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I  inn- og utland
I haust leiger vi ut utstyr og folk  i  inn- og utland. Rett nok er opp-
draga av mindre omfang, men det ber  i  alle høve bod  om  at vi  i
høgste grad er aktuelle  på  entreprisesida.

I Danmark  vert utstyret vårt nytta ved linetrekking over Limfjor-
den og Lillebelt. lalt sju mann er med på desse jobbane. Det er mog-
leg at vi  ikkje har  fullstendig oversyn over utleige av folk og utstyr
innanlands  i  år, men vi nemner at Statkraft  har  stilt med komplette
arbeidslag på fleire ledningsoppdrag private entreprenørar  har  hatt
på Vest- og Sørlandet.

Minkande arbeidstilfang for bedrifta gjer at leiarar sentralt og lo-
kalt- no meir enn før - engasjerer seg mykje for å få eksterne opp-
drag. Det er fleire grunnar til det. l den bylgjedalen vi no er inne i,
er ivaretaking av kompetanse og sysselsetjing viktigast. Dei  opp-
draga som er nemnde syner at noko trass alt skjer.

Det er likevel ikkje tvil om at innsatsen kunne vore monaleg større
dersom bedrifta sto friare når det gjeld marknadsføring, innlevering
av tilbod  i  samarbeid og i konkurranse med private og moglegheit
for å kunne ta økonomisk risiko.

Eksterne prosjekt har til no jamt over vore «venetenester», bedrifta
har gått inn med mannskap og utstyr der ein ikkje har trengt andre
til sides. Og ikkje minst der kompetansen vår og utstyret vårt har
vore eineståande.

For 16 år sidan hjelpte vi Elsam med linetrekking - då som no:
over Limfjorden og Lillebelt. Fyrst på 1980-talet hadde vi slike opp-
drag i  Vancouver og over Messina-stredet. Mange innanlandske
døme kan og nemnast, frå nord til sør.

I desse dagar vert det utarbeidd tilbodspapirfor kraftledningsbyg-
ging i  Zimbabwe. Og på Grønland er vi inne på kraftanleggssida. For
oss er dette pilotprosjekt. Anten vi «vinn» eller <<tapar», gjev det god
trening.  Vi  arbeider lettare  når  neste høve byr seg.

At framtida for plan- og anleggsverksemda til Statkraft  kan  verte
ei blanding av eigne og eksterne oppdrag, er  i  alle høve noko leiinga
arbeider mykje med, og har stor tru på. Statkraft sin omfattande
kompetanse på planlegging, bygging og drift kan og kome resten av
norsk industri til gode. Det er interessant at folk utanfor bedrifta også
vil vurdere nøyare slik offensiv. Nestleiaren  i  NTL, Aud Watnebryn,
gjesteskribenten i dette nummeret av Fossekallen, skriv at Statkraft
må kunne selge tenester både  i  inn- og utland  i  konkurranse med
andre. Ho meiner det er naudsynt om ein skal kunne halde oppe
kompetanse og flest mogleg arbeidsplassar.

Kanskje vi seinare i haust  kan  fortelje  om  nye erfaringar på dette
feltet?

Omslagsbilde:
150 meter er det ned til Limfjorden.
—  Ein må  berre ikkje tenkje på det. l
denne høgda misser ein forresten bak-
kekontakten, seier Schjeldrup. Med
vante tak slepper Schjeldrup seg utetter
kabelen. For fotografens skuld justerte
han litt på ein av vibrasjonsdemperaiie.
Foto: Asbjørn Gardsjord.

. Statkraft

Fossekallen eies og finansieres av Stats-
kraftverkerie. Utgivelsen av tidsskriftet
forestås av administrerende direktør ~
Gunnar Vatten.

Synspunkter  i  artikler og innlegg står
for forfatterens egen regning, og repre-
senterer ikke nødvendigvis etatens syn.
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Nestleder  i  NTL, Aud VVatnebrvii. er inedlein
i det departementsoppnevnte utvalget som
skal se på fremtidig rirgartiserilig av Stat-
kraft. Når det gjelder holdningen til Stat-
krafts organisering er  hennes viktigste vurde-
ringspunkter: Bedriftens samfunnsrriessige
posisjon og lov- og avtaleverket for de til-

satte. Opprettholdelse av koinpetorise og
arbeidsplasser er hovedutfordringene. For a

kunne klare dette må Statkraft kunne selge
tjenester både i inn- og utland. Det kan skje

også uten A/S, mener Watnebryn.

O
A  si at min interesse for kraft-

produksjon ble vakt i barne-
og ungdomsår, er vel sterkt sagt.
Men at jeg var særdeles bevisst dens
eksistens er ingen overdrivelse, si-
den min far, som formann i den ak-
tuelle komité i Stortinget, sørget for
at et visst antall ferietimer ble til-
bragt i eller i nærheten av et an-
legg med påfølgende diskusjoner
omkring emnet. Dette ble da heller
ikke tillagt vekt da jeg for drøyt 10
år siden som fylkestingsrepresen-
tant, ytret ønske om å få sitte i sty-
ret for det som den gang het Buske-
rud Kraftverker. Slike viktige opp-
gaver var forbeholdt godt voksne
menn.

Påtvungne ferieopplevelser
Heller ikke min oppnevnelse i utval-
get som blant annet skal se på den
fremtidige organisering av Statkraft,
har noen sammenheng med mine
påtvungne ferieopplevelser som
barn. Ieg konstaterer for øvrig at sek-
toren fremdeles domineres av menn,
og at jeg, som arbeidstakerorganisa-
sjonenes representant, er eneste

kvinne.
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Hermansen-utvalget imøtekommer
bedriftsøkonomisk styringsprinsipp
]eg håper at jeg, med mine kvalifi-
kasjoner etter 10 år som sentralt til-
litsvalgt i NTL, hvor jeg i vesentlig
grad har arbeidet med og vært opp-
tatt av arbeidstakernes forhold i «fri-
stilte» institusjoner. skal kunne
ha noe å bidra med i utvalget. Gjen-
nom mitt arbeid i Hermansen-Litval-
get som har utredet tilknytningsfor-
mer i staten, har jeg etter hvert fått
relativt god innsikt i hva som bør
finnes av kriterier for å endre til-
knytningsform fra forvaltningsorgan
til en eller annen Selskapsform. Ge-
nerelt er jeg av den oppfatning at
viktige samfunnsinstitusjoner, hvor
det er fornuftig og ønskelig med po-
litisk styring av vesentlige områder,
bør være forvaltningsorganer. Etter
de forslag Hermansen-utvalget trek-
ker opp, vil behovet for anvendelse
av bedriftsøkonomisk styringsprin-
sipper, i mye større grad kunne imø-
tekommes i forvaltningsorganer.
Gjenstår man i hovedsak med øns-
ker om en friere stilling i personal-
spørsmål, bør både arbeidsgiver og
arbeidstaker nøye vurdere hva som
reelt sett er bedre på den andre si-
den av gjerdet.

Skal ivareta sin nasjonale
samfunnsnyttige funksjon
Det er vel kjent at det i løpet av de
senere år har skjedd en del «fristil-
linger» av statlig virksomhet, det vil
si at tidligere forvaltningsorganer
(herunder regnet også forvaltnings-
bedrifter) er omgjort til selvstendige
juridiske enheter. Vi har eksempler
som NRK, Statens teknologiske in-
stitutt og Norsk institutt for natur-
forskning. Ieg vil ikke sette karakter
for disse etter <<fristillingen», men
jeg tror jeg har mange med meg både
utenfor og innenfor virksomhetene
når jeg sier at resultatet ikke til-
svarer forventningene, hverken fra
arbeidsgiver- eller arbeidstakersi-
den. Det viktigste for meg er imid-
lertid at institusjonene skal ivareta

sin nasjonale samfunnsnyttige
funksjon. Min påstand er at i de til-
fellene vi hittil har sett, har denne
oppgaven ikke blitt bedre ivaretatt
ved en «fristilling» I de fleste av
NTLs overenskomstområder har ar-
beidsgiverne tilsluttet seg NHO, noe
som har medført store problemer i
forhold til avtaleverket. I tillegg har
NHO også gjort det klart at organi-
sasjonen ønsker næringspolitisk
innflytelse over institusjonene. Det-
te anser jeg som svært uheldig når
det her dreier seg om virksomheter
med viktige sektorpolitiske funksjo-
ner. [Hermansen-utvalget foreslår
for øvrig at det skal opprettes en
egen arbeidsgiverorganisasjon for
statlig eide selskaper og stiftelser).

