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har

ved Hovud-

personar

er ein leik for sentrale

at dette

og sagt

vore i sving. Mange

utgreiingsutval

har mange

våren

Denne
fleipa

og samspel

— styring

Omstilling

Det er alltid noko i ein slik fleip; utgreiingsadministrasjonar.
arbeidet kan leve i si eiga verd. Trass i denne innleiinga torer vi
i høgt tempo på dei fleste områda,
seia at utan utgreiingsarbeid
var faren stor for at Statkraft kunne misse utvegen til å verte «det
landet treng.
energiverket»
marknadsorienterte
nasjonale,
tider». I omstillingsMed rette heiter det at det er «turbulente
vanskeleg

er det nok

tider

er å balansere

framtidsval

omsyn.

Det er inga lett oppgå-

ligg til leiinga

som

ansvaret

va. Det er det

uro.

mange

om

og strategi

Avgjersle

å unngå

vår — som

til eikvar

at det har gått for fort,
anna leiing. Til no er vel heller klagemålet
enn at lite har skjedd.
nøyare er informasjonsdelen
må vurderast
Det som imidlertid
vert lagde for bedrifta frametter. Både dei tilnår byggesteinane
ved Hovudkonog Arbeidsmiljøutvalet
sette sine organisasjonar
på dette

seg sterkt

engasjert

har

toret

deltagelse

aktiv

gjennomgripende

med

som gir

et miljø

foregår
at organisasjonsprosessen
er «nødvendig
og omhyggelig
av tillitsfull åpenhet, kontinuerlig
fra

i ei

skriv

at det

Det står vidare

og helhetstenking.

for lojalitet

gjennomslag

AMU

Som

å skape

oppgave

— Det blir en viktig

fråsegn:

feltet.

i en atmosfære

For ledelsen:
Bern

Vidar

Holen

Hallvard
Olav

Molvær

For de ansatte:

Karin janson
[Arbeidsmandsforbundet]
Kjell Arne

så tidlig

Redaksion
Redaktør:

Asbjørn

Sekretær:

Aud

Utforming:

Ingrid

— men

fargerik

er mindre

like god. Den skal bli raskere
med det som skjer i Statkraft.
i vinter
Det ble tidlig
og dette
ge om bladet,

ajour

å legforeslått
tilfikk styrets

er

Hovedårsaken

økonomi.

Det

dårlige

Statkrafts

gir også

konsekvenser

Målet er å gi
for informasjonssektoren.
årlig av
nummer
så mange
ut dobbelt
men med færre sider.
bladet,

I juni kommer to nye publikasjoner
«MEGA» som er en unfra Statkraft:
for ungdomsskolen,
dervisningsvideo

og «VOLT» som blir et eksternt kvartalsskrift.
Informasjonsavdelingen
egen

2

grafiker

FOSSEKALLEN

som

bidrar

NR. 5-89

har
til mer

fått
rasjo-

mindre

penger

enn

i

fior. «Fax for folket» skal være billig
til de ansatte.
og rask informasjon
Sammen med en enklere «Fossekall»
håper vi å dekke informasjonsbehovet
i bedriften.
å få
gjør det vanskelig
Økonomien
til bedre service både overfor de ansatte og det norske samfunn. Men det er
mulig.

Dankert

Freilem

informasjonssjef

3

Gateadresse:

Slemdalsvn.
[02] 46 70 70
- Opplag

av:
Arnesen

8 700

a.s

avsluttet
Redaksjonen
1. juni
torsdag

be-

Det

informasjonsvirksomhet.

i år vesentlig

5091

Oslo

Telefon:

Trykket
Haakon

og bedre og
tyr mer enhetlig utseende
av
delen
for denne
arbeid
raskere
Statkrafts tiltak.
i Statkraft
Informasjonsavdelingen
har

slutning.

Adeler

0301

—og andre
nell

Berg

Postboks

35. årgang

Fossekallen

Gardsjord

Fossekallen

Postadresse:

áêjlkpdfl

«Nye» Fossekallen
informasjonstiltak

[NEKF]

Bursvik

Siv Westvik [NTL]

som mulig».
Vi er visse på at leiinga merkar seg dei aktive oppmodingane
og AMU. Utan aktiv oppslutfrå dei tilsette sine organisasjonar
går
står vi i fare for at lokomotivet
nad frå heile personalet,

sia-ne.

[AF]

Bakkerud

Andreas

og

informasjon

de ansatte

Redaksjonsråd

Omslagsbilde:
Et hyggelig
Foto:

forsommertegn.

Zenith-Film

A. S.

37
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Våre strategiar

Vi har lagt bak oss den mildaste
teren

i manns

minne.

Ianuar

fossekallen

5/89

vinog feb-

ruar med plussgrader
over store delar av landet, når vi til vanleg ventar
kulde

ned

mot

minus

tredve.

l høg-

fjellet rekordsnømengder,
medan det
i låglandet
har vore problem med å
arrangere
eit vanleg
skirenn.
Kva
med faren for skadeflaum?
Og kva er
Statkraft sine strategiar?
Satsar samfunnet nok ressursar?

Korleis

skal

Den

21. juni

handsame

Statkraft
styrast?

skal

Styret

SIDE

i Statkraft

to innstillingar

KQN§£RN§TAl

om korleis

Statkraft skal styrast iframtida.
Den
eine innstillinga
inneheld forslag til
lovutkast
og vedtekter
for selskapet.
Den
andre
tek for seg endringar

i

Statkraft
sin organisasjon
og korleis
bedrifta
sine hovudaktivitetsområde
bør organiserast.
Adm. dir. Gunnar
Vatten si tilråding til Styret ligg ikkje

Lang natts ferd
mot dag

føre,

når

Ved

Landssentralen

mellom

vi

på

Smestad

forbruk
8.

og produksjon.

vanlig

natt for landssentralens

og

9. mai

var

en

vakt-

- for Fossekallen
natts ferd mot dag.

ble

det

SIDE

11 besøkskraftverk,

har

i

Statkrafts
totale
Dag og natt følger
nøye med i differan-

mellom

Statkraft

sum12

går i trykken.

Natta
personale
en lang

om

Fossekallen

Oslo,
overvåkes
kraftproduksjon.
et våkent
blikk

sen

Enn

4

og

disse ligger spredt over hele landet.
Gjennom denne besøksordningen
viser Statkraft
«åpen dør» for turister,
skoleungdom
og andre interesserte.
l
år som tidligere ventes det mange tilreisende
både fra inn- og utland.
Flest besøk i fjor hadde Sima med
22 600 besøkende.

besøkte

et kraftverk

SIDE

.1
Årsfesten
stjernesmell

— en

Statkrafts
Rica

årsfest

Sjølyst

gikk av stabelen

i april.

Her

var

på
både

skjemt og alvor — minst av det siste.
En «festlig» opplevelse
blant en ellers så alvorsfyllt
hverdag før Statkraft-ere.

SIDE
Fossekallen

Statkraft

skriftet

eies og finansieres

forestås

Synspunkter

og representerer

av Statskraftverkene.

av administrerende
i artikler

og innlegg

ikke nødvendigvis

direktør,
står

Gunnar

for forfatterens

etatens

syn.

Utgivelsen
Vatten.
egen

regning,

av tids-

- Dette motivet etter den store snøvinteren
i 1983 er henta frå Kiela, vest i Tokkeverkene. Då var det- som no — svært mykje
snl i fiellet. F år vi også slik fin fosse-prakt i
iuli i år? Foto: Arne Aas.

Vinteren

1989:

Ved Asbjørn Gardsjord og
Norman

Kjærvik

i
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tredve. I høgfjellet rekordmedan det i
snømengder,

i har lagt bak oss den
mildaste

vinteren

i

manns minne. januar og
februar med plussgrader
over store

deler

av landet,

låglandet

har vore

problem

å arrangere

eit

skirenn.

vanleg

når vi til vanleg ventar
kulde ned mot minus

store

Kva er så galt med været?
har vi retta

Det spørsmålet

til statsmeteorolog

Vidar

ved Meteorologisk

Theisen

Vi har og sett på

institutt.
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den
kva konsekvensar
uvanlege vinteren har når
det gjeld hydrologi og
Kombinasjonen
flaumfare.
og store
av høg temperatur
aukar
nedbørsmengder
faren for skadeflaum.
Kva gjer landets

største

for å møte
kraftprodusent
- og blir
denne situasjonen
for
det satsa nok ressursar
å hindre skadeflaum?

Snøvinter

fl'

også i 1983

—Det var særleg to forhold som gjorde vinteren i år unik, ein langt høgare

temperatur

enn

normalt

og

svært store nedbørsmengder.
Nedbøren kom som snø over 1 000 meter, elles stort sett som regn.
Dette seier hydrolog
og kontorleiar Tom Andersen
ved Statkraft
sitt

kontor

for

hydrologi

og vann-

husholdning
(DPH] til Fossekallen.
Andersen ser parallellar
til vinteren
1983.

— Totalmengda
sine

felt

var

av snø i Statkraft

større

i 1983

men i 1983 var snøen
mellom

låglandet

Noreg hadde
forhold

og

fjellet.

tilnærma

i 1983,

enn

i år,

godt fordelt
Nord-

normale

medan

det

snø-

i år er

godt med snø i heile landet, vel og
merke i fjellet, forklarer Andersen.
- Men kor mykje snø hadde vi eigentleg i vinter?
- Snødjupner
på over ti meter har
vore registrerte fleire stader på Vestlandet. For store deler av fjellstrøka
vestpå

var

snømagasinet

220 prosent

opp

mot

av det normale.

Stor tettleik
i snøen
- Ved snøfall har snøen relativt
liten tettleik, som regel under ti prosent.

Etter

ei tid

vil

samanpressing

og komprimering
føre til at tettleiken
aukar. Dette skjer alle år slik at
snøen alltid har eit høgare vassinnhald om våren enn om vinteren. Det
som imidlertid
var spesielt
var alle mildversperiodane

i vinter
som har

ført til isstruktur og danning av islag
i snødekket.
Resultatet
er at tettleiken aukar ytterlegare
og vi har
målt

verdiar

over

50 prosent.

Med

andre ord, halvparten
av snødekket
er vatn, påpeikar Andersen.

Forå
loddrett

måle tettleiken
ned

av snøen,

i snølaget.

lår har svært mange

For

sjakter

tek snømålarane

å få eit gjennomsnitt,

våre prøver frå ein sylinder
må

ein grave

vore over tre meter djupe.

sjakt

vi alle; store

men

mesteparten

den

ren langt

gongen

var

kaldere

enn tilfellet

var i

i år

vore

år, seier Theisen.
- Værsituasjonen

etterjulsvinte-

FOSSEKALLEN

NR. 5-39

som vert stukken
til bakken.

har ført til at mild,

Skandinavia.

fuktig

har hatt fri bane inn
Resultatet

nedbørsmengder

kjenner

over

av landet.

— Er klimaet

i ferd med å endre

- Eg er ikkje nokon klimaekspert,
men personleg trur eg dette er tilfeldige variasjoner.
Samanhengane
er
svært kompliserte
og det blir forska
intenst
omkring
desse spørsmåla,
avsluttar

statsmeteorologen.

Faren
for flaum
— Store snømengder
vassinnhald

seg?
har

sterkt
prega
av høgtrykk
over
Mellom-Europa.
Over Sovjet har det
som vanleg
lege eit dominerande
kuldehøgtrykk,
men i vinter
har
dette vore plassert
uvanleg
langt
6

Dette

luft frå sørvest
mot

ned

Foto: Tom Andersen.

Aldri sett maken
Vidar Theisen kan stadfeste at vinteren har vore spesiell. — Det var ein
liknande
situasjon
i 1924 — 1925,

aust.

heilt

i snøen.

er tilstades
i fjellet og stort
Kan

vi få store

flaumar framover, Tom Andersen?
- Det kan vi nok få, men her er det
fleire faktorar som påverkar
utviklinga. Mellom anna så kom mesteparten

av

meter

som

nedbøren

rekordstore
net

i vinter,

slik

er

jordsmon-

og grunnvassnivået

svært høgt. Vatnet frå
vil ikkje bli absorbert i
par, men drenere rett
Det har heller ikkje
betydning

000

Resultatet

tilsig i vinter,

er metta

1

under

regn.

er

snøsmeltinga
myrar og kuli vassdraget.
vore tele av
at snødekket

smeltar meir enn normalt frå undersida, hevdar Andersen.
- Og kva blir så resultatet av dette?

.s

— Det som avgjer forløpet i smelteperioden, er temperatur
og nedbørsforholda.

Får

vi ein

lang

smeltepe-

riode vil ikkje situasjonen
bli dramatisk fordi dreneringskapasiteten
i
vassdraga er stor nok til å ta unna
smeltevatnet.

Blir

det

ein

kjølig

sommar,
vert nok noko av snøen
liggjande over til neste vinter. Får vi
derimot varme kombinert med sterk
nedbør i smelteperioden
i tillegg til
dei andre faktorane som er nemnde,
så kan flaum av ein viss storleik bli
resultatet, understrekar
Tom Andersen.

Database
for snø
Alle snømålingane
som blir utførte
Statkraft

gistrerte

sine

driftsområde,

i ein sentral

database.

blir

i
re-

Kvart

enkelt driftsområde
utfører målingane i felta sine og resultata
blir lagt
inn via skjermterminal
på en sentral
Nord-maskin.
Som eit eksempel
har vi sett på
snømålingane
ved
Vestlands-verkene.
Dei har hovudsnømålinga
i mid-

ten av april. Då blir alle målestrekk
målte. I tillegg har dei ei redusert
måling
i februar.
Målingane
foregår
langs faste, oppmerka
målestrekk
i

Dei store snømengdene
mastefundament.
Her

terrenget. Lengda på slike snøstrekk
kan variere mellom
500-600
og Z
000 meter. Det vanlege er å måle
snødjupna
for kvar 25 meter, eller
eventuelt

for kvar

ti meter

ved

korte

snøstrekk.
Det blir nytta
sterke
målestenger
slik at skare og islag i
snøen lett blir gjennombrotne
og ein
når fast grunn.

