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Maskene
Når maskene

fossekallen

fell?
fell, står folk og institusjonar

eigentleg
er. Det kan vera
vera ynskjeleg
at maskene

ynskjeleg
framleis

ter oppslag i Dagsnytt radio
at monopola
i kraftforsyninga
skulle
endrast.
dette utspelet

fram

at masker
er på plas.

1 /90

som dei og den dei

fell, men det kan og
Slik kjende eg det et-

15. januar. Samkjøringen
varsla krav om
skulle fjernast og at Statkraft si stilling

Eg var spent på Dagsrevyen
den
var det taust. Kanskje
det var utan

kvelden.
interesse.

Men om
Det var

Postadresse:
Fossekallen,
Postboks
5124 Maj, 0302 Oslo 3
Gateadresse:
Slemdalsveien
37
Telefon:
(02) 95 99 99
Telefax:
(02) 95 99 96

36. årgang - Opplag:

8 700

også lite i avisene neste dag.
Kva låg bak innslaget
som kom i Dagsnytt den 15. januar? Vert ei
årelang usemje mellom Samkjøringen
og Statkraft trappa opp? Er det
forsøk

på å utnytte

ein flytande

situasjon,

vert vurdert
av eit departementalt
Med Syverud-utvalet
si innstilling,
Samkjøringen

svært

store

ambisjonar

nett og sal til utlandet.
På slutten av 1970-talet

der Statkraft

når det gjeld

kom Samkjøringen

marknad,

skulle

ha monopol

sentral-

med eit liknande

spel når det mellom
anna
galdt sal til utlandet.
gongen klårt avvist av Stortinget
som fleire gonger

slege fast at Statkraft

sin situasjon

utval? Svaret har eg ikkje fått.
som lå til grunn for saka, varslar

og import.

ut-

Vi har

ikkje inntrykk
av at det er meir grunnlag
for ei endring
no. Departement og Storting
ville trass alt ha styringsmoglegheit
for det nasjonale kraftselskapet
som ein reiskap
i energipolitikken.
Syverud-utvalet
påviser
ikkje at Statkraft
handsamar
utanlandshandelen
gale reint nasjonaløkonomisk.
Vanskane
med å kombinere

forretning
men

og forvaltning

at det

skulle

det einaste
landske

innebere

selskapet

monopola,

maskene
ein nemleg
sane ikkje

framleis

vert i staden
er stort

nok

tankekross.

var på plass,

å nytte verdfull
er utgreidde.

Statkraft

at utanlandshandelen

som
er ein

tatt opp. Omsut
til å møte

Det hadde

at spelereglane

dei store
nok

vore

vart fylgde.

tid på nye konstruksjonar

er stor nok til å møte utlandet,

takast

innebere

at denne

organisasjonen

utan-

i Mo
sine

av Statstidsskriftet
direktør
-

Synspunkter
i artikler og innlegg star
for forfatterens
egen regning,
og representerer ikke nødvendigvis
etatens syn.
2
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og Ole Bremset
50 meter
over
Foto:

Harald

(02)

95 98 62

Gardsjord
(02) 95 98 61
Informasjonsavdelinga
(02) 95 98 65

6

over sin pro-

ved

er stroppet
bakken
for

Mathiassen.

Berg

innval
(02) 95 98 63

4

Hana

lvletall
Mmefly
skulle

fast nesten
sikring
av

av stålrørspiper

Ulemper ved elektrisk/
magnetiske
felt
Statkraft
frikjend for

8

erstatningsansvar

Med veg og kraft vert
Kvinnherad
utbygt
Råkjøring
Debatt

i Rana
:ønsket
niastenioiitørirr'

pipeelementet.

Direkte
Adeler

Montering
i Rana

får
vil

benyttes. Disse montørene
har lang erfaring og solid kompetanse
når det gjelder mastemontering,
noe som kom godt
med også i denne jobben. jon Stokkan
Fossekallen
eies og finansieres
kraftverkene.
Utgivelsen
av
forestås
av administrerende
Gunnar
Vatten.

a.s

Innhald

Omslagsbilde:

Til pipemonteringen

Arnesen

Adeler

Nøkternt bygg - nøktern
opning - Aura 21. desember

får reell makt

sin fabrikk
at Statkraft

Aud Berg

Ingrid

og effektmeng-

4sQ]_QW\

Statkraft

Utforming:

at

duksjonskapasitet.
Fylgjande
er sjølvsagt,
men skal likevel
seiast:
Statkraft
har kontroll
over eigen produksjonskapasitet.
På kort varsel
kan vi svare på ynskje frå utlandet,
og med det store produksjonsapparatet
vårt har vi marknadsmessig
styrke i handelen
med utlandet.
Usemje
om energispørsmål
må vi leve med i lang tid frametter
i
norsk
kraftforsyning,
men ressursane
skal ikkje Øydast
på indre

i

Gardsjord

Redaksjonssekretær:

der konsekven-

i magasin-

usemje.

Asbjørn

(NEKF)

Då slepp

de. Eit Samkjøringen-alternativ
der denne interesseorganisasjon
ansvaret
for drifta av totalsystemet
med utanlandsforbindelsane

måtte

bundet), Kjell Arne Bursvik
og Aud Pedersen (NTL)
Redaksjon
Redaktør:

(AF),

(Arbeidsmandsfor-

Redaksjonen
avslutta
mandag
22. januar

frå

betre

Alf Ivar Bruseth

Langnes

Trykk
Haakon

er hyggelefl,

skulle

For dei tilsette:
Edmund

Dette vart den
tidlegare
hadde

på eksport

Redaksjonsråd
For leiinga: Vidar Bern, Kåre
Heskestad
og Olav Molvær

gjennom

fase 2

10
18

titt; eee-l- W»UICS
myte som ikke blir trodd på var Mobils
forsøk på å lansere seg som oljeverdeOgså andre monens tøffeste selskap.
har myter; SAS
derne organisasjoner
har sine knyttet til sitt servicekonsept,

fufnmmvrfn

osv.
til rentemarginen
bankene
i fortidens
forankres
myter
De fleste

også til fremtidig

noen

men

stordåder,

de har utført. Som helt nytt selskap,
hadde Statoil ikke noen historie å vise
til. Selskapet måtte derfor si noe om sin
rolle på lengre sikt. Det måtte forankre
profil ikke i tradisjoner,
sin mystiske

en

selskap ikke når opp til sine ambisjoner.
det gapet som finnes melog legitimere

har.

slik Statkraft
Vannkraftmyter
av
Utbygging
som et eventyr,

Karlsen.
Han

tet

verden.

tredje

i den

av

trenger

organisasjoner

En

myter!

nødvendig-

er ikke

myte

men heller
vis riktig i alle henseender,
ikke uriktig; snarere en slags lialxfsaiinviser seg som en del av organifunkog fyller viktige
kultur,

het. Den
sasjonens

sjoner både innad og i forhold til omgivelsene. Viktigst er det at den reduserer
sier det
hva selskapet
gapet mellom
å gjøre,

Ønsker

det

vil

ner, og hva det faktisk
rette.

Med

andre

ord

aspirasjo-

si dets

er i stand
-

til å ut-

prestasjoner.

at disse mytene
Poenget er imidlertid
må bli trodd og akseptert både av omgiegne ansatte.
velsene og av selskapets
energileverandøHos store, moderne
rer

som

oljeselskapene.

levedyktige

en

finner

de multinasjonale
både
gjelder
Om Statoil
pene og de nasjonale.

flere

Det

organisasjonsrnyter.

selskafor ek-

sempel, finnes det tre myter som alle til
De er: Statoil
en viss grad blir akseptert.
har

lettere

betingelser

enn

øvrige

sel-

organer har innsyn
skap». «Folkevalgte
oljeselog styring med vårt nasjonale
er større maktfaktor
skap» og «Statoil
Av disse tre aksepteenn Regjeringen».
i størst grad
res den første myten
grad. sannhetsgelialten
siste i minst

rierer altså. Et eksempel

og den
va-

på en selskaps-

i

endringene
en

fornyer

omgivelser.

sine

være

derfor

det

vil

viktig

Særlig
Statkraft

ellykkede

av
myter.

elektrifiseriiigeii
Til
seg mange
det

hvorav flere har hatt ganske lang levetid. Men mytene må være bærekraftige
handlingsvalg
de må kunne legitimere
for egne ambisjoner.
og gi spillerom
bli innhenStatkrafts myter kan synes

for ny
forsker nå om organisosjonsforhold
bistand til
teknologi og petroleumsbasezrt
land

og

over iderikdom

het og et monument

lerte myter, før reorganiseringen
skapet er ferdig gjennomført.
La oss se på de viktigste

at

etab-

av sine

rekke

av selStatkraft-

mytene:

vekst krever
1. Økonomisk
vannkraftutbygging

ryggrad
er
kraftproduksjon
3. Vannkraftbasert
i norsk kraftforsyiiing.
bærebjelken
forurensreduserer
4. Vannkrafteksport
hos

ning

mottakerne

5. Vannkraft er billig kraft
6. Nasjonal vannkraftkompetanse
stadig fornyes
For
ordnet

vil referanse

Statkraft
nasjonalt

mål

om

[myte

industriell

vekst

for
gunstig
tilgangssiden.
ved
tegn

å berettige
Mange
hvorvidt

1 og 2] være

på
fokus
fortsatt
spørsmålssetter
sammendenne

er så tydelig som den
hengen fremdeles
er spørsengang var. Særlig utfordrende
kan erstatte vannmålet om gasskraft
kraft i tiårene fremover (myte 3).
om enerKritisk er også spørsmålet
naturvernorgaBåde
giøkonomisering.
har påog forskere
politikere
nisasjoner,

pekt at Statkraft

kraftproduksjon.
markedsbasert
vannkraftkomom at nasjonal
Myten
[myte 6), har
må fornyes
stadig
petanse

ikke har noen aktiv po-

til seg.
som er

knyttet
implikasjoner
mange
investeringer
Med de enorme
lagt

vannkraftsyste-

nasjonale

i det

inn

met vårt, på størrelse med realkapitalen
kreves det selvi hele industrisektoren,
sagt at dette forvaltes og vedlikeholdes.
og kakompetanse
Slik krever oppdatert
Det

imidlertid

en

spørsmålet

forretning
er hvilken
kan diskutere
skal ta: rettet
nyelsen av kompetansen
mot

nologisk

vannkraft-tekno-

tradisjonelle

den

logien

eller

energi-tek-

mot en bredere

utfordring?

av Statkrafts

kraft vil trenge
og

vis-

økonomisk

er konvensjonell

vassdrag
dom at de fleste lønnsomme
mot
allerede er utbygd og at motstanden
er stor blant folk
prosjekter
ytterligere
gjennom offentflest. Kraftomsetningen
er også aspekt ved denlige monopoler
er om Statkraft
ne myten. Spørsmålet
kan forsvare å være en dominerende,
for kraftinstitusjon
monopolliknende
også i en tid
og -omsetning
utbygging
og krav om
med økende dereguleringer

organisasjonsmyter
sett kan
Samlet

til et overøkonomisk

gitt

selvsagt

og

tider

i lange

levende

også
til vannkraftutbygging
berettigelse
i områder og til tider som har vært omav
om utbyggingen
stridt, kfr. striden
Alta-vassdraget.

Oppdatering
må

vass-

nye

av

utbygging

ytterligere

drag. Og for det andre vil det bare kunhos
omstilling
ne forlenge en nødvendig
de land som mottar vår krafteksport.
lenger er billig
vannkraft
Hvorvidt
kraft [myte 5), stiller også de fleste seg
skeptisk til. Men denne myten har vært

pasitet.

industrielle

er Norges

2. Vannkraft

fortsatt

fra

til elektrisitet

alternativ

olje og gass [myte 4]. Snarekjernekraft,
re hevder en at det vil ha to uønskede
effekter: For det første vil det berettige

Det

er
i Norge
vannkraften
stoltden er en nasjonal

pågangsmot.
knytter
Norge

dr. oetron Ian Erik
Hogolrindsforskniiig.

omgivelsene.

mot

kontaktflater

store

som

for organisasjoner

tig er slike myter
har

vik-

Særlig

og resultat.

ambisjoner

lom

som mer

inn i Norge kan selges i Europa
miljøvennlig

spares

som

elektrisitet

den

til hvorvidt

har vært
oljeselskap
Gamle
utvikling.
organisasine
til å profilere
dyktige
bragder
til hvilke
i forhold
sjonsmyter

Dyktige
om fremtiden.
men i profetier
som orbevisst
myter
bruker
selskaper
Om de er rikvirkemiddel.
ganisatorisk
et
hvorfor
kan de forklare
tig utformet

Gjesteskribent,
ved
er direktør

litikk og rolle i ENØK-sammenheng.
Naturvernforbund
er Norges
Klarest
som hevder at Statkraft bare ønsker utegne interesser,
bygging for å ivareta
Snarere
ikke fordi det er nødvendig.
overser Statkraft ENØK, hevdes det.
er også skeptisk
Naturvernforbundet

Stat-

om

som

synes

det

en fornyelse

av sine or-

Energiøkonomise-

ganisasjonsmyter.

og
markedsorientering
ring, miljøkrav,
er stikkord
energiprofilering
flerfaglig
som tilsier at Statkraft også må innrette
enn tidligere. Selskapets
seg annerledes
tideverv kan like gjerne være av organisasjonskulturell

som

av

teknisk

karak-

vil begge endringsty-

ter. Sannsynligvis
per være nødvendig.
ikke å overse
tilfelle
organisasjonsmyter.
ne

er det i så
Viktig
av sioppdatering
myter
Riktige

og det handkan gi den legitimering
lingsroin selskapet kan trenge i en spennende omstillingsperiode!
FOSSEKALLEN
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Aura-verkene:

IIIITHINI
BYG21. desember
var det ei velfortent pause i arbeidsdagen for mange av dei tilsette ved administrasjonen
på Aura-verkene.
Etter fire
og ein halv månaders
«prøvebruk>> var det endeleg
dagen for offisiell
innviing
av det 1 792 kvadratmeter
store nybygget
med prislapp på 19.1 mill. kroner.

x:

Tekst: Asbjørn
Gardsjord
Foto: Magne Mulvik
i

Tilstades

ved markeringa

kl. 1300

som inneheldt
orientering.
omvising
og eit enkelt,
men godt julemåltid,
var driftsdirektør
Ola Gunnes og representantar
for kommunen,
konsulentane,
arkitektfiriiiaet
og entreprenøren.

denne
attesten
til prosjektleiaren
Algot: — Direktørar hadde vi ikkje
sette inn her på Aura, men vi hadde
han

Eklund.