Når det gjelder min holdning til
Statkrafts organisering, er de vik-
tigste vurderingspunktene: Bedrif-
tens samfunnsmessige posisjon og
lov-og avtaleverket for de tilsatte.

Kompetanse og arbeidsplasser
konkurransemuligheter
En spesiell utfordring i den situa-
sjonen vi er i etter at de store utbyg-
gingene [i hvertfall foreløpig) er av-
sluttet, er å kunne opprettholde og
utvikle kompetanse og flest mulige
arbeidsplasser. For å kunne klare
dette må Statkraft (også uten A/S]
kunne selge sine tjenester både i
inn- og utland i konkurranse med
andre. Vi trenger ikke bare den teo-
retiske kunnskapen og teknologien,
vi trenger de arbeidstakerne som har
de praktiske ferdighetene som har
vært og vil være en forutsetning for
å kunne opprettholde en topp kvali-
fisert vedlikeholds- og anleggssek-
tor.

. . . langt mer interessant
Ieg er takknemlig for at jeg ble bedt
om å være arbeidstakerorganisasjo-
nens representant i utvalget. For-
holdene omkring kraftproduksjon
er langt mer interessante enn jeg
tidligere har fattet.
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TRØN DEE/—'lR STEE
Tekst: Asbjørn Gardsjord
Foto: Asbjørn Gardsjord og

Per Ragnar Schjeldrup

.

På det flate jordbruksområdet ved Limfjor-
den måtte dei gå skikkeleg i høgda for å få
50 meterfri høgde midtfjords. 250 tonn stål
har gått med til kvar av dei 150 meter høge
mastene.

et er fint at vi kan
hjelpe kvarandre.

Erling Kristensen frå
Elsam, Statkraft si syster-
bedrift i Danmark, er full
av lovord over samarbeidet
med Statkraft og innsatsen
til karane frå Melhus som i
knappe tre veker strekte
kablar over Limfjorden.
24. august starta oppsyns-

mann Odd Lian og den
seks mann sterke gjengen
hans opp med tilrigging for
strekk av 420 kV-kabel  i
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800 meters spennvidde
nokre kilometer aust for
Alborg. 7.september var tre  _
420 kV-fasar og tre 150 kV-
fasar på plass. Lange ar-
beidsdagar hadde det vore.
Mastehøgda var uvanleg
stor - 150 meters høgde på
kvar side av fjorden; men
elles  var arbeidet som hei-
me, meiner karane som har
hatt «æra» av å stå for
Statkrafts einaste utan-
landsoppdrag i praktisk
arbeid dei seinare åra.
Seinare i haust skal same
gjengen ta ein jobb over
Lillebelt.   

i må attende til 1973 for å finne
det førre utanlandsoppdraget av

dette slaget. Også det skjedde over
Limfjorden og Lillebelt. Og då som
no; Folka til Laukøy i AO-Midt-
Noreg sto for arbeidet. Erling Kris-
tensen fortel at Statkraft er den
einaste verksemda i Norden som har
det utstyret som skal til. Det spesial-
utstyret som er bygd for fjordspenn i
Noreg er med andre ord eineståande.
Som Lian seier: - Vinsjen kan ta  50
tonn. Det er meir enn det som trengst
i Limfjorden, men ein får no berre
tole litt ekstra styrke, seier han med
ein smil.

 
Stor bremsekapasitet
Statkraft sin brems har større brem- g i .

sekapasitet enn det som trengst til _ t
oppdraga i Danmark, men ein annan å t' l
grunn til at danskane ynskte utstyret " ‘~-.,_\ “t
vårt er sporbreidda på bremsehjula. å”
Bremsen vår har sporvidde for å i* ~ i
kunne køyre line med diameter på
opptil 68 millimeter.

 

Øvste biletet i midten viser  150  kV-kabelen
som vert trekt over utkøyringsblokka. Under
ser vi oppsynsmann Odd Lian i samtale med

Terje Nordhøy. lmidten: Per Ragnar Schjeld-
rup utanfor vibrasjonsdemperane på 420 kV.

Vi fekk opplyst at det er ein solid kabel han

ligg på, 7.8 kg pr. meter. Totalvekta er over
11 tonn. Nederst ser vi det solide utstyret
som vart frakta frå Sunndalsøra. bremsen

plassert på nordsida avfjorden og vinsjen i
utkanten av hamneområdet på sørsida.

  



  
 

 
i . d°`>zf

 

'-
ad

vi..

 
 

 

Utviding av Ålborg hamna
Ålborg hamn skulle utvidast. Og
dermed sto Elsam framom eit pro-
blem som måtte løysast: Tre 150 kV-
sjøkablar måtte fjernast. Etter å ha
sett på ulike løysingar valde Elsam
fjordspennalternativet og eit kombi-
nert strekk for 420 kV og 150 kV. Et-
ter planen skulle ein 420 kV-kabel
over Limfjorden fyrst takast i bruk
om fire-fem år, men med den kom-
binerte løysinga som vart vald, vart
dermed denne prosessen framskun-
da. Og Statkraft sin del av jobben var
klar i såpass tid at 150 kV-fasane
kunne settast i drift som planlagt,
17. september.

Skjer noko heile tida
Ein riggplass for trekking av fjordka-
bel verkar litt uoversiktleg for ein
som ikkje er i faget. Det skjer noko
heile tida oppe i lufta, i mannshøg-
de og på bakken. Det er berre å ved-
gå at snøggbesøket ikkje var tilstrek-
keleg til å gripe alle bevegelsane av
pilotline, wirer og kablar. Kvar er
konsentrert om sin jobb. Og det hei-
le glir etter ein jamn rytme. Men
brått endrar alt seg: Over radiosam-
bandet kjem det melding om uregel-
messigheitar. Og då - som i det jam-
ne - gjeld det å få til samarbeidet.
Under leiing av «dirigenten» Odd
Lian synest forresten ikkje samar-
beid å vera noko problem. I denne
gjengen er det ein del av faget. Hjel-
pesmannen min opp masta, Per Rag-
nar Schjelderup, sa det slik: - Utan
samarbeid vert det kaos.

Stramming er viktig
På arbeidsplattforma oppe i masta
fylgjer karane godt med. Det er ein
danske og ein nordmann på kvar
mast Før den andre fase på 1”-0 lfV
vart trekt fram til den sørlege
masta, begynte wiren å dra seg ut av
blokka. Over radio ga Lian og Kris-
tensen sine beskjedar  —  over kvar sin
kanal. Ei styreblokk måtte setjast
på ved vinsjen. Inntil så var gjort,
fekk alt vera i ro. Den «opprettinga»
var rask. Og umiddelbart gjekk det
beskjed om vidare køyring. Dette
med stramming såg vi var viktig.
Over bremsen kom kabelen litt for
slakk, og straks kom kabelen ut av
sporet. Ein slik forstyrrelse førte og
til stopp med det same. Stramming
på tauverket/pilotlina var tilsvaran-

å
i
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Erling Kristensen frå Elsam, systerbedrifta til
Statkraft, var svært nøgd med utstyret og

innsatsen frå Melhus.

de nøye. For å få rett strarnming vart
ein av traktorane nytta som mot-

hald.
- Det gjekk skarpt i dag. Slik om-

tala karane frå Melhus den siste ar-
beidsdagen ved Limfjorden. Tre 150
kV-fasar vart trekte over i løpet av
torsdag 7.september. Men dei var og
godt nøgde med framdrifta av strek-
kinga av 420 kV-kablane. Den delen
av jobben var trass alt tyngre og meir
krevjande.

