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Meget lønnsomt
for A/S Norge
Elektrisk

kraft er en vare,

nen form for energi
gass. En naturressurs

en an-

enn olje og
som vi alle

er enige om skal utnyttes
Økonomisk.
Dagens diskusjoner
om kraftoverskuddet
oppfattes
slik at
Norge nærmest har et problem —
at

det

er

et problem

at vi

har

overskudd.
Hvorfor kan vi ikke
eksportere/selge
denne varen når
det vitterlig finnes et marked?
I dag går overskuddet
som tilfeldig kraft til Sverige.
I 1989
solgte vi til Sverige 12 TWh til en
pris av fire øre. På samme
tid
eksporterte
Sverige cirka 12 TWh
til Finland
og Danmark
for 9-10
øre. Svenskene
har med
andre

ord fått en halv milliard
rett og slett har gitt bort.
tes bemerket
hadde det
Vattenfall
et overskudd
milliarder
kroner, og da
vesentlig

bidrag,

nærmest

som vi
I paransvenske
på 2,6
med et
en ga-

ve, fra oss.
Statkraft og Kværner
har i en
tid utredet et program for en mo-

Statkraft
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dernisering
av norske kraftverk.
Statkraft står i dag for cirka 30
prosent av den norske kraftforsyning, og Kværner har levert cirka
90 prosent av den mekaniske
delen, derfor snakker vi sammen.

Gjesteskribenti
dette nummer
av Fossekallen
er administrerende
direktør
ved
Kværner
Eureka,
Ole Iacob Haaland.

I

Det totale oppgraderingspotensialet for norske kraftverk
er vur-

dert til cirka 5,5 prosent, eller vel
5 TWh pr. år. Vi snakker da om
forbedringer
på turbiner
og kontrollutrustning,

regulering

og

drift, vannveier
med mer.
Dette betinger en samlet investering på cirka 8-10 milliarder
kroner over en 10-års periode.
Regnet
etter
Statkrafts
pris
på
21,3 øre vil 5 TWh ha en nåverdi

på cirka 15 milliarder
(over 35 år med rente

kroner
sju pro-

av Tokke

har

Kværners

vurdering

vist

at Statkraft

sent).

oppgraderingspotensialet

Tokke kraftverk,
som har vært
gjenomgått
som et eksempel,
viser at maskintekniske
investeringer på 67 millioner
kroner gir
3,8 prosent
økning av elektrisitetsproduksjonen
til en pris av

norske

7,7 øre pr. kWh.

Tenker

for

er riktig.

vi eksport

til det

mar-

ked som finnes — Danmark
og
Kontinentet,
må vi anlegge kabel
til Danmark.
Kapasitet
til å ta 5
TWh vil si to kabler, til en pris av
tilsammen
1-1,5 milliard kroner.

Gjennomgangen

Fossekallen
eies og finansieres
av Statskraftverkene.
Utgivelsen
av tidsskriftet
forestås av administrerende
direktør
—
Gunnar Vatten.

kraftverk

og

av det totale

Synspunkter
for

forfatterens

senterer

i artikler
egen

og innlegg
regning,

ikke nødvendigvis

står

og repre-

etatens

syn.

Noen

barn

er

brune

. . .

Min datter Elisabeth er blitt l5 måneder. Hun er sunn og frisk hun er
sterk og hun følger alle de normalkurver
det norske helsevesen
opererer med. Som norske barn flest er hun trygg på sine omgivelser
Vi som er hennes foreldre, mener denne tryggheten er noe hun har
krav på.
Jeg tror ikke mødre og fedre i Mosambik føler anderledes
for sine
barn enn jeg gør for Elisabeth. Derfor kan jeg lett forestille meg
hvordan det må føles hverken å kunne gi sine barn mat, klær, et
hjem eller tg/gge oppvekstvilkår.
/følge Redd Barna er det en kvart
million mosambikanske
barn som ikke en gang har foreldre. De er
forlatt- vanligvis isjokktilstand.
Lide/sen bak disse tallene har jeg

vanskelig for å fatte.
l dette nummer av Fossekallen lanseres Aksjon Livsgnisten. Den er
et resultat av samarbeid
me//om Redd Barna og de ansatte i Statkraft,
og tiden vil vise om den blir like vellykket hos oss som den har værti
andre store bedrifter - for eksempel Norsk Hydro i Porsgrunn, NSB,
Te/everket og Postverket.
Vi har ikke arvet jorden av våre foreldre. Vi har lånt den av våre

fossekallen

W j 4/90
Postboks
0302

5124

Oslo

Maj

elendige. Ved å delta i/lksjon Livsgnisten gir vi barna en sjanse —
både våre egne og de som i dag lider nød. Klart jeg vil vaere med!
Det tror jeg også mange andre ansatte i Statkraft vil.
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Rapport

fra Svartisen:

Himmel
Omslagbilde:

I Trollberget

ved

om

og helvete

Svartisen-

anlegget blir det satt rekorder på løpende
bånd, både nasjonalt
og internasjonalt.
Men
fjellet er lunefullt - Trollberget
er også tunneldrift på sitt verste. Det har nok Gunnar
Skoglund fått erfare. Foto: Per-Anders
Rosenkvist/Samfoto.

