsøk.
Deretter startet han aggregatet som

manuelt kunne lukke de to  30  kva-
dratmeter store lukene.

Inferno av lyd
Inne i fjellet sørget flommen for et
inferno av lyd. Vanntrykket skapte
også stormligiieiide sug i tunnelen.
1  000 kubikkmeter vann flonnnet ut
hvert sekund. I løpet av den knappe
halvtimen det tok før lukene var
lukket, forsvant to millioner kubikk-
meter vann fra magasinet.

- jeg tenkte kun på en ting, a få
stengt lukene, minnes Leif Arne
Hansen i dag. -il-åringeii har 25 ar
bak seg i Statkraft. og var lenge pà
anleggssiden før han flyttet over til
driften.

Hansen understreker at det var
kun tilfeldigheter som avgjorde at
nettopp han stengte den ukontrol-
lerte flommen. Enhver mekaniker
eller maskinist ville gjort akkurat det
samme.

Ingen skadd
Etter at lukene var stengt. kontaktet
han driftssentralen og redningsap-
paratet ble satt i gang. Nedover Alta-
elva var mange fiskere i aksjon. I det

_,

Leif Arne Hansen var snorrorlig og fikk stop-
pet de «løpske»flomlukeiif- ved Alta kratt-
verk. Uten hans innsats kunnevfloiiiiiieii ho

ført til langt større skrnltfr. For sin bragrl fikk

han Statkrafts bragdpokal som! en sjekk po

20  000 kroner.

fiskelaget som var na-.rnitzst kraftver-
ket var blant annet politiiiiestereii i
Vest-Finnmark. 'l`\'-reporte.r lahn
Otto Johansen og leiisniaiiiitrii i Alla.
Disse slapp sa vidt fra den flere
meter liøye flomlmlgtzii. Lenger iied-
over elva gjorde den tikoiitrollerti:
flommen skade pa fiskebatei' og
leirplasser. Sanitet erstatningskrav
etter uhellet kom pa over  200  000
kroner.

Lærte mye
Driftsbestyrer Audun Hustoft ved
Alta-verkene innrømmer gjerne at de
lærte av uhellet. Blant annet er det
nå montert sperrer pa lukene. slik at
de aldri kan åpne seg mer enn  10
prosent uten at det er folk tilstede.

Leif Arne Hansen høstet iiiaiigt:
lovord for sin snarrråidige innsats.
Styret i Statkraft hadde diskutert
hans innsats. og ville uttrykke sin
tilfredshet med en kjempepokal.  I
tillegg vanket en sjekk pa  20  000 kro-
ner.

Tidligere driftssjef Thor Voldhaug
i Statkraft overrakte bragd-preiiiitni.



Utblåsning ved Kobbelv kraftverk
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Luft i Vann-
systemer har
lenge vært et pro-
blem i drift av Vann-
kraftverk. Større og
mindre utblåsninger har
opp gjennom årene skapt at-
skillige problemer også for
Statkraft. Fenomenet fikk man til
fulle demonstrert da tunnelsyste-
met ved Kobbelv kraftverk skulle
fylles opp i begynnelsen av oktober
[uke 40) i fjor etter lengre tids
driftsstans.

Utblåsning av luft og vann resul-
terte i at en av de tykke betongytter-
veggene i lukehuset ved Varrevæje-
kajav're er totalskadet. Veggen har i
nedkant en utbøyning på midten
som er målt til hele 1.4 meter.

Det ble for øvrig gjort store skader
på bygning og tekniske installasjo-
ner vedrørende ventilasjon og belys-
ning.

Skissen som er tegnet på stedet,
gir et bilde av skadeomfanget slik
det fremstår, sett fra hovedinngangs-
siden. Ingeniørfirmaet Chr. F. Grø-
ner A/S har utarbeidet skaderapport.
Av denne fremgår det at de samlede
reparasjonsomkostninger vil ligge
på rundt 1,5 millioner kroner. Dette
inkluderer forslag til nye tiltak på

,/_..