Iobbrotasjon
Noko jobbrotasjon var det på folka
våre, men slik var fordelinga den
torsdagen vi besøkte dei: På nord-
sida Per Ragnar Schjeldrup [i mas-
ta), Anders Flått [ved bremsen] og
Ingvald Svendsli [verkstadmann).
På sørsida av fjorden var trioen
Kolbjørn Flått og Terje Nordhøy ved
vinsjen, i masta var Odd Gunnar
Bugge.

Entreprise
Kostnadsoverslaget for denne job-
ben var 30 millionar kroner. Erling
Kristensen meiner at Elsam må rek-
ne med at det vert noko dyrare. —
Det er 15 år sidan vi hadde liknande
arbeid, og fundamenteringsprisen
vert nok monaleg høgare enn det vi
har gått ut frå, seier han. Mastebyg-
ginga har vore på entreprise, det er
Sønderjyllands Maskinfabrik som
har stått for den jobben. Og til å hjel-
pe Statkraft med kabeltrekkinga var
ER Electric engasjert.
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Klar for prøvekøyring av jostedal kraftverk:

DámLáá/jLÅm/icâøåw
Fagreidola
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Tekst: jon Kvåle

m.o.h.

1300 Kunvatnet

1200 Ausfdalsvafnef St

     
 

Sandhaugedatsvatnet fremste Gravddagprongdlla
G_eisdals_vat_n£t_ Vanndula Vigdala_levafnef        

1100 —  . _  _  _?4%_,,

1000   Tverrslag

900 Styggevatn

Med oppstarting av prø-
vekøyringa av Ioste-

dal kraftverk, går anleggs-
verksemda i Iostedalen
mot slutten. Alt vesentleg
av bygginga vert avslutta i
1989. Til neste år gjenstår
fullføring av Styggevatn
(kronelegging) samt opp-
rydding og diverse mindre
byggingskonstruksjonar.

illøpstunnelen og utløpstunne-
len til Iostedal kraftverk er i skri-

vande stund klar for fylling av vatn,
og når dette vert lese er forhåpent-
legvis tunnelsystemet oppfylt. Rett
etter oppfylling startar prøvekøyring
av kraftverket.

Tilløpstunnelen er cirka 35 kilo-
meter lang og består av ein cirka  28
kilometer lang horisontal del og ein
fem kilometer lang trykktunnel med
stigning 1:9.  På den horisontale de-
len er det tre tverrslag (Styggevatn,
Fagredal og Vanndalen] som er plas-
sert i lågbrekk i tunnelsystemet.
konf. skisse.

Ved oppfylling må ein ta hensyn
til ei lang rekke forhold som gjer at
det ikkje berre er å skru opp krana  -
inntaksluka på Styggevatn. Det er
utarbeidd eit detaljert program med
fleire alternative løysingar, avhengig
av om dei forskjellige forutsetningar
slår til.

Oppfylling av tunnelsystemet
i begynninga av september
Tverrslagsportane var ferdig støypte
før sommarferien. Fram til midten
av august stod dei til avkjøling, slik
at temperatursvinnet vart unnagjort.
I siste halvdel av august har det vore
ei hektisk tid med injeksjon av por-
tane slik at fyllinga kan starte i før-
ste del av september måned.
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 Tverrslag

Fagredal
Tverrslag

Vanndal

I  trykktunnelen frå Vigdal [kote
600) og opp til den flate delen av
tunnelen på cirka kote 1050 er det
støypt åtte centimeter tjukt betong-
dekke på tunnelsålen. Dette for å
hindre at sand og stein vert ført med
vatnet ned til kraftstasjonen. Den
flate delen av tunnelen er kun
«knøl-renska» med dozar. I normal
drift vert hastigheita på vatnet mot
stasjonen maksimalt  1  m/sek., slik at
på denne delen skal det ikkje bli
skadeleg massetransport mot stasjo-
nen.

Fleire hensyn å ta
Ved oppfylling av tunnelsystemet er
det særleg tre hensyn som ein må
leggje avgjerande vekt på:

1. Poretrykkstigningen skal vere
maksimum fire meter vassøyle
pr. time. Fjellet og konstruksjo-
nane skal få tid til å tilpasse seg.

2. Når vatnet renn fritt ned den
bratte delen mot ventilkammeret
i Vigdal må det ikkje skade (ero-
dere] betongdekket.

3. Ein må unngå store vasshastig-
heiter i den knølrenska delen,
slik at ein unngår massetransport

som lett vert liggjande att i låg-
brekka.

Ved oppfyllinga er det sikrast bru-
ke kontrollert fylling frå dei bek-
keinntaka som ligg nærast lågbrek-
ka. Alle bekkeinntak ligg utan veg-
samband, og for fleire av dei er ein
avhengig av helikopter for å kom-
me fram innan rimeleg tid. Terren-
get over bekkeinntaksnivå (1 200
m.o.h.) er goldt, det er bratt og lite
med fjellvatn som kari gje sjølvregu-
lering av avrenninga. Bekkene flyg
difor raskt opp og ned i takt med
nedbøren. Oppfyllinga av dei tre
lågbrekka og trykktunnelen frå Vig-
dal vil gå parallelt.

 
   

200

100

Josfedal krst.
Gaupnefjorder

L

Oppfylling av tunnelsjfsteiiiet til lostedal

kraftverk starta 6. September. Skisse viser

tunnelsystemet med niagasiii, tilløpstuiinel.

bekkeinntak og trykktunnel.

0

Mannskap i beredskap
Dersom veret vert kaldt og tørt, kan
tilsiget bli lite, og oppfyllinga vil dra
ut i tid. Det kan då verte aktuelt å
foreta ei forsiktig opning av inntaks-
luka i magasinet [Styggevatn] for å
hjelpe til med oppfyllinga. Vert det
mykje nedbør, må inntaka stengjast
på kort varsel.  AV  den grunn må ein
ha mannskap i beredskap, og på eit
av inntaka vert det liggjande mann-
skap fast for å passe på.

For å halde kontroll med vassfyl-
linga er det montert trykkmålarar i
alle tverrslag. Desse må lesast av re-
gelmessig, samtidig som ein inspise-
rer og registrerer eventuelle lekkas-
jer. Ved proppen i ventilkammeret,
som vil få  600  meter vasstrykk, er
det dessutan montert poretrykksmå-
larar i betongproppen for å overvåke
lastpåkjenningane i betongen.

Det er rekna med at vassfyllinga
vil ta cirka to veker, avhengig av av-
renningsforholda. Når dette er gjort,
står prøvekøyringsgruppa for Ioste-
dal kraftverk klar til å ta imot vatnet
i kraftstasjonen, og siste etappe i sta-
fetten er i gang.
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 i i deadline for de ansatte

~ ‘f     i   Tekst Aurl Berg t"§.?§{§Z?§§."¥rt§3§?§?,L'Ef.§r-
i L L ~  am Foto. Svein Elgk Dahl i Stasjonen som liggeri

Vestby kommune i Akers-
hus blir da, hvis de berørte
p ter kommer til enighet,
overtatt av Statkraft.
Anlegget består av to trans-
formatorstasjoner og en  k,
verkstedbygning. i

11% I  íYÅLrÉÉ;
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iSelv om vi  er  noen fine planter, må
se selvdyrkede blomstene med på bildet, sa
kara da de stilte opp for fotografen.
Disse er fra venstre: Alf Larsen, Birger Myr-
vold og Ian Erik Berg. Sittende: Kjell Løken.
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o ørste juli 1990 er‘?



en gamle Tegneby transforma-
torstasjon ble bygget av Hafs—

lund i slutten av 1950-årene som på
denne måten ville sikre seg en del
av Tokkekraften. Stasjonen ble kop-
let inn på nettet i oktober 1959. I
1963  overtok Statskraftverkene an-
legget med 83 prosent eierandel. 17
prosent eies fortsatt av Hafslund.
«Gamle-trafoen» har to transforma-
torer mot 300 kV—nettet med liner til
de tre transformatorstasjonene Røyk-
ås i Lørenskog, Hasle ved Sarpsborg
og Flesaker ved Vestfossen.