Forsiktig

kunne

Eklund

ligger».

Med

prosjektleiaren

særleg

glede

fortalde
at ein

nesten ikkje har rørt
budsjettsamanhengen

og prakt,

merkt

seg påpeikinga

Vatten

om

uforutsett.

då Vi åt julematen

treiv driftsstyrar
Sven Ranes til litterære bilete.
Han viste
til Markens
Grøde
og Isak Sellanrå.
Han sytte

fyrst for fjøset

og driftsbygningane.

Slik har det og vore på Aura-verkene
sa Ranes,
tydeleg
nøgd med måten

tinga har vorte løyste

på. Innehus

—

skikkeleg
kontorbygg
— kom ikkje før
i 1978. 11 år seinare,
1.august
1989.
var det andre
byggesteget
ferdig til
innflytting.
Etter at den fyrste
«udemokratiske» skissa
var godkjent
av fagsjef
Voldhaug
i 1986 — som grunnlag
for
eit forprosjekt
— har det vore bedriftsdemokrati
i fritt spel.
Ut frå
skisser
har dei tilsette
kome
med
innspel
og endringsframlegg.
Og ei
prosjektgruppe
leia av Algot Eklund
fekk
mykje
kyt
for medverknad,

leiing og styring. Kostnadsrammer
og tidsrammer
har halde. I personlege takkeord
ga Ranes mellom anna
4
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den biten i
som
heiter

Og prosjektleiinga
at det

overskriding.
xi:

at

god
fore-

til Fossekallen

Markens
Grøde
Som bygget
og folket:
niarkeriiiga
var enkel og nøktern.
Fritt for pomp

men

svare

«oppgaven
er løst på en riinelig
måte i henhold
til instruks
som

ikkje

Eklund

hadde

frå adnrdir.
inåtte

var

han kunne
innfridd.

konstatere

Trongbudd

og Moelven-brakker

verte

stolt

at kravet

då
var

«Gamlebygget»
som sto ferdig i 1978
var planlagt med tre kontor i reserve, men det tok ikkje lang tid før det
vart trongbudd.
Nye funksjonar kom
til, og i løpet av ti-årsperiodeii
auka
staben med 13. Både på merkantilog teknisk side kom det nye folk.
Kaldtlager og Moelven-brakker
måtte takast i bruk. I tillegg til kontorrom, var det behov for møte- og konferanserom,
tralaktivitetar,

meir rom for driftssensvakstraumog EDB-

verkstad, teikne- og arkivrom. Oppgåva å teikne eit bygg med slikt rombehov

vart

gjeven

til arkitektfirmaet

Abrahamsen
og Grinde A/S, det same firmaet som teikna gamlebygget.

Ved plasseringa

av :utbygget

lom anna

takast

omsyn

ser; bratte

fjellsida

sjonsbygget.

inåtte

det mel-

til skredsonv..

er like

bak

administra-

Som vi

- Nlllllfllll
lIPNINlu'
avsug i taket over røyke-delen.
Ein
av «småtinga»
prosjektgruppa
var
svært nøgd med.
Terje Stafsnes,
medlem
av prosjektgruppa,
seier at dei tilsette
i

stor mon har fått gjennomslag

for

synspunkt,
men på eit punkt nådde
dei ikkje fram. — Det er mange jegarar blant oss, miniatyrskyting
er
derfor aktuell
fritidssyssel.
Men vi
fekk ikkje full lengde på skytebanen,
og det er vi skuffa over.

Tillitsvalgt
for reinhaldspersonalet, Agnes Kalvik, peikar på at hei-

‘*7,’

sen er eit vesentleg

i

pluss

bygget. - Alle maskinene

ny-

te i kjellaren,
og med heisen er det
lettvint.
Vi slepp å bera mopp, tralle

4
f

og anna
f,

med

er plasser-

utstyr

opp

og ned

trapper.

f.
s

Bygge-boomen

hjelpte

I prat om pris
Ei prosjektgruppe koordinerte planleggingsarbeidel. Her er dei fleste samla i «göi-grita »
saman med driftsstvrar Sven Ranes (siljande
LV.) og arkitekt

Hans

Grinde.
Slaunde
bak fra
venstre:
'Torbjørn
liolfseng, Algot likliiiitl.
Kari Ruud. Terje Stafsnes og 'Frygve Bersas.

I tillegg til dei rombehova
som er
nemnde ovanfor, kom triinrom,
kantine og undervisningsrom.
Dessutan

vart det i fyrste omgang og lagt opp
til eit visingsrom. Aura har nemleg

og kostnader

både Ranes og Eklund

var den rette i denne perioden. —Det
er klårt at vi hadde fordel av byggeboomen som kom. Prisane gjekk
ned, og disiplinen
vart visseleg og

vore peika ut som regionalt
senter i
besøkskraft-samanheiig.
Av økonomiske
grunnar
vart
visingsromet
kutta ut, men det ligg no godt til ret-

I-Iovudentreprenør
Entreprenørforretning

te for utviding

eit' Nordmørsåkle.

og tilpassing

for det-

seier

at marknaden

strengere.

firmaet

fekk

var Grytnes
A/S. Frå dette

Aura-verkene

overrekt

Arkitektfirmaet

te, dersom det seinare vert avgjort at
Aura-verkene
og skal ha visingsrom.
Entusiastisk
understreka
driftsstyrar
Ranes fleire gonger at mykje hadde
vorte spart inn på opplæringssida
etter at «kursing»
kunne foregå i eige undervisningsrom.
Og innkvarte-

representert
ved Hans
rekte ei terrakottaplate

ring var ikkje noko problem, dei
som ikkje hadde høve til å reise

Torleif Bersås, NEKF, kom med ein
innramma plakett med den gamle
Aura-visa frå 1914.

heim, fekk bu på messa. Til no hadde det ikkje vore fleire enn at det

«Kråke
Grinde

i bur».
at dette

Grinde overmed tittelen

I helsingsorda

sa

var

eit

meint

som

ikkje-fordyrande
element. Framlegg
til plassering kom han og med, ved
sida av døra til undervisningsromet.

hadde gått greitt.
Røff

og vennleg

tegl

Så står det att å nemne at det funkEffektivt
avsug i kantina
Ein hadde enno ikkje lykkast

å få alle frå verkstaden
kantina
-Algot

Eklund

(bak)

fekk mange lovord
som leiarfor prosjektgruppa,
og
driftsstyrar
Sven
Ranes (fremst)
og
driftsdirektør
Ola
Gunnes prøver her

«krafta» si med prosjektleiaren.

i

matpausa,

sjonelle
heilt

i

til den nye
men

dei

vi

snakka med vona at alle vart samla
der. Etterkvart hadde den lyse kantina [den eine langsida var glasvegg,
så utsynet var det beste) vorte ein
samlingssted for dei fleste. Ein spesialitet skal nemnast: I staden for
skilde rom for røykarar og ikkjerøykarar, var det bygd inn effektive

og trivelege

bygget

er i røff

og vennleg tegl i kombinasjon
plasstøypt

berande

med

konstruksjoner

i

betong Samanliknar vi med «gamlebygget» som er same materiale, kan
ein trygt

seia at det vert eit bygg med

små vedlikehaldskostnader.
Eller
kanskje «gamle-bygget» er svært fint
bruka? Det gamle og det nye bygget
er knytt saman med ein glass/stålgang. Ei hyggeleg gå-gate? I alle fall

ei god arkitektonisk

løysing.

FOSSEKALLEN
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Tekst og foto: Harald

Mathiassen

Takk for hjelpen! Montørene
montørene
i Statkraft under
stålindustri;
i Statkraft.

ire

Da

Mørefly fikk oppdraget med å løfte på plass
elementene
som skulle bli

pipene

til Rana Metall

i Mo

[on Stokkan.
Anton
Hellmo.

mastemontører

Da Mørefly
å montere

påtok

Statkraft

6
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Grønning.

for Rana

ønsket

Når

— En alternativ

ha folk i pipa

for å ta imot

som

rager

valgt

som

få pa plass

19 meter

over

vel 50 meter over bakken,

Etter at pipeelomentet
på plass
fra helikopteret,
mastemontørene
sin tur.

for å skru fast elementet,
2,2 tonn,

vært

før montørene

ar-

pipe-

taket

og

var det og-

for å utføre slikt arbeid.

mastemon-

ville

ne,

ble

for

Me-

at maste-

den tykreves

var vinsjet
var det
Opp i pipa

som veier
fra leveran-

dørene av pipeelementene,
lla stålindustri
i Trondheim,
klatrer opp
for å gjøre jobben sin. - Den vanske-

i Mørefly.
løsning

Statkraft

beidspartner

så fordi selskapet
disponerer
pen
spesialutrustning
som

tering,
og disse karene
har en erfaring som få andre har når det gjelder
denne
typen
arbeid.
sier
basesjef

Ragnar Høgseth

og has for iiiastenioritoreiie

ined

montørene
fra Statkraft
matte
være
med på jobben.
~ Det var en ting
som sa seg sjøl. Vi samarbeider
med

når det gjelder

lla stalindustri

Statkraft

seg jobben

de to pipene

jobben skulle

var helt naturlig
at vi ba
Statkraft
samarbeide
med
oss. Mastemontørene
har
en kompetanse
på dette
området
som få andre har,
sier basesjef
Ragnar
Høgseth i Mørefly.

fra

Tore

sialutstyret
sitt, og skrudd
saininen
de to pipene
som hver bestar
av 30
elementer.

tall, var det første

- Det

Statkraft,

har i høst vært i sving ined spe-

i Rana, ønsket helikopterselskapet
å benytte
mastemontører
fra Statkraft
når

utføres.

fra lla staliiitliistri
fikk god og erfaren assistanse
fra inastenioiiteriiigeii
av pipe-elenienteiie.
Fra venstre: Kjell Brå, lla

å

ligste

delen

av arbeidet

enda

jobbet

med å montere

var mens

hvert

eneste element,
og ut fra sikkerhetsvurderinger
ville det være uaktuelt.

Helikopteret

sier Høgseth.

rotorbladene.

element.

har nettopp

På taket

blåser

satt fra seg et nytt
det full

storm

og kulda føles forferdelig.

vi

pipene

fra

langs veggen. Da måtte helikopteret
bruke lang stropp for å komme over
taket,

og det ble vanskelig

hvor elementet skulle
ton Hellmo, som er
montørene.
For det
presisjon
hvor hver
nøyaktig
tilpasset
hvor det ikke går an

beregne

treffe. sier Anbas for masteer millimeterenkelt del er
hverandre,
og
å «lure det til>>

Ilavarietml Syllingtrain

IMPPIIIIIEN
flIIlflIlu'lu'[

etter at elementet
er på plass. Det må
sitte med det samme.
Etter
en del prøving
og feiling

med den første pipa, skaffet man seg
så mye erfaring med denne typen arbeid at den andre pipa har kornmet
på plass
montørene

helt
uten
problemer,
og
fra Statkraft
har sikret

seg kompetanse
nært

beslektet

på enda
med

et omriide.

mastemontering.

Havariet
har vært

ved Sylling trafo i juli i fjor
omtalt
i Fossekallen
tidli-

(7/89 og 9/89). Den

f gere

endelige

rapporten
foreligger
nå, og vi vil her
, ta for oss noen av de viktigste
punktene.

Maskinen

Var ikke utstyrt

med ru-

Severn. Alle funksjoner
for registrering av turtallet
til styring
og for reguleringsformål
var avhengig
av den
ene giveren,
nemlig
taehogenerato-

igjen

polen

som

var på vei

mentboltene
denne
dreies

for statoren
ryker
og
med
i rotasjonsret-

ningen cirka 120 grader. Festet for
etterfølgende
poler ryker også, ialt
fire poler blir slynget ut og alle disse
følger etter hverandre
på rotorornkretsen. De øvrige fire poler hadde
ikke løsnet og var relativt ubeskadiget. Dette tyder på at rotoren
har rotert lite etter at de fire polene
var

det

mer eller mindre
fri fra stator
Med
utgangspunkt
i den

igjen.
lange

er-

starttiden
kan det maksimale
let kornpensatoren
har hatt,

turtalbereg-

ble

nes

ytelse,

av

en

begrenser

for

turtallet

funksjon

da

den

i sin

tid

levert

tallsmåling
maskinene
1977

ble

med

som

ble satt ut

mistet

verdi.
Ingen av maskinene

sin

på Sylling
uavhengig

tur-

eller rusevern.
Etter at
var kommet
på drift i
man

klar

over

at

rusing

kunne skje i forbindelse
med oppstarting dersom man fikk feil på turtallsmålingen.
Det ble derfor i 1978
satt inn et frekvensvern
på utgangen
til startutstyret

som

skulle

forhindre

dette. Vernet fikk man ikke til å virke da det løste i utide. I 1980 ble
Vernet demontert
M sendt leverandør

“ ble

aldri

av NEBB
for kontroll.

innmontert

f” ikke erstattet

også nevnes
brasjonsvern,

,

tatt

ren og dens krets. Det fantes ingen
uavhengig
turtallsmåling
eller uavhengig rusevern.
l reguleringen
lå
var satt til 55 Hz. Denne

.

poler

ut, og rotor og starter er blitt låst eller kilet fast til hverandre.
Funda-

med

igjen,

noe annet.

at maskinen
men

dette

mindre

tangensiell

når

ut eller

startutrustningens

kompensatorens

ment

er kjent.

til 1 050

at den da var

r/min.

tap

og

Turtallet

treghetsmo-

er beregnet

For å undersøke

på-

kjenningen
på polklørne
ved dette
turtallet,
har professor Åge Waløen
ved Institutt for maskinkonstruksjon
ved NTH, foretatt
en spenningsanalyse.
Disse
beregningene
viser
at
spenningene
på hammerklørne
lig-

ger over strekkgrensen
for polblikket
ved det aktuelle turtallet.
Selv om
det regnes
med lokal flyting
og dermed minsking
av spenningskonsent-

heller

rasjonen er det sannsynlig
at brudd
vil oppstå ved det beregnede turtall
1 050 r/min. uten at materialfeil
er
til stede.
Det er ikke noe som tyder på at
det har vært noen form for gasseksplosjon.
En innvendig
eksplosjon
forutsetter at oksygen har trengt inn
i kompensatoren.
Dette er ikke mulig på grunn av hydrogenets
overtrykk. Dessuten er statorhuset
dimmensjonert
for å tåle en innvendig
eksplosjon.