 
 

  

Tekst, foto og tegning: Erling Nystad

Ved en utblåsning i lukehtiset Varrevæjeka-
jav're i begynnelsen av oktober i fjor ble en

av de tykke betongveggene totalskadet.
Heparasjonskostnadene totalt er beregnet til
cirka 1,5 millioner kroner.  I  løpet av mars

regner man med å få klarhet i årsakene til
denne utblåsningeri. Det skjer ved simule-
ringsforsøk.

anslagsvis
700 000 kroner,
som man antar

skal avhjelpe senere
tilfeller.

Glomfjord-verkene har
planer om simulering av en
ny oppfylling i begynnelsen
mars for om mulig å få klarhet i
årsakssammenhengen til denne
utblåsningen.

Fossekallen vil komme tilbake
med «oppklaringer» om utblås-
ningsproblematikken i et senere
nummer dersom simuleringsforsø-

ket gir resultater.
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Vi ba regjeringen utrede iiærmere en friere
stilling for Statkraft, skriver blant annet vår
gjesteskribent. stortingsrepresentant Per-
Kristian Foss (H), i dette nummer av Fasse-

kallen. Foto: NTB

Til Fossekallens spalter
inviterer vi personer

med ulik posisjon og
innfallsvinkel. Mye kan
være ulikt; men felles for
våre «gjester» er at de har
meninger om Statkrafts
mangartete virksomhet, på
enkelte områder og totalt.

Den 9. mai  1988  skrev Høyres Stor-
tingsgruppe et brev til Olje- og ener-
gidepartementet [OED] med en rek-
ke spørsmål omkring Statkrafts orga-
nisasjon. I september samme år be-
handlet Statkrafts styre spørsmålene
fra Høyre og vedtok å nedsette et in-
ternt organisasjonsutvalg for å vur-
dere disse spørsmål.

I disse dager er det ventet et svar
fra Statkraft til departementet, som
så igjen vil nedsette en arbeids-
gruppe for å gjennomgå Statkrafts
fremtidige organisering. Gruppen
forutsettes å legge frem sin rapport
til OED i løpet av våren  1989.
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Høyres initiativ fra våren  1988  har
altså igangsatt en prosess - selv om
det tar tid.

Sikkert er det i alle fall at korn-
mende stortingsperiode på energi-
sektoren i stor grad, vil bli preget av
spørsmålene om organiseringen av
norsk kraftforsyning, og herunder
Statkraft.

Høyre gjennomfører for tiden et
utredningsarbeid av alternative mo-
deller for omorganisering av norsk
kraftforsyning. Målet er å komme
frem til et mer effektivt fungerende
kraftmarked. Det forutsetter igjen at
flere aktører er uavhengige og arbei-
der etter rent bedriftsøkonomiske
prinsipper.

Det er tydelig at tilsvarende tanker
rører seg også i andre politiske par-
tier — i større eller mindre grad.

I forbindelse med stortingets bud-
sjettbehandling høsten  1988.  frem-
met Høyre to forslag som gir signaler
om Ønsket utvikling:

- Statkraft burde ikke fått anled-
ning til å øke prisen med syv pro-
sent, mens de andre energiverk kun
tillates fire prosent prisøkning.
Statskraftsprisen bør etter Høyres
oppfatning behandles på linje med

prisen fra andre energiverk, og even-
tuelt søke dispensasjon.

—  Vi ba regjeringen utrede near-
mere en friere stilling for Statkraft i
forhold til Staten, og en omlegging
av de pålagte regnskapsrutiner.