Den nye transformatorstasjonen
ved Tegneby er bygget av Statkraft
og satt i drift i oktober  1984.  Tegne-
by «nye» trafo er på 420 kV og er en
koplingstasjon med SF6-anlegg.
Herfra går det liner til Sylling trafo i
Lier, F0110 i Ås og Hasle ved Sarps-
borg. Tegneby trafo har tilsammen
en yteevne på 360 MVA.

Et godt miljø
En fin høstdag i begynnelsen av sep-
tember besøkte Fossekallen Tegne-
by. Og her var vi tydelig velkom-
men. Stasjonsleder Alf Larsen sving-
te opp med nystekte vafler, hjemme-
laget jordbærsyltetøy og nytrukket
kaffe. Det hadde deres altmuliggjø-
rende dame, Hjørdis Olsen, stått for.

På tonefallet til Larsen skjønner vi
at damen kan mer enn å lage vafler.

— Hva mer gjør så den uunnvær-
lige damen?

— Hjørdis står for renholdet av
bygningene, koker kaffe og stuller og
steller for oss gutta  —  kort sagt  —
skjemmer oss bort. Svinger også opp
med hjemmelaget bløtkake når noe
skal feires. Forresten er vaflene ved
Tegneby verdensberømte!

Larsen tegner opp for oss en ar-
beidsplass som høres helt ideell ut.

- Er det bare sol og glede her?
~  Når det gjelder arbeidsplassen,

miljøet og kolleger er det det. Men
avtalen mellom Hafslund og Stat-
kraft vedrørende driften av Tegneby
ble sagt opp 1. juli  1988  og har en
oppsigelsestid på fem år. Det er
enighet mellom partene at over-
gangen kan skje tidligere hvis de an-
satte får et tilbud de vil akseptere.
Foreløpig er det tatt sikte på en over-
gang fra 1. juli  1990.

- Og etter den tid regner dere
med magre tider?

— Alle her, vi er  12  ansatte, er til-
satt i Hafslund og lønnes selvsagt et-
ter deres lønnssatser. Statkraft beta-
ler 45 prosent av lønningene, mens

resten, 55 prosent, betales av Hafs-
lund. Men som sagt, alt avhenger av
forhandlingene som pågår.
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Strømstans

I sitt daglige virke er montører og
maskinister ved trafostasjonene en
glemt arbeidsgruppe, men under
strømløshet blir de oppdaget, og da
slippes vreden løs på dem av blant
annet massemedia og fortørnede
abonnenter. Men i slike tilfeller er
det da også godt at gutta er på stedet.
En episode huskes godt ved Tegne-
by. Det var like før jul for noen år til-

bake. Da skjedde det en eksplosjon
i en strømtrafo, det oppsto olje-
brann, og distriktet lå i total mørke.
Eksplosjonen skjedde klokken  1943.
Klokken 1955hadde kara ved Teg-
neby alt under kontroll. Kun  12  mi-
nutter tok det før området igjen had-
de lys. Dette ville ikke ha latt seg
gjøre hvis ikke montørene var på
stedet.

- Mennesker kan ikke erstattes av
all verdens teknikk og datasystemer.
Mange uhell er også unngått ved at
folkene ved trafostasjonene er der  —

akkurat der og da. Man kan nesten si
at de i mange tilfeller kan lukte, føle
eller høre om noe galt er på ferde,
konstaterer Larsen.

Helsefarlig arbeidsplass
Når vi kommer inn på spørsmålet
om langvarig eksponering for mag-
netiske felt fra kraftledninger er hel-
sefarlige, kan ikke Larsen fullt ut
forstå denne problematikken. De
som arbeider på Tegneby har ikke
merket noe på alle de årene, bortsett
fra at armbåndsurene av quarts går
uregelmessig.  — Og kanskje er vi litt
sprøe her, men vi tror vi skal være
sånn vi, flirer Larsen.

Larsen begynte i Hafslund i  1952.
Til Tegneby kom han i  1975  som
maskinmester. Han har i de 38 årene
han har jobbet i Hafslund kun hatt
to sykedager.  ~  Men det er jo ikke
bare min fortjeneste, det da. jeg har
vært heldig som har hatt god helse,
legger han lunt til.



Det  er  en spøkefull. men god tone irielloni
gutta på Tegneby.  — Nå er du snart kopla ut.
sier Alf Larsen til Birger Myrvold.

Førtidspensjoneres
-- Den usikre fremtiden ved Tegne-
by setter vel sitt preg på miljøet og
de ansatte her?

- Det er klart. Frustrasjonen er
stor. Noen har allerede sagt opp,
andre slutter 1. januar, og en del før-
tidspensjoneres. Det blir oppbrudd
av et fint og godt miljø. Gutta her er
helt enestående, sykdom vet vi nes-
ten ikke hva er. Det skal mye til før
gutta går til sengs på grunn av syk-
dom. Og har de fridager, stikker de
innom og slår av en prat over en
kopp kaffe.

- Du selv da? Hva med din frem-
tid?

- Ieg skal førtidspensjoneres. Og
det ser jeg frem til. Gleder meg som
en unge. jeg er 63 år og håper jeg har

 

noen år igjen, men dette avhenger jo
en del av trafikken her nede på Mos-
seveien, sier Larsen med et skøyer-
aktig glimt i øyet.  -  Men jeg føler
meg fortsatt ung innvendig.

- Og for din pensjonisttilværelse
har du lagt opp et program?

-  Iada. Men min kone har også
lagt opp et arbeidsprogram for meg,

og hvis jeg ikke får fullt opp å gjøre
hjemme, truer hun med å sende meg
til Manpower for å bli husfarvikar,
humrer Larsen.

Ombyggmg Os nybygg
Det er ikke med liten stolthet det
fortelles om Ombyggingen av den
gamle trafostasjonen, som har på-
gått over en seksårsperiode. Den har
gått nesten knirkefritt. Uten store
problemer og ingen ulykker.  — Det er
for at vi har hatt strenge rutiner og
kan jobben vår, forteller elektromas-
kinist Birger Myrvold, som vi treffer
oppe i kontrollrommet. Og vi kan
godt forstå at det er ingen spøk å job-
be i slike omgivelser under ombyg-
ging av høyspentanlegg.

Noen hundre meter fra den gamle
trafostasjonen ligger den nye. Her
viser Larsen oss rundt og forklarer
og forteller om alle mulige installa-
sjoner. Men Larsen tar med seg, som
alltid, sitt COz-meter som måler
styrken på SFU-gassen, slik at man
føler seg ganske trygg i hans selskap,
selv om det knitrer i høyspentliner
og «putrer» i alle retninger.

Verkstedet på Tegneby er inn-
holdsrikt. I førsteetasjen er det vas-
kehall og verksted, mens det i annen
etasje er fire soverom (som brukes
av Statkraft), felles oppholdsrom og
kursrom/velferdsrom. Badstuer for
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begge kjønn har de også. Og her
samles de ansatte og familiene deres
omtrent hver fredag til avslapning
og hyggelig samvær.

Sju tusen planter
Når man kommer til Tegneby for-
undres man over det nærmest park-
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lignende blomsterfloret. Her er ny-
delige bed med mange forskjellige
blomster. Birger Myrvold forteller at
de ansatte selv har dyrket og plantet
ut cirka  7  000 planter. Myrvold går
nå av med pensjon etter 40 år i Hafs-
lund. Av disse årene har han tilbrakt
30 år ved Tegneby. Vi er en fin sam-
mensveiset gjeng, understreker Myr-

vold, som ikke kan få fullrost nok
miljøet her. Flere av de ansatte bor i
nærheten i boliger som eies av be-
driften.  -  Her er vi som en stor fami-
lie, sier Myrvold. Han har nå fått
kjøpt en av boligene, og har tenkt å
tilbringe sin pensjonisttid på Tegne-
by.