Det bør

vi-

i utide

og var satt ut av drift.
Når det gjelder selve fasekompensatoren
så var hendelsesforløpet
som følger. Polene
er festet med
hammerklør
til rotorringen,
og på
grunn av høy sentrifugalkraft
ved
overturtall,
har disse røket på en
pol. Polen har dermed fortsatt i mer
eller

slynget

A.S. og
Vernet

hadde
løste

blitt

retning

gjennom blikkpakke
og statorhus.
I
mellomtiden
har de etterfølgende

Halvard
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Naerfaring
donistoloiie?

— ei sek for
riv krojtleiciiiiiigrir
Erik DohlxSoirifoto.
Foto: Svein

ved elektriske/
Ulemper
felt:
magnetiske

Stattaattmy en
'<(DI[‘

svar
h[1]fiJID<
<€1[‘S{Lifl{san
klare,

Vi

grunneigarane.

av

saka

av desse

handsaminga

spørsmåla

i

er
det
men
rettssaker.
framtidige
fyrst
at prinsippspørsirialtrt
mogleg
seier Ettre.
vert avgjort i Høgsterett.

Av Leiv Ellingsen

at

ventar

vil handsame

overskjønnet

anka

er allereie

dommen

men

og

er omfattande

- Domspremissane

i lø-

pet av 1990. seier avdelingsdirektør
Ettre

Espen

godtatt
Helsefare
Ut frå utgreiinga

i

i eigedomsavdeliriga

Statkraft.

dige konstaterte
Fleire saker
— Kan vi likevel
dette slaget?

- Denne
opp

vi har

ved
om erstatning
gjennom
leidningar
Kraftleidningar

saker

av

kjem na

problematikken
gong

kvar

høgspentleidning
fleire

vente

ei skjønnssak

føring av kraftbebygde strøk.
til Follo

frå Frogner

er særleg sterkt inne i bildet. og det
var også denne som var utgangspunktet
- Må

for saka i Strømmen.
med
ein ikkje rekne

i

anke

slike saker?
— Jo, vi har nå to saker som står
Frognerfor tur for Lagmannsretten.
i Strømmen
var oppe
som
Follo,

herredsrett,

er den eine.

Den andre

KvilldalfFlesaker.
leidningen
gjeld
spå om resultatet
Eg vil ikkje
8
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av

har
en første dommen
falle i ei sak der grunneigarar har kravd erstatved elekning for ulemper
felt
triske og magnetiske
Domfrå kraftleidningar.
men i form av ei skjønnfall i Strømmen
savgjerd
21. juni i fjor,
Herredsrett
var klar:
og konklusjonen
Retten fann ikkje å kunne
eit erStatkraft
påleggje

statningsansvar
grunnlaget.

på dette

fra

retten
ikkje

sakkyn-

dei

at felta frå ei
kan

komme

opp i den styrke som ma til for a påhos menneseffektar
vise biologiske
at det er
likevel
godtek
ke. Retten
om at langvarig
til mistanke
grunn
ved at ein bur nær ei
eksponering
kan vere helsefarleg.
slik leidning
til helseskaer avgrensa
Mistanken
de i form av visse typer kreft A hjer—
Dei epidemioog blodkreft.
nekreft

logiske

50 prosent
personar
opphald

undersøkingane

har

funne

av kreft hos
fleire tilfelle
som bur eller har langvarig
i slike felt. Det vil seie at

eitt tilfeldersom det blir konstatert
le av kreft per 10 000 i befolkninga
sett under eitt vil det langs ei kraftper
eitt tilfelle
finnast
leidning

8 000,heiter

det i domspremissane.

A

Det er særleg

det magnetiske

forskarane
knyter
mistanken
tersom
dette
i motsetning
elektriske
feltet
trengjer

feltet
til, ettil det
uhindra

gjennom husvegger og andre fysiske
sperrer. Dei sakkyndige
viser til at
kreftsjukdommar

som

så

langt

sy-

nest å vere underbygde
gjennom
epidemiologiske
undersøkingar.
ikkje kan
manhengen

forklarast
mellom

fysiologisk.
Safelt og sjukdom

er ikkje konsekvent,
kargrupper

idet ulike fors-

med

ulike

geografiske

undersøkingsområde
forskjellige resultat.

rapporterer
.v

Like farleg å bu nær motorveg
Ein ting er å konstatere ein sannsyn'l

leg auka

risiko

for å få kreft

ved å bu

“t

nær ei kraftleidning.
Med tanke på
eventuelt erstatningsansvar
fann retten på den andre sida grunn til å
halde denne risikoen opp mot annan helserisiko
folk hyppig blir utsette for i samfunnet
vårt — utan at
erstatningsansvar

kjem

inn

¥_~,:§3:_':J
43,13

.seg

i bildet.

fir‘

W»:

Ein auke i kreftrisiko på 50 prosent
tilsvarer i følgje dei sakkyndige risikoauken for kreft ved å bu nær ein

Å. i

motorveg,
eller den auka kreftrisiko
som foreldre
som røyker
utset barna
sine for.

Ut frå dette fann retten at den risikoauken det er tale om ligg innanfor
det som det ikkje er uvanleg at folk
flest

utset

seg for og blir

utsette

for i

eit moderne
industrisamfunn.
Retten fann derfor at risikoauken
ligg
innanfor det som elles blir godtatt i
dagleglivet.

Og tolegrensa

vere overskriden
seg frå eit klart

kan

når ulempa

ikkje

skriv

samfunnsnyttig

tiltak

som ei kraftleidning.
Retten
har basert avgjerda
på kva
vitskapen
veit i dag. Ein vil derfor
ikkje sjå bort frå at ny vitskapeleg

erkjenning
eller endra syn på kva
slag risker som er akseptable frå miljøet rundt
grensa blir

oss. kan
skjerpa.

føre

til

at tole-

Statkraft ville gjerne ha utsett saka, ut frå at det nå blir forska intensivt

om

verknadane

netiske

av elektromag-

felt. Retten

var mye som talte
som grunneigarane

meinte
for det.
ville

avgjort nå, fall altså
Statkraft sin favør.

og at det
Men etterha kravet

dommen

—i

ningar som er dominerande
for magnetfeltet
i eit hus. som magnetfelt
som oppstår
rundt diverse
elektriske
innretningar
som vannsenger.
elektriske
teppe,
barbermaskiner
osv..
kan sjølvsagt
oppfattast
positivt
for

Frykta

må takast

av dette.

har

Trass

funne

skulle

tilseie

kreftfare
ningar,

i at ein

klare

til

nå

samanhengar

avdelingsdirektør
- Nei. Vi vil

linga
nalt.

både

Ettre?
følgje med

nasjonalt

Vi vil også

i utvik-

og internasjo-

yte økonomiske

bi-

drag til forsking og undersøkingar
på dette feltet. Domspremissane
frå
Strømmen

kan vere

og kunnskapen

andre

ting

enn

om at det

kraftleid-

vil det jo vere

nødvendig

med

nasjonalt

og internasjonalt,

seier

han.

Foto: Iohn Petter Heinertsen/Samfoto.

for eksempel

ikkje

som

vesentleg

ved å bu nær høgspentleidså

har

vi

med

ei utbreidd

vorleg.

alvorleg

seg til ro med dette.

stader

nærføring av kraftleidning.
men avdelingsdirektør Espen Ettre understrekerfleire
gonger at dette er eit svært koinplisert
spørsmål.
- Statkraft vil følgje med i utviklinga
både

Statkraft sitt vedkomande.
Men vi
skal ikkje slå oss til ro på grunnlag

frykt å gjere. Og frykta skal ein ta al— Slår Statkraft

Somme

— Vil det seie at Statkraft

vil bli

meir varsam
med å leggje høgspentleidningar
gjennom
bebygde
strøk?

- Det er eit vanskeleg
spørsmål.
Grunnlaget
for vår planlegging
av
kraftleidningar
er elektrisitetsforskriftene som vert fastsette og administrerte av NVE. Her er det byggeforbodsgrense
og reglar for kva slag

aktivitetar

som

kraftleidningar.
Somme stader

er

tillatne

under

vil det jo vere nød-

vendig
med nærføring,
for strekket
skal trass alt fram til område
der folk

bur. Men vi vil leggje vekt på at vi
ikkje har nærføring
der det ikkje er
nødvendig,
seier
Espen
Ettre,
som
legg til at det i dag kanskje
er eit
større
problem
med
bustadområde
som vert etablert
inn til eksisterende

kraftleidningar.
Meir om
nummer.

desse

spørsmåla
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Tekst

og foto: Oddvar

Soldal
Leveveg for 150 menneske
Med
kraftstasjonen
kom

plassane.

Rett nok ikkje

så mange,

tan kraftutbygginga
for
20 år sidan ville bygdene inst i Maurangerfjorden på Folgefonnhalvøya
vore delvis avfolka
i dag.
Dei små gardsbruka
med
litt fiske som attåtnæring
i
grendene
Sunndal,
Austrepollen, Nordrepollen
og
Gjetingsdalen
i Kvinnherad

Sunndal
har 34 elevar
på barnesteget frå 1. til 6. klasse og seks elevar
7. klasse. I skulen er det arbeidsplas-

kommune, var utan vegsamband fram til Stats-

plassen

kraftverka
tok til med anleggsarbeid
i 1968. Vegen
på 25,6 kilometer
frå Ænes
til Nordrepollen,
som
seinare
vart forlenga
nokre
kilometer
til Gjetingsdalen,
hadde knapt kome utan
kraftutbygginga.
10
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omverda.
nen går i
då tek alt
timar. No

arbeids-

men av dei 20 tilsette,
er 10 busette
frå Ænes og innover.
Det har mykje
å seia i dei fire grendene
som har vel

150 innbyggjarar.

sar og bygdene

Mauranger

har

ningar.
Fiskeoppdrett
med vegen
har det

Som følge av dette
gang

eit

par
saman

skule i

skaffa
Mauranger
heile Kvinnherad

som i ei tid

veg. kan
hjelpa
ut or isolasjonen

forret-

er etablert
og
kome
turistar.

arbeider
med kommunane
som deler Folgefonnhalvøya
mellom
seg.

eit par

har det kome

viktigaste
med

ginga av Folgefonnverka

ved hjelp av ein tunnel som skal gå
under Folgefonna.
Det er stifta eit interkommunalt
tunnelselskap
der Kvinnherad
sam-

campingplasser.

leis er jordbruk

Siste ferje ut or kommugod tid før klokka
2300 og
samband
kvile i over seks
ser det ut som om utbyg-

Fram-

arbeids-

Statkraft.

i

i

Jondal,
Ullensvang
og Odda.
Ein
viktig del av finansieringa
av tunnelen
er konsesjonskraftmidlar.
Kvinnherad
sin del utgjer

om lag fire millionar

For
midlane

kroner

årleg.

kant av Kvinnherad.
Ein kommune
som av mange også vert rekna som

Ved rådmannskontoret
i Kvinnherad får vi opplyst
at dei siste kostnadskalkylane
er på 248 millionar
kroner
for den 11,2 kilometer
lange
tunnelen
som vert den lengste
i landet. Med i planane
er og ei opprus-

ein

ting til 19 millionar

Veg for ein heil kommune
Dette er i korte trekk situasjonen
folket som bur og arbeider
i ein

utkant

av

kongeriket.

for
ut-

Kommu-

kroner

nen som har over 13 000 innbyggja-

utover

rar, ligg landfast
på Folgefonnhalvøya, men er utan vegsamband
med

nen. Om lag 20 prosent
siert

til sentrale
med

deler

av vegen

av kommu-

vert finan-

konsesjonskraftmidlar.