Vi legger ikke skjul på at når sist-
nevnte forslag fikk bred politisk til-
slutning, så var det ikke minst på

bakgrunn av en henvendelse fra
Statskraftkjøpernes Fellesorgan,
som reiste en rekke relevante inn-
vendingere mot Statkrafts pålagte
regnskapsprinsipper. Etter Høyres

syn tvinger det seg meget snart frem

en betydelig oppmykning av dagens
omsetningsformer for kraft. Vi må
sikte mot en bedre markedstilpas-
ning, ikke minst overfor industrien.
Målet må være at man så langt som
mulig, unngår at avtaler om kraftle-
vering opprettes på grunnlag av po-
litisk besluttede priser.

En friere stilling for Statkraft rei-
ser også med nødvendighet spørs-
målet om Staten fortsatt bør være
eneeier av selskapet. Etter Høyres
syn vil de spesielle pålegg Statkraft
har fra myndighetene, kunne gjen-
nomføres på andre måter. Det åpner
både for omorganisering og for end-
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ret eierskap. Blant de mest aktuelle
tanker i en slik retning, er et organi- Navn
sasjonsmessig skille mellom det
sentrale transportnett og produk- Adresse
sjonsselskapene. Det sentrale tran-
sportnett for kraft, gjerne også inklu-
dert samkjøringen, vil ha en mono- Inn1everings_
polstilling som krever blandet eier-
skap og lovmessig pålegg om tran-
sportplikt på rimelige vilkår. Et slikt
«common carrier»-prinsipp er vel-
kjent fra energitransportnett i andre
land. Ieg tror også at når brukerne av
transportnettet har reell kontroll på
eiersiden, så vil det også bidra til
sunn, økonomisk styring.

La meg også som bakgrunn for om-
organisering og nytenkning i norsk
kraftforsyning, nevne forholdet til 130111
EF. Utviklingen av det indre marked
skyter fart, også på energiområdet.
Både prispolitikken og transportpo-
litikken gjennomgås nøye med sikte
på å avvikle monopoler og åpne for
energitransport på ikke-diskrimine-
rende vilkår i EF-landene. Norge er
som en energieksportør til EF, nødt
til å tilpasse seg en slik utvikling. Og
en eller annen gang vil dette også bli
formalisert gjennom norsk EF-med-
lemskap.

kryssord-

Seljeli,

NVE, M29

frist: 20 mars

Vinnere av

oppgaven  i
nr. 1/89 ble:

Olav Ioakimsen,
9470 Gratangs-

Anders Chr.

8160 Glomfjord

Erling Diesen,

Disse får til-
sendt lodd i
Pengelotteriet  

<3 <2 <:9
AI

l(RKS‘.S‘0RD
 

  
 

‘L *0  E  '6 TE  o (Nljíåmlib K  ‘W: ti: 3:‘
_3:§N MR* 1>  R  o  F E  y  N/fuhfg o  ER o

gÅ oss D EK RA  M5 G  Ql-f-.yjt- s J Øf  N
ET EA I  file  S  &j ‘L’L_f]1ji’;K Lf-z r 0  L  v :y
BR  I:f S,5 "G L;£r‘ S  _E0TL(o\e

7‘ K/i’.1>VE re‘ 0kN0" /'
K f ‘f.?  i  P  §..,?5 T- 5 í  ̀  T-t-'iu- f? -^L
L R  'TBA jo; _E§/t/Á  R
åf v EAR K  WL. fíí-.Etf E

;%s:”s”'*5’ så A  sfâ
:s  T [K ‘IF r  :_i j E
“ A v åR .56" N

/NAD
"  T. ÁK E N  E_
iT EAR  G  lE.

FOSSEKALLEN NR. 2-89 27



l

Ved en høytidelighet i Slemdalsvn.
37 den 24. januar, ble tidligere kon-
torsjef Arne T. Akselsen overrakt
Kongens fortjenstmedalje i sølv. Det
var administrerende direktør, Gun-
nar Vatten som sto for overrekkelse
av medalje og diplom. -I en tid pre-
get av motbakker er det spesielt hyg-

. j.

 
gelig å påskjønne en særdeles dyktig
og lojal medarbeider, sa Vatten da
han åpnet den hyggelige og høytide-
lige sammenkomsten med kolleger
og venner.