Montør Ian Egil Olsen som hadde
fri denne dagen har hovedaeren for
all blomsterprakten. Han har sådd
frøene, priklet og satt ut plantene,
det siste i fellesskap med resten av
Tegnebypersonellet.  —  Men Ian Egil
har absolutt helt grønne fingre og er
hoffgartneren, samstemmer de and-
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Per Pettersen var i full
sving med å klippe
plenen da Fossekallen
besøkte den velstelte
stasjonen ved E6 i
Vestby. Han var dess-
verre gått a\' vakt da
vi ville slå av en prat.

Ikke bare lager Hjørdis
Olsen Tegnebys «ver-
densberømte» vafler.
hun har også ansvaret
for renholdet på sta-
sjonen. -En uunnvær-
lig dame, sa gutta.

IN-»m....m.

i /’.

re. Fossekallen treffer i farta også Ian
Erik Berg som er sjåfør og verneom-
bud. Han har vært ansatt i Hafslund
i 38 år og stortrives ved Tegneby.
Montør og hovedverneombud Kjell
Løken forteller at han skal førtids-
pensjoneres og reiser for tre måne-
der ned til New Zeeland for å møte
en del av slekta.  —  Vi håper du blir
der en stund, da, flirer de andre.

Vi skulle gjerne ha truffet resten
av gjengen ved Tegneby. men noen
hadde fri og andre jobbet rundt om i
distriktet. Men det var sikkert et
representativt utvalg dem vi traff.
Om noen tid er kanskje hele miljøet
borte.

Quo vadis Tegneby?
—  Her er en del spørsmål og usikre
momenter som må løses, og det er å
håpe at vi kan finne løsninger som
kan aksepteres av alle parter innen
utløpet av dette året, sier Harald
Bruvik, driftsleder i Østlands-verke-
ne og dermed sjef for blant annet
Tegneby transformatorstasjon. Det
er blant annet planer om å slå sam-
men Tegneby og Follo til et område.
Hvorvidt personalet ved Tegneby
skal overflyttes til Statkraft eller om
de fortsatt vil være i Hafslund og
flyttes til Skjeberg eller Askim, av-
henger blant annet av interne for-
handlinger i Hafslund. De som Øns-
ker å komme til oss er hjertelig vel-
kommen, sier Bruvik.

i
i 
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. 1. og 9. september startet nye TBM-generasjoner tunneldriving i Trollberget. Teknologisk er
Tekst og foto' Per Arne Moen dette svært interessant- både for det amerikanske firmaet Robbins og for Statkraft. Verdens

sterkeste TBM er satt i drift.

.ff
/

Fredag 1. september var det stor
stemning ved Statkrafts anlegg i

Trollberget. De nye super—TBM’ene '
fra  Robbins var installert, og den
første Robbins HP-251 begynte å bo-
re sine første meter på den 13 kilo- -
meter  lange  tunnelen mot Storglom-
vatn i Glomfjord. Diskusjonen om Statkrafts over- en oversikt som blant annet viser

Avdelingsleder Erik Dahl johan- føringer til fylker og kommuner utbetalt skatt og konsesjonsavgif-
sen var i storform da han kunne be har vært særlig intens i år. Fra ter til de ti kommunene som får
ordfører Larsen i Beiarn trykke på Skattekontoret (ØS] har vi mottatt mest.
knappen og starte vidunderet med
lokalpressen som interesserte til-
skuere. Oppstarten gikk uten proble-
mer, og etter en time hadde TBM`en
med sine imponerende  3  300 heste-

I  perioden 1984-1988 har de samlede overføringer til fylkene og kom-
munene  i  form av skatter og konsesjonsavgifter vært:

krefter boret seg fem meter inn i fjel- Árrrge erererrrrrrger er rrrkrrrderr
let [Ti] sammenlikning har TBM»en Løpende kr 1988 kr i beløpene med [1988 kr)

på Storjord 800 hk). 1984: 452 mill. kr 594 mill. kr 10,8 mill. kr
Ikke bare ordføreren og pressen 1985: 504  « 627 << 17,8 <<

var tilstede på åpningsseremonien. 1986: 565 << 655 << 12,8  «
En hel delegasjon fra det amerikan- 1987: 712 « 760 << 15,1 <<
ske firmaet Robbins var også tilste- 1988: 901 << 901 << 21,2  «
de. Den norske satsingen på TBM
maskiner er nemlig stor, sett  i  inter- Overføringene får  i  perioden dermed en gjennomsnittlig reell vekst på
nasjonal sammenheng, noe også 11% pr. år. Til sammenligning har realveksten i statskraftprisen til al-
amerikanerene innrømmer. Fire minnelig forsyning vært ca. 1,5% pr. år i den samme perioden, mens
amerikanere for Robbins vil være gjenanskaffelsesverdien av vår investerte kapital har steget om lag 5%
fast stasjonert i Trollberget. reelt pr. år.

De to TBM’ene HP-251 og HP-252
[HP fer high power) aerri begge har Ser vi på takstverdiene vedr. formues-/inntektsskatt og eiendomsskatt,
et tverrsnitt på 4,3 meter, har Cirka samt grunnlaget for konsesjonsavgifter i enkelte av de største kommu-
50 present Større kapasitet enn tidli- nene, representerte dette i skatter og avgifter for 1988 for Statkraft:

gererullprorrlrnaskrrrer' Det er enratr Skatter Konsavg. Tilsammen Pr. innbygger
-‘in dlsse lvlll g)I]a3re_ve1 lRvelllneflèlfiel- (mm. kr) (mai. kr) (mm. kr) (1000  kr)
ene me om eiarn, ana og om-

fjord der geologien stort sett består Sqldal 85’3 7’4 92’7 21’9
av lettborede skifre. Vlnle 49’1 7’8 56’9 14’5

HP-252 startet opp lørdag 9. sep- Eldfiprd 50'0 4’2 54’2 52’0
tember på sin veg mot Bogvatnet i Narvik 39’8 2’2 4Z’0 2’3
Rana,  en strekning på 12 kilometer. Hemnes 35’2 4’9 40’1 8’2
Begge tunnelene vil få avgreninger Rana 29’6 4'9 345 1’4
der to  mindre  TBM’er skal settes inn Tçkke 302 2’4 32’6 11’9
til  neste  år. Tilsammen vil fire Hlelmeland 2g’0 3’1 32’1 43’1, . . Bykle 25,3 5,8 31,1 43,1TBM er drive 41,2 kilometer tunnel Luster 22,6 0,9 23,5 4,6
fra et tverrslag i Trollberget, noe
som er rekord hittil.
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Kraftmarkeder
og monopol
Det pågår for tiden en meget intens debatt i
kraftforsyningen om organisasjon, markeds-
krefter og monopoler. Økonomene har tilført
bransjen mange konstruktive ideer som kan
effektivisere utnyttelsen av vannkraftressur-
sene våre. Stikkordene er fleksible kontrakter
og konkurranse produksjonsverkene imel-
lom. På forbrukersiden er det åpenbart store
gevinster å hente ved at sluttforbrukeren får
mulighet til å tilpasse seg mot en mer nyan-

sert tariff enn tilfellet er i dag.
I iveren etter å markere seg som moteriktige

og markedsbevisste aktører, lanserer nå både

økonomer og ingeniører tanker om å la mar-
kedskreftene også styre produksjonssiden.

