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Stø kurs den langsomme vegen

l dette nummeret har vi fleire lesarinnlegg som tek opp fram-
tidsval for Statkraft. Minkande oppdragsmengde, friare kraft-
marknad, ivaretaking av eige personell og organisering er tema
for innlegga som er skrivne av karar som kjenner stort ansvar
for bedrifta. Tillitsvalde og andre har på denne måten peika
på uroa og utolmodet som er i bedrifta.
«Quo Vadis Statkraft?>>1 var tittelen på eit foredrag admini-

strerande direktør Gunnar Vatten heldt i Norsk Energiforening
30. oktober. l norsk omsetjing kan ein uttrykke det slik: «Stat-
kraft kor går du?>>. l det djuptpløyande og grundige foredraget
gjekk Vatten direkte inn i den noko flytande situasjonen Stat-
kraft no er i. Han innleidde med å slå fast at uvissa og vente-
tida har hatt såvel negative som positive fylgjer for organisa-
sjonen vår. Og i denne «tunge» forsamlinga i norsk energifor-
syning åtvara han slik:- Om usikkerheten skulle bli langvarig
er det å frykte at de negative sidene vil dominere.
Behovet for avklaringar- slik det mellom anna er peika på i

lesarinnlegga i dette nummeret i Fossekallen— er openbert.
Tilsette på alle plan treng avgjerd. Det er naudsynt å koma ut
av den handlingslamminga som pregar mykje av organisasjo-
nen vår. At minkande oppdragsmengde gjer at arbeidsplassar
står i fare kan vi ikkje snakke bort. Men inntrykket vårt frå mø-
tet i Norsk Energiforening vil vi likevel formidle. Skal klimaet
tolkast ut frå stemninga på dette viktige møtet, er det tydeleg
at Statkraft - trass brottsjøar - behold ei sentral rolle i turbu-
lente tider. Som direktør Tor Terjesen i Vestfold Energiverk
sa:—Ingen kan tenke seg landet uten Statkraft.
Leiinga i Statkraft har rnåtta tole mykje kritikk. Men det

spørst om ikkje administrerende direktør Gunnar Vatten sin
måte å møte framtida på etterkvart gjev resultat. Med stø kurs
den langsomme vegen, stadfester Statkraft posisjonen sin
«som et praktisk utførende organ for myndighetene, og som et
fremtidig nasjonalt, markedsorientert energiverk»

ffjvra Q<W7'<M{
‘ Foredraget kan ein fa ved a vende seg til lnfornittsjonsavttelingti i Statkraft.

 

   

Omslagsbilde:
Fra en luftig arbeidsplass pa Dagali-
fjellet. Linemoritorene Gregor llaugeri
og Odd Hana fra AO-Ø under avslut-
tende arbeidsoperasjoner pa ny 420 kV-
ledning Dagali-Nore. Foto: llusiiici-fioto.
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Fossekallen eies og finansieres av Stats-
kraftverkene. 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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l denne artikkelen presenteres Landssainan-
slutningen av vasskraftkomiiiunar [LVK] (ig
krajtkommunenes situasjon. Heidar Kroken,
formann i LVK, mener at såkalte kraftkoin-
munar har fått et «rikmannsw-stempel som i
virkeligheten viser seg å være noe mis-
visende.

Når jeg får høvetil å skrive noen
ord som gjesteskribent i «Fos-

sekallen», vil jeg nytte anledningen
til å presentere Landssainanslut-
ninga av vasskraftkommuner (LVK),
før jeg går inn på temaet overskriften
antyder. LVK er en interesse-organi-
sasjon med 150 medlemmer. Kom-
muner som alle har kraftutbygging
av noen betydning. Organisasjonen
ledes av et landsstyre med ett med-
lem fra hvert fylke. Valget av lands-
styremedlemmer foretas av med-
lemskommunene innen hvert fylke
på landsmøtet, som holdes annen-
hvert år.

Tar vi utgangspunkt i Statistisk
Sentralbyrås kriterier for kommune-
inndeling, ser vi at med få unntak,
er samtlige medlemmer utkantskom-
muner. Dette har sin naturlige for-
klaring i vasskraftens utspring som
for en stor del er i fjellbygdene.
Medlemskomrnunene er ellers jevnt
fordelt over hele landet på ialt  16
fylker.

Andelen av landets befolkning,
som bor i medlemskommunene er

på cirka 15,6 prosent, mens 58 pro-

sent av flateinnholdet ligger innafor
disse kommunenes grenser. Med-
lemskommunen inneholder altså de
typiske trekk ved distrikts-Norge
med spredt bosetting og et forholds-
vis lågt folketall.

Misvisende statistikkbruk
«Kraftkommuner» har etterhvert fått
en noe odiøs klang. Mange forbinder
uttrykket med særdeles velstående
kommuner. Det er mange aktører
som ønsker å befeste dette bildet, og
ved bruk av statistikk på en misvis-
ende måte, får en som kjent fram det
en Ønsker.

Påstandene om rike kraftkommu-
ner bygger på tall for konimuneinn-
tektene fordelt pr. innbygger. Vel-
standen måles altså ut fra inntekt pr.
innbygger. Sammenligner vi med
det private næringsliv. kan en fristes
til å spørre om kostnadene. Skal vi
drøfte kommuneøkonomi, må det
derfor gjøres ut fra en riktig beskri-
velse av kommunenes Økonomiske
tilstand hvor både inntekts- og ut-
giftsnivå legges til grunn.

Koster mer i utkantkommuner
Nå kan en sjølsagt si at kommunene
forvalter sin økonomi som private, i
den forstand at utgiftsiiivået øker i
takt med inntektene. .

Noe riktig er det i dette, men det
er likevel helt andre og domineren-
de forhold som bør fremheves i dis-
kusjonen om kraftutbyggingskom-
munenes økonomi:

w  De aller fleste av disse kommune-
ne har tidligere stått langt tilbake
i det offentlige servicenivå.

— Disse kommunene har gjennom-
gående en tung utgiftsstruktur
med sin spredte bebyggelse og
ofte lange avstander.

- Som andre utkantkommuner strir
også «kraftkommunene» med av-
folkning, nedgang i sysselsetting,
osv.

Nytt inntektssystem for kommunene
er et godt eksempel på en riktigere
beskrivelse av kommunens økono-
mi. Her er blant annet lagt til grunn
at det koster mer å drive offentlig
servicevirksomhet i utkantkommu-
nene enn i de sentrale strøk og at
disse kostnadsforskjellene må utjev-
nes gjennom de statlige overførin-
ger.

Få er velstående
Noen få medlemskommuner har så
høye kraftinntekter at de med hen-
syn til den kommunale økonomi må
kalles velstående.

Men også disse kommuner strir
med de vanlige distriktsproblemer
og ville nok heller ha valgt økt sys-
selsetting og tilflytting fremfor god
offentlig økonomi.

Det bør også nevnes at flere av
kraftutbyggingskommunene benyt-
ter betydelige deler av inntektene fra
kraftutbygging til inter-kommunale
og fylkeskommunale tiltak som
Vegutbygging, utbygging av videre-
gående skoler, næringsfond, enøk-
fond osv.