11948  — 16  og 1/2 år gammel- be-
gynte Akselsen i Statskraftverkene,
Aura kraftanlegg. Fra midten av 50-

 

årene hadde Akselsen en sentral po-
sisjon på kontorsiden ved Tokke
kraftanlegg. Her ledet han blant an-
net arbeidet ved skrivestue, arkiv og
postekspedisjon. Han arbeidet dess-
uten med inntak av arbeidere.

I de siste 25 årene har Akselsen
vært knyttet til Personalavdelingen
ved Hovedkontoret i Oslo. Hele ti-
den har han hatt en nøkkelrolle ved
tariffrevisjoner og andre forhand-
linger i saker vedrørende lønns- og
arbeidsforhold for timelønte arbei-
dere på våre kraft- og overføringsan-
legg.

Fram til han begynte i Personalav-
delingen deltok Akselsen aktivt i
fagforenings- og tillitsmannsarbeid,
og høsten 1948, 17 år gammel, var
han med på å starte Vassdragsvese-
nets Etatforening av Norsk Tjeneste-
mannslag.

I de senere årene nedla Akselsen
et stort arbeid med å utarbeide en
egen «Personalhåndbok for ledere i
Statkraft».

Akselsen var tydelig rørt da han
takket for utmerkelsen. Han satte
meget stor pris på at han ble funnet
verdig. I takkeordene nevnte Aksel-
sen at han hadde fått stor frihet til å
forme egen arbeidssituasjon, og at
han hadde fått mulighet til å arbeide
med de oppgavene som lå han mest
på hjerte. Av styrke i bedriften un-
derstreket han også at han hadde fått
fullmakt til å ta avgjørelser i de fles-
te av sakene han hadde arbeidet
med. -Dette har ført til at jeg har
funnet meg godt til rette, sa Aksel-
sen som også fremhevet det gode ar-
beidsmiljøet, ikke minst i OPA.

- Litt malurt må jeg imidlertid
komme med, sa Akselsen, og tillot
seg visse refleksjoner om omorgani-
seringsprosessen i 1985/86. - Det
var et arbeidspress jeg hverken før
eller senere har opplevd maken til.
Det er all grunn til å takke medarbei-
derne i OPA for at det har glidd så
bra som det har gjort.

Som gammel anleggsmann hadde
Akselsen også noen ord om anleggs-
situasjonen: -Det er med vemod jeg
ser på dagens situasjonen på an-
leggssiden, og håper inderlig at det
blir en snuoperasjon, sa den tidlige-
re kontorsjefen ved OPA som sparte
de gode historiene til en senere an-
ledning.

Arne T. Akselsen uttrykte stor takknemelig-
hetfor at han ble-funnet verdig til utmerkel-
sen. Foto: Per Anders Hosenkvist/Snmfoto.



Thor Vol

takker av

I forbindelse med tidligere fagsjef
Thor Voldhaugs overgang til pensjo-
nist, ble det torsdag 5. januar i år
holdt en avskjedstilstelning for ham.
Siste arbeidsdag var  31.  desember i
fjor.

Voldhaug er født i  1922  og tok sin
eksamen ved NTH (elektro) i  1947.
Han begynte sin løpebane i Stats-
kraftverkene i  1948.

Administrerende direktør Gunnar
Vatten overrakte takkeadresse hvor
Statkraft takket for 41 års tjeneste i
etaten. Vatten takket også for det
gode samarbeidet.

Driftsdirektør Ola Gunnes over-
rakte en gave fra medarbeiderne i
Statkraft. I sin tale beskrev Gunnes
ZO-års perioden, hvor Voldhaug var
fagsjef for Driftsavdelingen, som en

 

 
   

Tidligere fagsjef Thor Voldhaugflaiikert av forhenvaarende kraftverksdirektør Sigurd Aalefjær

og administrerende direktør Gunnar Vatten. Foto: Svein Erik DahI/Samfoto.

av de mest aktive jierioder i Stat-
krafts historie med hensyn til utbyg-
ging av vannkraftverk og kraftover-
føringsanlegg. -Voldhaug var en god
leder for Driftsavdelingen i denne
rike vekstperioden, sa Gunnes.