Disse ideer er sikkert velment. men kanskje

desto farligere. Man glemmer tilsynelatende
at driften av det norske vannkraftsystem i

realiteten er en gigantisk industriprosess. Det
økonomiske resultat fra denne «fabrikken»
avhenger av hvorledes de tusenvis av drifts-

beslutninger fattes.
Det mange glemmer er at maskinene i den-

ne «fabrikken» bindes sammen av naturgitte

og selvpålagte koplinger slik at en lokal be-
slutning er riktig under forutsetning av at et
sett av andre driftsbeslutninger gjennomføres

samtidig. Overlates styringen av en slik pro-
sess til innbyrdes konkurrende aktører, unn-
later man å nyttiggjøre den informasjon som
en optimalisering på hele det nordiske kraft-
system gir. Selv om markedsaktørene har

fullt innsyn og tilgang på resultatene fra de
beste SYSTEMANALYSER, vil de ikke ha
visshet om at «konkurrenten i nabovassdra-
get» innretter seg slik som «læreboka» sier.

utbygd (magasinstørrelse, installasjon osv.)
med det for øyet at driften skal styres etter
samordnede PÅDRAG (virkningsgrad, tappe-

fordeling, nettforhold osv.). Velges en annen
drift, «passer» ikke lenger utbyggingen, ei
heller de inngåtte kontrakter. Dersom drifts-
filosofien overlates til usynkroniserte mar-

kedskrefter (hva nå dette måtte bli), oppstår
det paradoks at endog «riktige» beslutninger
blir «gale» fordi forutsetningene for disse
ikke lenger er oppfylt. Markedsprofetene kan
komme til å koste oss dyrt! Men dette leder jo
til en løsning: Sentralstyring! Du skrekk og
gru! Men her dukker nettopp attraksjonen

ved Statkraft opp. Det forhold at Statkrafts
store system disponeres på grunnlag av ana-
lyse av hele det nordiske kraftsystem, sikrer
nettopp at tilstrekkelig mange PÅDRAG
ttsynkroniseres». Når de øvrige eierne dess-
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Kanskje den beste løsnin-

gen for norsk kraft-
forsyning er at vi avvikler
Samkjøringen og lar ver-
kene danne store produk-
sjonsselskaper, sju-åtte
stykker tilsammen, som ut-
veksler kraft direkte og
som konkurrerer om kun-
dene (distribusjonsverkene)

uten deltar på Samkjøringsbørsen på grunn-

lag av sine egne kraftverdier, ligger forholde-

ne til rette slik at ressursene i kraftsystemet
kan høstes tilnærmet optimalt. Statkraft øns-

ker et mer levende spot-marked for utveks-

lingskraft der de enkelte eierne deltar mer ak-

tivt i regulseringsarbeidet enn de gjør i dag.
Vi ønsker timesavregning pa spot-markedet.

Dette vil få hele det norske kraftsystemet til å
«svinge» i takt med utenlandsmarkedet. Her

er det penger å hente og eiernes driftssentra-
ler får mer interessante oppgaver siden de lø-
pende må «gjete» sine marginale produk-
sjonsomkostninger.

Vi hører ofte. spesielt fra Samkjøringens

ansatte, at utenlandsmonopolet på Statkrafts

hånd er noe styggedom. Disse talsmenn vel-
ger å overse at:

- Importmuligheten trekkes i dag inn i norsk

kraftbalanse ved å integreres i Statkrafts

produksjonsressurser og selges som kon-
traktskraft. Det er mer enn tvilsomt om til-

nærmelsesvis tilsvarende foredling kan
skje om flere mindre aktører, med hver sin

risikoaversjon og intern samkjøringsmulig-
het, overtar importmuligheten. Det er nett-

opp Statkrafts størrelse, geografisk spred-

ning og forskjelligartede produksjonssys-

tem som gir grunnlag for å sy sammen til-
feldig importmulighet og tilfeldig norsk
produksjon til kontraktskraft.

' ller ikke glemmeaeleraftsJyf-stemetærf- Norge møter-meflepelePmed-dflirekte ord-

remyndighet til produksjonsstyring i nabo-
landene. Norske interesser kan bare ivare-
tas ved tilsvarende sterk norsk opptreden.
Statkraft har i dag denne myndighet uten å
gripe inn i andre eieres drift.

- Statkraft beregner fortløpende sin margi-
nale produksjonsomkostning. Denne pri-
sen ligger normalt til grunn både ved in-
nenlandsk og utenlandsk t-kraftutveksling.
Vi bruker SAMME PRIS mot naboland og
mot norsk børs. Sagt på en annen måte:

Børsprisen definerer en balanse med ut-

landet slik at Statkraft produserer (og alle
andre eiere kan produsere] til en margi-
nalpris som akkurat gir den eksport/import
som nabolandene etterspør til denne pri-

sen. Så lenge denne «normale automatikk»

følges, er det likegyldig hvem som «legger
utlandet inn i norsk børs». Statkraft ligger

 
på tvers av selskapsgren-
sene.  I  så fall kunne man
tenke seg at Samkjøringens
regionsentraler kunne
«konvertere» til produk-
sjonsselskapenes drifts-
sentraler, antyder Svein
Kroken, Driftsdivisjonen, i
debattinnlegg nedenfor.

ikke mellom utlandet og de andre norske

kraftselskap slik enkelte predikanter for-
kynner.

Men styrken ved nåværende ordning er at
Statkraft kan «oppheve automatikken» om
dette tjener norske interesser. Vi kan for ek-

sempel kjøre ned produksjon og la være å
eksportere dersom vi mener at nabo-landene
oppgir uriktige kraftverdier. Vi vil da fortsatt
anmelde innenlands på grunnlag av våre eg-

ne kraftverdier og all norsk produksjon kan
fortsatt likestilles. Statkrafts disposisjoner på
t-kraften har de siste år vært åpen for fullt

innsyn for alle aktører i markedet.
Håndtert på denne måten, sikrer Statkrafts

monopol at norske interesser ivaretas. Alter-
nativet synes å være NORGESDRIFT i Sam-

kjøringens regi. Dette vil bety at Samkjø-
ringen gis adgang til hardhendt å disponere
produksjonsressurser, magasiner og maskiner
i hele kraftsystemet. Bare på den måten kan

det garanteres at t-kraftimport kan foredles til
kontraktskraft like godt som i dag. Og bare på
den måten kan norske eksportinteresser
ivaretas tilsvarende godt.

Et annet alternativ er at verkene danner
store, regionale produksjonsselskaper atskilt
fra distribusjonssiden. Vi kan for eksempel se
for oss Østlandskraft, Vestlandskraft, Hal-
tenkraft osv.. som produksjonsselskaper. Til-
sammen fem-seks jevnbyrdige enheter for-
uter-kStatkr urde konkurre:e,o111T

kundene på tvers av selskapsgrensene, ut-

veksle kraft direkte seg imellom og kanskje
sammen operere eksport/import. Samkjø-
ringens regionsentraler kunne «konvertere»

til produksjonsselskapenes driftssentraler.
Statkraft kunne, som nå, stå for systemdrif-
ten.

jeg tror imidlertid fortsatt at dagens organi-
sasjoner er hensiktsmessig på produksjonssi-

den. Visse justeringer og ansvarspresiseringer

bør gjennomføres. Organisering og tariffering
av overføringstjenester i hovednettet bør vies
større oppmerksom, men kraftforsyningens
hovedutfordring ligger i å organisere fleksible
markeder slik at forbrukssiden gis anledning
til å spille i takt med naturens tilsigs- og tem-
peratursvingninger. Miljømessig og økono-

misk har vi her mye å hente.
Svein Kroken
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Arbeidsdelingen
Statkraft  -
Samkjøringen

Samkjøringen s  « Grunnlov»
sier at:

Eierne er ansvarlig for eget
system  -  Samkjøringen
KOORDINERER

Problemet melder seg idet Samkjør-
ingen definerer følgende identitet:

Koordinering - Ansvar for
systemdriften
Det er nå en gang ULASEGGIØRLIG
å skille driftssikkerheten i Statkrafts
system fra driftssikkerheten i lan-
dets hovednett siden vi eier og dri-
ver  85-90  prosent av det hele. Til-
standen i nettet styres i hovedsak
gjennom inngrep på produksjons-
siden. Opp- og nedregulering av ma-
skiner styrer kraftflyten og må såle-
des sees i sammenheng med drifts-
sikkerhetsovervåkningen. Det sam-
me gjelder eksport/import.