Utkanten vert sentrum
Som eit symbol på kor nøye

dei vel tre mila til Austrepollen
veg-

løsinga
og kraftutbygginga
heng saman,
kjem
tunnelinnslaget
på
Kvinnheradsida
til å liggja
berre
nokre
hundre
meter
frå kraftstasjonen i Austrepollen.
Utkanten
Mauranger,
som var truga av fråflytting,

vert liggjande sentralt vel 10 minuttar køyring frå Odda sentrum i 1995

n

O

han no er arbeidsformann

der

nisk avdeling.
Stasjonsleiar
Magne Leikvoll
er
dømet på at dugande fagfolk kvalifiserer seg og rykkjer opp internt i
Statkraft. Han tok til i Mauranger
i
1970, midt
i anleggsperioden,
anleggselektrikar.
Frå 1973

elektrikar

ved driftsavdelinga

var

som
han

og frå

dersom
tunnelselskapet
sine planar
held.
Frå 1992 til 1995 går Mauranger inn i ein ny, hektisk
anleggsperiode.
Dei som arbeider
på Folgefonnverka sin stasjon,
kastar seg ikkje på

1978 har han vore stasjonsleiar.
Han
kjenner
Folgefonnanlegga
frå grunnen og rosar den dugande
arbeidsstokken
som gjer det problemfritt
å
vera leiar. Med hus og heim i Sunndal der kona kjem frå, er han mel-

anleggssirkuset.
arbeidsplassar

lom dei «nye» innbyggjarane
som
har ført til at folketalet i Mauranger

Dei satsar
i Statkraft.

på sikre
Arbeids-

stokken
er stabil,
og vi slår
prat med fire representantar.

av ein

ikkje

har gått

busette

seg

Ein av veteranane
i Statkraft
er Audun Kvamme
frå Indre
Nordfjord.
Han
har
ansiennitet
frå Røssåga-

anlegget

frå 1952. Etter

kande tilvere
fast i Rosendal

ned.

eit omflak-

har Kvamme
vore busidan 1972 og pendla

vart

Johan Flatebø
er «innfødde»
kraft

verande

og Johannes Bondhus
som kan takka Stat-

for at dei

har

vorte

buande

i

sitt lag i Maiiranger

dom med utferdstrong,
Johannes.
Når vi ser det ville

stupbratte

ventar

ikkje

terrenget

med

lier frå ein flat dalbotn

har kombinert

gardsdrift

— Produksjonen
eksklusiv
geitost

bruk

om lag 60

med

er på 3 000 kilo
i året. Kona, som er

for garden,

handknør

formar
kvar ost som vert omsett
spesialpakning
med eige varemerke.
Vi greier
ikkje å stetta
etterspurna-

kl. 15.00. lfiyrste rekkje fra

og

arbeid i Statkraft
sidan 1968, og gjev
den sikre inntekta
mykje av æra for
at han saman med familien
har kunna bygt ut garden
i Nordrepollen
til

steinkast
frå
vore i arbeid

venstre:
May-Irene
Pedersen.
Svein
Bogstad,
Leif Vikarie,
Kristen
Offerdtil
og Gunnar
Onarheim. Andre
rekkje:
Johan
Flatebø,
Eivind
Risdal.
Johannes
Bondhus,
Franklin
Haugen
og
Audun
Kvamme.
Bakerst:
Magne
Leikvoll.
Aslaug
Hatteberg
og Stig Klette.

og

opp til godt over 1 000 meter høgde,
skjønar
vi at dei fleste «innfødde»
i
Mauranger
er geiter
og bygda
har
lange tradisjonar
i geitehald.
Johan

eit veldreve
mjølkegeiter.

like før (irbeitlssluttjredtig

ar-

nokre kjeldressar
som lærling hos
Statkraft i heimbygda.
Men at Mauranger er lokkande nok for ein ung-

ansvarleg
«Ein del av Statkraft

1968. f Fast

drifta
vert i framtida,
er han meir
usikker
på. Eldste sonen som nett no
er i «Kongens
klede»,
har alt slite ut

heimbygda.
Johannes
har eit småbruk med 40 sauar berre eit drygt
stasjonen.
Etter
å ha
utafor
bygda,
vart han

flytte heim att og få

i juni

beid på mekanisk avdeling er ein føresetnad for å kunna halda garden i
hevd, forsikrar han. Korleis gards-

Flatebø
«Innfødde»

Innflyttarar

glad for å kunna
anleggsarbeid

ved meka-

den, fortel vedlikehaldsarbeidar
bonde, Johan Flatebø.

og
i

og

.Æ
mm..
ea~~~

k
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Ebflgelfotrnmi
- min sit
l (E
Saman
med kraftstasjonane
i UllaFørre og Eidfjord
er Folgefonn
kraftverk ein del av Vestlands-verkene,
det største
av driftsområda
i Stat-

S

IFSllLG

kraft. Folgefonn-utbygginga
på 1 180
millionar
kWh er minst i dette eksklusive

selskapet

(2 480 millionar
Ulla-Førre

med

Eidfjord

)

kWh] og storesøster

(4 390 millionar

Vestlands-verkene
og transformatorstasjoner

og Hordaland

kWh).

styrer

12 kraft-

i Rogaland

frå driftssentralen

i

Sauda.
Den installerte
effekten
på
dei 23 aggregata
er 3 500 MW. Den
årlege
middelproduksjonen,
9 300
GWh, utgjer i underkant
av 10 prosent av den samla
kraftproduksjonen i landet.
Vestlands-verkene
har 150 faste
stillingar,
20 av desse pluss to lær-

lingar

er knytt

verk med
Mauranger.
Bre med
Det

er

til Folgefonn

stasjon

kraft-

i Austrepollen

i

takrenner
Folgefonna,

som

225 kvadratkilometer
største
isbreen
store
magasinet
sjonane
]ukla

nedslagsfeltet

med

er den

sine

tredje

i landet.
som er det
for dei to kraftstaog Mauranger.
Av

dekkjer
breen
38 prosent.
Dei høge
fjella gjev rikeleg
med nedbør.
mellom 3 000 og 4 000 millimeter
i eit
normalår.
Eit komplisert
takrennesystem
på Vestsida
av breen samlar

vatnet i sju reguleringsmagasin
med
reguleringshøgd
på 110 meter på det
meste. Det er bygt 50 kilometer
vasstunnelar.
I anleggsperioden
var det på det
meste 750 mann i arbeid.
Det var ein

strid tørn i eit av dei mest ugjestmilde tjellområda
i Noreg.
I år kan vi
markere
eit trist 20 års minne.
Fredag 8. janaur
1970 gjekk eit stort
snøras
i anleggsområdet.
Åtte arbeidarar vart tekne av raset. Etter iherdig leiteinnsats
av anleggsog lijelpekorpsfolk
i eit forrykande
uver.
vart alle funne omkomne.

Pumpekraftverk

og inntak

under
bre
5. mars
1974 kom
kraft frå Mauranger
kraftstasjon
på nettet
for fyrste gong. I både anlegg
og drift har
Folgefonn
kraftverk
vore pioner
på
fleire
område.
Deler
av vatnet
frå
nedslagsfeltet
vert nytta
i to trinn.
Iukla kraftstasjon,
om lag 800 meter
12
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over havet, brukar vatn frå fem magasin. Avløpet frå Iukla går via tunnel til magasina
for Mauranger
kraftstasjon.
Iukla kraftverk er bygd
som eit pumpekraftverk
med kapasitet på 20 kubikkmeter
pr. sekund.
For å utnytta

fullt
om

ut
lag

om

sommaren

til

vinterprodilksjoii,

75

millionar

kubikkmeter

mellom

130 og 210 me-

vatn pumpa
ter opp

tilsiget

i hovudmagasinet

vert

Iuklavatri

og nytta til kraftproduksjon
i begge
kraftstasjonane.
Kraftverket
i Iukla
har ein Francis-pumpeturbin
og var
det fyrste i verda med to turtal bade
som

turbin

og pumpe.

Vassinntaket
under
150 og 200
meter tjukk is i 900 meters høgde
under Bondhusbreen
er eit pionerprosjekt
i vasskraftsoga.
Avrenninga
frå
Bondhusbreen
kjem fyrst fram i dagen
450 meter

over havet og kunne ikkje utnyttast.
Sommaren
1972 tok arbeidet
til.
men

trass

i stor

innsats

Det nye verkstodog (Jdzninistrusjonsbygningen
i Austrepolleri.
Her mu du bnya nakken for å sjå over dei logostff toppene
pá godt
over
1 000 meter.

frå alle

hald.

vart ikkje elveleiet under isen funne
før i 1977. Det vart sprengt tunnel og
vasstilføringa
har seinare vist seg å
være stabil.

Problemfritt
var det likevel
Brevatnet
førte med seg store

der

grovt

og fint

ikkje.
meng-

morenemateriale

som ville ha tetta til overføringstunnelen.
Det vart difor sprengt
ut eit
sedimentkammer
på 7 000 kubikkmeter
180 meter
frå inntaket
under
breen. Dette kammeret
vert med store vassmengder
automatisk
spylt

reint

i løpet

av to timar

ein gong i

året.

Nytt verkstadsjonsbygg

og administra-

av 1978 vart

Ved utgangen
sentralen
for
oppretta
i Sauda
Mauranger
vart

skapet

i Maruanger

redskapsvakt

drifts-

Vestlands-verkene
og kraftstasjonane
i
fjernstyrte.
Mann-

og har

har framleis
ansvar

for

bedet

»

daglege stell og vedlikehald
av stasjonar, dammar,
ventilkammer
og
andre anlegg.

det sju timar

og då vert det overtid

fiskarane

er

når vi skal gjera noko.
fortel Leikvoll, og legg til at det er rasjonelt
å
nytta helikopter
til mange oppdrag.

svært godt nøgd med det nye verkstad-, lager- og administrasjonsbygget iAustrepollen.
Det daglege arbeidet går mykje lettare når nesten alt
er kome under eit tak.

ne i Helikopterteneste
i Kinsarvik
er
kjende
og tek ikkje sjansar.
Vind og
ver er svært
lunefullt
i fjellsidene
ved breen.

Stasjonsleiar

-

Det

Magne

er terrenget

Leikvoll

og naturen

avgrensar
arbeidet.
haldsoppgåver
må

Store
takast

- Vi har ikkje hatt uhell.

Flygara-

vert

det

full

stans

samband

er plass

hindringar.

til

å ta imot

vårflaumen

For å koma til dammen ved Dravladalsvatn må me kryssa Hardanger-

mai/juni. No midtvinters
er fyllinga
over det normale. I fjor sommar rann

fjorden

mykje

to gonger.

Berre

i reisetid

går

i havet,

må vi ha det heilt

til om lag 3,5 millionar

i kraft-

produksjonen
i Mauranger.
Derfor
må kraftverket
køyrast
jamt for å
seinka magasina mest mogleg så det

sine

eventyrleg

kroner,

fortel

Magne Leikvoll.
Sjakta går frå om lag 400 meter

hektiske
sommarmånadar.
Det går
anleggsvegar
fram til dei største
dammane.
Men mangel
på vegset likevel

— I tre månader

Full stans til våren
Til våren

opplevde

turt. Ein inspeksjon
viser at nedste
partiet av sjakta ned til kraftstasjonen i Mauranger må vedlikehaldast.
Eit spesialfirma
er leigt inn for å ta
den oppgåva som er kostnadsrekna

som

vedlikei korte.

som

fiske i Sunndalselva.

til

glede

for

over havet og ned til O. Innvendt
er
det
7 260
kvadratmeter
overflate

som skal sandblåsast
og malast.
er eit arbeid for spesialfirma.

i

Stasjonsleiar

Magne

Leikvoll

Det
vo-

nar at det vil ta minst 20 år før det er
turvande
å stanse
turbinane
te vedlikehald
av sjakta.

lakse-

for nes-

J

lente v'
Sveising
er ein viktig del av industrimekanikaren
sitt arbeid. Frå
mange hald vert det sagt at kvinner
ofte er flinkaro
å sveisa enn nienn.
— Fysisk styrke er ikkje den vikti-

gaste kvalifikasjonen.

Arbeidet

krev

fyrst og fremst at eg gjer nøyaktig
og
snøgt arbeid.
Eg har alltid likt a bruka hendene
og tykkjer
det er morosamt å sveisa,
seier May-Irene
Pedersen,
som er den fyrste lærlingen
i

mekanisk

avdeling

ved

Mauranger.

er den

Karmøy
læretida

tida

store

problem

jenta

med

motte-

god rett-

på om lag fire timar. Måndagsmorgon er ho igjen på plass i den meka-

nokre

dei stup-

Nesten
kvar fredag
klokka
1500
set ho seg i bilan for a koma heim til
forloveden
på Karmøy,
ein køyretur

frå

roleg tilvere

For ein ungdom
byen, vert det eit

på ein stad med berre

få ungdomar.

- Men eg kjedar meg ikkje og har
vorte kjend med både gamle og
unge. Den vesla staden har også sine
fordelar. Eg har små faste utgifter,
brukar lite pengar og sparar faktisk
litt av lærlingeløna.
Lesing er god
tidtrøyte. For å få fagbrev krevst det
bokleg lærdom. Likevel vert det lest
flest sider underhaldingslitteratur.
vedgår

May-Irene

som

har

gjort

seg

ferdig med 37 bind av «Sagan om isfolket» i løpet av dei fire fyrste månadene
i Mauranger.
Når læretida
er onune
i januar
neste år, håpar
May-Irene
at verk-

kan
vel dei

gutar.

stad- og skipsbyggingsindustrien
er
på veg opp or bylgjedalen.
Ho veit at
ho står sterkt med eit fagbrev i ne-

skal
yrke.

er mest snakk og mindre handling.
På grunnkurset
i niekanikerfag
på
yrkesskulen
var halve klassen jen-

godt

ser noko framtid mellom
bratte fjella i Austrepollen.

å få lær-

- Oppmodinga
om at kvinner
søkja seg til Inannsdoniinerte

eg

oppgåver,

niske
verkstaden.
som er vane med

fjerdedel
av
Det er for

lingeplass.
Arbeidsgjevarane
velja og vraka og som oftast

vart

leiing
og karane
på avdelinga
er
kjempekoselege
å vera i lag med.
smiler
May-Irene
som likevel
ikkje

kraftstasjo-

20 år gamle

ferdig med ein
på 16 månader.

Her

ken, får varierte

nen i Austrepollen
i Mauranger.
Etter to år på yrkesskule
i Hauge-

sund

cgjliimey

har

P

ven i konkurransen
om jobbane.
Arbeidsgjevarar
i Karmøy
og Hauge-

ter. På det vidaregåande
kurset
var
eg åleine som jente i klassen.
I kampen om lærlingeplassaiie
har jentene lett for å tapa. Det er menn
som
vel ut og intervjuar.
I Statkraft
har eg

sund, merk dykk namnet
Pedersen.

ikkje merka noko ulik behandling
verken frå leiinga eller dei eg arbeider saman med. Når eg ikkje fekk
lærlingeplass
i området kring Haugesund, var eg heldig som hamna i

—Eg har alltid

May-Irene

likt å bruka hendene

og

tykkjer
det er morosamt
å sveisa.
seier MayIrene Pedersen.
men som også meiner
at oppmodinga
om at kvinner
skal søkje seg til
mannsdominerte
yrke. er mest snakk
og

mindre

handling.
FOSSEKALLEN
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Aluminium

Erik

eller kunstgjødsel:

Tøndevold.

Stotkrofts

som

historie,

arbeider

kommer

i

med
(tenne

artikkelen med betrokninger
om visse
sider ved forholdet inellom kraftforstfning
og industri
i Glornfjordstinijlunnet de første gjenreisingsôreiie.