Vasskraft - den eneste naturressurs
av noen betydning
Ofte er vasskraft den eneste natur-
ressurs av noen betydning i disse
distriktene. Langt den største delen
av den verdiskaping vasskraften
representerer, går til sentrale strøk
av landet. Det er gjennom Stor-
tingets innføring av konsesjonslove-
ne at kommunene er sikret en viss

del av de verdier vasskraften repre-
senterer. Det har også vært grunnla-
get for at distriktkommunene har
gått inn for kraftutbygging.

Nå er det flere urovekkende signa-
ler og arbeider igang både når det
gjelder skattesida og organisering av
norske kraftverk. Henger dette sam-
men med at en går mot slutten av
vasskraftutbyggingen?

Disse tema håper jeg snart også å
få komme tilbake til i spaltene her i
«Fossekallen».
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Ny 420 kV ledning Dagali-Nore klar til idriftsetting:

Øífw/f/gere første/tvh;
å  —  Øâf

Telemarkiiiger med god bukkekoritokt. Nils

Flatland og Odd Hana under uttmnsport oi'
armeringsspiroler.

Høy produksjon
Allerede i midten av november er
den 30 kilometer lange Parrot  f
duplex ledningen ferdig montert.
Dette er to og en halv måned før det
oppsatte skjema til tross for lav be-
manning [varierende mellom 10 og
40 mann i byggeperioden). Totalt vil
det gå med cirka 45  000 arbeidsti-
mer på hele jobben.

Oppsynsmann Rune Aurebekk er
da også stolt over fremdriften og av
de som har jobbet på ledningen si-
den starten i september i fjor.

4 FOSSEKALLEN NR. 10-89

år ny 420 kV ledning
mellom Dagali og Nore

settes i drift, vil første bit
i forsterkningen av  nettet
mellom Sima/Aurland og
Østlandet være på plass.
Samtidig er Oslo Lysverker
igang med bygging av ny
420 kV mellom Aurland og
Uste. Først når denne led-
ningen er fullført, vil over-
føringskapasiteten mot
Østlandet være tilstrekke-
lig til å ta imot den nye
effekten som installeres i
Aurland og Iostedal i disse
dagene.

—  jeg må berømme gutta som har
stått på og prestert noe av den
høyeste produksjon som er registrert
i AO på ledninger av denne størrel-
se. Dette til tross for dystre frem-
tidsutsikter med stadig synkende
aktivitet og fare for permitteringer
og oppsigelser. Hjelp til de gode re-
sultatene hadde vi også av en særde-
les fin vinter i fjor, samtidig som ter-
renget mellom Dagali og Nore ikke
gir de største utfordringer for led-
ningsbyggere, selv med høydefor-
skjell mellom 400 og 1 200 m.o.h.,
tilføyer Aurebekk.

_ on

101 stålmaster
I alt utgjør de 101 mastene en stål-
tonnasje på 1  300 tonn.l(valiteten på
overføringsledninger er blitt forbed-
ret de senere år. Den 30 kilometer
lange Parrot  —  duplex ledningen på
Dagali ligger ikke tilbake i så niåte.

- Ved byggearbeidene er helikop-
ter brukt som et effektivt hjelpemid-
del. Blant annet er det benyttet til
lovende forsøk med ny metodikk for
montering av masteseksjoner, opp-
lyser avdelingsleder Oddbjørn Skjæ-
vesland ved Overføringsanlegg Øst-
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Norge (AO-Ø), som har stått for byg-
gearbeidene.  ~  Det nye ved monte-
ringsmetoden er at masteseksjonen
flys inn og plasseres uten bruk av
ekstra koplingsutstyr i masten og
spesialvinsjer på bakken. Seksjonen
blir tatt imot av montører i masten
på samme måte som ved bruk av
kran. Forsøkene blir videreført på
vårt neste ledningsprosjekt Sylling-
Hamang, der mastemonteringeu
starter ved årskiftet, fortsetter Skjæ-
vesland.

Kostnader
Overslaget for ledningen Dagali-
Nore var ved årskiftet  1988/1989
98  millioner kroner, hvorav kapital-
kostnader utgjør  16  millioner kro-
ner. Disse kostnadsrammene ser ut
til å holde. noe som spesielt gleder
anleggsledelsen i tider der man sta-
dig hører om budsjettsprekk og over-
skridelser.

Idriftsetting
Ved Dagali koblingsstasjon bygges
det bryterfelt for den nye ledningen.
Hovedkontraktøren på montasjear-
beidene, EB, er noe forsinket med
levering av utstyret. Men kontrakts-
datoen  1.  februar  1990  regner de
med holder. Det arbeides imidlertid
på spreng for å få avsluttet montas-
jen før vinteren setter inn for fullt.
Slik det ser ut nå, er det disse arbei-
dene som vil være avgjørende for
når det er mulig å sette spenning på
ledningen.

Ny epoke

ullføringen av byggear-
beidene på Dagali-Nore

og oppstartingen på
Sylling-Hamang innebærer
avslutningen på en epoke
med 30 års kontinuitet i
bygging av nye ledninger i
AO-Øs regi. - Vi må nå
innstille oss på en ny tid
der oppdragene vil komme
mer i rykk og napp, og der
aktivitetsnivået vil ligge
vesentlig lavere enn det vi
har vært vant med de
senere år. Det ligger i
sakens natur at dette blir en
ubehagelig prosess for alle
involverte og i særdeleshet
de det ikke vil finnes plass
for i den nye tid, sier avde-
lingsleder Oddbjørn Skjæ-
vesland, AO-Ø.

Helikopter trekker pilotline på siste seksjon
forbi Pålsbu og inn mot Dagali.

Beslutningslammelse
Om ett år skal Sylling-Harnang-led-
ningen settes i drift. I dag foreligger
ingen nye oppgaver for AO-Øs led-
ningsbyggere etter denne ledningen.
Oddbjørn Skjævesland er intenst
opptatt av mulighetene fremover.
Han understreker at det haster med
beslutninger som gjør slutt på den
usikkerhet for fremtiden som preger
virksomheten i dag. - Med stor
sannsynlighet er det allerede for
seint med tanke på å få til noe i
1991,  men så lenge ingen ser ut til å
være istand til å beslutte noe som
helst for tiden, blir det snart for
seint også for de påfølgende år, sier
den engasjerte avdelingslederen på
Hokksund.

Kompetansebevaring
-  Det vil være meget å beklage om
mangel på oppdrag for disse dyktige
ledningsbyggere skal føre til at vi
mister kompetanse som det vil ta år
å bygge opp igjen. Vi vet at om ikke
annet så vil det i overskuelig fremtid
dukke opp behov for ombygging og
opprustning av gamle ledninger.
Dette vil være arbeidsoperasjoner
som krever godt skolerte og erfarne
ledningsbyggere.

Det tar normalt  11/2-2  år med kon-
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kret og praktisk skolering før vi har
nådd akseptabelt nivå på folk som
starter uten erfaringer i faget. Vår
bønn er at også slike kostnader til-
legges nok vekt når investeringstak-
ten ved fremtidige arbeider av dette
slaget besluttes, sier Skjævesland.