Etter Statkrafts syn skal Samkjør-
ingens koordinerende arbeid sikre at
ingen kraftprodusenter forskjells-
behandles, men ANSVARET for
SYSTEMDRIFTEN skal ligge hos en
ansvarlig, operativ enhet. Samkjør-
ingen fremstiller arbeidsdelingsdis-
kusjonen som om Statkraft vil styre
andre verk. Dette er IKKE RIKTIG.
Vi ønsker at eierne i sterkere grad
enn i dag følger opp sin egen kjøring
og deltar mest mulig i reguleringsar-
beidet. Vi tror timesavregning vil
være et virkemiddel her. Dette bør i
sin tur redusere behovet for inngrep
fra sentralt hold for å styre inn
landsbalansen. Interessen for den
magiske «norske innstillingsfeil»
kan dermed forta seg, og en kilde til
uenighet mellom Samkjøringen og
Statkraft kan elimineres.

Svein Kroken

Oppsigelser i anleggsvirksomheten

Noen betraktninger
Som sikkert de fleste vet er aktivite-
ten ved våre anlegg sterkt redusert
den senere tid. Rundt 1980 var cirka
Z 500 egne ansatte i virksomhet ved
våre anlegg. I dag er tallet redusert
til 860, 270 ved overføringssanleg-
gene og 590 ved kraftanleggene.
Dessverre er ikke bunnen ennå
nådd. Noe av reduksjonen har
skjedd ved naturlig avgang, men en
stor del har skjedd ved oppsigelser.
Variasjon i sysselsettingen har det
vært i alle år og oppsigelser og per-
misjoner er ikke noe nytt i anleggs-
bransjen. Men situasjonen nå er helt
forandret. Oppsigelsene rammer
personer med lang tjenestetid, pro-
fesjonelle arbeidere og funksjonærer
med mange år i bedriften. At våre
ansatte deler skjebne med mange
andre nordmenn, er til liten trøst for
dem det gjelder.

En annen side ved saken er at
opparbeidet kunnskap og erfaring
gjennom mange år kan gå tapt. Her
begynner det imidlertid å bli en

  

økende forståelse for at det er en
nasjonal oppgave å ta vare på vår
kompetanse innen vannkraft og led-
ningsbygging. Den eneste måten å
bevare den på, er ved fortsatt an-
leggsvirksomhet.

I dag råder det stor usikkerhet
omkring fremtidig kraftutbygging,
både når det gjelder behov og om be-
hovet skal dekkes ved gass- eller
vannkraft. Et ankepunkt mot vann-
kraften har vært at prisen har økt
sterkt de senere år. Dette skyldes
dels at de beste utbyggingsprosjekter
er bygd ut og dels at samfunnet har
stilt store krav som koster penger
uten at det gir flere kilowatttimer.
Dette kan vi ikke gjøre noe med.
Men det vi kan gjøre, vi som fortsatt
har en jobb i Statkraft enten det er i
planlegging eller anleggsvirksom-
het, er å gjøre denne jobben slik at vi
kan vise at det fortsatt er liv laga bå-
de for vannkraften og for Statkraft.
Da er det kanskje håp om bedre ti-
der.

Hallvard Holen

II Statkraft på Grønland
Statkraft er sammen med Berdal
Strømme engasjert av Grønlands
Hjemmestyre representert av Nu-
na Tek Energi, som konsulenter
ved bygging av et 42 MV vann-
kraftanlegg, en 132 kV ledning,
transformatorstasjon og drifts-
sentral på Grønland. Engasjemen-
tet gjelder foreløpig fram til som-
meren 1990, og angår utarbeidel-
se av anbudsspesifikasjoner for
elektro- og maskinteknisk utstyr
samt kraftledningen og evalue-
ring av tilbudene. I tillegg er
Statkraft representert i prosjekt-
og forhandlingsgruppa til Nuna
Tek.

Utlån av mastefolk
I haust er fleire arbeidslag på
overføringsanlegga utlånt til pri-
vate entreprenørar.

Frå Hokksund melder anleggs-
leiar Ole Ryen at tre mastemon-
tørar er utlånt til å arbeide på
Hydros linjer til Karmøy. Beton-
mast står for ombyggingsarbeid
der. Dette arbeidet er venta ferdig
1. oktober.

Lillesand har ei gruppe som ar-

beider på oppdrag Linjebygg har
for Vest-Agder Energiverk i Lista-
området. Anleggsleiar Kåre Hes-
kestad fortel vidare at dei har
leigd ut to fundamenteringslag
med komplett utstyr til arbeid
Linjebygg utfører på BKKs  300
kV-ledning Evanger-Samanger.
Folka frå Lillesand starta opp 18.
september, og oppdraga varer om
lag to månader.
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Rallarhelg i  Glomfjord
Tekst: Alfred Andreassen

Foto: Kristen Selfors
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Rallarmarsjen ble første gang ar-
rangert i  1987  til minne om at

det var  75  år siden vannkraftutbyg-
gingen startet i Glomfjord. Året etter
sto rallarne selv i sentrum. Da var
det 75 år siden den første arbeids-
takerorganisasjonen ved Glomfjord
ble stiftet.

I år trosset  1 250deltakere regnet
og ga seg i vei langsetter den gamle
bæreveien. Da informasjons- og drøf-
tingsmøte på divisjonsnivå var lagt
til Glomfjord i denne tiden. ble
bæreveien i år beæret av turføtter fra
den øverste ledelsen i Driftsdivisjo-
nen samt lederne fra arbeidstakeror-
ganisasjonene i Statkraft.

Hallarmarsjen har startet. 7-8 kilometer skal

tilbakelegges. rnarsjen følger den gamle bære-

veien fra 1912 oppover til en høyde pa 650

meter over havet.

For riktig å beære de gamle
anleggsbusene og det moderne Stat-
kraft, ble det fra Glomfjord-verkenes
side invitert til «Rallartreff» i Meløy
kulturhus dagen før Rallarmarsjen.
- Vi Vil eksponere blant annet vårt
rike kulturliv på en positiv måte
gjennom dette rallartreffet, sa drifts-
bestyrer Thorleif Jenssen, da teppet
gikk opp for tidenes første Rallar-
treff.

å  Stat kratt

«Syng med oss>>-koret bidro til feststemniri-
gen i Meløy Kulturhus.

Suksess ble også dette arrange-
mentet. Kulturhuset ble fylt til siste
plass. Blant annet fremførte det emi-
nente Salten Kretskorps «Rallar-
marsj»  —  et bestillingsverk kompo-
nert av dirigenten Kjetil Hugaas. Det
ble dessuten servert rallarviser samt
innslag av Glomfjords «Syng med
oss»-koret.

Lattermusklene ble satt på en hard
prøve da Ørnes-revyen slo til med et
svært aktuelt innslag om driftssen-
tralen.

Så  —  takk for denne gang! Og vi
ønsker nye og tidligere års deltakere
velkommnen til Rallarmarsjen  1990.
søndag 26. august.

Vær med å fortsette en tradisjon!

Tilsatt i ny stilling:

Hele drifts-
organisasjonen
vurderes
Arbeidet med fase  2  er nå i gang.
Formannen i arbeidsgruppa, drifts-
bestyrer Arnulv Ervik, opplyser at
mandatet er noe utdypet og presi-
sert. Det innebærer at også Driftsdi-
visjonen sentralt behandles på lik
linje med driftsområdene.  -  Det ma-
terialet som ble gitt styret tilsa at en
skulle vurdere alle nivå i driftsorga-
nisasjonen. Dette tar vi nå konse-
kvensen av, sier Ervik.  —  Utgangs-
punktet for vurdering både av drifts-
områdene og Driftsdivisjonen sen-
tralt er hva som er rasjonaliserings-
potensiale innenfor dagens system.

I forrige nummer av Fossekallen
presenterte vi ledelsens represen-
tanter i arbeidsgruppa. De ansatte
møter med følgende: Sverre Laurit-
zen, Leif Vikane, Olav Godtland og
Johannes Driveklepp.

For å kartlegge rasjonaliserings-
potensialet for hvert driftsområde/
driftsdivisjonen er det oppretta ei
undergruppe med disse medlemme-
ne: Ian Alne, Tron Engebrethsen,

Odd Myrvang, Leif Vikane og Helge
Flaa (Hartmark-Iras).