Denne

målemetoden

blir rekna som svært påliteleg.
I samband
med djupnemålingar
blir det ved alle målestrekk
gjort
prøver på tettleiken
i snøen. Ved å
fylle ein sylindar som er ein meter
lang

med

snø

og deretter

vege

han,

kan ein rekne ut vassinnhaldet
i
snøen. Som regel må det gravast
snøgroper for å gjere denne type målingar. Gropene må gravast heilt ned
til bar mark, og som vi skjønar har
det blitt mykje graving på snømålarane

våre

i vinter.

Avdelingsdirektøren
på DP vik ikkje
unna då vi stiller dette litt provoserande spørsmålet,
men det er eit
klårt vi i svaret hans: Saman har dei
mange medarbeidarane
i Statkraft
alt under kontroll. Kroken er ikkje i
tvil. - Vi oppdaterer
tilsigsprognosene etter

Det er naturleg

ein

tappe

du

alt under

kontroll,

Kro-

svare

ja på.

ken?
— Ia, det

må vi kunne

fører til mykje
ekstra
arbeid
for kraftledningsfolka
ser vi eit arbeidslag
på ledningen
Sima-Dagali.

Bilete

våre. For å unngå
er teke 15. mars

vi registre-

ikkje

100

prosent

kan

frå

magasina

for

nettopp

å

unngå skade, vert vurdert løpande.
Dei økonomiske
konsekvensane
vert drøfta mellom driftsområda
og
driftsdivisjonen
sentralt, men avdelingsdirektør
Kroken
understrekar

når

avdelingsdi-

rektør Svein Kroken ved Statkraft si
produksjonsavdeling
[DP] om korleis landets
største kraftprodusent
møter denne situasjonen.
- Har

sjølvsagt

sjølvstendige

rarane har.
driftsområda

har utspelet
å spørje

avsmeltinga

garantere at ein unngår skadeflaum,
men moglegheitane
for å førehands-

det

Driftsområda

den

rer. Og etter drøftingar
vi har med
driftsområda
er det all grunn til å
meine at vi også denne spesielle våren har den oversikta som er naudsynt. Kroken ynskjer å leggje til at

det gjeld

ansvaret

driftssty-

— Det er opp til kvart
å vurdere situasjonen
faren

for skadeflaumar

og eventuelt
setje i verk tiltak for å
hindre flaum. Der skaderisikoen
er
100

prosent

plikting

er

driftstyraren

si for-

heilt klår, men verre er det

med alle «gråsonene».
avveging
mot økonomi.

Det vert ei
Saman må vi

avvega

ligg i å lata

det tapet

som

skade
på mastene
må ein fjerne
i år. Foto: Ion Haarcmes.

snøfrå
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master

og
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naden
maksimalt
Dermed
har ein

I.

frå Rana-området.
redusert
flaumfare

frå Røssåga/Rana.

For lite pengar

til forbygging

- Det har ikkje vore løyvd tilstrekkeleg midlar
til elveforbygging
og
I 1989 er det

flaumsikring.

planlagt

å bruke berre 70 millionar kroner på
landsbasis,
noko som er alt for lite.
Resultatet

er at mange

vassdrag

ikkje

er i stand til å møte ekstreme flaumsituasjonar
og på den måten hindre
omfattande
skade. Dette seier sjefingeniør
Ola Jørgen
Strømmen
i
Vassdragsdirektoratet
sin Forbygningsavdeling,
region Aust, til Fossekallen.

— Men er det ikkje god samfunnsøkonomi

å ha gode

forbyggingar?

— jo, svært ofte er det investeringar som kastar av seg, men dessverre
“få
i

x:

er

forståinga

for

dette

flaumskadar.

Dersom

våre

planar

flaumsikring

hadde

vore

gjennom-

ført,

så hadde

skadane

vorte

for

redu-

serte til ein brøkdel. Med andre ord;
det hadde vore ei god og lønsam investering, påpeikar Strømmen.
- Men det fins vel og enkelte lys-

“K

i

så

mangelfull. Vi har eit godt eksempel
frå 1987 og 1988 då delar av det
sentrale austlandsområdet
fekk store

K

punkt?

- Sjølvsagt,
ningar

og vi har store forhåp-

til planlova

som

pålegg

kom-

munar og fylkeskommuner
å utarbeide vassbruksplanar.
Det kan føre
til

at

trongen

synleggjort,
-x

pengesekken,

for

forbyggingar

blir

også for dei som sit på
seier

Strømmen.

2%.,

Med sylindaren
hentar ein snøprøver
kvar
meter til ein når bakken. På godversdagar
kun
det vera ein hyggeleg I.:jobb. Og viktig. Når
vassmengda

gjerande

i snøen

kunnskap

er rekna

ut, får

.gi

vi av-

-».

om tilsig.
v..

For å auke tappekapasiteten
med

bygningstiltak,

dammen,

i Tokke-verkene.

bygd

flaumløp.

nytt

er det aktuelt

som

her

ved

Venemo-

I 1987 vart det

Foto:

Zenith-film.

oppmagasinert
vatn sleppe utanom
kraftstasjonen,
mot den kostnaden
ein eventuell
flaumskade
kan føre
til.
Avdelingsdirektør
Svein Kroken
seier

at ei oppgåve

sentralt

FOSSEKALLEN

NR. 5-89

-—s,

er å syte

for å gje mest mogleg last til dei
driftsområda
der snømagasina
trugar særskilt mykje. Han nemner at
eksporten
av straum til utlandet
er
eit verkemiddel.
Som døme fortel
han at ein har utnytta Sverige-mark8

i)

f
x.

,

V

«t»

— Landbruksdepartementet
løyver
mykje pengar til elveforbygging
og
flaumsikring,

faktisk

om lag halvparten
på

denne

så står

dei

for

av investeringene

sektoren

dei

siste

åtte

til

produksjonstap

på

hold til kostnader
sikring

avling

og normerer

No blir

ikkje

og

elvestrekninga-

dette

og ei miljøside

ligg

i god

Sira-Kvina

det

dob-

Vi rekna

vart

med

på 35 prosent,

ei magasinfylling

er den på vel 70 prosent.
er snømagasinet

om

130

flaumvars-

mel-

lom 40 og 50 millionar

kroner

deerstatning
forårsaka
1987 var dette beløpet

av flaum.
heilt opp

Dersom
materielle

om

stillingar,

arbeide

alle

med

å ut-

overløp
Nesse.
vi får ein

tørr

inga.
Sjefingeniør

kan situasjonen
i kraftforsyninga
fort snu. Då vil vi sjå at det minkar

Nesse

magasina,
vinteren

pro-

duksjonsavdelinga
i
Sira-Kvina
kraftselskap
har aldri opplevd
makan

til situasjonen

i vinter.

På nes-

ten alle område er det rekordar i ei
eller anna lei.
- Det totale tilsiget til våre magasin i 1. kvartal i år var over to gonger
større enn det
i 50-årsperioden

maksimalt
registrerte
frå 1920-1969.

I

dei vestlege, høgareliggande
delane
av nedslagsfelta
har vi ei snømengde
tilsvarande
om lag 1,70 meter vatn.

32.1

eig

prosent

av

Tokke-verkene
Frå Dalen blir det opplyst
sina

til Songa

kraftverk

Sira-Kvina

nødvendig
tak.

til-

juni

med

unntak

av

som ikkje blir fullt i år.

tap-

Vestlands-verkene
I Eidfjord er snømengda
størst i dei
nordlegste
felta der den midlare
snødjupna
er målt til over fem meter.

Fleire

stader

nådde

ein

fulle

til Kjela
i løpet av

Langesævatn

ikkje

botn med ni meters målestenger.
Ein
reknar med ekstra tapping frå Sysen,
vil
som

få
er

større
minste-

kravet i reguleringsføresegnene.
at maga-

vil vere

rundt 10. juli. Magasina
kraftverk vil truleg fyllast

med

opp mot 50

kubikkmeter
i sekundet.
Dette for å
ta imot overvatn
frå Kjela og Songa.

slik at Vøringsfossen
vassføring
enn det

redet

ekstraordinære

om eit

Kraftselskap.)

Dette forholdet,
kombinert
med
kordstor
magasinfylling
har gjort

med

kanskje

i

at ein ald-

ri veit kva som er situasjonen
halvt år, avsluttar
Leif Nesse.
(Statkraft

1. juli må ein rekna

Når det gjeld Lio/Byrte-vassdraget

og reservane
til haustcn/
vil bli tilsvarande
redusert.

Det er og litt av spenninga

Etter

ping frå Totak,

sommar,

no før vårsmeltved

er klar

reknar ein med mindre
overvatn
enn
normalt,
fordi snømagasinet
er forholdsvis
lite.

samstundes,

sent av det normale
Leif

Hegge.

Strategien

Det er føre-

fem
vil

understrekar
- Dersom

pro-

flaumførebyg-

Den spesielle
vinteren
har konsekvensar for driftsforholda
i dei ulike driftsområda
våre. På grunnlag
av hydrologiske
og meteorologiske
data og prognosar
har driftsområda
strategien
klar når det gjeld ulike
typar tiltak som blir sette i verk for
å hindre skadeflaum.

har NVE søkt om å få opp-

at vi unngår

no

av

I
i

større
ressursar
ein del av denne

eit prognosekontor.

bels søkt
hydrologar.

planlegging

kroner.

investering
å satse
på dette feltet. Som
rette

ved

seier

i ska-

varsling kan hindre større
skader, vil det vere ei god

satsinga

vikle modellar
for flaumprognoser,
men og med modellar for generelle
tilsigsprognosar,
seier Kjell Hegge
ved hydrologisk
avdeling i NVE.
- På grunnlag av hydrologiske
og
meteorologiske
data vil vi gje prognoser som kraftprodusentane
kan
bruke i produksjonsplanlegginga
og
gande tiltak. Kontoret vil og drive
ein del forsking og utviklingsarbeid,

— Effekten
av dette er at flaumstiginga i vassdraga
kan fordelast
ved

Samstunlag

det

Nesse forklarar at nedkøyringa
av
dei enkelte magasin vil bli fordelt
slik at overløp inntrer på ulike tidspunkt.

- Både januar og februar var store
nedbørsmånader
og mesteparten
av
nedbøren kom som regn. Dette førte
av prognosane.

og sikker

år blir det utbetalt

- Kontoret

til at magasinfyllinga

område.

på å utvide
engasjement.

220 millionar

Strømmen.

des

som

ling. Kvart

når vi veit at utvasking av gjødsel er
eit stort problem?
- Io, det er riktig. Derfor har vi i
vår fått ei ekstraløyving
på ti millionar kroner. Den er øyremerka til tiltak som skal hindre at elvane fløymer innover innmark og tek med seg
gjødsel
ut i vassdraga,
avsluttar

belte

satsa

Ein del av bakgrunnen
for dette, er
sjølvsagt den økonomiske
gevinsten

ne etter det. Framleis er det mange
som etter denne norma er lønsame å
sikre, hevdar Strømmen.
— Har

er sentrale

det

samfunnsmessige

i for-

ved forbygging

Det er Vassdragsdirektoratet
i NVE
som forvaltar dei offentlege interessene i vassdraga.
Flaumvarsling
og
flaumberedskap

ti åra, seier Strømmen.
- Når Landbruksdepartementet
vurderer økonomien
i dette, ser dei
på

Prognosekontor

te kravet

er på

Det-

12 kubikkmeter

pr.

sekund.
I Folgefonn har ein tømt magasinet som har overløp til den flaumutsette

Iondalen.

Ved Ulla-Førre

er det målt
FOSSEKALLEN
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djupner på over ti meter, middelverdien ligg på 3,5 meter. Dei siste to
metrane av Blåsjømagasinet
har aldri vore oppfyllt,
slik at her er det
restriksjoner
på stigningstakten
[10
centimeter/døger
og 50 centimeterf
veke). For å halde restriksjonane
må
ein

kanskje

tappe

vassdammen

gjennom

via

Førrejuvet

Førre-

til

sjøen.

Vestlands-verkene
har for det
meste høgareliggjande
felt. Mykje av
snøen har eit vassinnhald
på om lag
50 prosent,

som

er svært

høgt.

Vass-

dragai driftsområdet
er vurdert med
omsyn til flaumfaren og ulike strategiar er sette opp. Dette inkluderer
mellom
anna selektiv
tapping
frå
magasin med «sårbare vassdrag».
I
smelteperioden
vil driftsvatnet
til
kraftstasjonane
bli teke frå mindre
inntaksmagasin
i dårleg regulerte
vassdrag.
Vassdrag som toler store
overløp er ikkje prioriterte
ved tapping. Dette gjev høgare flaumrisiko,
men ein reknar ikkje med at den
auka vassføringa fører til skade.

J

Aura-verkene
- Snømålingane
viser at det er mykje
snø i nedslagsfelta
våre, seier overingeniør Ivar Walseth. ~ Snøen har i
år høg eigenvekt
og at det er forholdsvis størst mengder i høgareliggande felt. Vi kan nemne at ved Aura og Svorka ligg snømengdene
på
henholdsvis
170 og 155 prosent av
det normale.
Walseth
forklarer
at dette gjev
større tilsig utover våren og sommaren

enn

normalt,

slik

at det

blir

ein

del tap ved overløp. Kor mykje er
avhengig av forholda i smelteperioden, nedbørsmengda
og i kva grad
kraftverka går. —Men vi har inspisert
tappeanordningar
og rydda elveløp
slik at avleiingskapasiteten
er intakt,
forsikrer Ivar Walseth.
Rana-verkene
Frå Rana får vi opplyst at dei har
uvanleg
store snømengder
i år. l
nedslagsfelta
til Rana og Røssåga er
snømagasinet

oppe

i 180 prosent

av

normalt.

Magasinfyllinga

god. Ved inngangen
de

Røssåga

er

også

til veke 17 had-

56 prosent

magasinfyl-

ling mot 30 prosent

i fjor. Tilsvar-

ande tal for Rana er 65,5og 55 prosent.

- Vi forventar

eit flaumtap

lag 100 millioner

på om

kubikkmeter

Rana og 150 millioner

på

kubikkmeter

på Røssåga, opplyser
overingeniør
Toril Sommerli ved Rana-verkene.
—Den milde vinteren har ført til at

grunnvasstanden

er høg. Vi fryktar

derfor at flaumen vil komme raskt
og intensivt
under
srneltinga.
Vi
driv

av

denne

grunn

førehandstap-

ping av Kalvatn med om lag 40 kubikkmeter/sekund,
seier Sommerli.
—I tillegg til dette har vi også avleda

bekkeinntak

til

sidevassdrag.