Samarbeid med DØ
Avdelingsleder Oddbjørn Skjæves-
land vil ellers berømme DØs posi-
tive vilje til å holde AO-Øs folk
beskjeftiget så langt det er mulig i

KRAF73
Av  Ian-Kåre Iohnsen, DPP

Tilsiget hittil i høst har vært
«uvanlig» normalt.  I  perioden

fra og med uke 35 til og med uke 42
var det totale tilsiget til Statkrafts
stasjoner tilnærmet 100 prosent av

normale. Året som helhet er fremde-
les ekstremt. Tilsiget i  1989  fram til
og med uke 42 er 35 prosent eller
9,7 TWh høyere enn normalt for
Statkrafts system. Av dette er 5.7
TWh gått tapt som spill og flom.

‘E.-

‘Q .
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perioder da permitteringer vil være
alternativet.  I  disse dager arbeider
15  av våre mastemontører med ryd-
ding av skog i ledningstraseer i Øst-
lands-området. Dette i påvente av at
stål blir leveringsklart til Sylling-
Hamang. Etter jul håper vi å kunne
plassere noen linemontører på tils-
varende arbeid til strekk starter på
samme ledning. På denne måten får
DØ utført nødvendig arbeid med
folk som har erfaring i å jobbe nær
spenningsførende deler, samtidig
som vi unngår permitteringer og av-

Det normale tilsiget i høst har ført  _  L
til at magasinfyllingen bade for
Statkraft og Norge totalt faktisk nåd-
de sitt høyeste niva midt i august.
Normalt skjer høstkuliniiiiasjoiien i
slutten av oktober.

Magasinfyllingen har sunket fra
98  prosent midt i august til cirka  93
prosent pr. 23 oktober. Det betyr at A  __
vi er nede på samme nivå som på
tilsvarende tidspunkt i fjor.

Nedtapping av inagasiiieiie re-
sulterte i raskt stigende priser på
samkjøringsbørsen: Fra prisgulv
0,4 øre/kWh i uke 36 til omkring
6  øre/kWh i uke 42.

Diagrammet viser oss

en unormal soinmer.
men høsttilsiget til-
svarer nå normalen.

v :i

skallinger av mannskap vi senere
har behov for. Dette må være be-
riftsøkonomisk riktig. avslutter
Skjævesland.

Lys i mørketiden
I de reviderte langtidsplaner ligger
det store investeringer på overfø-
ringssektoren noe frem i tid. Dette er
det lys som gir tro på at virksomhe-
ten fortsatt skal leve og at den si-
tuasjonen vi ser de første årene, er
av forbigående karakter.

.7"

 
Mogasinjyllirigen er no riede pa

fjorårets iiivo.

Selv med høyere priser har vi hatt
full eksport i hele høst. For  1989  til
og med 22. oktober er Statkrafts
«handelsbalanse» for T-kraft slik:

Netto eksport:
12  050  GWh til 608 mill. kroner

Netto kjøp innenlands:
6  130 GWh til 137 mill. kroner

«Overskudd» på T-krafthandelsen:
471 mill. kroner

Vi antar at prisene fortsatt vil stige
litt utover i november/deseinber og
at dette vil gi en noe lavere eksport.

For året som helhet antar vi en
netto eksport på cirka  14  TWh til en
verdi av 780 millioner kroner. Fra-
trukket kostnadene ved innen-
landsk kjøp tror vi Statkrafts over-
skudd på T-kraft omsetningen blir
cirka 550 millioner kroner. Hvilket
viser at Driftsdivisjonen med en li-
ten håndsrekning fra værgudene,
har gjort en utmerket jobb i  1989.

v
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Odd fra Vinje:

Tekst: Arne Eide
Foto: Husmo-foto

Odd Hana klatrer «iland» etterfullført jobb.
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dd Hana, 42 år, fra Vinje i Tele-
mark trives godt som linemon-

tør i Statkraft, en jobb han nå har
hatt i 10 år. Mens han det siste året
har jobbet på den tre mil lange led-
ningen mellom Dagali og Nore, er
det også blitt tid til snekkerarbeid på
en garasje hjemme i helgene. Odd
har nemlig jobbet i ni og dels 10
timer daglig for å skaffe seg fri på
fredagene. Helt fram til jul får han
lang weekend hjemme hos kone og
tre barn i Vinje.

De fleste av de ti årene i Statkraft
har Odd jobbet på linestrekk. for det
meste på  420  kV ledninger. Før han
ble ansatt i Statkraft, arbeidet han

å O:

V

w

;  I

noen år hos Betongmast i Oslo og på
et mekanisk verksted. Når jobben på
Dagali-Nore er ferdig om en måneds
tid, håper Odd på skogrydding i led-
ningsgater fram til våren. Da må han
skifte ut linesykkelen med motor-
saga, som kan bli en fin avveksling,
mener Odd.

v  Fritiden på Dagali?
-  Vel, det blir ikke så mye tid til

fritidssysler når man jobber 10 ti-
mers dag. Men som gammel idretts-
mann (sykkel og ski]. liker jeg å
trimme litt  ~  for det meste løping i
skogen. Ellers koser jeg meg stort
sett inne på Torsetlia Fjellstue med
blant annet TV-titting. Synes vi har

M  nt '
- .soflezfá/f//fåggefl
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vært heldig som har kunnet bo på et
så bra sted, legger Odd til.

—  Klager på fortjenesten?
e Nei, det synes jeg ikke det er

grunn til å gjøre.  I  det siste er det
blitt svært så bra, og det tror jeg de
fleste montørene er enige om.

-  Hva skal du gjøre når ryddear-
beidet er over?

-  Da blir det linemontasje i Syl-
ling etter det jeg har forstått. Har lyst
til å fortsette i Statkraft. Synes det er
bra med mye frisk luft. Selv om det
enkelte ganger kan bli mye snø på
høyfjellet om vinteren, liker jeg fjell-
luften ekstra godt, sier en fornøyd li-
nemontør i Statkraft.
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et 70/(I/MED
Tekst: Nils Egil Endresen
Foto: Iostein Granli

forbindelse med Ulla-
Førre-utbyggingen, be-

stemte Stortinget at virk-
ningene av endret fersk-
vannstilførsel til Sands-
fjord-Hylsfjordsystemet
skulle undersøkes. Alle-
rede i 1973, ett år før selve
utbyggingen tok til, var de
første forundersøkelsene i
full gang. 16 år etter opp-
startingen, går vi ombord i
forskningsskipet «Håkon
Mosby» som ligger i Hyls-
fjorden. Forskere fra Uni-
versitetet  i  Bergen er i full
gang med å samle inn data
til etterundersøkelsene.

i
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Hva er det som undersøkes?

Vi blir tatt imot av Stein Kaartvedt.
toktleder og forsker med dyrepiank-
ton som spesialfelt. Omgitt av com-
putere, blinkende lys og knurrende
printere, spør vi ham om det er mu-
lig for vanlig folk å skjønne hva som
pågår ombord i det «mystiske» ski-
pet i Hylsfjorden.