NITO,

Alta-verkene

tar initiativ

og ansvar:

Trivselen

betydelig

bedretll
FOSSEKALLEN
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Her
startet
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Ved Ole Magnus
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raft-giganten
Statkraft
startet sin virksomhet

K

i

Kåfjord ved Alta. Sommeren
1916 begynte den første
statlige turbinen her til lands

å snurre rundt. I to år var de
to Pelton-turbinene
det
eneste kraftverk
i statens eie.

Årsproduksjonenvar 200 kilowatt,

som var mye dengang.

dag kan den knapt
husstander.

l

forsyne 20

s
.il

tter

hvert

har

s

Statskraftverkene

s

bare vokst og vokst. Deres andre
kraftverk startet i Glomfjord
i 1918.
Deretter ble det flere og flere, større
og større. I dag gir Statkraft arbeid til
2 550 personer over hele landet, og
I

,\

\\'

l\\
l\

\\
produksjonen
fra deres første kraft-

skal sandblåses, males og monteres
sammen. Til sommeren blir den stilt
ut utenfor Alta-verkenes
driftssen-

-Vi er litt stolte av denne turbinen, sier Sigfred Røkeberg som er
stasjonsleder
ved
Alta
kraftverk.

fjord komme til heder og verdighet
igjen. Turbinene ble stoppet i 1939

tral i Raipas. Turbinhjulet

Han og hans folk har tatt hånd om

og kraftverket

og samtidig en heder til en gammel
sliter som trofast produserte kraft til
Kåfjord-befolkningen i 33 år.

verk er neppe

nok til å få printet

ut

selskapets gode regnskapstall.
Nå skal den gamle

nedlagt.

sliteren

Siden

blant annet skraphandlere

5

forsynt

Mattisfoss kraftverk i Kåfjord startet i 1939 og var i statens eie fram til
det ble solgt til Alta Kraftlag i 1955.
sí 2

ne om hvor Statkraft

Restaureringen
myndighetenes

er et min-

egentlig

startet,

skjer med kulturgodkjenning.
Stat-

krafts fagarbeidere skal utføre alt arbeid, og de vil lage de deler som

turbinhjulene,

og vil bringe dem til-

bake til opprinnelig stand. Vi vil også samle mest mulig historie om
Kåfjord kraftverk.
plassert i Kåfjord

Vi vet at det var
i tilknytning
til

Kobberverket. Dette ble nedlagt i
1909 og kraftverket har stått inne i
bygningene
der. Vi vet også at det
finnes bilder,
og selvsagt er det

Kåfjords «nabokraftverk» i Alta
har nå tatt seg av Pelton-turbinene.

mangler.

skal bli komplett. Senere kan det bli

mange som husker tiden da kraftver-

og gir

aktuelt

ket var i drift. Alle slike detaljer
ker vi å samle, sier Røkeberg.

dem

moderlig

omsorg.

Den

ene turbinen blir pusset opp. Den

Museum.

FOSSEKALLEN

da har

reparere.

lands. Det ble bygget

Foto:Alta

fra Kå-

seg, men restene som er igjen, lar seg

Kåfjord kraftverk
er
et av deførste
Statkraft-verk
her til
i1903~1
904, og overtatt m' Slntskrtillverkene i 1916. De lo
Pellon-liirliiiieiie
produserte
200 kilowatt årlig.

Do grinilze Pelton-turbulent?
skal koinme lil livder og vvrdiglurl
igjen. Sigfred Roki-livrg (ig Imus
lolk ved Allo-verkrriiirs
verksted skol pusse opp lurbiiieiw
(ig stille :inni ut som et iiiinno om el
m' lumlels 'forsto slolskrovlltvirrk. lfolii: Ulv Ålogiiiis Hopp.

Meningen
å bygge

er at turbinen

den ut slik

kan produsere strøm.

at den
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Mosambik

Mosambik

Statkraft og Redd Barna

oppnådde

fra Portugal

(den

går sammen om:

i 1975

mosambikanske

vegelsen]

hadde

makthaverne

ningeri

Vi har ikke arvet jorden

e tillitsvalgte
i Statkraft ble
for en tid siden kontaktet av
Redd Barna som tilbød oss å være
i Mosam-

besluttet
gnisten

verden,

synes

at vi har

å lansere
Aksjon
Livsfor alle ansatte
i Statkraft.

Aksjon
på

tredje

Livsgnisten

initiativ

litsvalgte

fra

De ønsket

å gjøre

for at portugiserne

overta

gårder

alle størrelser.

og forret-

Portugisernes

og vilje til å gi den
befolkningen
ut-

kunne

vært

ett av de ri-

Dette

landet

keste

land

på det afrikanske

nent.

Med

store

reserver

konti-

av fruktbar

ideell

for

turisme.