Dette gjeld Øst- og Sør-overføringane til inntaksmagasinet
til Rana
kraftverk,

Akersvatn.

Vi har

og tenkt

å førehandstappe
frå Røsvatn frå mai
månad med om lag 170 kubikkmeter/sekund
gjennom
dammen,
avsluttar Toril Sommerli.

Figuren

viser kor stor snødjupna

år. Dei fire

tidlegare

nederste

år. medan

kurvene

er i fjellet i

er inålingarjrå

den øvste kurva

erfrå

4.

april i år. Målingane
er gjorde
på eit 800
meter langt målestrekk
ved Langevatn
i
Eidfjord
i omlag
1250 meters høgde. Den

høgste verdien i år ligg på om lag 3.8 meter
vatn, det tilsvarar rundt ni meter snø i terrenget. Den

gjennomsnittlege

snødjupna

er på

seks —sju meter. Dei lågaste verdiene kjem
ved høgdedrag
i terrenget, der det er lite snø.

u

Q

I

800

10
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Denne oversikta, utarbeidd av
DPH, viser snømagasina i Stakraft
sine felt- i prosent av normalt.
Høgst er Sima og Vik med 220
prosent og Røssåga med 189.
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Handsaming

21. juni:

ICORLEIS
SKAL
Den 21. juni skal Styret i Statkraft handsame
to innstillingarfrå Lovutvalet
og Organisasjonsutvalet
- om korleis
bedrifta
skal styrast i framtida.
Selskapsform, intern organisering
og tilsettes rettar og plikter er på saklista. Den eine innstillinga
inneheld forslag til lovutkast
og vedtekter for selskapet.
Innstillinga
tek og opp rettane
og pliktene
til
tilsette
ved overgang
til selskap

etter

eiga lov. Denne

utgreiinga

er eit resultat
tak i Styret

av eit førebels
Vedi januar,
då admi-

nistrasjonen

fekk

utgreie

nøyare

aksjeselskap
Den

andre

i oppgåve

alternativet

etter

eiga lov.
-

frå

- tek
Statkraft

for
sin

innstillinga

Organisasjonsutvalet
seg endringar
av

å
med

organisasjon
og korleis
sine hovudaktivitetsområde
organiserast.

bedrifta
bør

KONSERNSTAB
Utvalet meiner at konsernleiinga
skal
skal ha ein nær og tett organisasjon
med klare
kommandoliner.
Dei noverande
stabane vert reduserte,
dei
tilsette i den komande
konsernstaben
tek seg berre av overordna oppgåver.
Staben bør ikkje vera større enn det som er
naudsynt
for å dekke den direkte trongen til konsernsjefen.
Visse fellestenester
vert og i framtida plassert i
eiga eining, skild frå konsernstaben.
Divisjonane
Plan og
Anlegg vert slegne saman til eitt forretningsområde, som tek på seg dei
oppgåvene

som

ligg

til

Forretningsområdet
Overføring
som mellom anna
tek med seg

noveran-

de Plan og Anlegg. I ei tid med færre utbyggingsoppgåver
er denne sammanslåinga
viktig for å sikre eit levedyktig
miljø
med
høg kompetanse.
Utbygging
sel tenester
til forretnings-

området
dessutan

Produksjon.
kunne

marknaden,
vate

gå

Utbygging
ut

på

i konkurranse

og andre

offentlege

den

skal
opne

med

pri-

verksemder.

Noverande
investeringsvolum
i Statkraft er ca. 2.5 milliardar
kroner.

UTBYGGING

Dette
forretningsrådet omfattar
noverande
Driftsdivisjon
med
unntak av Landssentralen
og
visse funksjonar
som fyrst og
fremst er knytte til denne sentralen.
Forretningsområdet
får eigaransvaret
for kraftstasjonane.
Det får dessutan
ansvaret for teknisk drift og vedlikehald av sentralnettet.
Som no vert
kraftomsetnaden;
kjøp
og sal av
kontraktkraft,
utveksling
av tilfeldig
kraft samt oppgåver med eksport/import, eit hovudansvar.
Forretningsområdet
skal vidare
eige og drive
sambandssystemet,
og vera byggherre i forhold til kraftstasjonar,
ledningar
og transformatorog koplinganlegg.
Til vanleg vil Utbygging
få tilbod om slike oppdrag. Produksjon har personalansvaret
for alt
personale
i driftsområda/regionane.
Omsetnaden
til
forretningsområdet
Produksjon er rekna til
ca. 4.5 milliardar kroner.

PnoouKsJoN
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Landssentralen
ande
Driftsdivisjon,
overføringstenester.

frå

noveranskal
selje
Det
leiger
og

får ansvaret for utnytting
av sentralnettet. For best mogleg bruk av sentralnettet,

må Overføring

kunne

bruke

områdesentralane
til kortsiktig
å føreta nettinngrep
og produksjonsstyring. Overføring
får brukarog utstyrsansvaret
for Landsentralen,
som
og Samkjøringen
skal nytte seg av.
Av langsiktige
nemnde,
merker

skal påverke
nettet

slik

oppgåver
som
vert
vi oss at Overføring

utbyggingar

at systemet

vert

av sentralmest

mog-

leg økonomisk.
Overføring
skal drivast med økonomisk
balanse.
Forretningsområdet
får eit råd med
full innsynsrett.
Ein tenkjer
seg at rådet vert
av både kjøper

samansett
og seljar

av kraft. Omsetnaden
er rekna til ca.
2 milliardar
kr.

OVERFØRING

Ved Asbjørn

Gardsjord

ST?

4

o

Med framlegga i desse to innstillingene
meiner ein at det er funne ein god utveg
for å realisere
målet om Statkraft som
styresmaktene
sin reiskap i energipolitikken.
Ein intens
utgreiingsperiode

derstrekar
difor
at det vi refererer
nedanfor
står for utvalet
si rekning.
Går det slik Organisasjonsutvalet
foreslår,
vert Statkraft
delt inn i tre sjølvs-

fylgde

Produksjon
desse skal

utetter

våren.

Og

innan

tidsfris-

ten låg dei to solide dokumenta
på bordet. Den 2.1nai vart innstillingene
overleverte til adm. dir. Gunnar Vatten. Når
dette nummeret
av Fossekallen
går i
trykken, har adm. dir Vatten enno ikkje
skrive tilrådinga
si til Styret. Vi un-

Regionalisering
Utvalet
meiner
ikkje
det er aktuelt
å
etablere
regionar
med
sjølvstendig
forretningsansvar.
For området
Produksjon

vert det likevel

antyda

at færre regionar

kan gje meir profesjonell
organisasjon.
Eit eige utval - under Driftsdirektøren
legg fram innstilling
om dette spørsmålet 12. juni. Samlokalisering
bør vurderast, meiner
utvalet. Det kan vera ak-

tendige

forretningsområde:

Utbygging.

og Overføring.
Leiarane
for
rapportere
til ein konsernsjef.

Forretningsområde

skal

drivast

med

sjølvstendig
budsjettog reknes
kapsansvar. Noverande
stabar
skal reduserast,

forretningsområda
funksjonar

tuelt

for

i dag

sjølve

ligg

mens

stå

for

i stabane.

forretningsområda

og Produksjon.
framleis fylgja
råda,

må

som

Utbygging

Kommandolinene
skal
kvart av forretningsom-

konsernet

totalt

kan

spare

ved slik lokalisering.

Lovutkastet
Innstillinga
frå Lovutvalet
gjev oss svært mykje kunnskap både historisk,
for no-

tida og for framtidsvegar
om
energipolitikk,
statsstyring
og marknadskrav.
Eit omfattande,
nyttig og samlande
oppslagsverk.
Avdi ein medvete
har arbeidd
ut
frå aksjeselskapsmodellen,
inneheld

utkastet
til sjølve lova berre fem
stutte paragrafer. Vi finn difor plass
til å presentere

heile

Med ei slik knapp

lovteksta

lovtekst

her.

meiner

utvalet
at ein ikkje hindrar
nødvendig endring
og tilpassing
av organisasjonen
i framtida.

UTKAST
til lov
§ 1 Forholdet

Med

dette

selskap

På informasjonsmøte
ne

organisasjonar

11.

mai,

si-

foreslo

A/S

å organisere

betegnelsen

A/S

et statlig

kraft-

om aksjeselskaper
får anvendelse
hvis ikke annet følger av denne
lov.

i energipolitikken.

lig, sikker

og bidra

og landsomfattende

Statkraft
skal bygge
ut,
omsette
energi,
og drive
står i naturlig
forbindelse

Selskapet
har enerett
kraft i den utstrekning
jfr. industrikonsesjonslovens

kan

vilkår

oppstille

for salget

både

alminnelige

og oppnåelse

til en tilstrekke-

energiforsyning.

produsere.
overføre
annen
virksomhet
med dette.

og
som

til import
og eksport
av
slik rett er tillagt staten,
§ 23a.

§ 4

Styret

Selskapet
ledes av et styre på 7 medlemmer.
Kongen
oppnevner
5 av medlemmene,
blant
dem

leder

og nestleder.

samt

det nødvendige

tall varamedlemmer.
2 av styrets
med varamedlemmer
i nødvendig
av og blant de ansatte.
Kongen kan gi utfyllende
ledd, tredje punktum.
§ 5 Bedriflsforsarnling
Aksjelovgivningens

om

an-

medlemmer
antall velges

forskrifter

regler

ling og representantskap

til

første

bedriftsforsam-

gjelder

ikke for selska-

Finn

Gaarder

pet.

§ 3 Salg av kraft
Kraft til alminnelig
levert

og spesielle

av ens pris.

Statkraft.

§ 2 Statkrafls
formål og oppgaver
Statkraft skal være et instrument
for myndighetene

Statkraft
pet

forsyning

sentralt

sted

selges som regel til
i hvert

fylke.

om rettar og plikter

med dei tilsette
den

besluttes

med

Lovgivningen
på selskapet

lik pris

Prinsippavtale

om

til aksjeloven

slik: - Den omorganiseringa

Selska-

for tilsette

vi no står

Personaldirektør

opply-

forbundssekretær
Knut
Liljeberg
frå
NEKF at det vart utarbeidd
ei bindande

føre, får større
konsekvensar
og er meir
djuptgripande
for dei tilsette
enn det vi
var gjennom
i 1985/86.
Vi veit ikkje kva

ser at det er lagt opp til ein svært stram
møteplan.
14. juni skal det liggje føre eit

prinsippavtale

vi går

deretter

til Styret

meire.

saming

den

Straks etter møtet den 31.mai snakka
vi med fleire av dei tilsette sine repre-

Etter det vi har fått høyre er det «god
atmosfære»
i arbeidsgruppa.
Samansetjinga er slik: Frå dei tilsette møter Geir

om

tilsette

si stilling

ved

eventuell
overgang til selskap etter eiga
lov. Adm. dir Gunnar Vatten støtta dette
forslaget. Og straks etter pinse var førebuingane
til dette arbeidet
i gang. Det
fyrste møtet i ei arbeidsgruppe
med representantar
for dei tilsette og leiinga
vart halde 31.mai.
Sverre Lauritzen,
medlem i Statkraft
sitt styre og ein av dei tilsette sine representantar
i arbeidsgruppa,
seier det

sentantar,

til

når

det

og omkvedet

gjeld

var

lovverk

at ein

med

måtte

sikre seg mot lause lovnader
og «valflesk». Den mellombelse
garantiavtala
som no vert utarbeidd
må sikre at vilkåra for tilsette ikkje vert dårlegare
enn
ved noverande
lov- og regelverk, - slik
den munnlege
lovnaden
lyder.

utkast

til avtale.

Dette

avtaleutkastet

for Statkraft,

går

for hand-

21.juni.

Taaje,
Svenn
Erik Hagen,
zen, Leif Vikane,
Andreas
Trond
Magne
Ohnstad.

med Finn Gaarder
Per Dybdahl.

Sverre
LauritBakkerud
og
Leiinga
møter

og fyrstekonsulent
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1989 var

året

da vinteren

Nedbøren

og tilsiget

over

landet,

hele

ikke

derimot,
kanskje

der hvor kraftverkene

Forbruk

kom.

kom

Med

er.

Forbruksutviklingen

i uke

16 viser

GWh

på forbruksutvik-

Temperoturkorrigert
forbruk

1986/1987

67 710

Endring
i %
+

GWh

1,0

66 130

Endring
i %
+ 1,7

1987/1988

67 750

+

1,0

67 450

+ 2,0

1988/1989

66 200

+

2,3

68 800

+ 2,0

Kraftintensiv

1986/1987

29 382

+ 2,8

industri

1987/1988

30 156

+

1988/1989

30 582

+ 1,4

forsyning

Vi ser av tabellen at forbruket i alminnelig
forsyning
har gått ned.
Dette kommer av at vinteren
19861987
var

var

spesiell

normal,

kald,

var

ekstrem mild. Den milde vinteren
har gitt et forbruk som er nærmere 3
TWh lavere enn «normalt»
Temperaturkorrigert,
med andre ord justert
til
«normale»
vintertemperaturer,
ligger stigningen
på 1,7-2,0 prosent.

industri

Tilsig vinteren

som

de to

Mild
vinter
kombinert
nedbørsmengder
over
spesielt
der kraftverkene

med
store
hele
landet,
er lokali-

sert, har også gitt vintertilsig
tidligere har opplevd.

vi aldri

1989
GWh
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Vårflomprognose
De store nedbørsmengdene
også til å slå ut på tilsiget

kommer
i sommer,

ja, kanskje
også neste
sommer.
Det
er svært
mye snø i høyfjellet
over
hele landet.
Dette gir store
energi-

mengder.
og nedbør

Med normal
temperatur
i sommer, vil Norge få til-

cirka 3,544 TWh.

Men

vi kan også få oppleve
det vi erfarte i
1983, da 10 prosent
av snøen
i høy-

fjellet

oversomret

og først

smeltet

1984.

sommeren

Kraftomsetning

Tilsig

Normalt
Prosent

GWh

Tilsig uke 1-19:
Statkraft

det

er godt over
årsproduksjon
Ulla-Førre.

tem er tallet

1989

Norge

sig over

sig som ligger cirka 8-9 TWh over
det normale.
For Statkraft
sitt sys-

2,6

siste årene har hatt gode konjunkturer, ser nå ut til å stabilisere
seg på
noe under 31 TWh. Forøvrig er jo
framtidig
forbruk her også styrt av
industripolitiske
vedtak.