Nåværende og forhenværeiide
driftsbestyrere berømmet Voldhaug
for hans gode evne til delegere og

vise tillit til driftsadministrasjonene
ute. Forhenværende kraftverksdirek-
tør Sigurd Aalefjær mintes det gode
samarbeidet som han hadde hatt
med den påtroppende pensjonist.

Voldhaug takket på sin side for
avskjedstilstelningen, som han
hadde gruet seg til  — men som han nå
gledet seg over.

Pensjonistene i NVE og Statkraft
danner forening
I forbindelse med julen ble det også
siste år arrangert en sammenkomst
for pensjonistene i NVE og Stat-
kraft. Arrangementet fant sted den
15. desember i Middelthunsgate 29.
Rammen og opplegget var i samsvar
med god, gammel tradisjon: Hygge-
lige omgivelser, god mat og godt
drikke. De knapt  40  pensjonistene
som hadde funnet veien til Speilsa-
len, syntes å hygge seg i samværet
med gamle venner og medarbeide-
re. Det hele fant sted under Arne R.

Øgaards sikre ledelse.
Velferdskontoret, som inntil nå

har tatt hånd om velferdstiltakene i
forbindelse med pensjonistene, har

gitt uttrykk for at det bør opprettes
en pensjonistforening. Denne bør
da, på eget initiativ og med hjelp av
egne krefter, ta opp og gjennomføre
de aktiviteter og arrangementer
som det måtte være interesse for  -
gjerne i samarbeid med Velferds-
kontoret.

I  samsvar med dette, ble det på
julemøtet oppnevnt et forenings-
styre som fikk følgende sammenset-
ning: Arne R. Øgaard (formann),
Marta Nergaard, Iorun Tande,
Hans Hindrum, Reidar Schau-
Svendsen, Finn Storaker og Audun
Hage.

Foreningens form og retningslin-

jer for styrets funksjon og virke, ble
lite berørt på møtet. Det antas der-
for at en av styrets primære oppga-

ver i første omgang, blir å finne ut
av dette.

Det ble dog gitt uttrykk for at man
i utgangspunktet bør ta sikte på å
arrangere én, eventuelt to turer år-
lig, samt en sammenkomst i f0rbin-
delse med julen.

Opplysning av særlig betydning
angående pensjonistforeningen vil
bli gitt den enkelte pensjonist inntil
eventuelt annen fremgangsmåte blir
bestemt.

Audun Hage
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Ny damvokterbolig
Aursjøen

Aura-verkene sin damvokterbolig
brant ned til grunnen den  11.  januar
ifjor. Boligen ligger på fjellet i områ-
det ved Torbudalen og Aursjøen, og
ble oppført i 1951-1952. Det var ved
en rutinekontroll av Aura-verkenes
reguleringsanlegg at denne sørgelige
hendelsen ble oppdaget. Årsaken til
brannen er ikke bragt på det rene.
Men ny bolig er nå ferdig - møblert
og tatt i bruk.

I de senere årene var boligen be-
nyttet av damvokteren samt til inn-
kvartering i forbindelse med årlige
revisjoner av reguleringsanleggene
og andre arbeidsoppdrag i området.

'-
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Det ble derfor ganske snart beslut-
tet å føre opp ny bolig på den gamle
grunnmuren. For å få branntrygg
kjeller, ble det benyttet betongele-
menter som etasjeskillere.

For øvrig ble det tatt sikte på å føre
opp ny bolig som utvendig var lik
den gamle, men innredningen ble
tilpasset dagens behov.