Flere

faktorer

kom i stand

de ansatte

ved Hydro

t

jord burde Mosambik
både kunne
brødfø sine egne og produsere
for
eksport. Landet har dessuten
store
forekomster
av kull og marmor, og
den vakre kystlinjen
burde
være

bik. Etter møter med diskusjon og
informasjon
om Redd Barnas
var så positiv,

bitter

dannelse, etterlot et akutt behov for
fagarbeidere
og eksperter
på alle
samfunnsfelt.
Over 90 prosent av befolkningen var analfabeter.
Mosambik
ligger på Afrikas sørøstlige kyst og grenser til Sør-Afrika.

av våre foreldre.

Vi har lånt den av våre barn.

i den

en

til å bli, måtte de nye

manglende
evne
mosambikanske

At

vi ideen

kjempet

og til tross

ble oppfordret

arbeid

at FRELIMO

frigjøringsbe-

geriljakrig i 10 år. Etter frigjøringen
flyktet de fleste portugisere
i frykt
for gjengjeldelser.
Eiendommer
og
jord ble forlatt, og det som måtte stå
igjen, ble ofte utsatt for sabotasje og
ødeleggelser.
Jordbruket
falt sammen,

med på et støtteprosjekt

uavhengighet

etter

og til-

i Porsgrunn.

noe for mennes-

ker i nød og «adopterte»
et Redd
Barna-prosjekt
i Etiopia.
Dette
kunne de støtte med et fast bidrag
i måneden - direkte trukket fra i
lønnen. Betingelsen
var at de ansatte

skulle

få en tilbakemelding

minst to ganger i året. Slik kunne
de følge med på hvordan pengene
ble brukt, og forsikre seg om at
hjelpen virkelig kom fram.
Det ble en stor suksess.
Ved
Hydro
i Porsgrunn
av de ansatte
med

er 70 prosent
på prosjektet

selv

i disse

tider,

med

tanke

men

stramme
på at vi er

for tredje år på rad, og de har,
sammen med Redd Barna, utfordret andre bedrifter, etater og orga-

nesten 2 500 ansatte
kan det totale beløp

nisasjoner

Redd Barnas tilbakemeldinger
vil bli publisert i Fossekallen
slik
at vi får følge et utviklingsprosjekt over tid. Vi får dermed
kunnskap om en annen kultur, et
annet folk og deres innsats for å
bedre egne levevilkår.
Med det første vil det bli sendt

til å gjøre

det

samme.

Hittil har cirka 60 bedrifter lansert aksjonen,
blant andre NSB,
Televerket,
Postverket,
Fengselsvesenet,

Politiet,

DnC,

Bergen

Bank og Storebrand.
Aksjonen

fungerer

etter

prin-

sippet «mange bekker små . _ .».
Redd Barna foreslår et fast trekk
på 30 eller 50 kroner pr. måned,
men det er ingenting i vegen for å
velge et fast trekkbeløp
som er
høyere eller lavere enn dette. For
hver især av oss er beløpet nesten

3
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enormt

og virkelig

ut et oppfordingsbrev
satte,
innlagt
en

i Statkraft,
hvert år bli

monne.

til alle
svarslipp.

anDu

oppfordres
herved til å fylle ut
svarslippen
og sende den til lønningskontoret.
Gi barna en sjanse!

b

Mosambik —rikt, fruktbart og kriserammet:

Landsbygda
h

e

Ved Astrid

Reme/Redd

Barna

Hvert tredje barn dør fØr de er tre år.

krig

Femti til seksti prosent

av barna

er feilernært

på grunn av krigen.
En kvart

million

barn

er forlatt

-vanligvis
i sjokktilstand.
En tredjedel
av skolene
5 960 000 mosambikere
. få

eller

foreldreløse

er lagt i grus.
er avhengig
av hjelp

utenfra.

Av disse er det 3 3 l 0 000 flyktninger.
Ytterligere

2 650 000 mennesker

hindrer

imidlertid

viklingen

i

ut-

landet;

jevnlige
naturkatastrofer, krig og herjinger
fra
den
Sør-Afrika-

støttede

organisasjo-

nen
MNR.
grupperingen

lagt

sentrale

Denne
har

deler

av
det
mosambikanske samfunnet
i
ruiner.

trues

av akutt

matmangel.

Organisasjonen
som
kaller
seg
MNR, ble startet i 1975 av det daværende Ian Smith-regimet
i Rhodesia.
Den skulle virke som femte kolonne
i Mosambik.
Etter frigjøringen
av

Rhodesia (nå Zimbabwe)

ble styrken

overtatt

Sør-Afrika.

og

utvidet

av

MNR-aksjoner har praktisk talt lammet all økonomisk
aktivitet
på
landsbygda

i Mosambik

ved en sys-

tematisk ødeleggelse av transportruter og kommunikasjonsnett.
Målsettingen
er
maksimal
øde-

leggelse.
det

Alt

FRE-

'if

d
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kirker

neanlegg,

Av-

Famifamilier eller adoptivfamilier.
lier som på denne måten tar til seg

skoler,

hel-

foreldreløse

veger,

hav-

oppfølging fra det offentlige.
Undervisningssektoren
Utdanning:
er hardt rammet av ødeleggelsene,

brent,

blir

jernbaner,

sestasjoner,

sys-

og brutt

ødelagt

og hus

linger

blir

ned.

opp,

bygger

LIMO-regimet

tematisk

blir

landsbyer

og

rasert. Sivilbefolkningen
sert og drept. Lærere,

blir terrorisykepleiere,

rammede

som lanlemlestet

loger og annet fagpersonell
det trenger, blir kidnappet,
og drept.