1987-1988

1988-1989

mens

Kraftintensiv

vi

i Norge de tre siste årene
Forbruk

Alminnelig

'

Norge har altså hatt 14,8 TWh til-

utgangspunkt

52-ukers verdier
lingen i Norge.

spesielt

”i _ i _

Fjngt *];mV1"3'luq‘aa§“"iIj:€“‘dkI""'nov

_Axxulluuznf NET'ro._EKs9oa‘rwas -' IM;

30 570

191

16 030

7 620

249

3 060

Hva gjør vi så i en slik

observerer
ler snø,
setningen

situasjon?

magasinutviklingen,

Vi

må-

tolker
signaler
fra kraftomi Norge og omstiller
våre

naboer til et nytt utvekslingsnivå.
Alt dette tar litt tid, men i løpet av
januar
var
omstillingsprosessen
over.
1. Prisen på utviklingskraften
gjennom Samkjøringen
gikk ned til 3
øre/kWh i første omgang, senere
ned

til 1 øre/kWh.

Dette

allerede
i februar/mars.
kraftpris
har vi knapt
denne årstiden tidligere.

skjedde

En slik
hatt på
Dermed

haddenorsk elforsyning signaler
om svært lave priser med varighet ihvertfall fram til 1. august.
Z. Eksporten

til Danmark

startet

al-

lerede fra årskiftet og har siden
gått tilnærmet
lik leveringskapasiteten. Prisen har vært cirka 8
øreÆWh. I januar og februar var
imidlertid
en kabel ute på grunn
av feil. Dermed var kapasiteten
i
disse to månedene
redusert
fra
500 til 250 MW. Prognosene
går
ut

på

full

resten

av

cirka

3,2

levering

til

Danmark

1989. Dette
TWh

LANG
NATTS

tilsvarer

eksport

til

Dan-

mark i 1989.
Eksporten til Sverige startet på
rundt 400 MW i begynnelsen
av
januar,
steg gradvis
og nådde
maksimumsverdien
1 800 MW i
begynnelsen
av mars. Prisen her
har vært 5 øre/kWh. Med normaltilsig resten av året vil eksporten

kan erstattes

med

eloppvar-

ming. For å få til dette,
giverkene
lingen.
muleres

må ener-

ha et avregningssystem

som går direkte

på denne

omkop-

I tillegg må kundene
slik at omstillingen

stiskjer

raskt.

et er vår i Norge.
Elvene går store i
fjellet. Snøsmeltinga
er i
full gang og magasinene
fylles. Prognosene
tilsier
god tilgang på vann, og
flomfaren
er tilstede.
Ei vakker
mainatt.
Mør-

ket har senket
Nordkalotten.

Konklusjon
Med vannkraftsystemet
1989, som

Siv

Westvik

Svein

gjennom
Samkjøringen
har gitt
full leveranse til tungoljekjelene.
Det
elforsyningen
ikke
har
greidd, er å få «koplet ut» lettoljekjeler og parafinbrennere
der
disse

På nattevakt:

nå opp i cirka 9 TWh.
på utvekslingskraften

til Sverige
3. Prisnivået

i Norge anno

har en middelproduksjon

seg over
Kraftforbru-

ket reduseres

betydelig

time for time.

Kraftsta-

Erik Dahl/Samfoto

sjoner landet over må redusere sin drift. For høy
produksjon
og lav pris på
kraften

økonomi

kan

være

dårlig

- flomfaren

til

tross.

Ved Statkraft sin Landssentral i Oslo følger et
våkent blikk nøyt: med i
differansen
mellom produksjon og forbruk.

på cirka 106 TWh, kan en regne med
tilsigsvariasjoner
fra 80 til 130 TWh.
Fastkraftmarkedet
er på 100 TWh,
mens innenlands
tilfeldigkraft
kan
variere fra én til fire TWh.
Svingningene
i tilsiget fra år til år
er derfor

en dimensjon

større

enn

de

variasjonene
en har på forbruket.
Med nye tiltak vil nok tilfeldigkraftmarkedet
kunne økes opp mot
10 TWh,

men

våte

tiden gi betydelig

år vil også

tilsvarende
store
tørrår.
Nye
rammer

industri
TWh

i fram-

eksportoverskudd,
importkvantum
for

i

kraftintonsiv

i 1995, reduksjon

[Energimeldingen

-87)

til 31,2

TWh, gjør at vi i dag kritisk
gjennom
hvor mye
og når utbyggingen

få en avklaring
nye

og spesielt

det å få avklart
koste.

Det

langsiktig

nemlig

mellom
grensekostnad,

med framtidig

viktig

hva gasskraften

er

sammenheng

må gå

vi skal bygge ut
skal skje. Vi må

på kostnaden

prosjekter,

1

fra 36

en

gasspris
og

ved
er

vil

I

sterk

og
der-

strømpris.
FOSSEKALLEN
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Opera-

içtg

Det går mot natt og
melding om å laste
ned går telefonisk
til driftssentralene rundt om
i landet.

V .

__,/

t

_\

w

I

~
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Vakthavende
Ianset i telefonisk
kontakt med «svensken ».

l
V.

I Statkrafts
ingen

40 kraftstasjoner

bemanning

er det

nattetider,

beredskapsvakter

kan

kalles

men

ut i til-

felle noe ekstraordinært
skulle skje.
Været er godt over hele landet, så
det tegner til å bli ei rolig natt.
Nattevaktene
på de ni driftssentralene våre er på plass, og følger våkent med magasintilstanden.
De er
stadig i kontakt med Landssentralen.
På Landssentralen
i Oslo styrer
nattevakta
Statkrafts totale produksjon

og har

kontakt

med

driftssentraler.
«Svensken»
nen»
ringer
og ønsker
kraftkjøp.
Også Samkjøringen
følger
har den totale oversikt over
dets kraftproduksjon.

Produksjonsplaner

de

mellom

med. De
hele lan-

legges

8. og 9. mai

Produksjonsplanene
for denne natta
er altså klare; Ved 22-tiden skal produksjonen
ligge på 4 800 MW. Videre utover natta skal produksjonen
gradvis
reduseres
til den når en
16
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ved

3-4-tiden,

3 900 MW.

på cirka

C

y

Der-

etter skal produksjonen
like gradvis stige til den
når en topp ved 10-11tiden på 5 600 MW.

`

u/

i

fleste

og «finå avtale

Landssentralen
har nøye planlagt
døgnets produksjon,
time for time.
Leveranse til både kraftkrevende
industri og til eksport er innarbeidet
i
planene.
Statkrafts
produksjonsplan
forelegges Samkjøringen
og kommer tilbake til Landssentralen
i noe revidert utgave.

Natten

~-a-«i

bunn

Landssentralen
På Landssentralen
viser én av dataskjermene
et bilde over driftsområdenes produksjon.
Ett annet bilde
kommer
med
en kurve
som
differansen
mellom
produksjon

forbruk.
duseres,

4!

viser
og

Når forbruket økes eller rereguleres produksjonen
der

Dette skjermbildet
produksjon
i natt.

viser Statkrafts

etter.

I natt

er det overingeniør

Ole Pet-

ter Iansets årvåkne blikk som følger
kurven.
Til daglig er Ianset konstituert som leder ved kontoret for
nettanalyse
(DPN], men deltar sam-

Driftssentralen

ved Landssentralen.
Ianset gir uttrykk for at dette er en fin kombinasjon. Gjennom arbeidet
ved Lands-

Avdelingsingeniør
Odd Fjeldavli er
på vakt på Rana. Han mottar forespørsel
om 100 MW reduksjon.
Framfor seg har han ulike dataskjer-

sentralen

mer;

men

med

17 andre

blir

i vaktordningen

han

svært

« Statkraft-riket ».
En summelyd
bryter
en stemme
høres
get. Det er Nilsen

godt

kjent

stillheten

i

og

over callinganlegfra Samkjøringen

som spør om Statkraft kan redusere
sin produksjon
med 100MW. Ianset
tar

et

overblikk

over

ringer Rana-verkenes

skjermen

driftssentral.

og

ett

bilde

viser

magasintilstan-

den i driftsornrådet,
ett annet viser
de ulike kraftstasjoners
produksjon
for øyeblikket.
Fjeldavli vurderer
situasjonen
og
beslutter at denne gang er det Rana
kraftstasjon
som skal lastes ned, og
gir Ianset på Landssentralen
beskjed
om det.

Med raske fingre over tastaturet
settes produksjonen
ned med 100
MW, jevnt fordelt på aggregatene
ved Rana kraftstasjon.
Det er cirka fem mil mellom Rana
kraftstasjon
og driftssentralen.
For
en ikke-tekniker
er det ganske imponerende og litt uforståelig
at det går
an å styre

en kraftstasjon

fra så lang

avstand.

Fjeldavli
ved driftssentralen
har
utført oppdraget
og natte-roen
senker seg igjen over driftssentralen
i
Korgen.

I Oslo følger janset
tralen

nøye

med

på Landssen-

at oppdraget

er ut-

ført. Han gjør de nødvendige
noteringer i journaler
og gir Samkjøringen beskjed om reduksjonen
ved
Rana.

Avtaler

lnformasjonstavla

på

Lands-

sentralen
hvor aktuelle
priser
på tilfeldig kraft innenlands
alltid står skrevet.

gjøres

Fra Finland og Sverige kommer telefonisk bestilling
av kraft for denne
natta, nøye bestilling
- time for time. Etter en nedbørsrik
vinter er
magasintilstanden
god.
Og som
kjent; når etterspørselen
er mindre
enn tilbudet, går prisene ofte ned.

Kraftprisen
Prisen
lands

á

7,-

er

for
tilfeldigkraft
akkurat
denne

kr/MWh.

kr/MWh.

På

Det

dagen

vil

si

innennatta på
er det

10,-

henholdsvis

0,7 Øre og 1 øre pr. kWh.

Hver torsdag forhandles
det om
prisen på tilfeldigkraft.
Dette noteres blant annet på Landssentralens
oppslagstavle.
Vinteren
snittsprisen

1987-1988
var gjennom70,-kr/MWh,
mens den i

vinter har ligget
50,-kr/NIWh.
Kraftprisen

i gjennomsnitt

er lav nå,

på

magasinfyl-

lingen er god, men faren for flom er
alltid til stede på denne årstiden. Så
lav pris til tross - produksjonen
må
ga . . . .

Natte-roen

brytes

Ett skarpt signal lyder! - «Hva erre
som er gæaern't nå da?» Nattevakt
Janset må brått over i andre oppgaver. Rød skrift på en skjerm — Vi
produserer
mer kraft enn det forbrukes.
Ianset
kaller
på Samkjøringen
over callingen,
og de blir enige om
ytterligere reduksjon.
Denne gangen kontakter
Landssentralen Vestlands-verkenes
driftssentral.
De blir enige om hvilke
kraftstasjoner
som skal redusere lasten - 150 MW denne gang.
.
Rutinene følges til punkt og prikke. journalen
føres. Samkjøringen
gis beskjed. Og et oppdrag er atter
effektuert.
Slik går natta igjennom, stadig reduseres
produksjonen.
Ved 3-4tiden er produksjonen
endog lavere
enn planlagt,
den er helt nede i
2 600 MW.

Tid for en pause
Natta skrider langsomt fram. Kraftforbruket avspeiler
arbeidslivets
og
folks sosiale liv en mandagskveld/
natt i mai måned.
Det er rolig nå. Matpakken
tas
fram, teen står nytrukket
og det er
tid for en velfortjent pause før Nordkalottens

borgere

igjen

våkner

til liv.

Kanskje blir det tid til å kvile øye
litt??
Nilsen fra Samkjøringen
er på callingen igjen, produksjonen
skal økes
— en ny dag

er i emning.

Like gradvis
som produksjonen
ble redusert første halvdel av natta,
skal den nå økes.

Dagen
På

gryr

kraftstasjonene

landet

rundt,

kommer mannskapet
på plass. Formiddagsvakta
avløser nattevakta
på
driftssentralene.
De utveksler nattas
oppgaver.
/.

På Landssentralen

blir

janset

av-

løst av overingeniør
Helge Rabbås.
Kontorleder
Arnold Teigset kommer
morgenfrisk
og opplagt på jobb, ser
over journalen
som gjenspeiler
nattas produksjon,
tar seg en kopp
nytrukket kaffe og tenner pipa.
Været har vært godt over hele landet, normalt tilsig til magasinene
og
beredskapsvaktene
har denne gangen hatt ei rolig natt.

`

qr’,

En nattlig passiar
mellom Nilsen,
vakthavende
på
Samkjøringa,
og
Landssentralen.

Natta skrider frem, og
produksjonen
skal
fremdeles
senkes.

De «bor» veggi
vegg.
/
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Følgende
kutert:

mål og prinsipper

- Forholdet
kritisk

for

til overordnet
et

friere

er disstyring er

kraftmarked.

Statkraft
bør få fullmakter
som
gjør det mulig for selskapet å operere i et fremtidig friere kraftmar-

ked.
Bedriften

forutsettes

som

andre

bedrifter,
å ha kostnadsdekning
for sitt salg av kraft.

Ved Bjørn Braaten

-

Økonomiske
krav til Statkraft
skal
være på linje med andre bedrifter.

-

Produksjonskostnadene

skal

så

langt som mulig slå igjennom til
sluttforbruker.
- Statkraft forutsettes
også for fremtiden å være sentral leverandør til
Det

norske kraftmarked
er preget
av at en stor del av produksjonen blir «unndratt»
markedet. Både
kraftselskap
og industri produserer
i
stor grad til egen forsyning. I markedet omsetter Statkraft, som står for
cirka 30 prosent av landets kraftproduksjon, cirka 80 prosent av totalmarkedet.
Et videre kjennetegn
ved markedet er en rigid inndeling
i et fastkraftmarked,
med tradisjonelt
svært
god leveringssikkerhet,
og et tilfeldigkraftmarked
som fungerer
som
et produksjonssamarbeid
mellom
kraftprodusentene.
Det er ikke adgang til systematisk
å utnytte tilfeldigkraftmarkedet
til oppdekking
av
fastkraftbehov.
Slik sett utgjør ikke
tilfeldigkraftmarkedet
et spotmarked i tradisjonell
forstand.
I og med at Statkraft er totalt dominerende
i markedet,
er vår politikk av avgjørende betydning.
Statkrafts marked er tre-delt:
— Alminnelig
forsyning
- Kraftkrevende
industri
- Treforedling

Gasskraft har kommet inn som en
mulighet
til å produsere
kraft til
gunstigere

enn

vannkraft.