—  Vi er nå på slutten av hva vi kal-
ler feltprogrammet eller etterunder-
søkelsen som har pågått siden  1987.
Totalt har vi benyttet «Håkon Mos-
by» i  70-80  døgn i denne fasen med
tokt av to ukers varighet. Elemente-
ne i undersøkelsen kan deles i to
grupper: de fysisk-oseanografiske og
de marinbiologiske. Den første grup-
pen omfatter observasjoner av salt-
holdighet, temperatur, oksygeninn-
hold, strøm-. vannstand- og vindmå-
linger og målt eller beregnet fersk-
vannstilførsel til fjordsystentot. Den
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andre gruppen omfatter lysmåling.
innhold av næringssalter og fore-
komst av dyre- og planteplankton.
Prøver og målinger blir tatt fra
innerst i Hylsfjorden til utenfor
Karmøy, på kryss og tvers og i de
forskjellige vannlag. Datagrunnlaget
er nødt til å være det aller beste når
vi skal simulere de forskjellige for-
hold i data-modellen. Vi håper at vi
skal kunne få svar på en del spørs-
mål, men det er langt fram. Resten
av året vil gå med til modellarbeidet
og 1990 vil i hovedsak benyttes til
rapportskrivilig.

Forskningsstrategi
og målsetting
Til etterundersøkelsene i Ryfylke.
som begynte i august  1987.  bygget
man på erfaringene fra et tilsvarende
forskningsprosjekt i Skjomen. Stra-
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tegien besto i at man skulle foreta
grundige og varierte undersøkelser
av fysiske og biologiske forhold  i
fiordsystemet før og etter utbygging.
Tendenser og endringer i datainate-
rialet kunne så tilskrives effekten av
endret ferskvannstilførsel til fjor-
dene som følge av kraftutbyggingen.

Harald Svendsen fra Geofysisk
Institutt forteller videre:  — Etter vur-
deringene av resultatene fra
Skjomen-undersøkelsen, viser det
seg at denne strategien ikke holder
mål. En rekke momenter griper inn
og forkludrer en enkel konklusjon.
Blant annet er det vanskelig a skille
effekter av kraftutbygging fra
naturlige årsaker på grunn av kort-
tidsvariasjoner i fysiske forhold i
fjorden, påvirkning fra vannsyste-
mer utenfor fjorden og variasjon i
biologiske parametre. Forskere fra
Geofysisk institutt og Institutt for
marinbiologi ved Universitetet i Ber-
gen måtte således ha dette i tankene,
når de planla feltundersøkelsen og
modellsimuleringen for Ryfylke-pro-
sjektet.

Vannkraft- en ulv i
fåreklær?

Det ble slått algealarm mens vi var
ombord i «Håkon Mosby». Fore-
komster av en giftig brakkvannsalge
ble påvist i Ryfylkefjordene og opp-
drettsfisk begynte dø. Reaksjonene
i slike situasjoner er ofte ensidige
fra de berørte parter; dette skyldes
utslipp fra kraftverkene! På spørsmål
om dette kan underbygges rent fag-
lig, tenker Kaartvedt lenge før han
svarer, noe oppgitt:  —  Det er nettopp

slike ting vi ikke med sikkerhet kan
svare på i dag. Som forsker kan jeg
ikke på grunnlag av antakelser
komme med en konklusjon. ]eg er
nødt til å forstå det som skjer viten-
skapelig og må også kunne doku-
mentere dette. Fjordsystemet er et
følsomt og komplekst ledd i vårt
naturmiljø. Små endringer i vilkå-
rene kan utvilsomt få konsekvenser

Forsker og toktleder Stein Kaartvetlt (th)
forklarer hvordan man tar jirøveryfrri fur-

skjellige dyp ved hjelp av en fjernstyrt
vannprøvehenter.

 

for hele balansen. Enkelte algetyper
trives best under forhold med høyt
ferskvanninnhold, det er sant nok.
men en rekke faktorer og uheldige
omstendigheter gjør at vi må vurdere
flere alternative konklusjoner. Dette
er forskerens stadige utgangspunkt
og dilemma.

Vestlands-verkene -

Statkrafts bindeledd

Sammen med oss pa «Håkon
Mosby» er også Kåre Paulsen fra
Vestlands-verkene. avdelingsinge-
niør med vannforskning som spesi-
alfelt. Foruten å være kontaktniaiin
mellom forskerne og Statkraft og
bidragsyter med diverse målinger
knyttet til prosjektet. er Paulsen
sterkt opptatt av forhold omkring
forurensing og akvakultur.

- Det er riktig at fiskeriinteresser
ukritisk tillegger kraftutbyggingen
skylden for algeoppblomstring. Men
vi skal være klar over at dette proble-
met har eksistert lenge før utbyggin-
gen her i regionen. Vi har historiske
data som klart viser dette. Derfor er
det nå viktig å få kartlagt sammen-
hengene slik at vi kan dra nytte av
dette i forbindelse med eventuelle
nye utbygginger knyttet til lignende
fjordsystemer. Slik kan vi kanskje få
redusert de negative bivirkningene
og få forhold som alle kan leve med.

 

«Håkon Mosby» klar for et nytt tokt
i Hylsfjorden.

Forsker Torbjørn M. Johnsen med tilger som

spesialfelt, informerer tiskerisjelftvii i Hoga-
land om situasjonen nar det gjelder den siste
algeoppblomstrizigen

/ 
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I Fossekallen nr. 3/89 skriver  Kaare
Olsen om uheldige sider ved H4-
tariffen. Han anfører blant annet at
E-verkene ikke må «drive den ener-
gi- og ressurssløsing som innførin-
gen av H4-tariffen har ført til».

På den annen side er det kommet
til uttrykk fra e-verkshold om å heve
det faste leddet i dagens H4-tariff ut
fra Ønsket om jevnere inntekter.

Men enkelte H4-tariffer har alle-
rede i dag et fastledd pa over  1  000
kr/år. Dette kan virke sosialt uheldig
overfor småbrukere [for eksempel
minstepensjonister og andre som
sparer av gammel vane). For disse
viser den årlige strømregningen at
de får en urimelig høy middelpris.

Begge de nevnte svakheter kan
unngås ved å erstatte fastleddet med
et effektavhengig ledd, slik at tarif-
fen får samme struktur som stats-
kraftprisen. Spesielt måleutstyr hos
den enkelte abonnent skulle ikke
være nødvendig. Derimot må det
selvsagt orienteres om at det koster
noe å ha større sikringer enn nød-
vendig, siden effektleddet enklest
bestemms ut fra inntaks-sikringene.