I dette rehabiliteringsprogrammet
sterkt på utvikhar man fokusert
og småbrukerlingen av jordbruket,
er blitt tillagt stor
nes betydning
er å øke markeds-

på nye områder.

Ve-

gen man har valgt, er omorganiseav en produkring og mobilisering
sjon som krigen har avbrutt og ødemå kunne støtte
lagt. Produksjonen
mot MNR.
motstanden
og underlette
Det militære på sin side må kunne
slik at produksjotrygge forholdene
nen kan fortsette selv i en krigssituasjon.

politikk
Myndighetenes
Når det gjelder
Flykningeproblemet:
opererer de moflykningeproblemet
med tre
myndigheter
sambikanske
hovedmål for øyet. For det første vil
man arbeide for å få de interne flyktninger til å vende tilbake til sine
der dette er mulig. For
hjemsteder
det

annet

vil

man

yte

bistand

sine

foreldre

eller

andre

gjenle-

Hvis dette ikke er
vende slektninger.
i fostermulig skal barna plasseres
Man vil
hjem i vante omgivelser.
unngå å plassere barna i institusjoner og forsøke å integrere dem i ekfamilier, det vil si fostersisterende
10
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med nødvendige

medi-

Som

et eget

styrke
ner.

helseministeriets

dette

kriserammede

hjelp

«langsiktig

~alandet

i

en

del

og sanitærutstyr.

vaksiner

ir

flyktninVi vil bistå de interne
for
og lignende
gene med såkorn
på sikt å gjøre dem istand til å bli
på
Over en periode
selvforsynte.
vil nødhjelpsrasjo18 måneder
ned etter
bli trappet
nen gradvis
bygges
som selvforsyning
hvert

tilfredstil å utvikle
vannforsyningssyste-

opp og flyktningene
synte med mat.

i
Vi

som

blir selvfor-

i

barn.

uledsagede
i

i
og

myndighetene
foreldreløse

bistå
med

vil
Vi
arbeidet

Vi vil bistå
infrastruktur

av
utbedring
med
i form av transport,

og helseenheter.

skoler

er

da..

up .

helsetil-

disse med medi-

Vi vil bidra
stillende
mer.

De
vendt tilbake fra nabolandene.
av
avhengige
fleste er fullstendig
med mynnødhjelp. Vi samarbeider
dighetene i tråd med deres rammebetingelser.
11

eksisterende

må være

til selvhjelp».

mennesker

for å gjen-

oppbygge

i

man
av å

arbeid

ekspertise

siner,

for oss. Redd Barnas arbeid i Mosambik er først og fremst rettet mot
interne flyktninger - blant disse finogså

Tete,

og teknisk

bud, og forsyne

egne premisjobber på innbyggernes
av et par nordser, og med unntak
er
menn i den lokale administrasjon,
som arbeider
det bare mosambikere
cum

nes

til

i

byggemateriell

med

bistå

Vi vil

ledelsesev-

Redd Barna i Mosambik
Et stikkord for Redd Barnas

til

og
og andre nødstillte
flyktninger
hjelpe dem på sikt til å bli selvforav hjelp utensynte og uavhengige
fra. Og for det tredje vil makthaveri landmosambikere
ne oppmuntre
til
tilbake
til å vende
flyktighet
hjemlandet.
barn: For
og enslige
Foreldreløse
disse er det offisiell mosambikansk
at barna skal gjenforenes
politikk
med

ren forsynes

har
i gjenoppbyggingen
ledd
sett nødvendigheten
dessuten

\

ekspansjon

pasienteog forsyne
må helsesektoDernest

og transportutstyr.

ulltepper

og Sofala.

Manica

av

ødelagt

er

krigshandlinger
ne med mat.
siner

med
utbudet av jordbruksprodukter
29 prosent pr. år for disse småbru18 prokerne, og med tilsvarende
sent for de store statlige og privateí
foretakene.
Det er ikke tatt sikte på noen voldsom

som

kehusenheter

og

klær

mat,

bureisningsområdene

sy-

oppgradere

mærhelsetjenesten,

flyktninger.

i: Vi vil forbedre de interne flyktningenes situasjon ved å gi dem
i form av
nødhjelpsforsyninger

flyktningebarn

og underskal skaffes skolemateriell
og lærere skal trenes
visningsutstyr,
opp i å arbeide med krigsrammede
barn.
Også arbeidet med å
Helsesektoren:
igjen, vil arbygge opp helsevesenet
For
te seg som en «trefrontskrig».
pridet første må man gjenoppbygge

et 1981-nivå.