En

Økonomisk

er

mulighetene

ling

er hvordan

man

kan

utvikle

et

mer effektivt kraftmarked.
Et mer effektivt kraftmarked
skal kunne gi
grunnlag for forbedringer
på følgende områder:
Bedre

signaler

om

utbyggingsbe-

hov
— Mer fleksibel tariffering vil kunne
gjøre totalsystemet
billigere. Kundene tilpasser seg brukstid, leveringssikkerhet
med videre,
der
hvor

dette

er billigst.

- Etablering
av et ekte spotmarked for kraft vil kunne bidra til
riktige prissignaler
i markedet.

Stortinget.

Kraftkrevende
industri har tildels
svært
langsiktige
kontrakter
med
veldefinerte
prisjusteringsklausuler.
Nyere kontrakter
er mer kortsiktige.
Selger kan (med visse mellomrom]
på

fritt

grunnlag

justere

prisene.

Generelt kan sies at gamle kontrakter er økonomisk
svært gunstige for
kjøper. Nyere kontrakter
har vært
vanskelig å selge til de tilbudte betingelser.
18
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I den

debatt

som

pågår,

har salgsav-

delingen [DS] sett det som sin oppgave å være pådriver i det interne arbeidet med å frembringe
premisser
for et fremtidig kraftmarked.
Dette arbeidet har resultert i flere
styresaker
i 1988/1989.
Styret har
ikke tatt endelig stilling, men administrasjonen
har fått fullmakt til å gå
ut med
visse
prinsipielle
holdninger.

kraftintensiv

industri.

for

produksjon
av billig gasskraft
en
stor utfordring
for Statkraft.
Gasskraft kan muligens bli så billig at det
er aktuelt for våre kunder å si opp
kontrakter,
for selv å produsere
i
egne gasskraftverk.
Endringene
i kraftmarkedet
har
ført til en ganske grunnleggende
debatt om norsk kraftmarked
fungerer
godt nok. Det debatteres
på alle nivåer innenfor den norske kraftforsyning, helt opp på topp politisk plan.
Den grunnleggende
problemstil-

-

Alminnelig
forsyning karakteriseres
av langsiktige, stabile kundeforhold,
dog med
forholdsvis
kortsiktige
kontrakter;
for tiden fem år. Kontraktene er på visse områder formulert med store ensidige
rettigheter
for selger. Den viktigste er ensidig
prisjustering
hvert år, vedtatt
av

priser

rekke av våre kunder ønsker å etablere gasskraftverk.
Dermed er det nå
langt på vei en reell konkurranse
om
etablering av nye verk.

norsk

- Det er formålstjenlig
for norsk
kraftforsyning
å opprettholde
dagens ordning når det gjelder forvaltning
av den norske kraftutveksling med utlandet,
basert på
nasjonale interesser.
Statkraft er inne i en beslutningsprosess. Våre forslag
kari vanskelig
konkretiseres

på

det

nåværende

tidspunkt.
Våre foreløpige,
mer prinsipielle
konklusjoner
er imidlertid
som følger:
- Statkraft er innstilt på å bidra til
et nytt og friere fastkraftmarked.
- Markedet skal være fritt tilgjengelig for alle aktører, dette gjelder
også prinsipielt
tilfeldigkraftmarkedet.
— Vi ønsker

et mest

mulig

fritt

mar-

ked mellom kjøper og selger, uten
innblanding
fra en sentral markedsadministrator.
- Alle inngåtte avtaler bør være offentlige.
— Statkraft er innstilt på å drøfte tiltak som motvirker
en eventuell
for dominerende
stilling i markedet for bedriften.
- Det skal ikke legges hindringer
i
veien for å inngå langt mer varierte avtaler med hensyn til leveringssikkerhet,
varighet
og pris
enn det som har vært tradisjon.
- Et friere marked vil kreve større
handlefrihet
og fullmakter
for
Statkraft. Det er utenkelig
at bedriften kan operere i et marked
med krav til tilpasningsevne
med
den beslutningsprosess
som til nå
har eksistert
med hensyn til bedriftens kontrakter.
- All kraft som ikke kan selges til
fastlagte tariffer, skal kunne selges til best mulige
betingelser
uavhengig
av etablerte kontraktsformer.

Norsk Vassdragsjuridisk Forening
stiftes

Utviklingskurset

Juridisk avdeling i Statkraft har invitil
interesserte
terten rekke antatt
stiftelsen av en Norsk Vassdragsjuridisk forening.
for vårt initiativ er at
Bakgrunnen
nå er i ferd
selv om vannkraftepoken
med å gå mot slutten (i den forstand
vassat det står igjen få ikke-utbygde
drag), vil vannkraft også i fremtiden
være den fremste kilde for elektrisk
kraft i Norge. Samtidig er vassdragenes betydning som rekreasjonsområLovlige og ulovlige
der stigende.
utslipp i vassdrag fører til en rekke
konflikter med andre interesser.
Dette tilsier at det i en rekke miljøer burde være betydelig interesse
emner. Imidfor vassdragsjuridiske

18 Statkraft-kvinner
slutta utviklingskurset

det

synes

lertid

å mangle

18 Statkraft-kvinner

et forum

hvor de som arbeider med eller har
interesse av slike spørsmål, kan møtes uformelt. En måte å skaffe et slikt
en Norsk
forum på, er å danne
Forening.
Vassdragsjuridisk
Vi antar man bør være forsiktig
med
med å ha for store ambisjoner
fra starten
hensyn til aktivitetsnivået
aktiav, og tenker oss at foreningens
viteter først og fremst vil gå ut på å
arrangere 3-4 møter i året på kveldsPå hvert møte
tid i Oslo-området.
vi oss at man

tenker

har en innleder,

og rimelig tid for debatt.
er det
Innenfor vassdragssektoren
mange som arbeider med juridiske
spørsmål uten å være jurister. Selv
om det er tale om en «juridisk» forederfor ikke bare
ning, er målgruppen
jurister.

er
for alle foreninger
Problemet
som er
å finne personer
selvsagt
villige til å bruke sin tid på dens
For å redusere dette
administrasjon.
tenker vi oss atforeninproblemet,
gen ikke skal ha noe styre i vanlig
men bare en programkoforstand,
mite

som

setter

opp

for

program

som brumøtene, og en adresseliste
av informasjon
kes ved utsendelse
om disse.
som ikke har mottatt
Interesserte
kan få nærmere informainnbydelse,
sjon

om stiftelsen

av foreningen

ved

seg til Statkraft, Juridisk
å henvende
avdeling, P.b. 5091 Maj, 0301 Oslo 3.
Tlf.

02 46
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1988/89
sterkare

avhar nyleg
88/89. Kurset

var lagt opp i tre ulike fasar — der
fyrste delen vart arrangert på Tyri2.—4. november
Turisthotell
fjorden
for personal1988. OPU - kontoret

— skal ha all ære av opp-

utvikling

Det var
legget.
kurs, der kvinner

eit godt og nyttig
frå den «langstrek-

vår kan treffast
te» organisasjonen
på tvers av kontor, avdeling og divisjon. Saman tok vi opp spørsmål og
problem som er sams for kvinner i
Statkraft.

Vi hadde ein særleg dyktig kursfrå Norsk
leiar. Brit Opjordsmoen
gjenLedelse AS, leia deltakarane
med hovudnom to kurssamlingar,
i grupper
vekt på stor eigenaktivitet
av ulik storleik. Med solid erfaring
opplysår med
mange
gjennom
tiltak
og andre
kurs
ningsarbeid,
og mogsi stilling
knytt til kvinner

«krydra»

arbeidslivet,

i

legheiter

dei

Opjordsmoen

inn-

teoretiske

leiingane med dømer frå kvinner si
og miljø.
stode i ulike verksemder
På den fyrste samlinga var bodav eige bilete av
skap og påverknad
ein

sjølv

som

samt

yrkeskvinne,

og faktorar som fremsjølvkjensle
senbetre sjølvkjensle,
jar/hemmar
trale. I tillegg arbeidde vi med kreaog fekk prøve oss
tiv problemløysing
Samlinga vart avslutta
på rollespel.
med

deltakar

at kvar

sette

opp

sin

for mellomperioden.
handlingsplan
— var
Fase to - mellomperioden
der
lagt opp som ein prosjektperiode
i grupper arbeidde ut ei
deltakarane
rapportar

som

fasen,

I tredje

arrangert

vart

og Konferan-

Kurs-

i år, vart

13.—14. mars

sesenter

frå

få tilsendt

ein

Stabo Lien.

på Leangkollen

av

presentert

sjektoppgåvene

følgt opp.
Vi gjekk

vart laga:

til Særavtale

Kommentarer

stilling

kan

Oppgåvene

OPU v/Iorunn

progrup-

pene. I tillegg vart handlingsplanen

prosjektoppgåve.

Følgjande

andre
Torgunn Oldeide frå DSØ oppmodar
til å melde seg på UtvikStatkraft-kvinner
Sjølv er ho godt nøgd med
lingskurset.
som gjekk denne vinteren.
kursopplegget
Foto: Asbjørn Gardsjord

om like-

[to rapporter).

Virkningen av Statkrafts satsing
for å rekruttere kvinner til et mannsdominert arbeidsmiljø.

i Oslo
lom Hovedkontoret
lands-verkene/Innset-verkene.

melog Vest-

vidare

inn

på ulike

måtar

i denne
synleg-

andre på. Sentralt
stod og omgrepet

skal ein
og korleis
kvifor
gjering;
seg, og kva konsekvensynleggjere

i eisar har dette for den einskilde
Samlinga vart
gen arbeidssituasjon.
avslutta med rollespel av ulike strategiar

Gruppepsykologi.

Informasjon/kommunikasjon

å påverke
samlinga

samt

for synleggjering,

utfor-

handlingsplan.
ming av individuell
kast deg frampå,
Statkraft-kvinne,
og meld deg på neste utviklingskurs
for kvinner i Statkraft!!

70.

Odd

Stiansen

Opplæring
etterprøving

i nytt Økonomisystem,
av opplæringstiltak.

Oldeide

Torgunn

kursdeltakar
FOSSEKALLEN

NR. 5-89
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si.
sw

Tekst/foto:

Siv

Westvik

å ei lys og trivelig brakke i Vesterli i Korgen, ble jeg en dag invitert på kaffe og kakfl Brakka, som
tilhører
Norge

Overføringsanleggene
Midt(AO-M),
ligger på stigningen

opp mot Korgfjellet
med utsikt til
urbane Korgen og de ville Okstindene.
Det var Ranveig

Bruheim

som

bød

på serveringen,
og dialekten
røper
trøndersk
opphav.
Sammen
med
Kari Arntzen og Målfrid Sivertsen,
begge fra Korgen, utgjør hun kokkelaget i Vesterli.
Wenche
Bjørkmo
står for renhold og stell av rommene.
En trivelig bukett!
Arbeidsdagen
og arbeidsoppgavene for denne kvartetten er velregulert.

Alle vet hvem

som

kjempefin
gjeng fra Overføringsanleggene
Midt-Norge,
Melhus.

Riktig mat på bordet til rett tid og
en god porsjon varme og omsorg, er
kokkelagets
leveregel. Noe ekstra er
det alltid
til ettermiddagskaffen.
Nystekte vafler er favoritten!
Som ellers på Statkrafts anlegg, får
guttene den beste omtale, både <<
fun«montør»

Og

«st1‘ekk—

gjengen». Ord som respekt, høflighet, god hygiene, ordensans
og ikke
minst godt humør, blir guttene omtalt med.
Og jeg tror guttene

trives,

for en av

dem var innom en snartur og han sa:
«Hen e det trivelig, hen bi vi læng!»
Som kokke på anlegg lager man
ikke

bare

mat.

Telefonen

kimer,

og

når «gutta» er ute i felten, fungerer
kokkelaget også som sentralborddamer.
De utviser
en imponerende
oversikt
over hvem
som er hvor

og

hvordan
de kan treffes. Mobiltelefon-nummer
blir opplyst på løpende
bånd, beskjeder
skrives ned og formidles videre.
Ranveig stortrives,
gode arbeidsforhold
og greie
arbeidskolleger.
Spesielt nevner hun at hun setter
20
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Kokkekvortetten
mellom
øktene,
Sivertsen.

fra brakka
tilkjennegir

i Vesterli
Wenche

knipset

i en avslappende

Bjørkmo.

Kari

Arntzen,

stund.
Ranveig

Kaffe og kok' smaker
Bruheim

godt

og Målfrid

har ansvaret

for hva og til hvilken tid de ulike
oppgaver må gjøres. Det handler jo
tross alt om å stelle for en tøff, men

dament—»,

xx

pris på at hun

alltid

har fått beskjed

1

god tid før flytting til andre anlegg.
«Ein får ti' te' å områ sæ da>>, sier
hun.
Ranveig er gift, har fire barn og 17
barnebarn.
Hun pendler
for tiden
mellom
Korgen
og Verdal.
Alle
barna er gifte og etablert
på sine
hold, og hun skryter av å ha en alle
tiders mann som også er flink til å
stelle for seg selv. På spørsmål om
mannen ikke blir litt mutt av å være
så mye alene, svarer Ranveig at før
hun begynte med reising, hadde de
familiemøte.

Det

ble

diskutert

og

skværet opp. Og pendlingen
fungerer aldeles utmerket. «Vi er enige om
denne måten å leve på. ja, for det blir
jo en livsstil».
Fritida går med til japansk broderi, strikking av sokker til alle barnebarna og litt kortspill. TV-titting blir
det også.
Med arbeidssted
Nord-Norge,
blir
det vel mye fisk på menyen? Men
nei,

kokkene

har et bevisst

inntrykk

av at fisk er fisk, og kjøtt er mat!
Hva er så guttenes
«Utrolig
nok>>, svarer

yndlingsrett?
Ranveig,
«pan-

nekaker, suppe og flesk. Grøt er også
populært.
Men pannekaker
til tross, riktig
kraftkost må til for kraftige karer!