Tre forhold er typisk for Glomfjord i
dag når man sammenligner
med
andre steder:
1. Kraftverket
som avviker
HZ

leverer
elektrisitet
fra standarden:
25

er en foreldet produksjonsprosess. Ammoniakk
er i dag et petrokjemisk produkt med beskjedent kraftbehov.
La oss gå tilbake i tiden og se på situasjonen
i 1946. Alle
reise og videreutvikle

ville da gjenlandet.
Det

var knapt med ressurser, så kraftig
prioritering
var derfor nødvendig. l
Glomfjord
fantes store verdier
som
kunne
nyttiggjøres
med beskjedne

fullføringsinvesteringer:
krigen

hadde

Glomfjord

kraftverk
tre aggregater
(25 HZ),
og det tyskeide
firmaet
Nordag
A.S. hadde gjort mye under kri-

gen for å fullføre

kraftverket

Stor-Glomvassdammen

med

og

tre

aggregater til. Også Nordag valgte
25 HZ.
2. Videre hadde Nordag begynt å utvide det lille aluminiumverket
som var eid av britiske BAGO og
Alcan.

Alle Nordags eiendeler
som krigsbytte i 1945.

ble overtatt

fjordkraften

av byggested.
hjalp

til

da Mo

Glorni Rana

ble valgt. Konkurrenten på Orkanger
trengte et nytt kraftverk (Aura) og
tapte. Det skulle

bygges

kraftledning

fra Glomfjord til Mo. Samtidig ble
det vedtatt å fullføre Nordags aluminiumverk i Årdal. Mye utstyr ble de-

montert i Glomfjord og sendt til Årdal. BACO/Alcan
startet
aldri
opp
igjen sitt lille aluminiumverk
fra før

krigen.
14
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for å vinne stedsvalget for

jernverket.

Deretter

Glomfjord

«oppdaget»

man

at kraftledningen
ville bli vanskelig
å bygge og at den ville være lite
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ne for aluminium

usikre,

så myndig-

hetene nølte med å satse andre ste-

der enn i Årdal. Men det var stor etterspørsel etter kunstgjødsel,
ten
innledet
Norsk Hydro.
dette selskapet

moniakkfabrikk
nyttelse

og sta-

forhandlinger
med
Dette resulterte
i at
skulle bygge en am-

i Glomfjord

av kraft

med ut-

fra det fullt

utbyrg-

gede kraftverket. For jernverket ble
det vedtatt å utbygge Røssåga. Dette
skjedde i 1947. Dermed fikk jernverket

50 HZ, og man unngikk

år 2007, altså like lenge som til
hjemfallet for et privateid kraftverk.
slapp

å belaste

sine finansie-

ringskilder

med å investere i kraft til

fabrikken.
I Hydros

og Statskraftverkenes

re-

gi ble det igjen en febrilsk anleggstid
i Glomfjord. Byggetiden for fabrikken var to år, og det var kort tid for å
fullføre

et kraftverk

Hydros

'fabrikker

vaert

hiørnebedrifteii

i Glomfjord-soriifuririet.

Foto:

Dohl/Seirifoto.

Svein

Erik

25

Som eneste avtager til kraften fra
et nesten fullført
kraftverk,
hadde
Hydro
en god forhandlingsposisjon
og fikk en gunstig kontrakt
fram til

Hydro

Fru 1949 hor Norsk

å «smit-

te» Helgeland med ikke-standard
HZ.

som i et kvart

år-

hundre hadde lidd under lite penger

Et norsk jernverk
skulle
nå bygges. Alle var enige om det. Spørsmå-

let var valg

Rana-distriktet

På den tiden var markedsutsikte-

3. Fortsatt
brukes
den kraftintensive Haber-Boseh-prosesseri.
som

kanadiske

«lånte»

kraftverk

driftssikker.

2. Ensidig industristed

1. Før

Ressurser fra Glomfjord ble altså
en god hjel i 1946 for industri både
på Mo og i ärdal. Men ville man virkelig
knekke
lokalsamfunnet
i
Glomfjord? Kanskje nordlendinger
ville ha både i pose og sekk? Først

til
vedlikehold
og som dessuten
hadde
vært skadet
av sabotører
i
1942. Kraftverket
var ferdig til å le-

vere strøm da Hydro var ferdig til å
ta imot den. Men skadene fra krigstiden var dessverre
undervurdert.
og
mange av dem ble først oppdaget da
aggregatene var komplettert
og kun-

ne prøvekjøres. Men da var det sent,
og Hydro var hard i sin kritikk mot
Statskraftverkene.
Statsråd
Lars
Evensen måtte en gang minne Hydros tekniske
direktør
om at slik kritikk var lite konstruktiv.

Fabrikk og kraftverk var siamesiske tvillinger
på en elektrisk «øy»
Det

var

i

grunnen

unaturlig

og

upraktisk at de hadde hver sin eier.
men det hadde historiske og ideologiske årsaker. Med samme eier ville
det vært bedre koordinering og færre
uoverensstemmelser.
Imidlertid
var
det utenkelig å selge et statlig kraftverk til private.
Fabrikken

ble satt i drift

i 1949 og

var da en produsent av den kraftintensive ammoniakken,
som er et
halvfabrikata. Den ble sendt til Herøya i tankskip. Til Herøya fikk Hydro ekstra statskraft for å kunne foredle ammoniakken.
Tenk om man hadde hatt en krystallkule
i 1947! Da ville man ha sett
at i løpet av få år ble aluminium
et
norsk satsingsområde,
videre at Haber-Bosch-prosessen
ble utkonkurrert. BAGO/Alean
ville
kanskje
ha

klamret seg fast i Glomfjord, og Hydro hadde aldri kommet, i hvert fall
ikke
som
kunstgjødselfabrikant.
Men kanskje Hydro med tiden hadde kjøpt aluminiumverket,
akkurat
som andre utenlandske
aluminium-

verk er blitt hjemkjøpt.

llfüfllflfllI'5[EI'I{IIiIl_l]
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I fjor høst
plass

var

ved

en ny transformator

stasjonen

var

på

på Minnesund

i

Eidsvoll.
Med denne
transformatoren,
som har vært i drift fra oktober. er kapasiteten

66 kV-siden

på

ne-stasjonen

tre-doblet.

er et knutepunkt

Min-

for kraft-

forsyningen
i nord-østre
del av Østlands-omrâdet.
- På denne rnâten har vi
fått en vesentlig
sikrere og mer stabil
forsyningssituasjon,

Karl

sier

Haakonsen.

er levert

med sin ytelse
de store

på 200 MVA med

enheter

i det

norske

net-

tet.

stasjonsleder

Transformatoren

av Siemens,

hører
blant

veier

236

som
tonn,

Tekst

og

og foto:

Tor

Cederkvist
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I . 14 (lager var transporten
under veis
Krappe
.svirz >er, jel'/zbazIezmderganger
ogfje/lskjwringer
etappen på flatlandet
rnellont Lillestront
og Mittnesutzd

spesiallaget

ro

se tg

varf'r_2rscrr
nzåttejoregå

stasjon.

med list og lempe - selv dettforholaksvi.s
ktlrante
nattersttd.
og med en fart av bare 30 km/ time.

.siste-

l
_;

s

' ‘ ‘y%€V.‘:VV’
.

. ,~.

2. F Ør transformatoreti
sport. ma ”tnnpaktnngett”

,-.
ov.

t" E

kanjlvttes
fra jernbane
- ó stalvanget'
(gm)

til veitransom hver veier

" ,..

-. 'i

~~.. t

3. Med tvkke wirer festet til tt'atts/orniatorett, kan Statkraffs
spesialbilet' i .sneglefart trekke tt'ansfortttatorett ned pa bakken.

10-20 tonn - loftes vekk med kraftige rnobilkraner.
fr..

k

l

l
s

4. Mobilkrana løfter et nytt sett .stdlvattger (røde) tilpasset biltransport - på plass.

5. Lu)Iclex'€i5e/n‘ipa.sjjz'n/1(1)‘også flintensjjotter.
En 4-akslet

treklflvrgtz

med 14 lzjttl. cettetfitlgt

av en lasteivrgti

med 10 akslitiger og 80 11/11]
skal trekke lasten.
,.
A.
n

6. En ny 94-l1j11/in_g- som skyver i revers - er

plass i ntotsatt

ende.

i vold.

Prosesjottett

er klar til å gi .seg landeveien

7. Ti timer etter at operasjonen .startet er transporten ute på
Eó - til glecie for Statkraft og Siemens - til lettere irritasjon
forandre
travle bilister i .sommerkTe/dett ved A/I_j(z)s(1's
bredd.
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og foto:

Rolf].

Statkrafts

ledningsmontører

pet

høsten

av

«Montørprøve

mast,

Aune

har i lø-

avlagt

fagprøven

for elverksmontører

i

gr. B». Prøven var avslutningen
på
et kurs som startet i januar 1989.
Kurset startet med fem måneder på
skolebenken.
Deretter var montørene utplassert

på et lokalt

everk

for å

få praksis i lavspentarbeid.
Den avsluttende
prøven ble avlagt
ved Statkrafts
opplæringssenter
på
Melhus. Prøven ble gjennomført ved
at montørene,
12 stykker
ialt, kom i
puljer på fire. Den første puljen
kom
den 19. september,
pulje to den 27.

september,
mens den siste
ankom den 6. november.
Hver

pulje

ger. Første
montering

var

puljen
i 10 da-

i aktivitet

del av prøven gikk ut pa
av en 132 kV fagverks-

Det nye tiåret

begynte

på en nokså

uvant
måte for oss ved Glomfjordverkene.
Allerede
på vår første ar-

beidsdag

var vi alle samlet

ne dagen i oppgave
å sette opp
tøy, bendsle
en isolator
med

er lokale utvalg
for driftsledelsen

organisasjonene
ne i full gang

ute i driftsområdemed å utrede
forskjel-

lige spørsmål

og problemstillinger

som angår
egne driftsområder.
ved Glomfjord-verkene
arbeides
for fulle mugger.
at det

me frem

arbeidsutvalget
skal

være

til betydelige

holdsvis
greit.
Prøvestykkene

mulig

forutå kom-

Tarjei

Hovet

gjør klor

en toppbendsling.

bare

de fem

hovedgrup-

pene:

ülumfurd
varene
kale

Av Alfred

Andreassen

arbeidsutvalg

søkt

1. Nåværende

arbeidsoppgaver/

ny bemanningsplan

2. Nåværende
bemanningsplan/
nye arbeidsoppgaver
3. Planlegging/jobbutførelse

4. Tilgrensende
5. Lyse ideer

arbeidsoppgaver

Etter planen skulle drøftingene
avdelingsvis
være avsluttet
til lunsj,
men det ble arbeidet
så godt i gruppene at sluttstrek
for derme sekven-

samarbeid

med alle tilsatte.

sen ble forlenget

På
denne
driftsbestyrer

Deretter
ble resultatene
drøftet i to
store grupper.
Et viktig emne her var
samarbeidsforhold
mellom
avdelin-

bakgrunn
innkalte
Thorleif
jenssen
til en

«Idé-dugnad».
Hensikten er at vi alle skulle være med på å utarbeide
forslag til tiltak som skal gi rasjonaliseringsgevinster.
Etter

at vi i plenum

problemstillinger
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verkside-

arbeidsoppgaver!

rasjonalise-

har det lo-

l

ble av prøvenemn-

Bare så synd
at
sagt opp på grunn

med
og

Her
det

el-

da grundig gjennomgått
og karaktersatt. Nå i ettertid har vi fått greie på
at alle kandidatene
har bestått og er
elverksmontører
gr. B.

ringsgevinster.
Driftsområdene
har ved denne
utredningen
fått lov til å være med på
å kartlegge
tiltak som skal gjøre oss i
stand til å utføre
vårt arbeid
bedre
Ved Glomfjord-verkene

av

bendsel
og toppbendsel.
Preparere
en kabelavslutning
sto også på programmet. Til slutt måtte kandidatene
inn i klasserommet
og stille seg til
hogg for prøvenemnda.
Oppholdet
der inne varte i cirka halvannen
time, men kandidatene
var på forhånd godt forberedt så det gikk for-

til «Idé-

Som kjent
representanter

setter

og bendsling

verksmontører
gr. B i Sør-Trøndelag
var til stede. Hver montør fikk den-

dugnad».
Bakgrunnen
for dette tiltaket er Fase Z-utredningen
om driftsområdestrukturen.
Hensikten
med
en slik «Idé-dugnad»
var å komme
frem til tiltak
som skal gi rasjonaliseringsgevinster
ved vårt driftsområde.

Det sentrale

oppstrekking

en fase. Videre
en praktisk/teoretisk
prøve
hvor
prøvenemnda
for

dette

nye

hadde

tiltaket,

ble

gene.
En konklusjon
kan nokså omgående trekkes,
nemlig at vår driftsbesty-

en

rer

for

som

fått

om bakgrunnen
vi inndelt

i

med to timer.

var

storfornøyd

ble

gjort

med

under

arbeidet

«Ide-dugna-

den», og dette ble fremlagt

for Fase

grupper avdelingsvis.
Jenssen hadde på forhånd

utarbei-

beidsstokken

det

sentrale

ne er godt forberedt
til å «stå på» i
denne
utviklingsprosessen
som vi
alle er involvert.

arbeidsoppgaver

res skriftlig

med

som skulle

fra hver

2-utvalget.

besva-

av gruppene.