Reidar Aasmoe

Jeg leste med interesse herr S. Kro-
kens tankevekkende innlegg i Fosse-
kallen nr. 8/89. Muligens fortjener
temaet en ytterligere presisering:

I de fleste av samfunnets sektorer
kan produsenter av varer og tjenes-
ter beregne sine produktpriser på
grunnlag av lokalt fastlagte råstoff-
kostnader (faktorpriser). I disse til-
feller vil forbrukerne være tjent med
mest mulig fri konkurranse produ-
sentene i mellom. Med lokalt fast-
lagte råstoffpriser mener jeg at pro-
dusenten kan kjøpe råstoffene til si-
ne produkter uten å gruble på om
hans konkurrenter gjør noe som på-
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Nok en gang er en reportasje fra ar-
beidssituasjonene «ett slag under
beltestedet» på oss som mener at de
lover og regler som gjelder personlig
verneutstyr, er til for å følges. Står
det virkelig så dårlig til med bruken
av det personlige verneutstyr som
det en kan få inntrykk av når en ser
på bildene i reportasjene fra våre
mange arbeidsplasser i Statkraft?
Min mening er klar: Den som unnla-
ter å bruke verneutstyr er uansvarli-
ge og illojale. og ledere som unnlater
å påtale dette er uansvarlige og illo-
jale!

La oss få en forside med bilde av
en Statkrafts «Dirty Harry» som med
hanskebekledte tommeler i sikker-
hetsbeltet foraktelig tramper med
verneskoen på slike bilder, og med
sine stålkalde øyne, som så vidt vi-

Ved Pålsbufjorden har Statkraft ei
hytte, ei riktig fin hytte. Det er Øst-
lands-verkene som vedlikeholder
hytta og som administrerer bruken
av den, men hvem som kan bruke
den, avgjøres et annet sted.

Her i høst spurte jeg om å få låne
hytta noen dager. Av driftsbestyre-
ren fikk jeg vite at hytta var ledig.
men at jeg måtte vente til dagen etter
med å få svar. Han ville undersøke
om det var i orden. Dagen etter fikk
jeg svar. hytta var ikke til utlan.

At hytta lånes ut. er hevet over en
hver tvil. men at brukergruppen er
temmelig begrenset er nok nærmere
sannheten.

virker hans egen anskaffelseskost-
nader. I det øyeblikk produsentene
ikke bare konkurrerer om kundene,
men også om et begrenset råstoff. be-
gynner forutsetningene for den frie
markedstilpasning å rakne. Da bærer
det galt av sted om man later som
om kostnadene kan fastlegges lokalt.
Man glemmer simpelthen at de fel-
les, begrensede ressurser gir «fysi-
ske føringer» som må iakttas ved be-
regning av råstoffkostnadene.

En grunn til at det har blitt slik
forvirring i kraftsektoren om mar-
kedskreftenes fortreffelighet/ulykke.
er at vi har trodd at denne «new
deal» skal løse alle bransjens proble-
mer. I markedsdiskusjonen vil jeg
skille mellom Utbygging/Kontrak-
ter/Drift.

ííl

ses under bremmen på vernehjel-
men, formelig hveser imot oss: Nå
er det jaggu slutt på ansvarsløshe-
ten.

Iohnny Skriudalen
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Kan en som har myndighet til
avgjøre hvem som kan låne hytta.
svare meg på dette: Hvilke kriterier
legges til grunn for utvelgelsen av
personer som kan låne hytta? Er det-
te i samsvar med god personalpoli-
tikk?

Morten Sando

1. Utbygging
Kostnadene er her gitt ut fra bygge-
kostnader og avkastningskrav. En
aktør påvirker ikke andre aktørers
produksjonskostnad. (En annen sak
er at de via salgsmarkedet påvirker
konkurrentens inntjeningsevne,
men det er bra!) Kostnadene kan
fastlegges lokalt og maksimal kon-
kurranse er ønskelig.

2. Kontraktstilpasning
Så lenge kjøper og selger tilstreber å
finne en utveksling seg i mellom
som utnytter samkjøringsmuligheter
på grunn av forskjeller i partenes
produksjonsapparat og forbruks-
mønster, kan lokale vurderinger leg-
ges til grunn. Fri konkurranse bør
stimuleres. Men i det øyeblikk den



nasjonale og internasjonale samkjø-
ringsgevinst skal kontraktsfestes,
blir lokalbetraktningen mer enn tvil-
som. Størrelse og karakter av denne
betydelige gevinst avhenger av hvor-
ledes produksjonssystemet dispone-
res og hvorledes fleksibilitet hos
SLUTTFORBRUKER utnyttes. Lo-
kalvurderinger alene kan ikke lenger
legges til grunn. Det ville i beste fall
være rene tilfeldigheter om et fritt
marked klarte å «lese» alle de sam-
menhenger og koplinger som påvir-
ker kostnadsbildet og dermed for-
mer den optimale løsning.

Myndighetene [NVE] forutsetter i
de langsiktige nasjonale kraftbalan-
ser at 2-3 TWh kan «innvinnes» ved
forbedret samkjøring. Mulig det.
Men da må vi i alle fall sørge for at
løsningene fra SYSTEM-BETRAKT-
NINGENE respekteres og tas til føl-
ge. Her ligger Statkrafts utfordring.
Et samlet, kompetent Statkraft kan
realisere nasjonale og internordiske
samkjøringsgevinster. Blir det fritt
frem for usynkroniserte lokalvurde-
ringer, bør NVE snu fortegnet på de
2-3 TWh som skal «innvinnes»

3. Drift
I driften er spørsmålet fortløpende å
avveie produksjon fra eget system
mot kjøp/salg fra andre kraftselskap.
Det er driften av «Rest-Norge» som
betyr mest for kraftverdien i marke-
det og som dermed fastlegger råva-
renes kostnad for produsentene. Lo-
kalvurderingen er her praktisk talt
uinteressant! Markedsøkonomenes
hovedforutsetning for fri konkurran-
se som sesain sesam er ikke oppfylt.

Endelig har noen våget å si i fra.
Norsk kraftforsyning skal bli mer
markedsorientert takket være inn-
spill fra økonomiske miljøer. Dette
vil føre til at strømregningen krym-
per for alle forbrukere. Hør bare.

—  Markedsprisen på kraft, «Børspri-
sen» har de siste årene ligget ve-
sentlig under hva det koster å
bygge ut ny kraft. Dette er et sig-
nal om at vi har bygget ut for mye
kraft. Norge bør stanse all kraftut-

bygging-
- Til tross for den lave børsprisen,

har vanlige kunder måttet betale
den samme høye prisen. Dette er
urimelig og i strid med all sunn
markedsfilosofi. Når vi har over-
skudd bør kundene få nyte godt
av det ved at de tilbys lave priser.

I kraftforsyningen er Norge i en
særstilling. I varmekraftland kan
derimot driften bruke lokalvurde-
ringer fordi en aktør ikke påvirker
produksjonskostnaden hos naboen.
Råstoffet er ubegrenset [verdensmar-
kedet] i varmekraftsystemer.  I
vannkraftsystemet skal vi derimot
utnytte en felles, begrenset ressurs
og produsentenes adferd påvirker
både egen og naboens råstoffkost-
nad. Markedsorganisering som pas-
ser godt i varmekraftland kan såle-
des bli alldeles feilslått i Norge.

Skal DRIFTEN lykkes, må løs-
ningene fra storskala driftssimule-
ringer respekteres og gjennomføres.