Saltkjøtt

og kålstappe

[4 personer]:

1 kg kjøtt (saltet i 2-3 døgn]
Kjøttet kokes (cirka halvannen
i store
sende
ring.

biter og skjæres
serveringsstykker

opp
før

time)
i passerve-

Kålstappe
1 kg kålrabbi
4 poteter
Kokes
moses.

mørt i kraften
Tilsettes
1 1/2

fra

kjøttet

sshvetemel

og
og

spes med litt melk. Litt meierismør
[for den gode smakens skyld). Smakes til med

pepper

og eventuelt

salt.

Dessert:
Is med

frukt.

Til ettermiddagskaffen
stekte vafler!

blir

det

ny-

LINCA

V/MAR
blir varm om man’
når vi etterlyser
opplæring. Slik vart det sagt av

Opplæring
brennbare

engasjerte,
men det mest
temaet
på landsrådsmøtet

var likevel
ganisering

alt som hadde med omori Statkraft å gjera. Schjet-

ein av representantene

ne-,

nordfrå
då NEKF Landsråd
18 møttest på Melhus
18.

Kva er rykte og kva er realitetar.

Folk

april. Og vedkomande

fekk
'I

tider erdet harde tak mellem lundsråds- ._7 i»
, 1eiar‘LeifVikane
og personaldireldyarfinn
, . í
Gaarder. Fellestíllítsvalgt
Sverre Lam-itsen
,fylgjersmiltxnde
hundbakdyszen.
Kven vinn , ~'
tru?
,
'
y

j for brakke påMelhus.

,

Dersom

seg,

ein

Vert ein

andre

ikkje

berre

montørar

med felle
samla)

I fyrste rekIce.fTgx1e

g Stafsiáes; Odd* Heiland,
Sverre Iaurítzen,
V ‘Leif Vikane bg 'Kjell ‘Ame Bursvik.—1_andre
I i Lrekke; Iim Sterten, Tar Lund, Per Helge
' 3Langseth, Morten Sando og Knut Åsheim;

18:

Bak Ion Patter‘!-Iansen. Ame Gardvikivar
f, ikkje tilstudesdå biletet vart teke.,
` `

,
` ,

, .
`

`

med

meir

som

seinare

interes-

skal

på kort og lang sikt, finn fram til den
beste løysinga.
Selskapsforma
til
Statkraft er vi sjølvsagt svært opptekne av, men det som nok diskuterast mest ute i drifta, er eventuell
endring av strukturen
i driftsområda. Samanslåing
av driftsområda
og
av stasjonar til grupper må ikkje skje
at

konsekvensane

er

stå for

den dagleg drifta, ikkje var med under oppbygginga.
Fleire meinte at
tilfeldigheitene
rår. Det var semje

sjonen

om at Landsrådet

måtte

saker dei NEKF-tillitsvalgte

kene

leiinga

opp

Statkraft.
oppretting

med

Dette

kom

etter

bundssekretær
orienterte

sentralt

i

og andre

innleiing
Knut

om

fram-

av

Liljeberg

forsom

teknologiprogrammet

til NEKF. I samband med den lokale
oppfylgjinga
i NEKF tilrådde
Kjell
Arne

Bursvik

driftsleiinga

at ein

eller

frå

vart med i studiearbei-

det. - Det verste som kan
vi kjem
med ei mengde

leiinga

fleire

er ikkje på same

skje er at
idear,
og

«nivå»

Lil-

jeberg stadfeste at bedriftsleiing

var

med i fleire slike studiegrupper.

Og

erfaringene

var positive.

til

den

einskilde

høve verte heilt annleis
Nye EDB-system

sa-

Eit konkret framlegg var
av opplæringsråd
ute i

driftsområda.

legg

ta desse

i

nøye

ut-

greidd. —Vi veit kva vi har, ikkje kva
vi får. Vikane legg til at konsekvensutgreiing kan syne at det er rett å gå
mot Samanslåing.
- Det får avgjerast
i kvart enkelt tilfelle, men informa-

for

sant jobb. Det vart vist til fleire døme på installasjon
av nytt utstyr der
dei tilsette,

Kva

får dei tilsette

Statkraft
om utvalsframlegga
vert
vedtekne? Det er enno mange etapper før endeleg
vedtak,
men for
NEKF er det viktig å vera i framkant.
Som Vikane understrekar
i samtale
med Fossekallen:
- Vi er forplikta til
å sikre medlemmene
våre. Det kviler

utan

etterutdannar

veskeberar

Uelandutvala.

derfor eit stort ansvar
på oss. Vi må
vera såpass
inne i sakene
at vi både

i ~Fotoi Rolf}. Aune.
« .illet nyelandsrådet
forsterka
flitsvfllgt
og Iandsstyremediem

-

og

slag arbeidssituasjon

full støtte. —Dette er eit
område
NEKF vil ta stadig
meir alvorleg,
seier Leif
Vikane frå Rosendal,
attvald landsrådsleiar.

Inntrykk fra NEKF Landsråd
Asbjørn Gardsjord

Haagensen-

s.me1¢;,ss1d1naaer
i
og

seg inn

i ei utfordring
Lønsspørsmålt

i alle

er og på lista

over

må sette

det personaldata

EDB-basert
vedlikehaldssystem.
Både når det gjeld gjennomføring

V- i

opptak

i. No gjeld

må

enn no.

og

omfang

må organisasjonane

og

inn, vert

dette
landsrådsmøtet.
jNestdet understreka.
Dette
er system
som
leiar Terie Stafsnes, Aura-vervil verke inn på arbeidssituasjonen
framover.
, kene, la; fram; eitumfattande
Styret i NEKF Landsråd
18 har no
_Wmateriale somfviste at I:l'lh0I[‘,ltt_fl-3
iV

j,ra.1‘_og fagarbgidagar

i^einítiê

‘V
firs?Pflríbåätífhäiifle
>sakkaT
å
fterut ri ífirrhold

jgrup-r <

i -perf ypåfjifteknisk sekt!!! Rinnan.
hedrifia;

Ei .samànlikningi-med.

L
f

og Kjell Arne Bursvik, Rana, [styremedlemmer).
Varafolk
er
Odd
Heiland,
Gyland,
Iim
Sletten,

i

Kaupanger,
Narvik.

i Siemensffviself jofgj-atffispranget
i melicmideiz iprivatersgruontøren
i og «tilsvarande
ifStatkrafi
har

auka.

i

f f?

denne
samansetjinga:
Leif Vikane,
Rosendal
(leiar),
Terje
Stafsnes,
Aura
(nestleiar),
Per H. Langseth,
Stjørdal,
Morten
Sando,
Hønefoss

og Iôn

Petter
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hersker
full forvirring
og ingen
beslutning blir tatt. Vi argumenterer
ikke for el-kraftutbygging
ut fra den
holdning at alt rennende
vann skal
gå i rør.

Vi vil på ingen
for kraftutbygging
gir

måte argumentere
bare for at dette

arbeidsplasser

for

en 4. april i år var en merkedag
for Statkraft. På denne dag ble
Norge samlet til ett kraftrike og dette
ble markert ved en velregissert
seremoni ved Salten transformatorsta-

vurdering

at det

er nasjonaløkono-

misk riktig. Ingen kan overbevise
oss om at vi ikke vil ha behov for
mer

energi

i framtida.

sjon.

bygging

Ved slike anledninger,
enten det
gjelder ferdigstillelse
av et anlegg,
kraftledning
eller som i dette tilfellet at Norge ble samlet til ett kraftrike, gjør man seg visse refleksjoner.
For det første den store betydning
el-kraften har hatt for utviklingen
av
vårt samfunn. Uten den ville vi ha
vært et fattigere land.
Vi er så heldige at vi fra naturens
side har en fornybar ressurs som kan

ring for framtiden.

nyttes

i vår energiforsyning.

kraft

spørsmålet

om hvordan

man

i Statkraft

skal

kunne ta vare på en vannkraftkompetanse
som det ikke blir gitt anledning
til å nytte
videre. Foto: Arbeidsmanden.

utbyggingen.

. . . . samla

er ut-

en investe-

manglende

kontinuitet

resonnement

av

I dag synes det som det

nyttes
Stat-

underskuddsbedrift.
galt.

Statkraft

høy forrentning,
er

det

har en

ut fra dette
også

lønnsomt

med videre utbygging.
Under slike markeringer
også vanskelig

ved

vært

en

er selvsagt

meget

Formannen
i Norsk Arbeidsmandsforbund.
Harald Øveraas, stiller i denne artikkelen

En res-

er om de som

som

Dette

har vært med å tilført nasjonen disse
verdier og opparbeidet
en stor fagkunnskap, har noen ny jobb å gå til.
Problemet over relativ lang tid har

markeringer,

Derfor

av vannkraften

Med de regnemodeller
som
i dag, forsøker
man å fremstille

surs som ikke forurenser verken luft
eller vann. I dagens situasjon ser det
ut som ikke alle verdsetter dette høyt
nok.
Det neste spørsmål man stiller seg
slike

anleggsarbei-

derne heller. Når vi meget bestemt
hevder at det er riktig å fortsatt bygge ut vannkraften,
er det ut fra den

å ta alvorlig

er det
uttalelser

som går på at Statkraft har bygget
opp en meget høy kompetanse
på
vannkraftutbyggingssiden,
en kompetanse som det må tas vare på.
Hvordan
i anstendighetens
navn
kan man ta vare på en kompetanse
når det ikke blir gitt anledning til å
nytte den?

Den 4. april møttest tyngda i kraft-Noreg
til offisiell opning av 420 kV—ledningen
frå Kobbelv til Salten. Ein illustrerande
«trykknapp-seremoni»
vart
arrangert
ved den provisoriske
Salten transforma-

til eitt kraftrike

torstasjon,

som

ved denne
fektbrytarar

også

vart

offisielt

opna

seremonien.
Skille- og efvart kopla inn for systemet

Valljord-Kobbelv-Salten.

Tredjemann

i

«trykknappseremonienm
hovudtillitsmann Edmund
Langnes [til venstre på
biletet), ba om å få kopla inn skillebrytaren mellom Kobbelv og Salten. Etter at
dette vart stadfesta,
kvitterte han med å
trykke på knapp nummer 3. Driftsstyrar
Thorleif
Ienssen,
Glomfjord-verkene,
(til høgre) sytte for ei svært skikkeleg
avvikling
av denne
historiske
marke-

å

«a»

ringa.

Det

heile

partementsråd
frå

Olje-

og

vart

avslutta

Karl-Edwin
energidepartementet

med

at de-

Manshaus
kopla

inn effektbrytar 420 kV i Salten. Og dermed var lenka på plass. Vi er ikkje
lenger avhengig
av det svenske nettet
for å overføre
kraft frå Nord- til SørNoreg.
må*
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[Vi viser

elles

til fyldig

Fossekallen
2/89).
Foto: Asbjørn Gardsjord.
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DAMMARKS

L/TEN
BUSK

KONGE

Navn
Adresse

más
_/

L
K

-'-.'

-

Merkantil
leder Mangor Iohnsen og
oppsynsmann
Nils Iversen,
begge
Rana-verkene,
har fått tildelt LO’s

o

D1p1om og nal
diplom og nål for 40 års medlemskap. Dette skjedde på årsmøtet
i

NTL, avdeling 120-02, torsdag 16.
mars i år. Tillitsvalgt for NTL, Trond
Trondsen, foresto overrekkelsen.
FOSSEKALLEN

NR. 5-89
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Av Aud Berg

vordan
ser et kraftverk
ut innvendig?
Hvordan
fungerer
det? De fleste av
oss vet at et kraftverk
er et
anlegg for fremstilling
av
elektrisk
energi. Energien

dannes

av generatorer

som

får sin roterende
bevegelse
fra vann- eller dampturbiner. I generatorene
omdannes den mekaniske
energien til elektrisk
energi.
Dette er min og manges
lærdom
fra fysikktimen
i
skolen.
Og der stopper
kanskje
kunnskapen
om
kraftverk
for de fleste

Sima
Ikke alle disse er like godt besøkt.
Dette fordi besøksordningen
ikke er
godt
nok
organisert
eller
er lite
kjent. Det kraftverket
som kan skilte
med det største
antall besøkende,
er
Sima kraftverk
i Eidfjord
kommune
i

Hardanger.
søksantall
22 600
5800

svensker,

I 1988 hadde de et bepå 22 600. Av disse

besøkende,

er det

nordmenn,

resten

dansker,

menn, tyskere
få nederlendere
belgier.

kun
er

engelsk-

og noen
og

KOBBELV

O

av oss.

O

Rundt om i landet er det
mange kraftverk
som har
forsøkt bøte på denne
uvitenheten
ved å la blant

annet skoleungdom,
ter og andre

turis-

besøksbygg

i et krafthar også en

slik besøksordning.
orges

årlige

produksjon

av elek-

tisitet ligger på cirka 100 milli
arder kilowattimer.
Av dette leverer
Statkraft cirka 25 prosent, fordelt på
44 kraftstasjoner.
Blant disse kraftstasjonene finnes det 11 såkalte besøkskraftverk.
Disse kraftverkene
er spredt over
det ganske land. I Østlandsområdet
har vi fire besøkskraftverk
og én
transformatorstasjon,

mens

ligger på Vestlandet,
dal og i Nordland.