Dette

ved

innebærer

at

ar-

Glomfjord-verke-

iririniaisjoiriisog

ttiattiitateiittitiiåa
lnformasjonsstrømmen
[og
debatten?] i Statkraft
ser ut til å ha skutt

fart i det siste.
stadig

Fossekallen

økende

antall

«Fax for folket»

har

et

leserinnlegg.

er et glimrende

til-

tak som gir oss aktuell
informasjon
raskt,
og administrerende
direktør
skal ha honnør
for
ha gitt oss en
rekke grundige
og oppriktige
analy-

ser av bedriftens
sjon.
vært

Ikke minst
avgjørende

ro i bedriften

turbulente

situa-

det siste har sikkert
for at det er såpass

som det vel tross alt er

i en tid da vi må belage oss pa omstillinger.
Likevel,
hvordan
står det egentlig
til med grasrota?
]eg skal ikke snakke for andre enn oss i «hovedbølet»
i M29, men det burde vel anga ogsa
både ledelsen
i S37 og vare «ytre»

tjenestesteder.

jeg tror jeg har en del

med meg når jeg sier
en informasjonskultur

at vi mangler
på grunnpla-

net hos oss. Det jeg først og fremst
savner,
er en langt mer aktiv og levende
informasjon
og debatt
om interne forhold
og «dagligliv»
i bedriften Statkraft.
en debatt
som ikke er
ment for utbasuiiering
til all xferdeii.

l Stall allt
Formelt sett er det kanskje tjenestemannsorganisasjonene
som skal
ivareta en del av dette. Personlig har

trykksak
på glanset
papir, men være
i et enkelt format
uten store krav til

jeg til gode å oppleve
innspill
i forbindelse

Fossekallen
trenger
vi fortsatt
til å
være vårt ansikt
mot omverdenen.
Den skal selvsagt
også reflektere
vårt
«indre
liv», men det er ikke der vi
skal blottlegge
våre interne
diskusjoner, uenigheter
og dagligdagse
problemer.
Vi er ialt om lag 2 400 mennesker
totalt i bedriften.
hvorav
cirka 430
ved
hovedadministrasjonen.
Alle
disse
menneskene
representerer
i
seg selv en ressurs
som er i stand til
å tilføre bedriften
impulser.
Den debatten
som nå foregår
i korridorene
og over lunsjen
finnes
det foreløpig
små muligheter
for å bringe videre.

saker for oss tilsatte.

spørsmål
om
med aktuelle

og annen

masjon
er ytterst sporadisk.
Vi deltar i mange
nasjonale

inforog in-

ternasjonale
komiteer
og konferanser. Inntrykket av «selskapsklubber»
fester seg når vi ikke er flinkere til a
bringe videre til våre kolleger det vi
selv lærer og opplever når vi er ute.
Hva vet de fleste av oss om Statkrafts
egne
bidrag
hjemme
og ute?

til

fagmiljøene

Et husorgan er vanlig i mange bedrifter og statsetater
som er langt
mindre enn vår. Her kunne vi hatt
en levende debatt og grundigere
informasjon om vårt eget dagligliv. Det
burde også være et organ for både
AMU
nene.

typografi

og formuleringsevne.

og tjenestemannsorganisasjoDet må ikke være noen «flott»

men som kan ta vare
og utvikle.
vår lokale bedriftskultur.
Til tross for gode intensjoner
kan
ikke Fossekallen
ta vare på de samme funksjonene
som et internt
husorgan.
Det er mange
eksenipler
pé
Viktige funksjoner
et slikt organ ville
fylle. Hva med litt utfyllende
stoff
om det nye telefonog adgangskortsystemet
vi har fatt. Hvem
kan na

fortelle

meg hvilke

adgang

til. hvilke

funksjoner

vi har

vi kan få og hvilke

vi ikke kan få på vare kontortelefoner?
Det foregår visstnok
om adgangsregulering

forhandlinger
til M29. hvil-

ken tilgang ønsker du og jeg til vart
eget kontor?
Viktige saker kommer opp i AMU.
En måned
eller senere
så kommer
det et referat
som ofte Inå bli kryptisk. Hva med litt bakgrunnstoff
eller
«oppsøkende
journali-

stikk» i forbindelse
med
saker som berører mange av oss?
FOSSEKALLEN
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med OED, 28. septernber
I forståelse
det et organisasjons1988, nedsettes
i

endringer

eventuelle

dat å vurdere

med man-

Statkraft

innenfor

utvalg

organisasjonsbedriftens nåværende
rned utstruktur. Fase 1 kuliminerte
givelse av rapport og pressekonfe1989.

sommeren

ranse

uteble ikke med reReaksjonene
sultat at mandatet endret karakter til
innenfor naå gjelde rasjonaliseririg
værende driftsområdestruktur.
1989
av oktober
I begynnelsen
nedfelles mandatet for videre arbeid
Frist for
med driftsområdestruktiir.
settes til
av nøkkeltall
innlevering
27.

1989.

november

Alle

rapporter

skal være innlefra driftsområdene
veret innen 1. februar 1990. Altså en
på fem rnårierler.
arbeidsperiode
dette

en

Sammenligner

tempoet

framdrift ved innmed eksempelvis
far
føring av personaldatasysteiiiet
en gåsehud, der betegnelse rokjoriiig
virkelig kommer til sin rette.
har hittil holdt en
Driftsområdene
lav og lojal

profil,

og fulgt

oppford-

av nøkkelringene om utarbeidelse
av tidsfrister.
tall og overholdelse
Produktivitetstall/produktivitetsiirmed basis i kartlegdeks utarbeidet
gingsfasen, gir et rimelig godt grunnfor

lag

å

rasjonaliseringsge-

måle

vinst på lengre sikt [3-10 år). Men er
for iverksettelse
dette tilstrekkelig
i de enkelte
av rasjonaliseringstiltak
driftsområdene.
Nei! — mener

følgende
— Hva

ut fra

undertegnede.

betraktninger:
sier

om

nøkkeltallene

«god-

heten» til det enkelte driftsområdet. lngen ting. Vel nok kan en
stille

for
hverandre
men der stopper
derfor nåværende
en

opp

driftsområdene

felles

mot

sainrneriligriirig.
også utbyttet. La
nøkkeltall være
målepara-

og framtidig

meter for driftsområdene.
— Driftsområdene

ina

gis anledning

til å splitte opp dagens nøkkeltall
på en slik måte at disse danner
av rasjonabasis for iverksettelse
oppsplitLa denne
liseringstiltak.
18
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karakterp
tingen få en individuell
kompavhengig av driftsomradets
leksitet. Med dette. utgangspiinkrustet

være

tet vil driftsområdene

kvali-

og å iverksette

til å vurdere

på rik-

fiserte rasjonalseringstiltak
tig sted.

er det i for stor grad fo-

I mandatet

på bernanningsreduksjon
kusert
som det størsog dette framstilles
Det
te rasjonaliseringspotensiale.

kan for så vidt være riktig, men la
rnuliglieteii
ikke dette overskyigge
andre rasjonalitil også å vurdere

seringspoterisialer.
Driftsområdene

neste

som

skal

organien optimal
foreslå
etappe
fritt
pa
og bemanning.
sering
beDette er å foregripe
grunnlag.
dette skal følDersom
givenheten.
være. jeg tror.
ges, vil grunnlaget

og jeg ønsker.
jeg håper
spørsmål er hvilke kvaliteter
ger

La

i dette.

det

med

har

hvem

beid,

kunnskap
til

punkt
strukturen.

ut

over

at foreslått
dokumentere
gir ønskede resultat.
i mandatet

for en mer
med arbeidsgruppen
kartleggingsmodell.
detaljert
omog vurderinger
Nøkkeltall

tids-

kelte driftsområdene.
4. Ut fra arbeidet i pkt. 1-3 er det
vurdeå påbegynne
realistisk

av-

struktur

gir oss for sa vidt

eventuelle
om
ringer
andre
ningsreduksjoner.

retningslinjer

for vi-

bemanrasjona-

og angi perspektiliseringstiltak
ver på tiltak.
bør fa en diffe5. Driftsområdene
rensiert fordeling av våre felles-

omtil å kartlegge
muligheter
Dette er
faktorer.
kringliggende
dog for vage

ak-

bidra

og andre

konsulenten

driftsområdet.
tivt i det enkelte
inutarbeider
3. Driftsområdene
i samrad
nøkkeltall
dividuelle

rasjonaliserpotensielle
kring
i de enevalueres
ingsområder

bemanningsnaturlig

definisjon/
må få en klarere
drift, hvor
på hva er rasjonell
sidriftsområdet
det enkelte
og svake sider. Her ma
sterke

ar-

for de
pensjonering.
ved
gang
tiår. Og [dette er like
kommende
og
kan kvantifisere
hvem
viktig]

Pkt.4

og framdrift.
2. En
mål
har
ne

tilstrekkelig

på det riaværeiide.
å vurdere

1. Driftsbestyrerne/ressurspersoner
ramfor å drøfte generelle
samles
i daog realisme
mebetingelser
pa innhold
basert
gens opplegg,

spørre.

meg

foreslår

betraktninger
følgende:

Ut fra disse
undertegnede

Mitt
lig-

forutgående

i det

basis

.Jå/i

kostnader,
tjenester.

ut fra reel

av

forbruk

dere arbeid, og med iiaværende
til
tidsfrister har en få muligheter

framdrift er baDersom nåværende
sert på utsagn om at arbeidet likevel

analyser.
å foreta kvalitative
er
opp,
nå legges
Slik arbeidet
som bestemmer
det framdriften
på det arbeid
og kvantitet
kvalitet

gjøres

La
som utføres i driftsområdene.
ikke dette bli et hastverksarbeid
som ingen er tjent med.

ved

fristens

utløp,

må

dette

avvises. Dette tas langt alvorligere,
der godt resultat er avhengig av et
grundig

forarbeid.

Håkjøring
ta!

ender

som oftest i grafIan Iohansen
Alta-verkene

flälfjuriny
EIIEI'«null!null»

llllllüflllllllllfl?
Under

denne

overskrift

i Fossekal-

len nr. 11/89, gjør Edvard
driftsområdet.
Svarene
inviteres
driftsområdet
til å gi selv.
Nøkkeltallene
slik de framstår
i
dag,
er neppe
den
endelige
løsningen.
Før en når dit, må det herske enighet
i hele organisasjonen
om

Kommentar
fra
arbeidsutvalget
Vi har forelagt
Ian Iohansens
innlegg
for arbeidsutvalget
for
fase 2. På utvalgets
vegne har

Tron Engebrethsen
følgende kommentar.

sendt

hvilket sett en bør bruke, en må ha
hatt et par års innkjøringstid.
Konto-

oss

systemet
strering

og andre
former
for regimå være tilpasset
nøkkeltal-

lene.
Utarbeiding

av nøkkeltall

en trinnvis
gets
Ian Iohansen
og flere
med
ham,
mener
tydeligvis
at samtlige
i arbeidsgruppen
for fase 2 burde
være
ilagt forenklet
forelegg
med subsidiært tre års eksklusjon.
Vi er enige

i at tempoet

er høyt,

driftsområdene

om

Vi er oppriktig

overrasket

velvilje

en

og entusiasme

og at vi ber
stor

innsats.

over den

vi møter.

vi er glade for den Statkraftsand

og

ar-

beidet utføres
med.
De spørsmål
som Ian Iohaiiseii
reiser, er sentrale
og fortjener
svar.
Spesielt
er
det
problematikken
rundt nøkkeltall
og rasjonaliseriiigspotensialet

som

trenger

en

iiazrniere

presisering.
Hovedhensikten
med nøkkeltallene er, som Ian Iohansen
helt riktig
påpeker.
å etablere
en felles og framtidig måleparameter
for driftsomradene.
De skal være
et uttrykk
for
driftsområdenes
produktivitet.
Det
er trenden,
når hensynet
er tatt til
flere ytre parametre,
som
virkelig
sier noe om driftsområdets
produktivitetsutvikling.
Ved siden av dette har iiøkkeltallene andre
anvendelser.
De kan anvendes
av ledelsen
for styring
av

virksomheten

gjennom

et sett måltall,

ulike

til driftsområde,

etablering

av

fra driftsområde

som nøkkeltallene

skal bevege seg mot
Dette er en modell

for enheten

til

selve å sette rammene
og strategien
til å nå målet.
Altså en endring
fra
dagens
rammestyring.
De kan videre
brukes
til en direkte sammenligning
driftsområdene

imellom.

Dette krever

dog en forfi-

ning og bearbeiding
av
ne for driftsdivisjonen
som er tilfellet
i dag.
Arbeidsutvalget
i Fase
uten bruke
forskjellene
driftsområdene
imellom
re kritiske
spørsmål
til

opprinnelige

nøkkeltalleutover
det

2 vil dessi nøkkeltall
til å generedet enkelte

har vært

Arbeidsutval-

forslag

til nøkkel-

tall fra oktober 1989 er omarbeidet
flere ganger. Denne prosessen
har
vært

som

vi

dessverre

forutsa,

medført

men

det

har

en del merarbeid

for driftsområdene.
år var det endelige

Først 5. januar i
utkastet
til nøk-

keltall fra arbeidsutvalget
ferdig. Det
har vært nedlagt mye arbeid og tenkearbeid
i dette.
Det må imidlertid
understrekes
at vi ikke har forlangt
at driftsområdene
skal
utarbeide
nøkkeltall
for sin virksomhet.
men
derimot
gi oss tallgrunnlag
fra revi-

dert

for 1989, primærpro-

budsjett

sessen

og utførte

årsverk

siste

hele

ar.
Når det gjelder

tensialet
datet

er det helt klart utfra man-

gitt ved

ken

styrevedtak

for øvrig,

at det

og styresa-

er de totale

driftsutgifter
som
skal
behandles.
Arbeidsgruppen
for Fase 2 skal søke
å finne fram til (len løsningen
som
totalt sett gir de laveste driftsutgifte-

ne under hensyntaken
til opprettholdelse
av tilstrekkelig
leveringssikkerhet og bibeholdelse
av anleggenes

realverdi.

Når det gjelder

klargjøring

mål, strategier
for
ring av kvaliteten

en

nå disse, vurdei en framtidig
or-

ledere på
skal ha

til. De skal ha dette

naturlig

del

av

sine

som

gjøremål.

Kompetansen
nes blant

til å utføre dette findriftsdivisjonens
godt

1 200 ansatte,
og gjennomføre
nifestert
seg

og viljen til å klargjøre
dette har tydelig
mai dagens
organisasjon.

Fase 2 er en del av denne prosessen.
og arbeidsgruppens
mandat er å påpeke ett av flere mulige framtidige
delmål for driftsdirektøren
og antyde nødvendige
beslutninger
og strategier

for å nå dette.
Tron

når

vi skal bygge ut mer kratt. Han vedstår seg til og med
kedsprofet.
Sterkt!

at han

Når markedsprofetene
varme om markedets
det imidlertid
grunn

vakt. Markedet

er mar-

snakker

seg

velsignelser,
til å være

er
på

må nemlig

ikke regu-

leres,
det forstyrrer
markedskreftenes magiske
makt.
Alle selgere
og
kjøpere
skal fritt kunne
handle
i alle
markeder,

spotmarked

som

kont-

raktsmarked.
Prisene
regulerer
seg
selv, slik at spotmarkedspris
blir lik

utbyggingspris

når alle markeder

er i

balanse.
På dette stadium
har markedsprofeten
fått luft under vingene.
At han samtidig
har mistet
bakkekontakten,
har han ikke tid til å be-

kymre

seg for.