Regionalisering av Statkraft vil svek-
ke mulighetene for å oppnå dette
fordi evnen til å gjennomføre kon-
sistente [synkroniserte] driftsbeslut-
ninger reduseres. Disse driftsbeslut-
ninger omfatter både interne norske
«pådrag» og disponeringene ovenfor

de monopolister vi møter i våre na-
boland. I all annen industriell virk-
somhet oppvurderes stordriftsfor-
skjeller. Regionalisering av Statkraft
vil skape flere problemer enn de lø-
ser.

Hva er så rnarkedsløsningen? La
oss prøve å holde fast ved at fri kon-
kurranse overfor sluttforbruker og f

 

konkurranse mellom produsenter
som slåss om en begrenset, felles rå-
vare, ikke må forveksles.

Løsningen ligger i en kombina-
sjon, der produsentene konkurrerer
om kundene, men samtidig innretter
seg slik at produksjonsprosessen op-
timaliseres. Dette oppnås ved at ho-
vedaktørene har full informasjon om
hverandres disposisjoner og dess-
uten forplikter seg til en driftsfiloso-
fi slik at «pådragene» samordnes
mest mulig. Her har Statkraft, og et
samlet Statkraft, en stor oppgave.
Sjansene til å lykkes øker nok også
om resten av kraftforsyningen dan-
ner regionale produksjonsfelles-
skap. Disse kunne hver for seg «be-
kjenne seg» til forskjellig driftsfilo-
sofi. Dette ville være eiernes ansvar.
Poenget er dog at denne filosofi må
være kjent for alle andre aktører som
«slåss» om det felles råstoff. Dermed
kan totalsystemet optimaliseres med
eiernes driftsfilosofi som forutset-
ning.

Ieg håper forfatteren av den lese-
verdige artikkel i Fossekallen nr.
8/89, S. Kroken, er enig i disse be-
traktninger. Det ville berolige meg
meget og tegner

S. Kroken

  
r filosof og markedspredikant

Slik vil markedet regulere tilbud
og etterspørsel.

- Ved lave priser vil vi stimulere
markedet, forbruket vil øke. Stans
i utbyggingen vil medvirke til at
prisene i markedet derved vil øke.
Men her er vi ved et «kjerne»-
punkt. Prisene vil ikke øke dra-
matisk fordi vi vil få kjøpe kraft
fra Sverige og Danmark for en ri-
melig penge. De variable pro-
duksjonskostnadene i Sverige og
Danmark er heldigvis vesentlig
lavere enn utbyggingskostnadene
i Norge. Ekstra tiltalende blir det
hvis vi kan selge gass til Sverige
og Danmark for kraftproduksjon,
og så kjøpe energien billig tilbake
som strøm. Derved kan vi satse på
import og spare de tunge investe-
ringskostnadene. Denne anled-
ning til å få både i pose og sekk.
må vi ikke la gå fra oss.

For å illustrere gevinstpotensialet
kan vi regne utbyggingskostnad i

 
Norge lik langtidsgrensekostnad,
27 øre/kWh i  1995.  Variable kostna-
der ved å produsere gasskraft vil
selvsagt avhenge av gassprisen. men
trolig maksimalt 13 øre/kWh. Hvis
vi i 1995 importerer 5 TWh, et mo-
derat kvantum, kan vi altså spare
750 millioner kroner, bare dette året.

Er det så bare plussider i regnska-
pet? Nei, dessverre. Men enkelte
ofre er vi nødt til å akseptere for sli-
ke gevinster. Minussidene vil blant
annet være at de som har bygget ut
kraft de siste år ikke får dekket sine
kapitalkostnader. men enkelte kon-
kurser viser bare at markedet funge-
rer. Det kan også sees på som et mi-
nus at Sverige og Danmark får større
problemer med å leve opp til
Brundtlandkommisjonens anbefa-
linger, men dette må veies mot den
fordel Norge har av redusert foru-
rensningsnivå.

Alt i alt, billig strøm gjør at vi går
en lys fremtid i møte.

Torbjørn Sletten
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En negativ arbeidsmiljø-faktor er i
ferd med å forsterke seg ute hos ar-
beidstakerne ved at Statkrafts egne
oppdrag nå oftere blir satt bort til
private entreprenører. Viser her til
bygg for Vestlandsverkene i Vik i
Sogn, der resultatet ble at Statkrafts
eget personell på dette området ble
sagt opp. Det samme holder nå på
skje med bygg for Innset-verkene i
Kanstadbotn.

Usikkerheten omkring dette og
hva det betyr for ens egen arbeidssi-
tuasjon og fremtid, virker negativt
inn på arbeidsmiljøet ute ved anleg-
gene. For det er her ute følgene mer-
kes sterkest av de vedtak som fattes
av Statkraft sentralt.

Det snakkes i fine ord og vendin-
ger om å ta vare på kompetansen i
Statkraft, og dette bør Statkraft ta al-
vorlig for på enkelte områder er det
Statkraft som sitter inne med lan-
dets ekspertise. Utviklingen så langt
viser at denne tidvis vannes bort. Vi
har ekspertisen. og er nar som helst
beredt til å bevise det.

Som påpekt blant annet i Fossekal-
len nr.  8/89, betaler Statkraft store
summer i formues-. inntekts- og

eiendomsskatter til de kommuner
som berøres av våre anlegg. Et spørs-
mål som har vært oppe til diskusjon
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I disse omorganiseringstider er
det særdeles viktig med informasjon
og Statkraft har positivt fulgt opp
dette med å holde organisasjonene
orientert. Har bare et ønske om at
det avsettes rimelig tid til det, slik at
vi unngår amputerte informasjons-

møter' Edmund Langnes,
hovedtillitsvalgt

Linjearbeiderforening

 
Etter at dette innlegget er mottatt.
har administrasjonen i niellorntitlert
bestemt at arbeidet i Kanstadbotri
skal utføres i egen regi av AO-Bjerk-
vik, basert på tilbud med enhetspri-
ser vanlig i omrâdet. Anleggsdivi-
sjonen opplyser at tilriggiitgsarbei-
dene allerede er igangsatt.

de siste 10 årene, er fra hvilket tids-
punkt kommunene får del i disse go-
dene.

Frem til eirka  1980  var det god la-
tin at statens kraftverker ikke kunne
beskattes før de var satt i drift. Da
Eidfjord-anleggene nærmet seg slut-
ten, ble imidlertid denne forståelse
trukket i tvil av Eidfjord og Ulvik
kommuner. Disse mente at Statkraft
måtte kunne skattlegges ogsa i byg-
geperioden, og i alle fall fra det tids-
punkt da vi startet oppmagasine-
ringen.

Saken har etter dette versert for
domstolene i lengre tid, men er Iiå
endelig avgjort ved dom i Høyeste-
rett 15. september i ar. Retten ga
Statkraft medhold i at våre nye
kraftverk etter skatteloven ikke kan
beskattes før de begynner a produ-
sere elektrisk kraft.

Etter at Eidfjord og Ulvik beskattet
uferdige anlegg. har spørsmålet om
skattepliktens inntreden ogsa kom-
met på spissen ved alle vare senere
kraftutbygginger, og ved bygging av
enkelte ledninger. Dommen far der-
for konsekvenser ikke bare for Eid-
fjord og Ulvik, men irmebærer at et
titalls kommuner må betale cirka
50-60  millioner kroner med tillegg
av renter tilbake til Statkraft. Den
kan også få en viss betydning for fyl-
keskommunale kraftverk.