Målsettingen

igjen,

opp

gi assistanse

kan

måte

mulig

til interne

skal rehabiliteres

områder

og bygges

Økonomi
har ført
utviklingen
Den negative
Mosambik inn i en akutt økonomisk
krise. I 1987 ble det derfor iverksatt
rehabiliteøkonomisk
større
et
som har som hovedringsprogram
og
å stoppe nedgangen
målsetting
opp på
innen 1990 få produksjonen

vekt.

best

måtte
og her vil gjenoppbyggingen
i
grunnskoler
foregå på tre fronter;

geo-

ingeniører,

jordbruksteknikere,

og

støtte

få

vil

barn,

og
pa

ir Vi vil bygge opp kompetanse
man
om hvordan
kunnskap

i Bengt). Nyunkommr
Flyktningenmtttiket
_Hyklni11gr7r fru Gorongosri. Her blir de i cirkn
to uker.

De tiår mot.

klær

og rnedisirisk

lilsyn

far do olabl(—:res i et uv buroisingsprosjeklone.
“fre

'

.

w.,

1,.

A

unnelboremaskin

(TBM)

251

driv i nordgåande
løp. Den har
fleire gonger måtta melde pass i knusingssonene.
Borhovudet
har stått i
ras, nedfyllt av masse som har sleppt
seg ned frå lommer i fjellet. Og oljeklede

er

det

vanlege

arbeidstøyet.

Sikkerheitsmessig
har det vore udramatisk, men arbeidstilhøva
har vore
tunge
og utrivelege.
masser
skaper
ingen
beidsplass.
At TBM

Vatn og
komfortabel
251 fekk

lausaropp-

namnet Fossekallen
har såleis svært
naturlege forklaringar.
Ikkje

konkurranse

-Til fortare det går, til meir blir det
på alle saman. Det seier seg sjølv.
Mannskapet
vi trefte på sørgåande

252, basen Terje Årdal, Tor Øyvind
Østro og Kåre Myrvollen,
winning
team».
Det likar

er på «the
dei sjølv-

kingar. Alle sleppene og lommene er
ikkje kartlagte.
-Nei, det er vel ikkje nokon konkurranse, seier karane på sørgåande
252. -Det har ikkje vore det her. Samanlikning
går snarare til driving
elles, både her i landet og i verda elles.
Robbins følgjer drifta «
Darell Tenbrink frå Robbins som har
levert maskinene,
er «utplassert»
for
å følgje drifta. Han er full av lovord.
«The good ground» er sjølvsagt noko av forklaringa på at Trollberget
er
i verdstoppen
i slikt fjell (hard
rock). Men utan godt mannskap
og
gode maskiner,
er fjellet like attstengd. Tenbrink fortel at desse super-tunnelboremaskinene
spesielt
for dette prosjektet.

3 150 hestekrefter

er

bygde
Og med

er det mykje

i re-

sagt, med rekordar og travelheit. Her
er det turt og fint; vernereglar
skal
ikkje setjast til side, men låg-sko og
«vanlege
klede»
kunne
nesten gå

serve. Ein tid køyrde
ein utan den
sjuande
motoren,
avdi gearkassa
var
øydelagt,
men som Årdal og Myrvol-

len seier: -Ein merka knapt

forskjel-

der

len. Tenbrink

reserve-

inne.

Vel,

etterpå-tankar

det

er no berre

ein besøkjande

ter eit ti timars

skift

raske

får. Et-

er det nok

godt

å vrenge av seg arbeidsklede.
Sørgåande løp var trass alt ikkje heilt
sterilt.

Tunnelstøv

låg også

der

som

ei tynn hinne over månadskalendaren med silikonkvinner
som Tess
har delt ut i store mengder.
Ærgjerrige
er dei - som

anleggs-

folk plar vera - men nøkterne.
Om
rekordar vidare seier dei: -Nei, det
må vi ta som
over ein god

innlevinga
meratane

det kjem. Dei gler seg
arbeidssituasjon,
men

i forholda

til arbeidska-

på det andre

løpet

er stor:

-Vi kan få slikt fjell her som på den
andre

sida.

fiellet

Erfarne

stadig

kan

fjellfolk

by

på

veit

at

overras-

kapasiteten
motorar.
Fleire

seier

at denne

er ein av idéane

av dei som

arbeider

berget - både funksjonærar
ratørar

-

har

vore

på

med sju
i Troll-

og ope-

fabrikken

til

Robbins i Seattle. Basen, Terje Årdal, er ein av dei. Det var i mai i fjor.
-Då fekk vi gå gjennom alt på maskina. Det var ikkje så mykje nytt, seier
Årdal, som var van med tunnelbore-

maskiner
frå Iostedal.
trykket er veldig stort
ein

utnyttar

det

-Men mateher. Dersom

fullt,

knuser

ein
Lyspunkt er det trass alt i nordoverføringa
også. Ito driftsveker
i februar vart det drive

skjeret på kutterane. Det er reserve å
gå på, og det er sjølvsagt ikkje nokon
ulempe. Det vert mindre stopp når
ein ikkje ligg tett inntil
yteevna
heile tida.