Lauen
tror at markedsprisen
vil
stige
opp
mot
utbyggingskostnad,
35-40 øre/kWh,
bare vi slutter å bygge ut. Han overser
suverent
det faktum at vi er en del av det nordiske
kraftsystem
der vi har visse forpliktelser.
Alle land skal ha effekt og energidektning;
— under
denne forutsetning
handles
det kraft etter brenselskostnader
i
varmekraftverk.
Dette
innebærer
at spotmarkedsprisen
praktisk
talt
aldri vil overstige
20 øre/kWh,
og

i middel

Engebrethsen

ligge på 10-15 øre/kWh

med dagens
brenselspriser
og avgiftsbestemmelser.
— produsentenes
fortjeneste
er regulert, ingen skal kunne
sko seg på

andres

av våre

ganisasjon og etteranalyse
av resultatene, er dette helt klare lederopp-

et forhold

Han

-

rasjonaliseringspo-

gaver. Det er spørsmål
som
ethvert nivå i organisasjonen

og helst matche.
med iiialstyfriiig

og stor grad av frihet

prosess.

Lauen seg

sine tanker
om kraftutbygging.
vil ha mindre
simuleringsmodeller
og mer marked
for å bestemme

Det som

bekostning.
er sagt foran,

vil gjelde

om Norge er importør

selv

av kraft et år.

Det vil imidlertid
ikke gjelde
dersom vi ikke har egendekning.
Og her
er vi ved det vanskelige
punkt.
Så
lenge
vi har
egendekiiing
får vi

handle
kedet
nal.

billig, og prisene
vil ikke

Dersom

gi noe

vi blir

på spotmar-

utbyggingssig-

underdekket,

vil

vi oppleve
en diskontinuitet
som fører prisene
opp til utbyggingspriser
eller høyere.
Så snart
vi igjen har
dekning,
vil prisene
«hoppe
ned
igjen». Det blir dermed
trusselen
om
høy pris som blir utbyggingskrite-

rium, ikke den høye pris i seg selv.
For å finne ut når vi skal bygge ut,
må vi derfor
ty til de modeller
Lauen misliker
så sterkt. Vi kari ikke
stole på «markedet»
Vi må også obFOSSEKALLEN
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servere et konstant
lav spotmarkedsprise
på langsiktige
stilles

sen.

spotmarkedspri-

initieres

pris,

ikke

av

markedet.

meg

Forbru-

kerne bør stilles overfor

en pris med

to

ene

komponenter.

Den

kompo-

og må fastlegges
vurderinger.

Min konklusjon

kan

i et fritt
gjøre

samspillet

mye

mellom

spotmarkedspris

me.

og

marked

leres

adgang

at en avgift

forbruk

ging eller

det

spot-

må regu-

avspeiler

innebærer

ikke.

i

til

og korttidsmarked

slik

økt

leve med

aldri blir de sain-

Forbrukerens

marked

Korttids-

om

kraftutbygog spotmar-

kedets hovedoppgave
vil imidlertid
være å styrke fleksibelt forbruk i takt
med

energitilgangen

i vannkraftsys-

sterkt
siste

antar

at markedsprofetene

uenig
ord

ikke inngår

de

spørre

avtaler

Du får
Halvor

Midtveit

fornya

hvorfor

om

Midtveit
kraftverk

9. januar

1990.

innlegg
Freilem,

fram
som

svar

stiller

systemet blir overutbygget.
og markedet kan sørge for optimale
forer noen

et betimelig

ikke

er

fulgt

opp.

Adm.dir.
Gunnar
Vatten
svarer
i
neste nummer
av Fossekallen.
Mange
henvendelser
blir besvart

daglig.

Vi har

or-

Sletten

også før gitt

svar
om ovennevnte
ingen unnskyldning

mange

sak.
Det er
for at Midtveits
Dankert
Freilem
Informasjonssjef

Arbeidsdelinga
mellom Statkraft
Samkjøringen
Ei tid har eg freista

å følgje

Får eg svar?
Fylgjande

brev

vart sendt

19. august:

di mindre
usemja.
Felles

Statkraft
v/adm.dir.

med i

Vatten

og sikkert

ein veit om grunnlaget
for mange

dei overser
Gunnar

bastant

synest

om spørsmålet.
I St.prp.
nr. 57/1984-85
seier
tinget m.a.:
«Statskraftverkenes
praktiske

lem. «Statkraft støtter Høyres friere
kraftmarknad
-» og så vidare, seier

-

informasjonssjefen.
Er det så å forstå at styret i Statkraft
uttaler
seg til

utspill frå politiske partier? Eller er
det informasjonssjefen
som uttaler
seg?
vera

oppfattast

enn

at det gamle

20
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også

måte
gjel-

Stor-

til være:

å planlegge,
prosjektere,
drive landets
primære
å selge/kjøpe

kraft

andre kraftselskap

bygge og
høyspent-

-

engros

var
at

oppgåvene
måtte
enn Statkraft.

til/av

og kraftkreveri-

de industri
og forestå
all eksport
og import
av kraft.
å ivareta
landets
interesser
innen
kraftutbygging,
produksjon
og

høyringsin-

dei

nasjonale

tilleggjast

andre

Les ein proposisjonen
i samanheng ser ein at Stortinget
ikkje har
teke Samkjøringen
sin merknad
på
dette punktet
til følgje.

Eg finn grunn
har

til å presisere:

overprøvd

Stor-

Samkjøringen

sin merknad og tillagt Statkraft eit
overordna
nasjonalt
ansvar.
I og
med

Stortinget

formuleringa

si

overprøving

gåvene,

får

i proposisjonen

ekstra

tyngde.
I staden
for sjølv å byggje
apparat
for å ta seg av nokre

har Statkraft

medlem

i

opp eit
av opp-

valt å gå inn

Samkjøringen

gjennom

medlemskapet

kjøringen

ta seg av desse

for

lata

Sam-

oppgåvene.

Så vidt eg veit har Stortinget aldri
sagt noko som helst om Samkjøringen, langt mindre tillagt organisasjonen arbeidsoppgåver.
Når no Samkjøringen

seg å kontrollere
systemet

tek

mål

det nasjonale

er det

å snu

ting

av

kraft-

på hovu-

det.
For å nytte meg av anleggsterminologien: Samkjøringen
tek mål av
seg å verta «byggherren»
og ikkje
som no «entreprenør»
for Statkraft
og dermed dei andre kraftselskapa.
Eg har vondt for å tru at ambisjonsnivået til nokre få er nok til å få
Departement
og Storting til å endre
nasjonal

niålset-

Olav

Molvær

Ingen sær(e)rettigheter
- bare fordeler
Kjære

Morten

Sando

Nå er det visst på
får ferdig sin nye,
viser alle hyttene
ponerer til utleie
alle våre

tide at Hyttetunet
fine brosjyre som
NVE/Statkraft
disfor sine ansatte og

pensjonister.

Det er ikke bare den såkalte «direktør-hytta»
ved Pålsbufjorden
som
er attraktiv å leie, slik du antagelig
tror,

ar-

nett.

-

Hvis det ikkje er styret, må det
informasjonssjefen.
Det kan då

vanskeleg

at

har sagt

Kven bestemmer
i Statkraft.
Eg visar til pressemelding
Itaugust
frå informasjonssjef
Dankert
Frei-

beidsoppgaver

for

å vera

kva Stortinget

som
m.a.

llng-

Innan kraftforsyninga
har dei fleste meiningar
om dette, diverre tilmeir

uttalte

ei grunnleggjande

og

den debatten
som foregår
mellom
Samkjøringen
og Statkraft
iiar (let
gjeld arbeidsdelinga
dei i mellom.

synelatande

stans

som

vi

diske land som fjerner
kravet om at
hver part skal ha egendekning.
Med
slike avtaler
kan man unngå at total-

Torbjørn

von

spørsmål.
Informasjonssjefen
beklager at det muntlige
løftet om et raskt

skriftlig

tetsforsyning»

tinget

svar!

er

med øvrige nor-

hold. Markedsprofetene
dentlige
kverulanter.

i Statkraft?

Halvor
Haukelid/Kjela

med meg. For å få det

vil

heller

brev er blitt liggende.

temet.

jeg

og

Vi har lagt Midtveits
for informasjonssjef
svarar
slik:

for

vil vi
kraft-

pris

det

ledelse

helsing

svar

produk-

Vi må imidlertid

langsiktige

Med

Her

sjon og forbruk.
I den forstand
kunne
få et bedre fungerende
at

Hvis

mar-

kontrakter.

kraftforsyningen

marked.

i desember.

blir at produsent

kan møtes

ked for langsiktige
å bedre

sjølv om informadette når han ringte

me ein einhetlig

ut fra

i det
internasjonale
vedrørende
elektrisi-

Samkjøringen
noko

ikkje no vert svara, får eg og andre
tilsette
som reagerar
på pressemeldinga ta det til etterretning.
Men det
gjev grunn til eit nytt spørsmål:
Har

nent skal avspeile om vi er i et vått
eller tørt år, og vil tilsvare spotmarkedsprisen.
Den andre komponent
skal avspeile om øket forbruk initie-

overføring
samarbeide

som her er vist

ikkje motteke

svar frå adm.dir.
sjonssjefen
lova

at vi ob-

rentent

på?

Eg har hittil

en høy pris i spotmarkedet.

må vi «regulere»

og forbruker

er fylt av,
med».
Er me

over

døme

utbygging

rer utbygging
systemmessige

kjeften

med slik informasjon

om høy

serverer

her:«Det hjarta

kan ikke uten probleoverfor

Siden

trusselen

der
ner

kontrakter.

Forbrukerne
mer

avvik mellom en
og en høy pris

selv

om

Hyttestyret

dessverre

ikke
disponerer
denne
til utleie.
Hele fem flotte
hytter
og tre feriehjem, hvorav
særlig
det ene er nytt
og lekkert
— Vamark,
kan du velge
blant.

Finner

nr. 2

du frem Fossekallen

og 3 forrige året, vil
litt om tilbudet
som

du kunne
Hyttestyret

lese
er

glad for å tilby alle. også deg.
For Hyttestyret

Haldis

Zeiner

disku-

blir

anleggsmessige,

spesielt

fra

Reisebrev

ting av mer konst-

tert. Også andre

som for ekkarakter,
ruksjonsmessig
injipå armering,
forandring
sempel
og sammenbetongkvalitet
sering,
tas opp.
setning,
til
er jeg blitt innkalt
Tre ganger

KINK

i Nanhovedkontor
kraftselskapets
ning som ligger ca. 25 mil fra kraftog
for å delta i orientering
anlegget,
prosjekter,
andre
om
diskusjoner

blant annet Longtan. 16 mil lengre
[Den røde elv) og
opp i Hungshui
cirka 50 mil lengre nedChonchou
utbygginger

store

er

Det

strøms.

inn

leveret

blir

forprosjektene

sentralmyndightene.
Vi har også, tilsammen
et

å se litt på
trykksanlegget,

15 mil syd for Yantan.

er det

[tillegg

som kineserne ønsker vi skal hjelpe
dem med. Om Norge skal engasjere
seg i noe

Anleggsdivisjoiteii.

Moe.

Oddvar

sommer

overtok

jobben

som

(jonstructioii

Manager
i
lør
av

jeg har nå snart vært her nede i fem
måneder og hverdagen er jo kommet
for oss
litt etter hvert. Arbeidstida
begynner kl 0730. Det er pause mellom kl 1200 og 1430, og vi arbeider
igjen til kl 1800.
Det er mye å gjøre og tiden streksju
ker ikke til, selv om vi arbeider
er jeg ute pa
i uka. Normalt
dager

anlegget
ring

dag for registre-

hver annen

av fremdrift

og generell

status.

dagene

fremover

Nå jobber

sjektet
fritida.

Da

Shan

Ming

be-

ikke

er enda

med

pro-

nærmest

på

vi litt

Det er et enormt vannkraftpotenplaner
siale her borte, og kinesernes

sist

ved Yantan-tiiilcrggeèt
Ammerud
Sven
etter
et reisebrev
Fossekallen
Kino. Moe seridte
for :trange
er av interesse
jul som sikkert
våre lesere.

av dette,

stemt.

store.

fremover

er

grammet

står

Anbudsåpningen
oktober. Tyske,
lienske
andre,

firmaer
gitt inn

MV].