Odd Stiansen
juridisk avdeling

Bedriften er under omorganisering,
og ser på nye markeder. Dette krever
ny teknologi og endrede arbeidspro-
sesser. For å kunne hevde seg i kon-
kurranse i fremtiden, må bedriften
sørge for å ha den nødvendige fag-
kompetanse på sine ledere og arbei-
dere.

Fagforeningen ser det også som
sin oppgave arbeide for a oppdate-
re de som har fagutdannelse. samt gi
de som ikke har en fagutdannelse,
mulighet til å få den riøclveiidige
kompetanse. Dette vil kreve mye av
den enkelte arbeider. Og det vil ogsa
koste penger. Men jeg liåper liedrif-
ten ser det potensialet som er her.
Det er en god investering i fremti-
den. Bedriften har nå skolering på
sine ledere som går på økonoirii og
ledelse. Det burde vært utvidet til
også å gjelde baser som er lederens
naturlige samarbeidspartner. Dette
er kanskje store mal, men det er det-
te som fremtiden krever av oss.

Karl M. Olsen,
hovedtillitsvalgt

Svartisen



I dag legges stadig flere
byrder på leverandørene
Er Bjørn Undrum, PMT, redd for «å
gå i vannet» ovenfor en av våre leve-
randører, eller er det rett og slett
fordi han ikke har «skodd» seg etter
føreforholdene. l alle tilfelle er det
ingeniør Steinar Holøymoen fra
Kværner-Sørumsand som tar den
tunge bør på sin sterke rygg under
befaring til inntak Storglomvatn ved
Glomfjord kraftverk. Bekken som
her blir forsert, heter forresten
Navnløsbekken. Burde den få et
skikkelig navn? Undrumsbekken?
Undholsbekken?

 
Statkraft har igjen påbegynt en nv
omorganisering. Den bør etter min
mening ikke skje. for raskt. men vaere
grundig gjennomdrøftet pa alle plan
i bedriften. jeg vet det jobbes hardt
på alle plan i Statkraft i disse turbu-
lente tider, men jeg synes vi burde
bli mer fleksible divisjonene mel-
loin til å utnytte de menneskelige og

materielle ressurser bedriften rår
over.

Vi som jobber ute pa anleggene
ser med stor uro pa det som skjer
ved vare kraft- og tiverføiriiigsaiilegg.
Oppgavene tar snart slutt, og vi vet
at mange har iiiattet slutte eller vil
måtte slutte i overskuelig framtid.
Dette er forferdelig nar man vet livil-
ken ekspertise disse iiieiiiieskene
har. Når man ser det ledningsnett og
den bygningmzisse Statkraft er for-
valter av, er jeg sikker pa at niange
arbeidsplasser ville. bli lievart ved å
få bevilgninger til liygiiiiigsiiiessig

vedlikehold og oppgradering av led-
ningsnettet.

leg er ellers opptatt av den wink-
lingen» media har ovenfor Statkraft

Til Minsk via Øvrebø
Statkraft sine anlegg er som poteter,
de kan brukes til alt. skrev Fossekal-
len (10/88] om Øvrebø-brakkene
[Kristiansand trafo). Den gang som
nå, hadde den norske skiskyttereli-
ten samling i Øvrebø. og brukte Stø-
len overføringsstasjon som «hotell»

Årets sesong har et klart høyde-
punkt, nemlig VM i Minsk. Og da
maten er halve føda, har Statkraft

når det gjelder de sakalte store un-
derskudd de senere og konnnende
år. Det blir aldri opplyst om de spe-
sielle lover og beregningsreglei* vi er
underlagt. Heller ikke den kapital
som kommer distriktene til gode
gjennom konsesjonsvetltak/vilkår.
og gjennom kjøp av varer og tjeiies-

ter i forbindelse med drift og an-
leggsvirksoiiihet. Dette ma vi rette
på, slik at vi kan bli omtalt pa en po-

sitiv “law” Arild Martinsen

'l`1\l(I<I°0l<`l<`
HU  RU M

Nær 12 000 mennesker besøkte ut-
stillingen i Drammenshallen, og vi
registrerte mange positive s_vns-
punkter fra besøkende på var stand.

Det var første gang Anleggsdivis-
jonen hadde egen stand som clelta-
ker i gruppen «Entreprenør»

Bjørn Undrum, Statkraft, blir båret over

Navnløsbekken av Steinar Holøymoen fra

Kværner-Sørumsand. Foto: Harald Steine.

sine kokker på Stølen, Randi Alme-
dal og Aslaug Upsahl, besørget sin
del av oppladingen som skal til for at
våre Skiskyttere muligens kan legge
bak seg i løypa både russere og andre
farlige konkurrenter. Disse to damer
var også i «skuddet» for to år siden
når det gjaldt «foringen» under Øv-
rebø-oppholdet. - Super forplei-
ning, skryter rikstrener Ole Per
Strædet.

Statkraft ga i forbindelse med TV-
aksjonen den 14. og 15. September.
en Aktinolitt-steii fra Svartisen. Den
hadde en sølvplate på forsiden med
inskripsjonen: «TV-aksjonen  1989.
Sten fra Svartisen. Den foreløpig sis-
te store vannkraftutbjrggingen i Nor-
ge».
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Levang,Kelil Førstesekretær Rana-verkene
Sandmo,  Lorentz Montasjeleder Rana-verkene

Øverleir, Hanna Førstesekretær Rana~verke11e

 ~\

U wL I
; 

Gått av med pensjon:
Iørgensen, Magny Iorun Driftsarbeider Rana—verkene

Karoliussen, Thorvald Oppsynsmann Svartisen-anleggene

Wendelbo, Herman Overmontør Øsllands-verkene

Tilsatt i  ny stilling:

Frøshaug, Yngve Underdirektør ØØB
Garen, Arne B. Overingeniør Svartisen-anleggene Slutter

Kjæreng, Anfinn Oppsynsmuss. Svartisen»anleggv,ne ' _

Kveane, Terje A. Avd.ing. Svartisen-anleggene Fllfsel» Oddmund M0m051€'19d9T AUT3'\’9Tkb‘11€
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Intern opplæring blir
prioritert
Breheim-verkene har to interessante
opplæringsopplegg i haust. Det eine

og mekanisk fagpersonell i ei av
stasjonsgruppene.

Det andre er seminar i organisa-
sjonsutvikling/leiing. Seminaret er
tilpassa leiarar frå montasjeleiarni-
vå. Felles for begge opplegga er at
dei har eit lokalt utgangspunkt, og at
dei blir gjennomførte med lokale
instruktørar/forelesarar.

Og det beste av alt: Opplegga er
svært kostnadseffektive i høve til
eksterne opplegg!