260 meter.
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Årdal og Myrvollen skifter på ope-

gåande 252 i denne perioden;
nadsresultatet
på 733 meter

ratørjobben.
-Lyt byte på det, elles
blir ein fort firkanta i augo. I det heile er allsidigheit
eit kjennemerke
for
desse karane. Det er dei som må
greie jobben. Etter kort tid vart det
lagt

opp

til

fjernlasting.

ei

lasting

Solidaritet

travelt

styrer

med

Det våte og dårlege fjellet nordover
har visseleg tært på humøret der til

lok-førar

tider.

stoppe

har

dei

nok

trengt i fullt mon. Evne til å improvisere vert sett på prøve. Og karane
lukkast - frå knusingssone
til knusingssone.
og spade
redskapen.

men

at

også.

l to

driftsveker

dei det

konsentrere

tanke

utrasinga.

og

kropp

I vel fjorten
Også

i Glomfjord

det

i

februar vart det drive 260 meter. Og
noko redusert
drift var det på sør-

folk

etter

jerv.

Fleire
8 150

var

å

om

å

dagar
frå ho-

stilte opp. Men
særmerker
og felles

Iaktlaget

i Beiarn

hadde fått løyve til å felle jerven
som herja i området. Dette var kjær
avkopling for lok-førar Skoglund.
data

Ved utgangen

let vi fare. Det viktireparatør,
elektrikar,

anleggsleiinga

seleg eit såkalla normalt
liv. Han
fekk reise heim kvar dag. Og mellom
mangt anna fekk han vera med på
jakta

då vi var

det er vel nett det som
gode
anlegg,
solidaritet

skulle bli i slikt omfang, hadde dei
ikkje forestilt seg.
Lyspunkt
er det trass alt i nordoverføringa

og

vudbølet

Til tider er krafse, bakke
den mest aktuelle
arbeidsØks, kniv og sag vert det

tunneldrivarane,

251 hadde

var det driftsstans.

og stadig bruk for. Forskalingsarbeid
og støyping
er ikkje framandt
for
desse

gått i kurframdrifta

sikringsarbeid

tes og liknande
ge for operatør,

innsats

Galgenhumoren

måvert

borttil. Vi krabba litt rundt og gjekk i
vegen. Spørsmål om korleis det føl-

og boring.
og felles

med at ein hadde
tida. Dermed
har

vorte seinka.
Ved nordgåande

stilling

vart kutta ut slik at operatøren
både

forklara
ve heile

fr? _.
gs s.. .

meter

av februar
på

sto det att

søroverføringa,

og

i

uke 9 hadde sørgåande
252 passert
avgreiningspunktet
der ein skal starte med ein tunnelboremaskin
på 3,5
meter
i diameter
inn mot Staupsåga. Nordoverføringa
sto på same

tidspunktet
kilometer.

att med

ytterlegare

11 150 meter

Heile

tre

vidare

innsats. Klokka vert lagt til sides når
drifta krev det.

innover skal mannskap
på dei tre
skifta på nordgåande
251 omgjera
frå fast fjell (alle håpar det] til vass-

Kvardagen

tunnel.
Rekordar

Lok-føraren på nordgåande
251, Aksel Skoglund, tok seg likevel tid til
litt prat. Ikkje så mykje om arbeidet
der og då, men om lukka ved å få arbeide nær heimstaden.
I årevis hadde han

anlegget

vore

pendlar,

i Trollberget,

men

no

med

fekk han plut-

skal

ne til slutt:
meter

som

omtalast.

Difor

skiftrekorden
er frå

den-

på 43,1

10. januar,

er sett

med dette mannskapet:
bas Samson
Øyjord, lok-førar Gunstein Ohnstad,
reparatør

kar Steinar

Roar

Nesheim

og elektri-

Hageløkken.
FOSSEKALLEN
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Dimensjonane
romet
som
maskinsal

for Svartisen

82,5 meter

lengde,

18,5meter

og

til det råsprengte
seinare
skal bli
kraftverk,

46 meter

breidde.

er

høgde

her skal det kunne

vera

to

plass

til

Etter

det største
kvart

som

montasjearbeid
det store

romet.

ei spesiell
høyre

støyping

Ikkje

sjølv,

minst

Arnold

av det kraftige

dig utsprengte

len kjem

ved

ut, er sugerøyret

for aggre-

Forskalingsarbeid

Det store
i

fekk vi
var an-

Ulvik,
det fer-

romet.

romet

Vi fekk høve til å kikke inn i «det
store romet» frå mange vinklar og
fleire høgder. Det er i alt åtte tunnelar —med ulike funksjonar - som fører inn til og ut frå
Frå øvste
inngangen

kraftstasjonen.
såg vi ut mot

og

støyping

deira jobb. Dei studerte

var

arbeidsteik-

ninga då vi kom bortom.
Om dei etterpå bestemte
seg for å improvisere
eller ei, fekk vi ikkje veta.