«Varmt» samarbeid i Glomfjord
Glomfjord-verkenes brannstasjon i
boligområdet ]æra i Glomen har ut-
spilt sin rolle som brannstasjon.

Stasjonen ble i sin tid  (1949) opp-
ført og utstyrt for å sikre brannbe-
redskapen i Glomen-området. Flere
av de ansatte ved Glomfjord kraft-
verk utgjorde brannkorpset, og opp
gjennom årene har det vært holdt
øvelser og lignende for å sikre denne
beredskapen.

Like før jul i  1988  var tiden kom-
met for å revidere denne ordningen.
En avtale mellom Meløy kommune,
Hydro Glomfjord og Glomfjord kraft-
verk innebærer at Hydro Glomfjord
overtar all beredskaps- og slokkean-
svar for hele Glomfjord inkludert
Fykan med kraftstasjonen. Avtalen
innebærer også at Glomfjord-
verkene og Meløy kommune begge
må frigi mannskaper for å styrke
Hydros vaktlag.

Bygningsformann Nils Myhre og
fagarbeider Kjell Markussen er av
Glomfjord-verkene frigitt til bered-
skapstjeneste hver femte uke.

Disse to er utskrevet som frivillig
mannskap av Meløy kommune og
godtgjøres for dette av kommunen.

Glomfjord-verkene er fornøyd
med denne avtalen, som i tillegg til
beredskapen også sikrer to av sine
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Glomfjord-verkenes brannstasjon på [æra i
Glomen har utspilt sin rolle som brannsta-
sjon.

ansatte nødvendig oppdatering av
kunnskaper om brannslokking/red-
ning, samt drilling gjennom de øvel-
ser som regelmessig blir gjennom-
ført.

I kjelleren er det innredet garde-
robe, lomperom samt wc, vask. dusj
og badstu. Det er også eget rom for
alt teknisk utstyr til samband og
fjernstyring i kjelleren.

I første etasje har man fått åtte
soverom, kjøkken og oppholdsrom
med ganske bra standard.

Tekst og foto: Torbjørn Rolfseng

Både Myhre og Markussen har fra
før gjennomgått Norsk Brannvern-
forenings brevskole. inkludert hos-
pitering på brannstasjonen ved
Bodø brannvesen.

Tekst og foto: Erling Nystad

Færre

driftsområder?
Direksjonen i Statkrat nedsatte i ja-
nuar en arbeidsgruppe for klarleg-
ge om det er økonomiske og/eller
andre fordeler ved å redusere tallet
på driftsområder. Prosjektansvarlig
er Oddvar Ueland (DDO). Andre
medlemmer av gruppen er Vidar
Bern (PE), Tron Engebretsen (DDT),
Ole Gjerde (DTS), Gerd Christopher-
sen (DSØ) og Oddvar Fiskeseth fra
konsulentfirmaet Hartmark lras.

I samråd med driftsdirektøren kan
gruppen utpeke flere støttepersoner.

Utredningen skal utføres i to faser.
Den første skal være avsluttet før
1.  juni.

Dersom fase 1 viser klare fordeler.
blir fase 2 satt i gang f  hvis ikke -
blir saken henlagt.



Staten gir —
og staten tar

Hovedtariffavtalen gir i lønnsregula-
tivets fellesbestemmelser  §  4, pkt.5,

arbeidstakere i staten muligheter
ved anskaffelse av bolig å få inntil to
måneders lønnsforskudd. Dette skal
tilbakebetales gjennom trekk i lønn

og med ei tilbakebetalingstid høyst
to år.

jeg formoder at mange av statens

arbeidstakere hvert år etablerer seg
med eget husvære. og som en del av
finansieringen blant annet benytter
seg av ovennevnte finansieringsmu-
lighet.