Redigert av Ian B. Nielsen

Ny kantine
Torsdag 19. oktober tok Aura-verke-
ne i bruk sin nye kantine. Kantina er
en del av det nye administrasjons-
bygget, og i det trivelige og lyse lo-
kalet er det plass for nærmere hund-
re spisegjester. For kantinebestyre-
ren er det nye lokalet en klar forbed-
ring av arbeidsforholdene med stør-
re plass, flere tekniske hjelpemidler
og gode oppbevaringsmuligheter for
mat. Sosialt er kantina også en for-

Arbeidsmarkedet

I løpet av det siste året har også vi
ved Aura-verkene merket at arbeids-
markedet har endret seg. Særlig etter
sommerferien har søkertallet til le-
dige stillinger gått drastisk opp. Til
en stilling som avdelingsingeniør på
driftssentralen meldte det seg 33 sø-
kere. En tilsvarende utlysning i ja-
nuar i år ga halvparten så stor re-
spons. En nyopprettet stilling som
Økonomikonsulent fristet hele 47 sø-
kere, de fleste av dem godt kvalifi-
serte. Ut fra dette kan man vel driste
seg til å si at staten igjen er blitt en
interessant arbeidsgiver.

40-års jubileum
Den 6. september ble det ved AO-
Midt-Norge feiret et dobbeltjubi-
leum. Det var 40 år siden Iohn Ber-
sås ble ansatt i Statskraftverkene, da
ved Aura kraftanlegg. Samme året
ble han også medlem av Norsk Tje-
nestemannslag, en forening som da
forøvrig var ganske nystartet [stiftet
1948)

Siden har Bersås fartet rundt i det
sørlige Norge og vært med på flere
av de store utbygginger, Tokke, Vik
og Ulla-Førre før han søkte seg hit til
Melhus ved overføringsanlegg Midt-
Norge.

bedring da røykerne ikke lenger er
henvist til <<røykeriet>>, men har fått
sin egen sone slik at de igjen er å se i

God stemning ved

åpningen av den
nye kantinen. Fra
venstre: Bjørn

Stafsiies. Kjell
Halmøy. Kristian

Tomelthy og Torunn

Vist.

Foto: Ian B. Nielsen.

/'3

Stor kursvirksomhet

Ved Aura-verkene har det denne
høsten vært satset på omfattende
kursvirksomhet. rettet mot ledere
for sikkerhet og ledere for kobling.
Det første kurset ble arrangert 10. og
11. oktober. Distriktssjef Tørseth og
overingeniør Størkersen fra Elektri-
sitetstilsynets femte distrikt (NVE)
hadde ansvaret for å gjennomgå
driftsforskrifter for høyspenniiigsan-
legg og forskrifter for elektriske for-
syningsanlegg. Driftsbestyrer og av-
delingsledere deltok etter behov og
bidro med stoff som gjaldt spesielt
for Aura-verkene. Gruppeoppgaver i
tilknytning til Aura-verkenes anlegg
ble brukt for å anskueliggjøre teo-
rien. I tillegg var det gjennomgang
av rutinene på driftssentralen og
omvisning i det nye SF-6 anlegget.
Dette kurset samlet 35 deltakere, og
på de to reprisene som skal kjøres
før jul, vil det delta tilsammen 70
personer.

`f

Iubilanten john Bersas. flanktfrt av anleggs-

leder Per Laukøy (tv) og ltovetltillitsvalgt

Trond Trondsen. Foto: Half].  Au  ne.

matpausen.  I  anledning dagen span-
derte Aura-verkene kaffe og bløtka-
ke på alle de som var innom.

i

A3X.
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Revisjon av kuleventiler
I søndre stasjon på Aura er det i alt
fem kuleventiler. Disse har ikke hatt
hovedrevisjon siden anlegget ble tatt
i bruk i 1953. Nå er det bestemt at
tre av dem skal overhales. Etter at
mekanisk avdeling sammen med en
montør fra produsenten hadde de-
montert den ene ventilen. ble den
sendt til fabrikken i Tyskland for
overhaling. Den er iiå kommet tilba-
ke og skal byttes ut med driftsventi-
len på aggregat 2. Demontering av
ventilen ble foretatt i egen regi,
mens en representant fra fabrikken
vil være til stede under monte-
ringen. Arbeidet som beskjeftiger
hele mekanisk avdeling på Aura, er
beregnet til å ta fem uker. Arbeidet
skulle vært satt i gang tidligere, men
har vært utsatt på grunn av høy
vannstand i magasinene. Mens ar-
beidet pågår, er to aggregat på til-
sammen 100 MW ute av drift. Det er
viktig at arbeidet blir gjort innen de
fastsatte tidsrammer så maskinene
igjen kan begynne å ta unna vann for
å få ned magasinet til våren.
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irsdag 5. september ble
tidenes  første kontrol-

lerte undersjøiske deltaprø-
vesprengning foretatt  i
Storglomvatn i Meløy.  Et
samarbeidsprosjekt mellom
Norges Geotekniske Insti-
tutt  (NGI) og kanadiske
interessenter. Sprengnin-
gen ble fortatt for  å  få  best
mulig grunnlag til å kunne
analysere hvordan under-
sjøiske ras oppfører seg
med tanke på i framtiden å
forebygge skader på led-
ningsnett i sjø og fjorder.

Av Bente-Lill Dankertsen

- Storglomvatn egnet seg på grunn
av  ~ de tidligere geologiske under-
søkelsene som har vært gjort i for-
bindelse med kraftutbyggingen. I
tillegg ligger dammen skjermet, slik
at skred og bølger ikke vil berøre
noe, sier sivilingeniør Ian Otto Lar-
sen ved NGI til Fossekallen.

Deltaet  i  Storglomvatn ligger
rundtlö meter under vann og skrår
ned til 140 meters dybde. Ekkolodd

i. eng målerejblekoplet til og sonder
, 'ufiplassertpiji vannet for å registrere
”  “hvori kraftigsprengningen var.

hvor flere
ble.  A

Selve

 
 

we  ,

Returadresse: Fossekallen

Postboks 5124 Maj
0302 Oslo  3

" isk ,
efttasprengnlng

  
Ved den undersjøiske sprengningeit i Storgloinrotit ble det brukt Hum inindre
kilo dynamitt. Ekkolodd og ninlere ble koplet til og sonder plnssert i vunnet
for  å  registrere hvor kraftig sprengningmv vor. Foto: Kristen Seltors.

Som snøskred

- NGI har gjennom flere år samar-
beidet med kanadiske interesser for
å kunne foreta undersjøiske spreng-
ninger i Canada, men behøvde en
prøvesprengning før det ble igang-
satt prosjekt i større målestokk,
opplyser Ian Otto Larsen.

Grunnen til at NGI har arbeidet
over lang tid med realiseringen av
prøveprosjektet, er at det antas at
undersjøiske skred oppfører seg
som snøskred. -Så langt har snø-
skredmodeller vært benyttet ved, e  "

«  analyse av' sjøskred.  ̀ i f

Nyttig erfaring
Larsen forklarer at det har vært be-
hov for å kartlegge skredenes opp-
førsel med tanke på skader slike
skred har gjort på ledningsnett i
norske fjorder. Erfaringene er vel
så nyttige for oljeselskapene for å g
hindre ødeleggelser av gass- og olje-
ledninger. i

  r?  
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