Møre og Roms-
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de andre

NEDRE nøssÅGA

Sima er imidlertid
det eneste av
besøkskraftverkene
som har et eget

interesserte

avlegge besøk
verk. Statkraft

LOMFJORD
ANGVATN

O
O

AURA
GRYTTEN

med

blant

annet

kinosal

hvor det vises film og lysbilder.
De
besøkende
blir også vist rundt
i
kraftstasjonen.
Omvisningen
blir
forestått av guider, og den foregår på
flere «tungemål».
Foruten norsk også på engelsk og tysk.
Erfaringene
viser at kraftverksbesøkene ofte kombineres
med andre
turistattraksjoner.
I Simas nærhet
finner man den nå så «berømte»
Kjeåsen
som er «verdens
mest utilgjengelige
fjellgård».
Gården
ligger

på en liten hylle 600 meter oppe på
et steilt fjellmassiv.
Et annet kjent turistmål i området
er Vøringsfossen

noen nærmere

RISTIANSAND

som

omtale.

neppe

trenger

Tokke og Haukeli
«Som et lite land
noe vi kan

være

i verden

stolte

av».

er dette
Dette

var

tidligere
statsminister
Einar Gerhardsen sine ord i forbindelse
med
oppstartingen
av det første aggregatet ved Tokke kraftverk i 1961. Vil
man oppleve denne stoltheten
kan
man ta, som en naturopplevelse,
vannveien

[Telemarkskanalen]

med

den over 100 år gamle M/S Victoria
fra Skien via sluser og vann til Dalen
i Telemark
— og Tokke kraftverk.
Kraftverket ligger 200 meter inne i
fjellet. I løpet av 1988 hadde Tokke
1 758 besøkende.
Dette er ikke noe
svimlende
tall, men kraftverket
og
de ellers naturskjønne
omgivelser er
verdt

et besøk.

på norsk,

Omvisningen

engelsk

Haukeli

foregår

og tysk.

kraftverk

samme området
besøkende.

som

er også

ligger

i

åpent

for

Mår
Mår kraftverk
verk

som

dette
1979

var

ble åpnet

så tidlig
startet

man

det første

kraft-

for publikum,

som

og

i 1960-årene.

opp

med

I

plakatut-

stilling
og lysbildevisning,
og lokalpressen
den gang var meget positiv og interessen blant publikum har
Tokke kraftverk, som leverer 2,1 milliarder kWh i äret, ligger 1,5 kilometerjra
Dalen
Telemark.

Foto:

Statkraft.

For den som ikke vil gå del
tretrappen
fjord, kan
alternativ.

130 trinnene

i

i Fykandalen
opp til fjells i Glomdenne
gondolbanen
være et godt
Foto: Svein
Erik Dahl/Samfoto.

1

holdt seg siden. Imidlertid
har Mår
de to siste årene vært stengt for besøkende på grunn av ombygging. Besøkstallene før Ombyggingen lå gjennomsnitlig
på 7 000-8000 pr. år.
Før man kommer så langt som til
Mår kraftverk
[fem kilometer
fra
Rjukan) kan man oppleve flere attraksjoner: Tinnsjø, den nest dypeste

innsjø

i Europa.

Gaustatoppen

«Nord-Europas
Fujiyama»
med sin
høyde på 1 883 m.o.h. og til sist,
men

ikke

minst

Hardangervidda,

Europas høyeste fjellplatå.
Og er man først i disse trakter er
Industriarbeidermuseet
Vemork
verdt et besøk. Her er blant annet en
avdeling
for
krigshistorie
hvor
tungtvannssabotasjen
fra siste krig
er en attraksjon.

Nore
Dobbelt så lang som slottet i Oslo!
Det sier noe om lengden
på Nore
kraftstasjon.
Den
arkitektoniske
utformingen
av kraftstasjoner
var av
meget stor betydning
i 1920-årene,
og Nore er en av de få besøkskraftstasjoner som ligger «i dagen».
Nore hadde i 1988 260 «bokførte»
turister.
I tillegg kommer
en stor
skare «blindpassasjerer».
Dette er
skoleklasser
og bygdefolk som vises
rundt og som ikke blir registrerte.

Kristiansand
transformatorstasjon
Stasjonen

ligger

meter

Kristiansand.

fra

16 kilo-

i Øvrebø.

Den

er

et

knutepunkt
for sjøkabler
mellom
Danmark og Norge, og er knyttet direkte

til det norske

stamledningsnet-

tet. Besøkende
[i grupper),
rundt etter avtale.

Aura

vises

i,

Stein Sandvær og Ingrid Adeler legger all sin «energi»
(Reiselivsmessen
1989) om besøkskraft.
Foto: Asbjørn

- vassdraget

som i sin tid satte hele

Norge i kok. I dag
tider ved kraftverket
serte

grupper

vises

besøkt
Aura
en islandsk

president. Om ikke av den grunn, så
er et besøk på Aura vel anvendt tid.
Det er omvisning med guide i tidsrommet mai-august.
Skoleklasser
og
grupper
får
omvisning
utenom
denne tid etter avtale. I 1988 hadde
kraftverket
omkring
1 000 besø-

Nedre

Røssåga

etter

Midt mellom
nærmere

Mosjøen

bestemt

og Mo i Rana,
Korgen,

Nedre Røssåga kraftverk.
get 1 500 meter

inne

ligger

Det er byg-

i fjellet.

I kraft-

verkets nærhet finner man blant annet en buebru bygget i håndhugget
stein fra 1905.
Langvatn kraftverk som ligger fem

kilometer fra Mo i Rana, har i lengre
tid vært et besøkskraftverk.
Dette
kraftverket
ligger ute i dagen. Men
før man kommer til Langvatn kraftverk, kan man avlegge
et besøk i to
av Norges
mest
kjente
kalksteinsgrotter - Grønligrotten
og Sætergrotten.

Glomfjord
I likhet
med
har Glomfjord

trinn

og

ble

bygget

turistområde,

så et besøk

Aura kraftverk burde være
essant tilleggsopplevelse.
Under Romsdalshornet,
den berømte Trollveggen
portal i fjellveggen så vidt
riksvegen.
Det er Grytten
Dette kraftverket
regulerer

Det

nyeste

kraftverket

ningen

ble foretatt

i september

Området rundt kraftverket
naturskjønne
opplevelser.
net

finner

man

Kjelvik

plass som er restaurert
Besøksordningen
og Kobbelv
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husmanns-

og er åpen for
ved

startet

og kraftverkene
mermånedene.

Glomfjord
1988,

sommeren

var åpne bare i somBesøkstallet
på cirka

700 er da også

et beskjedent

kraftverk
betong-

te, blant annet
stå omvisningen.

for de som

presentasjon

.y

på

~

..

1987.

kan by på
Blant an-

publikum.

Utstillingen
på Reiselivsmessen
1989 ble en fin og interessant
kraftverk. Foto: Zenith-Film
A.S.

._`\“
AK

av besøks-

kraftverkene
er Kobbelv. Det er bygget inne i fjellet, og den offisielle åp-

en intervis à vis
ser vi en
synlig fra
kraftverk.
Mardøla

omkring

1919 i forbindelse
med utbyggingen.
Fra Fykanvatnet
like ved, går det en
gondolbane
opp på fjellet.

\\`l

Kraftverket
opererer
ikke med
store tall når det gjelder besøkende
i
selve stasjonen.
Men Aursjøen
og
omkringliggende
fjellstrøk
er et

på Sjølyst

tall,

men som sikkert vil ta seg opp når
besøksordningen
blir lagt mer til ret-

og Kobbelv
andre
eldre
kraftstasjons

av utstillingen

bygning noe domkirkeaktig
over seg.
All kraften fra denne stasjonen blir
levert til Hydros fabrikker i Glomfjord. Et annet imponerende
byggverk som også er verdt et besøk, er
tretrappen
i Fykandalen.
Den har
1 130

og Langvatn

kende.
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rundt

avtale.

og Grytten

Mange
«fine folk» har
kraftverk,
blant
andre

yndet

er det fredelige
- og interes-

i monteringen
Gardsjord

`

I)

‘

nl

skal

fore-

av våre besøks-

Besøksbrosjyre
Informasjonsavdelingen
i Statkraft
har i år gitt ut en ny brosjyre om
våre besøkskraftverk.
Brosjyren

gir

i

innledningen

et

kort sammendrag
av hva Statkraft er,
om sin rolle som kraftleverandør
og
etatens praktiske arbeidsoppgaver.
Trykksaken
inneholder
en kort,
men fyldig beskrivelse
av hvert enkelt besøkskraftverk,
illustrert
med
bilder
og kart. Opplysninger
om
hvor man skal henvende
seg for besøk og andre praktiske opplysninger
finnes i brosjyren.
Brosjyren kan fåes ved henvendelse til Informasjonsavdelingen,
kraft, Oslo.
Nore kraftverk som ble satt i drift i 1928. er et av de «gammeldagse»
kraftverk
fjellet og stasjonsbygningen
ute i dagen. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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Stat-

Årsfesten
-en
stjernesmell
Stjernereporter:

Odd Stiansen
éJ‘\

konomistaben
som arrangør

sto denne
av årsfesten

hovedadministrasjonen,
iherdig
festen
[Geir

innpisking

gang
for

og gjennom
nesten

frem

\

til

1.,

begynte,
hadde
festkomiteen
Taaje,
Siri Bløtekjær
og Ola

:4

klart å få 212 mennesker

Ertresvåg]

seg på Rica

til å innfinne

dag 14. april.
Litt av poenget
gement,

Sjølyst

fre-

med et slikt arran-

er selvsagt

å treffe

andre

enn

dem man spiser lunsj med daglig. Å
la

gjestene

trekke

bord man skulle

lodd

om

Oppfordring
til dans! Og Ella Dybdahl
ikke oppfordre to ganger.

/

hvilke

sitte ved, var en så

At Helge

god ide at man får tilgi festkomiteen
at Fossekallens
utsendte
sammen
med flere andre,
opplevde
å komme
til et overbokket
bord. Fra informert
hold fikk vi høre at dette ikke skyl-

kunstner,

men

at flere

som

seg på som enkeltpersoner

minutt

meldte
\

også i Statkraft.
i.,

_

/

\\\:\

forsto,

for

underteg-

/jå

`\

eller

to ble

å å

(I

skrives

ler så får man

«Det faglige alibiet» ble besørget
av styrets formann, Thor Listau, og
økonomidirektør

Listau

j.
j

være

pekte
i første

Selv hadde
dette

ved

Helge

Skudal.

på at Statkraft
rekke

der

det

skulle
skjedde.

han tatt konsekvensen
å prioritere

årsfesten

av
frem-

for Høyres landsmøte,
noe som jo
lover bra med hensyn til styreformannens evne til å foreta fornuftige
prioriteringer.

"\
‘l

B

forandret

til

et

på konto

for selvironi,

ikke selverkjennelse.
Ellers var nok det som kom frem i
disse talene kjent stoff for Fossekallens lesere, og dersom jeg skal være
alvorlig et øyeblikk - og det må være
tillatt også for en festanmelder
—bør
nok festkomiteen
bestemme
seg for
om man skal servere fugl eller isk:
Enten må man si slik Kipling ville
gjort at fest er fest og økonomi
er
økonomi og de to vil aldri møtes, el-

__

I

også var trylle-

ukjent

like stort overskudd.
Som vanlig når
tryllekunstnere
opptrer, skjedde alt
så raskt at det er vanskelig å si hva
han egentlig gjorde, men jeg ser frem
til å la Skudal
gjøre det samme
kunststykke
med min private økonomi!
Skudals
påpekning
av at
overskudd var snudd til underskudd
samtidig med at nye folk var kommet inn i ledelsen, skulle etter hva vi

nå pre-

senterte
seg som par. Formodentlig
var det våren som fikk romantikken

til å blomstre

Skudal
var

lar seg

nende, men han viste stor talent da
Statkrafts underskudd
i løpet av ett

des bemanningsreduksjonene
ved
hovedkontoret
skal skje ved hjelp av
stolleken,

J

satse

på å gi mer up to

date og fullstendig
informasjon.
Ieg
tror det siste kan bli vanskelig
å
gjennomføre
mellom to retter en fredagskveld på en restaurant...
.
Til kaffen viste det seg at Økonomistaben hadde ennå en tryllekunst
på lager. De som besvarte servitørens spørsmål «likør eller cognac»?
med noe annet enn «nei takk», oppdaget

fem

minutter

på festen plutselig
kroner til 180!

senere

at prisen

var øket fra 150

I

Gro
bedriftslege,
fått i oppgahadde

populære
Klingen,

Vår
Brekke

jeg er usikker

ve å takke for maten.

når hun
anatomi
på om hun snakket
til mannens
at veien
konstanterte
men
magen,
gjennom
gikk
hjerte
i alle fall med tilfredskonstanterte
het at hun ikke synes å ha noen memot god mat
innvendinger
disinske

og drikke.

vi! Polonesen

Og så promenerer
Statkraft-ere

all the

Mel: Where have
gone?
Powers

O

i takt-

masjere

kan

viser at
også

under

en årsfest.

flokk,

O-stab er en traurig
seig i sirupen
er det mer

Kvinnfolk

enn

har

Sjefene
dras i gang iform av allsang og
Festhumøret
«Backing Group» som består av Ruth Bakken,
Torgeir Iohnson, Cecilie Lund, Astrid Løken,
og Geir Taaje, slår an tonen.
Lars Iohansen

snart

fått nok

Resten er så håpløse.
Vi leder alt vi kan,
men fåfke gjort det grann.
Schjetne roter fortsatt
selskapsformene.
Kommer

noe

med

ut av det?

Egen suksess!

. nu
t

I'

nok,

med varig men.

BG-reforrnene
men han
går ad undas,
før det.
raskt direktør
Nå vil han videre!

.-

\.

ble

"dd 1

å
Årsfesten kom i år i en uke preget
under-

i Oslo

stigning

sterk

en

av

Torsdag gjestet Frank
holdningsliv.
og
Sinatra med flere Ekeberghallen,
fredag var det klart for Statkrafts
Dessverre var det få
«stjernesmell».
som våget å stille opp. Plandivisjonen meldte sogar avbud dagen før.
Dette lover ikke godt med tanke på
stå for arskal
år, men bekreftet

at Plandivisjonen
neste
rangementet

ord om at ikke alle

styreformannens

med,

arbeidet

Plandivisjonen

planer

ville kunne påregnes realisert! Rykuteblitene om at Økonomistabens
velse

skyldes

man

at

å ha

mente

dummet seg nok ut ved innføringen
«Horiav det nye økonomisystemet
sonten>>, har det ikke lyktes å få bekreftet.
da

var

Stjernesmellerene

set til «Kåre Schjetnes

og en sam-

fra Anleggsdivisfra festkomiteens

ling anleggsslusker
jonen. Løftebrudd
side

med

til antall

hensyn

mikrofo-

å få med
ner, gjorde det vanskelig
seg teksten til Schjetnes disipler, og
det

var

kanskje

enkelte

ledere

falt,

i O-

hvordan

undertegnede

forsto

mitt bysbarn jahn Teigen må ha følt
det under årets norske Grand Prixutskremte
Men O-stabens
finale!
fikk tross alt en hederlig sølvmedalje,

mens

svane-

anleggssluskenes

sang måtte ta til takke med nest siste
plass!
Etterpå gikk dansen til langt på
natt,

og det

var

ingenting

at ikke

vi skulle

være

LO vil sikkert

ta'n,

og koke tran ut a'n!
Hvor er Kjell sin gasskontrakt?
Kjeften går og går —
Kårstøkraft med pomp og prakt
blir det i år?
rør som gir oss makt
Fikser'n
eller hjem som svenskeslakt?