Med forskalingsarbeid
og støyping
i ei maskinsal vert det stadig nye utkikkspunkt.
Skinnestollane
på motsett langside
måtte også støypast
fullt

ymse

krympar

At vi var tilstades

av mange.

er på
er på

gat II ferdigmontert.
og

fase i framdrifta,

leggsleiaren
oppteken

vert dette

i landet.

vert utført,

i Svartisen
botn/kjellaren

kote -19,8. Gruva ligg på kote -29.
Og når dette nummeret
av Fossekal-

Francis-aggregat,

kvar på 350 MW yteevne
aggregatet

Maskinsalgolvet
kote -1,7, medan

Eit verkeleg

stort rom, men

mange fagfolk. I tillegg til at fjellet
får sin del av æra. Anlegget sparer
betong når sprenginga
er ideell.

ut. Det

vert

vel

ein

vane,

men

etterpå

tenkte vi litt på det å arbeide

ut mot

stupet.

Slikt

er nok berre

be-

søkande-tankar;
vante fagarbeidarar
gjer arbeidet sitt, dei prewar ikkje å
danse
på kanten.
Men vi fekk i alle
høve respekt
for kanten;
det var nok-

re meter ned til botnen.

Geologen Per Arne
Moen og avdelingsleiar
Gunnar Steiro er nøgde
med fjell og sprengningsarbeid i det 55 000 kubikkmeter store

rommet.

Når

dette

nummeret av Fossekallen
vert lese, har romet «krympa» atskillig, og montasjearbeidet
er langt kome.
.ig

.,v'

í

Fint sprengningsarbeid
I alt 55 000 kubikkmeter
fast fjell er
sprengt ut, og på tippen utanfor har
utkøyrd masse eit omfang på om lag
390 000 kubikkmeter.
Avdelingsleiar Steiro seier at det ikkje har vore
spesielt
vanskeleg
fjell. Men oppstraums var det nødvendig
med omfattande sikringsarbeid.
Det dårlege

dei 45 meter
som skal kunne
tonn. Imotsett
assistent
Iørn
korga og set ut

fjellet der gjorde at ein tidevis
måtte
finsprenge.
Og etter kvar salve sikra

dieselaggregat.

ein med sprøytebetong
og boltar.
Boltelengda var opptil 12 meter.
Gunnar Steiro er særleg nøgd med
utsprenginga
passar akkurat

Og dermed

i apparatfløya.
Det
med betongteikninga.

vert det god karakter

til

lange krandragarane
ta ei kranlast på 450
ende ser vi stikningsEllingsen.
Han er i
aksar. I botn driv Ter-

je Jensen,
Egil Ierpstad,
Terje
aas og Kåre
Høvring
med
gingsarbeid
for pumpekummar.

teriggen

MinssprenBol-

dei nyttar, vert driven
Og

det

av eit

å vera

uav-

hengig av straum er eit pluss - også
på eit kraftanlegg.
Dermed kan ein
lettare bore alle stader det er trong
for det.
11,50meter over havet - på kjølevassbassenget

Iohan

- trefte

Mikaelsen

og

vi Per

Knutli,

Alf

Vollan.

Blåkopi
av Kobbelv
Avdelingsleiar
Gunnar

Steiro

som

har erfaring frå sju andre maskinsalutsprengingar,
seier at det som skjer
i fjellet
inst i Holandsfjorden
over er ein blåkopi
av arbeidet

Kobbelv-stasjonen.
folk som
Trollheim,
dal og
spektiv
likevel
stoltheit:

Vante

jamt
med

anleggs-

har farta frå Svorka,
Gråsjø,
Eidfjord,
Skjomen,
IosteKobbelv
har sjølvsagt
perpå jobben,
men vi tillet oss
å formidle
inntrykket
av
Når Steiro peikar mot veg-

gar og tak, er han nøgd. Det er fint
sprengingsarbeid.
Dette kan visast
fram.

FOSSEKALLEN
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Bøn og bannskap ved Engabreen:

Naturen sjølv
bestemmer
Tekst: Asbjørn
Foto:

Gardsjord

Per-Anders

Rosen

juni er det eitt år sidan
påhogget starta på Engabreen, ogjamn

produksjon

har det vore sidan starten på
denne sørlegaste arbeidsstaden i Svartisen-anlegget.
Tilkomst med taubane har berre
i kortare periodar ført til pro-

duksjonsstans. Sjølvsagt vert

taubanen eit tema når ein i i
besøkjer ein slik arbeidsstad
men på Engabreen - som elles i anleggsverda —er de
nøkterne:

-Det

er omtrent

»

7

ffl'

somå køyre på rägsfarleg

e

Det er reglar for det også. s i
okre

av

tunneldrivarane

trefte meinte

vi

det kunnefhra vore

veg opp til påhogget. ~Vi har vore på
anlegg der “det har vore verre enn; i til
her, sa dei. Mengíikkje-i noko høveå var det aktuelt åiäfètjeo p brakkerigg
f; like utanfor påhogget. å Merkefallvinbord». [Her
dar kan fort gjera.fggåainti
verkar det som ;o;;1‘bade
og naturensjølvglrarvibe
farleg veg ville det
vorte.