Etter 2. oktober
Ring:  95 99  99
Mandag 2. oktober ble NVE og Statkraft sine
kontorer i Middelthunsgt.  29  koblet til et nytt
telefonsystem.

Nye telefonnr.:

NVE (02) 95  95  95
Statkraft (02) 95 99  99

Med det nye systemet kan det ringes DIREK-

TE INNVALG med  95  foran lokalnummeret.

 
 

Nytilsatt:
Andreassen, Svein Egil Konsulent
Brendmo, Tor Arne Driftsarbeider

Bruland, Ragna M. Konsulent
Evensen, Børre Konsulent

Grøgård, Ole Ø. Overmontør

Paulsen, Vidar Fagarbeider
Reite, Geir Overmontør

Rekkavik, Anita H.

Underland, Christine
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Glomfjord-verkene
Rana-verkene

ØB
ØB
Tokke-verkene

Rana-verkene

Østlands-verkene

Glomfjord-verkene
ØDD

Bløtekjær, Siri
Hektoen, Per

Høidahl, john Bernt
Kirstihagen, Gunnar

Krogsrud, Hans Petter

Oldeide, Torgunn
Sævareid, Odd

Villmones, Eiler

Aasen, Lillian

Førstekonsulent PS

Førstekonsulent DSS

Avding. PEE
Avding. Aura-verkene
Førstekonsulent ØB

Førstekonsulent DDØ

Overmontør Vestlands-verkene

Oppsynsmann Svartisen-anleggene
Førstesekretær ØIK

Gått av med pensjon:
Lillebrygtjell, Sverre

Sluttet:

Bastiansen, Iens Are

Edvardsen, Ian

Grytangen, Tore O.

Gulaker, Odd
Pedersen, Tove
Pettersen, Øystein

Prestegård, Svanhild

Fagarbeider Rana-verkene

Fagarbeider Glomfjord-verkene

Avdjng. lostedal-anlegget
Avding. Glomfjord-verkene
Avding. Svartisen-anleggene
Konsulent AOK
Overingeniør Svartisen-anleggene

Kontorfullmektig Iostedal-anlegget
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MEGA til skolene
I den senere tiden har det vært en
sterk pågang fra ulike ungdomssko-
ler rundt om i landet med spørsmål
angående norsk energiforsyning. Av
den grunn tok Statkraft i vinter ini-
tiativet til, på vegne av Norsk Ener-
giforsyning, å gjøre et fremstøt over-
for disse skolene.

Sammen med Energiforsyningens
Informasjonstjeneste, Samkjøringen,
Nor-Energi, de lokale E-verk rundt
om i landet og representanter for
skoleverket, har Statkraft nå resulta-
tet klart. MEGA Energimagasinet.

MEGA Energimagasinet er et un-
dervisningstilbud til ungdomssko-
letrinnet, og består av en video på
cirka 30 minutter og en lærerveiled-
ning.

Første nummer av MEGA tar for seg
følgende saker:

Brit/KE  S

 

B/55¢ ,  MGE”
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“E” ’ Innleverings-
frist:

“NSK 15. oktober
.fy/i

Vinnere av
kryssord-

2% oppgaven i
få nr. 7/89 ble:

Susan Norbom
NVE

Turid
Thomasgård

ÆQLÁ «Fænn»

Øverlands-
vegen 30
6400 Molde

Arne Stensvik
Statkraft
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/VA/R_y: KOFFE//\/E/VEL/
u,A RR L50 E/PTI5/\/ /1 L_S_

1. Kraftledninger og fugl.
Yrke: Naturforvalter

2. Norge samlet til ett kraftrike
3. Moderne telematikk og

sambandsteknologi
4. ENØK i praksis
5. Fra kjemisk energi til elektrisk

energi og tilbake igjen.

Minne

transformator-

stasj on
I mânedskiftet september/oktober
settes en ny 200 MVA transfor-
mator med omsetning 300/66/22
kV i drift på Minne transforma-
torstasjon. Transformatoren er le-
vert av Siemens og produsert  i
Tyskland.
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Nils Egil Endresen
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ange mennesker som har stått
Ulla-Førre-utbyggingen nær-

mest, har hatt en felles grunntanke:
endelig punktum kan ikke settes før
Blåsjø, Norges «kraftstabbur» er fylt
opp. En gang om formiddagen, lør-
dag den 5. august  1989, 15 år etter at
utbyggingen tok til, begynte de før-
ste dråpene å risle over kanten på
Førrevass-dammen. Et mål var nådd.
Ulla-Førre hadde bestått eksamen.

De fleste kan vel kanskje nikke
anerkjennende til denne hendelsen,
men heller ikke mer. For å skjønne
hva som ligger i begrepet «Blåsjø er
full», er vi nødt til å utdype dette
nærmere. Først kan man generelt si

at Blåsjø ble fylt opp langt tidligere
enn beregnet. Dette skyldes en kom-
binasjon av mye nedbør, store sne-
mengder i fjellet og lavt strømfor-

bruk. Fra januar til august har tilsi-

mer  ~  t».- :-

get av vann til magasinene Vært 25%
høyere enn normalt. Selve Blåsjø-
magasinet rommer 3.105 millioner
m3 vann ved høyeste regulerte
vannstand. Dersom det fra i dag av
ikke falt en dråpe nedbør. kunne
dette «stabburet» forsyne Hauge-
sund med strøm i  18-20  år eller hele
Oslo i ett år!

Få dager etter at de første dråpene
rant over Førrevass-dammen var
overløpet på ca. 42 cm. Denne vann-
mengden som fosset ned i Førre-
juvet tilsvarer ca. 146 ml* pr. se-
kund. På dette tidspunkt rommet
Blåsjø nærmere 3.140 millioner mi*
vann. Kommende vinter vil Vest-
landsverkene i stor grad benytte det-
te magasinet i kraftproduksjonen for
å gi plass til kommende års tilsig.

Ny brosjyre for Overføringsanleggene
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Endelig foreligger Statkrafts brosjy-
re om overføringsanlegg. Brosjyren
har engelsk tekst og skal i første om-
gang presentere vår virksomhet ved
WEC-kongressen i Montreal, Canada
i september  1989.  Den skal også
inngå som presentasjonsbilag til et
anbud som en norsk samarbeids-
gruppe har under utarbeidelse på et
større kraftledningsprosjekt i Zim-
babwe.

Denne første brosjyren er primært
beregnet på fagfolk. Senere håper vi
å presentere en norsk utgave, bereg-
net på almennheten, studenter, sko-
leelever osv.

Stor takk til alle som har gitt bi-
drag til brosjyren. For første gang
kan vi vise Overføringsanleggenes
ansikt utad, fra den første planleg-
ging til den endelige utførelse.

Sverre Oftedal

. ,.._;»;,,,..

Returadresse: Fossekallen _
Postboks 5091 Maj
0301 Oslo  3
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Dersom vi ikke får normale nedbørs-
forhold, kan det gå flere år før vi
opplever at vannet igjen flommer
over Førrevass-dammen.

At hendelsen nå i august var en
begivenhet er vi i Vestlandsverkene
ikke i tvil om. Derfor var det ekstra
hyggelig at både presse og NRK-TV
(Dagsrevyen) var til stede. Det sam-
me var selvfølgelig anleggsleder Ia-
cob de Rytter Kielland, driftsbesty-
rer Arne G. Pleym, stasjonsleder ]on
Deilkås og en rekke andre «kraft-
folk». På sett og vis fikk vi overvære
en moralsk Overlevering av et 100%
ferdig Ulla-Førre-anlegg. Og mens
Kielland og Pleym kunne konstatere
at alt fungerte som det skulle, åpnet
himmelens sluser seg for å virkelig
understreke symbolikken.

0&4/
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Hjelpende hånd!
Har du EDB-problemer  -  store el-
ler små, ring Brukerstøtte, Data-
avdelingen. Vi treffes på linje 175
og telefon  69 89 66.

s