(3 000

fant sted
amerikanske
liadde
tilbud.

pro-

på

Nærmest

nå Ertan

blant

den 25.
og itaen

teoretiske

som står
tater disse frembringer
sentralt. Navnet bjørnejakt skal være
av professor Faanes
en oppfinnelse
på de eneved NTH og henspiller
stående
kommer

Årets møte var særlig viet samkjøHer i
ring av gass- og vannkraft.
Glomfjord er vi ikke helt orienterte

og forsyningstjenesten
hva terreng
angikk.
sa rett ut at de så fram til
jegerne
slaav samme
en repitisjonsøvelse
get.

del

Vi har også vært på en befaring til
Longtan. Prosjektet har vært oppe til
i desember.
i ministeriet
vurdering
i en komer interessert
Kineserne
fra vår side når det gjelder
mentar
er
Prosjektet
underjordsarbeidene.
stort. 9 x 600 = 5 400 MV, 16-18
fyldamtyper,
TVh. Tre forskjellige
massiv
med frontaltetning,
lingsdam

betongdam

og buedam.

med
i samarbeid
Dette
konsulenter.
kanadiske

er vurdert.
franske

og

Helikoptersamarbeid
under vanskelige
ledningssektoren
forhold,
og topografiske
klimatiske

ledelsen

der

med

en en rekke

prosjekt-

forhold,

selvfølgelig

er det et stort utvalg,
ikke

akkurat

ting vi er vant til hjemmefra.
Godt

nytt

år til dere

alle!

de

Service

Helikopter

av

under

(HSK)

en

mar-

Tjenestene

men

konsern

A/S inngått

Service

og Helikopter

Statkraft

(LT),

A/S

har Lufttransport

som
for stasjonen
produksjonsplan
snart kommer inn i en kritisk fase.

særlig i byene,

kraft-

innenfor

primært

i utlandet,

intensjonsavtale.

med TV og ellers det
lig innredet
meste vi har behov for. Alle utenlandske TV-filmer er dubbet dess-

vår ekspertise

I et forsøk på å utnytte

ikke så mye av
så vi forstår
verre,
det.
her får vi
rundt
På markedene
kjøpt det meste av mat, klær, drikkevarer og utstyr for øvrig. I butikkene,

på møter

Andreassen

Alfred

Group
og Advisery
Verdensbanken
i
hovedkontor
(AGN]s
of Norway
Oslo.
om å begynne
Vi har også planer
uke-termin/
detaljert
en mer
med

Vi er ofte

både

ideele

var henimot

forholdene

ENERGETICS».
Forretningsideen

oppda-

men jegerfor at jakt-

av jakten,
om resultatene
uttrykk
ne ga et unisont

japaneengelskmenn,
amerikanere,
og vi to nordmennene
re, østerrikere
da.
til disposisjon
jeg har en leilighet
Den er koseover kontoret.
i etasjen

med

møtene

disse

resultater
frem til.

hovedteringen av den databaserte
ikke mindtidsplan som inneholder
Plantrac
re enn 700-800 aktiviteter.
som vi benytter. er et ganske kraftig
av
Utdrag
«prosjektstyreverktøy».
planen sendes hver måned til forinnen
skjellige avdelinger/personer
i Bejing.
Ministeriet
kraftselskapet,

å gjøre

de

rekke

og de resul-

EDB-modeller

kedsføres

opp

av kraftfor-

Det er i første

er det for
Her på Yantan-anlegget
både
flere utlendinger,
øyeblikket

1 de nærmeste
har jeg fullt

det de er mest
nemlig den op-

og utbygging

drift

syningen.

helt

om året,

en gang

Statkraft

ingeniø-

i Trondheim

rer fra EFI og NTH
samt

rent

av

var
nedlegges
som skulle
art.
teoretisk
Saken er den; en gruppe

timale

i
prosjekter
mindre
40 mil herfra,
Guilin,

et par andre
av
nærheten

bevæpnet

ikke

imidlertid

var

til

høycirka

småkraftverk,
Da Ming Shan.

let,

med kuler og krutt, men rapporter
De bjørne
og datamaskinutskrifter.

og

begynt

fra konstruksjonsavdelingen,

I fjor høst foregikk en intens, men
i Glomfjordnoe uvanlig bjørnejakt
ialt ni i talfjellene. Bjørnejegerne,

uformelt har drøftet
opptatt av i arbeidet,

folk

med

i Glomfjord

Bjørnejakt

«HS

navnet

er blant

annet:

norsover av avanserte
Salg verden
for bygging.
ke entreprenørtjenester

av kraftog reparasjon
vedlikehold
skal dels
Virksomheten
ledninger.
utnytte ledig norsk kapasitet, dels gi
til avtalepartnernes
nye impulser
nåværende

virksomhet.

For å unngå

at avtalen kommer i strid med utenskal hver av
forhold,
forliggende
partene ha rett til å avstå fra deltakelse i enkelte prosjekter.
Avtalen

forprosjekt

gjelder

i første

omgang

fram til 28. februar

partene
hvoretter
tuell forlengelse.

drøfter
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Navn
Adresse

Iljelpen
sum
varmet!
Tusen
takk til alle kolleger
ved Østlends-verkeiie
som
bidro
til
pengegoven
vi
mottok
til vår sønn. Sverre
Christian,
i desember.

Vennlig
Grete

hilsen
Høgberg

og Arild

Anledningen

som førte til

denne
pengegaven
Fossekallen
ntatte
med andre:

Grete og Arild
22

FOSSt-ÉKALLEN

syntes
(leles

Høgberg
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sin lille sønn. Sverre Christian, på 16 mâneder
er født
med rygginarksbrokk.
I no-

vember/desember i fjor ble
den lille operert ved Rikshospitalet. Ved operasjonen
ble han totalt lammet fra armene og nedover.
Innsamlingen
ved
Øst-

lands-verkene av et større
pengebeløp.
er ment
til
innkjøp
av et teknisk
hjelpemiddel
for Sverre Christian.

PE/SEN,

ØRNLTRE

A;
2
D

\

>V‘3D)>l\)a
ÆPO

N

A

J? A,

,£>',1>E_

VOLT

F

KU

NAT

/LB

RUTER

/ST/AN/A

VA
N,w

Flikk
— flax
Av avisene
folk lar
meg få låne, ser jeg at
disse nå blir mer og

mer like — bortsett
fra den minneverdige dagen
da Dagbla- det
mente
Magne
Raundalens
uttalelser
om banning
var viktigere
enn Berlinmurens
fall!
Men det enkelte
oppe i Slemsdalsfl

Å

.'g‘~\
\

.

‘

Nore
mars

o

Arrangemeritskorniteen

på ski. Skirennet

gå av stabelen

velser

på

vil i år

i naturskjønne

Dagalifjell

omgi-

1 100

(cirka

m o.h).
Informasjonsmøte
og
med
premieutdeling
avholdes

Østmarkas
takker

fest
på

Venner

Fra Østmarkas
Venner
har Statkraft
mottatt
et hyggelig
takkebrev
som

Fossekallen

presenterer

«Kraftledningens

lørdag

utdrag

Rødberghallen
samfunnshus.
per på godt føre, pent vær

Vi håog mange

deltakere.
Vel møtt!

den

som

er blitt

Arrangementkomiteen

store kraftledningen
Frogner-Follo,
har statuert et godt eksempeltil etterfølgelse»
Brevet er undertegnet
av
Trine

johnsen

i ter-

sport,

men

løypa

tert.

Statkraft

klopper

over

Liprepciiterte

brukt

til tran-

er godt

har

også

rehabili-

bygget

nye

bekkene.

etter anleggsdriífteii.

Venner
gere

-

— som

spesielt
bør

kan spare

naturen

i den

tidli-

grad

dette

for inngrep.

bør samarbeides
med
kjenner
naturområdene,

Det

lokalfolk
som
slik at ska-

dene ikke blir større enn nødvendig.
Østmarkas
Venner takker for at
Statkraft

har

lyttet

til

våre

ønsker

om i størst mulig grad å bringe områdene der det er gjort inngrep, tilbake til det opprinnelige.
Vi håper
at kvaliteten
på rehabiliteringsarbeidet som er utført ved den 420 kV

at murer

mellom

kallen og Kraftrevyen
er jo blitt tvillinger. Der den ene vandrerkommer
snart den andre
etter. jeg er til og

med

blitt

revyen

fortalt

at man

har lest opp

i Kraft-

stoff og vist fram

men uten å si

hvor det kommer
fra. Selv om det
skal være en journalistisk
dyd å ikke
røpe sine
kilder,
får det da være
grenser!
Også ellers burde
man nok tenke
på gamle rallardyder
som at man inå
bruke det redskapet
som er best egnet til den enkelte
jobb, og at arbeidslaget
må ha en bas som avgjør
hva den enkelte
skal gjøre. Selvsagt
skal vi ta i bruk ny teknikk,
men det
må være til oppgaver
den kan løse
bedre eller billigere.
Presentasjonen
av de nye videoprograminene
for
skolebruk,
og glimtene
fra idrettslagets revy er eksempler
på slikt.
«Flax for folket»
er etter hva jeg

skjønner

ikke en trekningsliste,

om man

av og til kan

pakning.

Østmarkas

har fremhevet

brukes

mis-

lese

høyere

selv

om noen

lønn og sta-

tus. Men ingen av de som går forbi,
kan helt forklare
hva denne
publikasjonen
virkelig
skal være. I år er
det ikke bare innhold,
men også inn-

nom
Østrnarka,
bør
Statkraft
ha
honnør
for en god opprydding
og reHelikopter

eller

som har vunnet

Selv om man helst hadde sett at
kraftledningen
ikke var bygget gjen-

habilitering

å banne

ja, ikke

ikke at det er blitt

bilder fra Fossekallen,

av.

plassering

løypa

skjer

avdelinger
faller, så langt er ikke
verden kommet ennå. Men Fosse-

den

renget er gjort på en mest mulig miljøvennlig måte. Over Spinnern
følger kraftledningen

i Statkraft.

lov

for Østlands-niester-

skapet
håper
på slike forhold
24. mars. Foto: Otto Engen.

kraftverk
arangerer
lørdag
24.
det tradisjonelle
Østlandsmes-

terskapet

tenke litt over, er at det

samme

forstå: jeg mener

-f-f.

Skimesterskap
informasjonsmøte

veien burde

Spiller

du trompet?

Da kan du vel være med i en messingkvartett?
Vi har spilt sammen
en
stund,
men nå har en av trompetistene sluttet.
Det vi ønsker
er å spille
en times tid en gang hver 14. dag.
Dette skjer rett etter kontortid.
og vi
spiller
først og fremst
for vår egen
fornøyelses
skyld. Eventuell
opptre-

den vil bare bli blant
Ring
9312

eller
, I‘. 324,

skriv

kolleger.

til Knut

Wold,

tlf.

som skal variere!

jeg trod-

de i min enfoldighet
at det gjaldt
skape
en identitet
ved a ha ett utseende
på en publikasjon?
Proble-

met med årets første nummer
også

noe

helt

Kan noen
mann av
«Statkraft
del
vil

annet

enn

er da

utseendet:

stikke ut og fortelle en
folket hva det betyr at
og Samkjøringen
kunne
avveie

motstridende
duksjonsapparatet

restriksjoner
v.h.a.

optimaliseringsmodeller»

med forinnbyrdes

i

pro-

integrerte

C???
Kalle

M29.
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Returadresse:

Fossekallen

Postboks
0302

5124 Maj
3

Oslo

Sentralbordekspedientene

i Statkraft

og NVE:

SlfCGHIIlJJIIIDCGElIDQ

lhair jjlåtlllfanslllalfer .
Tekst: Aud Berg
Foto:

Per-Anders

Rosenkvist

entralbordet
er bedriftens
stemme utad. Stemmene
som har
ønsket uteverdenen
velkommen
til
Statkraft

og NVE,

en anonym
den»

“tt 0 e”

xs°°

59%“

har

i alle

tilværelse

så å si. Deres

år fristet

«under

jor-

arbeidsplass

har

vært bortgjemt

og langt utenfor

vei i vårt store

administrasjonsbygg

alfar-

Middelthuns

gate 29. Noen få. uten-

om

da,

de

selv

satte

sin

anonym
i

fot

der.

Men i forbindelse
med at Statkraft
og NVE har fått en ny og moderne
telefonsentral,
ble våre sentralbordekspedienter
flyttet ut av «katakombene» og opp i lyse, vennlige lokaler
i byggets første etasje. Det er nå slutt
på «'allå, 'allå, 'emmelige
armeen»
-tilværelsen.
~ God dag, det er Statkraft
og
NVE. Og god dag er det visselig blitt
for våre ekspedienter.
De har fått et
moderne

telefonanlegg

hvor

de har

med

rert

med

For

oss

ekspedientstøttesystemet.
ansatte

fungerer

slik at når vi kommer

te registrert

systemet

og går blir detog ekspedientene

kan da raskt og effektivt sjekke på sine skjermer om vi er kommet eller
gått. Videre, hvis vi er flinke til å
bruke det nye systemet,
om vi er i
møter,

eller

andre

tjenestefravær

—

eller om vi har brukt lunsjknappen!
-Vi har fått en helt ny arbeidssituasjon,
sier lederen
for ekspedien-

tene, Edith Hauge. - Før var vi en
ansiktsløs
gruppe,
som få visste
hvor holdt til. En ansatt som hadde
vært i bedriften i 30 år hadde aldri
visst hvor sentralbordekspedientene
satt. Da kan man tenke
seg hvilken

de ansatte

sier

på sin

side

«har

Det er hyggeligere

for
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år

ekspedientene
er
som kan skilte

i bedriften.

For besøkende
det

stort

Den

fjerde

som kom til M29

sett

bare

opp til de respektive

å toge

inn

som ventet

søket.
Her ble ingen
stoppet
«sjekket
inn». Nå er det slutt!

og

be-

eller
Besø-

kende må nå skrive seg inn i «boken» med navn etc. og besøkskort
deles ut. Dette er ingen revolusjonerende nyhet, de fleste større bedrifter har hatt denne ordningen lenge.

med ID-kort. Dette går så

inn i datasystemet

hatt,

stemmen i «korpset»
Karen Brekke,
var på ferie under Fossekallens
be-

var

så betjene
resepsjonen.
Det vil si;
fire damer betjener
sentralbordet,
to
tar seg av servicen
av resepsjonen.
Det nye fleksitidsystemet
er integ-

når

Veteranen blant
Bodil Magnussen

tiv - og hyggelig

skal de og-

vi har

oss å betjene
en stemme
som har ansikt, for å si det på den måten,
sier
Kirsten
Holst,
som har vel seks år
bak seg ved «bordet»

søk.

Ved siden av telefonen

1

oss,

fått ansikter».

muligheter til å betjene uteverdenen
og oss ansatte på en mer effektiv, akmåte.

tilværelse

Edith Hauge, som sammen med sine
kolleger ikke kan få fullrost den nye
«ornplasseringen»
— Vi føler at det også er lettere for

De to som

betjener

resepsjonen

tar

hyggelig imot de besøkende
og hjelper de til rette. I dag er det bare Trude Østbøll som er på plass. Gerd
Christensen

hadde

Og med to i minus,

meldt

«fravær»

var det nok opp

å gjøre.

- Vi er meget fornøyde og glade
for vår nye arbeidssituasjon,
stemmer

alle

damene

i, men

ønske til de ansatte:
re

til å bruke

det

vi har

et

Bli enda flinkenye

ekspedient-

støttesystemet
- da hjelper du oss og
du hjelper deg selv også! La oss slippe å si til de som
verre, vi har ingen

ringer
inn: Dessbeskjed
om NN!