Går alt med gass i dass,
spylt

ned

med

vas en masse?

å utsette

eller musikhverken på stemningen
utsendte
Fossekallens
Da
ken.
sammen med de mange andre som
hadde holdt ut til siste slutt forlot
åstedet, var det heller ikke noe som
tilsa

begren-

jazzbeskjed»

fra Organisasjonsstaben,

staben glade for [men da har de
kanskje gledet seg for tidlig, Fossesterkt
er under
redaktør
kallens
press fra de som vil ha sangen trykket i dette organ). Da juryens dom

Hva er Gaarders jobb om da’n.
Gjør'n det skapte grann?
Kommer stillinger i fra'n?
Ikke en mann!
Prøver'n seg med slankeplan?
Skal no'n slankes blir det han!

velkomne

tilbake neste år, selv om man for
fra
atskillelsen
første gang siden
dansing på bordene
NVE, opplevde
på en årsfest.
På egne og de øvrige deltakeres
og
jeg festkomiteen
vegne takker
Cecilie Lund, for et
toastmasteren,
de har all ære av.
arrangement

Hvem er sjef for kontorplass?
«Max to fag til hver»
Sitter sjæl i glasspalass —
Alex er der.
OAF skal ha kalas!
Har fått «Grøten» som dessert
Går' n stilt på sine tær
er’n neppe til besvær!
Kenning

døde,

venn

og hans

fløy til festningen
Reidar reiser snart igjen
visstnok til Wien!
Hva vil skje i ledelsen

hvis han flexer inn igjen?
Ryggen

rak

og blikket...!!

O-stabens

ledere

snur

ryggen

til oss,

men

det

er vel

bare

på

årsfesten?

o/o Vil nye vyer gro
når vi får store O?o/o
Fremført

av Kåre

Schjetnes

Iazzbeskjed»

tg.,
f;

-

Hedre
M.

êä
“sw

æ

øäåàlíåiàwv. .sååå

.fra

o trofaste og avholdte Veteraner i
Statkraft har fått tildelt H. M.
Kongens fortjenstmedalje
i sølv. De
to, fagsjef Thor Voldhaug og underdirektør Birger Nilsen, har en «fartstid» på henholdsvis
40 og 37 år i
etaten.

Slemdalsveien

fredag
- Ikke

37,

7. april:
alle

får den

ros

de fortjener.

Det er derfor gledelig for meg å kunne overrekke
deg denne utmerkelsen. Du har høstet anerkjennelse
for
din livsgjerning,
ikke bare fra etaten,
men også utenfra. Denne anerkjennelse faller også litt tilbake på Statkraft, men

denne

dagen

er din,

sa ad-

ministrerende
direktør Gunnar Vatten blant annet i sin tale ved overrekkelsen
av fortjenstmedaljen
til
Birger

Nilsen.

Overrekkelsen

fant

sted i nærvær av kolleger fra Økonomistaben.
Fru Ellen var også ved
denne anledning
en god støttespiller.
— Dette kom som en
på meg. jeg syns ikke
Administrerende
ter medaljen

haugs

direktør
på tidligere

Gunnar
Vatten
fesfagsjef
Thor Vold-

bryst. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Husebybakken
fredag 31. mars:
Ved

et enkelt,

rangement,

har vært så stor at jeg fortjener

dette,

og derfor
er det med stor takk jeg
mottar
denne
utmerkelsen,
sa Nilsen blant annet i sin takketale.
Birger Viktor Nilsen
er født i 1923

i Stjørdal. Han tok økonomisk
embetseksamen
ved Universitetet
i

men

høytidelig

ble tidligere

fagsjef

arThor

Voldhaug
overrakt
H.M.Kongens
fortjenstmedalje
i sølv. Overrekkelsen ble foretatt av administrerende
direktør Gunnar Vatten.
— jeg hadde

overraskelse
min innsats

gjerne

ønsket

fortsatt

Oslo

i 1950.

— Det er derfor

overrekker

med

stolthet

deg medaljen

met, sa Vatten.
I sin takketale

i 1951.

Gjennom

virke har han avansert
dene»

ved

å ta

sa Voldhaug

at han

satte stor pris på denne utmerkelsen,
og at det var mange

dukket
anledning.

foresatte

mennesker

og «gått gra-

utfordringene

som

har fulgt med nye oppgaver
ansvar.

og mer

— jeg tenker

først

på mine

som har vist meg stor tillit,

gitt meg ansvar

og gitt meg støtte

når

det var nødvendig.
En takk til mine
medarbeidere
som skapte arbeidsglede og trivsel og som kjente sitt
ansvar, som var med og trakk lasset
og gjorde det lettere for en leder å
leve, sa Voldhaug blant annet. Voldhaug takket også sin kone, jorun,
som var tilstede. —jeg vil gjerne dele
medaljen
med
henne,
avsluttet
Voldhaug.
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fører til mindre
ter.

Dette

aktivitet

rammer

om, og store verdier
ve anleggssentrene.
helheten

i dette,

min beste

vilje

cirka

Her

koste noen
min mening
til dette

av NVE

Etter

omorganiseringen

1986, hvor Statkraft

av NVE

ble etablert

i

i

som

egen
forvaltningsbedrift,
ble
han
underdirektør
i Statkrafts
økonomistab, Budsjettkontoret.
Denne
stil-

ling hadde han til han gikk av med
pensjon 31. januar i år.

er lagt ned i selforsøker

å se

kan jeg ikke med

forstå

for bygging

at det er økono-

av nytt

sentral-

på Kilemoen
fire

er det

opplæringssenter
etc. Hele dette
sannsynligvis

omorganiseringen

to an-

misk forsvarlig å legge ned i Lillesand og beholde Hokksund,
all den
tid Østlands-overføringene
har pla-

sund.

1960 var han fortsatt knyttet til Bygningsavdelingen
som nå var lagt til
Direktoratet
for Statskraftverkene.
Fra 1974 ble han kontorsjef i Administrasjonsdirektoratet,
Økonomikontoret.

våre

Når slike drastiske
ting må foretas,
må det være et overordnet
mål å gjøre det beste ut av situasjonen.
Det er
mange arbeidsplasser
det her er tale

Hønefoss,

Tidligere underdirektør
Birger Nilsen og
administrerende
direktør Gunnar Vatten
under «påfestelsen»
avfortjenstmedaljen.
Foto: Svein Erik Dahl/Somfoto.

i det-

på alle fel-

også

lager og verksted

Etter

med andre

leggssentre
i Sør-Norge,
Hokksund
og Lillesand.
'
Det er pr i dag snakk om å legge
anleggssenteret
i Lillesand helt ned
innen 31.desember
1990, og beholde
Hokksund
med
nødvendige
innskrenkninger.

ner klare

som

opp i hans tanker ved en slik

er i likhet

Når jeg fra sidelinjen

sitt lange

jeg

og diplo-

Statkraft

te landet
inne i trange
økonomiske
tider. Stagnasjon
i kraftutbyggingen

Han ble ansatt i NVE, Bygningsavdelingen

å kunne gjøre bruk av din kompetanse og innsatsvilje
for Statkraft i
disse tider, men pensjonistalderen
innhenter
alle. Slik innledet Vatten
sin
hilsningstale.
Vatten
takket
Voldhaug
for at han alltid hadde
vært en god og trofast medarbeider
og for hans store innsats for bedriften.

Noen
betraktninger
fra sidelinjen

mil

også

fra

ved
Hokk-

planer

om

for linemontører
komplekset
vil vel ferdig
utbygget,

titalls millioner.
ligger Hokksund

Etter
ferdig

formål.

Det er pr i dag ikke tilsatt noen
ved
Østlands-overføringene
som
skal betjene dette senteret. Det må
gå an å integrere deler av Hokksund
i Østlands-overføringene.
Konklusjonen
må bli at Østlandsoverføringene
overtar Hokksund
og
beholder
- hvis det blir for liten
plass - deler av sentrallageret
på
Flesaker,
og vi lar Lillesand
bestå.
Dermed
unngår
vi å investere
i
nytt på Hønefoss
og lar Lillesand
gå
på

«billigsalg».

Kanskje sågar Østlands-overføringene og Østlands-verkene
kan flytte
til Hokksund
og dermed frigi kontorplass i Noreveien?

Noe for «Uelandutvalget»?

HON

Effektivisering

og markedsorientering

av kraftmarkedet
I Fossekallen
nr. 3/1989 ber Erik
Tøndevold
om en nærmere
forklaring på hvordan Høyre ønsker å organisere transportnettet
for kraft, og
hevder samtidig
at «man ikke skal
reparere det som er i orden». Tøndevold viser blant annet
til utredninger og beslutninger
som ble fattet
av Regjering
og Storting
på slutten
av 1950-tallet.
Høyre
understreker
at mange
av

inneholder

vår

omsetning

så veldig

omsetningssystem

som

Statkraft

riktigere

fremme

større

disse

størrelser

fastlegges

administrative
sentralt

gjennom

beslutninger,

av

ett

eller

fattet

annet

organ.

Norsk kraftomsetning
har hittil stått
nærmere et slikt administrativt
system enn

det markedsbaserte.

at

for

kraft

ønsker

Høyre å skille mellom produksjon
og transport av kraft. Når en aktør —

minst
internasjonalt
— ikke
mål i seg selv, men for å
i kraftomsetningon.

gjør

langt.

og ikke
som et

Markedsbasert
kraftomsetning
betyr at priser og kvanta av elektrisitet
til ulike anvendelser
bestemmes
i et
marked.
Motstykket
til dette er at

kraft-

som

Som et ledd i arbeidet med en tilpasning til et mer markedsorientert

monopolrolle

effektivitet

trekk

skrittet over til et markedsbasert
omsetningssystem
ikke behøver å være

de rammebetingelser
som ble fastlagt for 1960-og
1970-årene
ikke
nødvendigvis
vil være de rette løsninger for de kommende
tiår. Markedsbasert kraftomsetning
er nå viet
meget stor interesse både nasjonalt

samfunnsøkonomisk

eksisterende

mange

I Fossekallen
nr. 1/1989 etterlyste Redaksjonen
et hyldningsdikt til vårt renholdspersonale. En av våre flittige lesere har «tatt opp hansken»,
og
sendt oss dette bidraget.

— har

en

innenfor

tilnærmet

disse oppga-

vene, blir hensynet
til brukerne
ofte
satt til side og transportprisen
høyere enn det som kan forsvares
ut fra

rene kostnadsvurderinger.
For å få større

Slutt på dagens mas og kav
pakker ned og runder av
stempler ut i samla tropp,
vaskehjelpen
stiller opp.

brukerinnflytelse

og

Svettelukt og innestengt,
blad og bøker fra seg slengt,
kaffekopper over alt
askebeger, - kort fortalt.

- det vil si

transportpriser

priser
som dekker
avkastningen
på
kapitalen
— kan
det opprettes
et
transportselskap
som vil ha lovmes-

sig påbud om transportplikt
på rimelig vilkår [åpent for alle mot betaling), en såkalt «common
carrier».
Både
Statkrafts
sentrale
transportnett og Samkjøringens
organisasjon
vil naturlig
kunne
være en basis for
dannelsen
av et slikt nytt transport-

Rusk og rask og skit og drit
avfall kasta hit og dit,
merker etter hæl og sko
fullt i søppeldunk
og do.
Opp med vindu, lufter ut,
fram med skurekost og klut,
tømmer, rydder, får på plass.
Spyler ned, gjør rent i dass.

_ _

selskap.

Per-Kristian

Foss

stortingsrepresentant

Likevel

Gnir og gnikker, pusser litt
blyantstrek
og tusj og kritt,
tørker støv av benk og bord,
vasker haller og kontor.
Lukter
stabler
Jobben
slår av

rent og friskt og godt,
inn i bøttekott.
gjort, seg hør og bør,
lys og låser dør.

Nå, først

Nytilsatte:
Berg, Tone
Bjnmli,

Ellevold,

Eli

S.

Iardar

O.

Fjærvold,
Kjell-Tore
Gartland,
Magnar
Haugen. Helge
Larsen,

PEP

Avdjng.

Tokke-verkene

Avd_jng_
Avd,jng_
Fagarbeider

PMK
Aura-verkene
DDT

Østlands-overføringene

Vigdal,

Overmontgr

Breheim-verkene
OAF

Tilsatt

Vidar

Wenche

Førstekontorfullm.

Ole

Eskedal,

Trond

Iohnny
S.

Gjertrud

Ibenholt,

Gunnar

Thoresen,
Arne
Venås,
Iohannes
Vølgyi,
Lajos
Overmontgr

Østlands-verkene

Overingeniør

DTS
Breheim-verkene

Håfklflll. Ivar
Kristiansen,
TomMorten

Overmontør
Avdjng.

Muggerud. Roald

Kontorleder

Sandvin

DDB

i ny stilling:

Bollerud,

endt,

Østlands-verkene

Avdjng.

Avd,ing_
Tegner

Odd

Botten

Østlands-verkene

Tegner

Præsterud,
Dag
Sogge, Turid
Vålberg,

Astri

Avding.

nå, er dagen

renholdshjelp
og assistent
tidlig oppe, sent i seng
uunnværlig
arbeidsgjeng.

Overingeniør

D33

Monmsjeleder

Østlands-verkene

Fagflfbeidef

Østlands-verkene

AVd-lflå-

Østlands-verkene

Konsulent

Avding.
Kontorleder

0 AF
gm)
DSS

StU3j0n51ed5T

Østlands-verkene

sluttet:

Østlands-verkene
PBT

Dørum,
Anne
Mette
Hagemann,
Axel
Klevstad,
Ian P.

Tokke-verkene

Dødsfall:

AO-S

Lund,

Gått av med pensjon:
Bertelsen,
Gausland,

Henning
Ingebrigt

Overmontør
Sjefingeniør
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