Gjennom personalinformasjon fra

OPA, datert  16.01.89.  er jeg kjent
med at betingelsene for denne finan-
siering er radikalt endret. Finansde-
partementet har ved forskrift av 15.
mars  1988,  og med tilbakevirkende
kraft fra  1.  januar  1988  bestemt at

rentefordel ved rimelig lån i arbeids-
forhold skal beskattes. Lønnsfor-
skudd betraktes som et slikt lån.

System på system
= praktiske problemer
Vi er nå inne i en fase hvor Statkraft
- omarbeider sitt lønnssystem
-  innfører nytt regnskapssystem.

I tillegg skal også nytt personalda-
tasystem innføres i noenlunde sam-
me tidsrom. Altså, tre ulike grupper
arbeider med å utarbeide systemer
som i det praktiske arbeidet delvis
griper inn i hverandre.

Dette medfører mye merarbeid i
en omleggingsfase, og har ikke
minst medført unødvendige prak-
tiske problemer for oss.

Så langt vi har erfaring, synes det
som om en av årsakene til disse
problemene kan være prosjektgrup-
penes noe mangelfulle innsikt i
driftsområdenes praktiske arbeids-
oppgaver og rutiner.

Rentefordelen skal beskattes og
rentesatsen er identisk med Husban-
kens topprente 13 prosent.

Personalinformasjonen avslutter
med å si: «også av lønnsforskudd

som ble gitt før dette tidspunkt, alt-
så før forskriften trådte i kraft»

Jeg gjør som min tidligere sainbyg-

ding Hanna Kvannmo; Kaster kor-
tene og sier - GRIS!

Siv Westvik

 
Nytilsatte:
Celius, Kari Ingeniør

Dahl-Olsen, Hanne B. Avding.

Overinoniør

Overmontør

Montasjeleder

Overingeniør

Overingeniør

Danielsen, Ian

Dyrdal, Olav M.

Furset, Oddmund

Strandem, Arve

Seland, Tormod

Teigen, Kjell-Oddvar Konsulent
Toven, Arne Avding.

Østenå, Arne Åge Avding.

Tilsatt i ny stilling:
Brønvik, Mathias Førstekonsulent

Doran, Brit Marie Konsulent

Ulriksen, Helge Overingeniør

DTT

Vestlands-xferkene

Østlands-verkene
Breheim-verkeiie

Atira-verkeiie

PEE

Huus, jørgen

Nilsen, Birger

Riise, Birger

Svartisen-anleggene Rlllld, Ame

Breheim-verkeiie

Aura-verkene

DTT Sluttet:
Fossen, Bente

Hove, Kjartan I.

Maurset, Magne

Mæland, Asmund

Nilsen, Sylvia Aneta

Røyneland, Olav

jostedal-anlegget
ØØR
PEK

Karlsen, John Nordahl

En måte å kunne unngå disse pro-
blemene på, er at en ved etablering

av arbeidsgrupper/prosjektgrupper
nøye vurderer kvalifikasjonene til
deltakere i gruppen. For driftsområ-
denes del vil det være svært nyttig
at personell som til daglig praktisk
arbeider innenfor arbeidsområdet,

blir tatt med i gruppen.
På denne måten burde en kunne

kartlegge eksisterende rutiner før ut-
viklingsarbeidet settes igang, og der-
med minimalisere eventuelle pro-

blemer.
Vi utfordrer alle driftsområder til

å gi uttrykk for sine erfaringer ved
utarbeiding og igangsetting av våre
«nye» systemer.

Merkantil avdeling
Rana-verkene

Frist for innsendelse av stoff

til Fossekallen nr. 4/1989:

,  ,

«á 

FREDAG

mars

Gått av med pensjon:
Fagarbeider Tokke-verkene
Stasjonsleder Østlands-verkene

Underdirektør ØØB
Fagarbeider Østlands-verkene
Sjefingeniør PGL

Kontorfullmektig Svartisen-anleggene
Avding. jostedal-anlegget
Overingeniør PGN

Overingeniør DTS

Førstekontorfullm. Svartisen-anleggene
Konsulent AO-S
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