i

Spesiell arbeidsstad
Det er ikkje berre taubanen som gjer
Engabreen til ein spesiell arbeidsstad. Ein er også avhengig av båt for
å koma til og frâ «fastlandet» —med
(andre ord til kystriksvegen som går
langs Vestsida av Holandsfjorden.
Båten går til faste tider. Og den er

Utanfor spyletunnelen fekk vi samla Richard
Kristiansen,

ge «Farino»

Karlsen

og Bjarne

Knutsen. Då vi var på besøk heldt dei på med
ventilasjonsarbeid.
16
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gars periodane

anleggsfolka

er på

Engabreen, går tida helst til lange
arbeidsdagar og svevn, i alle fall
vinters tid.
tilgjengeleg frå klokka seks om
morgonen til klokka to om natta. Er
det absolutt naud, kan ein nok koma ut mellom desse tidene også. Vi
høyrde ikkje noko klage på dette;
det tyder kanskje at ordninga
fungerer greitt. Og i dei fjorten da-

Konvensjonell

drift

Pr. 1. april var det drive 2 460 meter
tunnel

ved Engabreen.

Sørover

skal

det drivast 5,5 kilometer, og mot
Storjord skal det drivast 800 meter. I
alt sju bekkeinntak skal ein hente
inn.

Massa som vert køyrd ut frå tunnelane, vert tippa i platå parallelt
med fjellet. Avdelingsleiar
Idolf Mæland nemner
dette som døme på
miljøomsyn
som vert tekne på denne arbeidsstaden.
Men attende til anleggsstart:
Tau“ banen tek tre tonn. Og alt måtte såtil tre tonns tyngde.

.I
i

i

demonj

måtte

delane fordelte på 12-15 kolli. -Hovudmonteringa
vart gjort oppe ved
taubaneområdet.
Det gjekk veldig
greitt. Resten sette vi på etterkvart.
Eriksen som har vore med frå starten
av, seier at det var ganske mykje slit
til å begynne med. -Det var ikkje påbegynt veg, så alt måtte berast. I fleire veker måtte vi drive slik. Før vi
kunne bruke riggen, dreiv vi med
knematarar,
med

seier
oss

slitet i

Eriksen,
som derom at det fysiske

høyrer historia til.
i bøn

g

som dei hadde bygd in-

ne i tverrslagstunnelen,
se. Det ordna
seg etter

men denne viktige

hadde
fronokre timar,

detaljen

fortel litt

om vilkåra.

Seinare har vass-situasjonen
endra seg: Då dei kom opptil breen var
det berre

fem meters

overdekning

på

det lågaste. Dermed vart vass-situasjonen straks betre. Det vart målt 14
kilos trykk på det holet ein bora
gjennom oppunder
isen. Dette vatnet vert no leda ned mot brønnen.

og bannskap,

Harald Iakobog Sverre Simonsen

"det går med drivi trefte i
for den
ved

Engabreen.

somilikar
det

den spe-

å jobbe

i

å

ved

lett vert
pris

på

denne
g

_

kubikkmeter

å idrøyme

-Tenk,
vi skal

seg til fis-

“der ute, men dei er svært
med arbeidsplassen
- og fjel' karane vi møtte. -Det er gjevt
Her er nesten ikkje ein bolt.

Gamle anleggstradisjonar
Eiler
Villmones,
hovudoppsynsmann

på

Engabreen,

ein

veteran

i

anleggskorpset
i Statkraft, har lang
veg heim. Til Eidfjord. Han - som
andre pendlarar
- lengtar til tider
visseleg heim til familie og hage.
Men denne spesielle
arbeidsstaden
appellerer
også til ein kar som Villmones. Her finn ein att noko av den
gamle anleggstradisjonen.
-Det er forbanna greitt med sånt
her arbeid. Du må klare det. Det er
ikkje nokon veg utanom. Det er tydeleg

at improvisasjon

og avgjerds-

makt appellerer
til ein «gamal» syning. Ein slik bus har mykje å fortelje, og hyggeleg er det å høyre om
honnøren
han gjev til medarbeidarane for godt stell og god orden. Vi
samstemmer,
og nyttar
høve
til
godorda

vidare

gjennom

Fos-

er no strossa ut til
om lag 30 kvadratmeter
for å kunne
brelaboratoríet
som skal byg400

meter

inne

i tunnelen.

strossa ut ekstra stor nifor straumforsyning
til
a
issmelting.
Statkraft
forplikta seg til å betale tre milkroner
som skal

til dette
brelaboratodrivast
av Brekontoret

Idéen
kom

om eit slikt laborato-

etter

driving

ved og under

i samband med Folgefonn-utbygginga.
Avdelingsleiar
Idolf Mæland veit
at han kan hente erfaringar frå tunneldrivinga

get. Ved Engabreen
sjonell

tunneldriving,

ring var ikkje aktuelt.

fullprofilbo-

Delvis grunna
Gjevt fjell

tilkomstsituasjonen.
Men
dei konvensjonelle
borriggane
måtte
sjølvsagt også demonterast.

Det «gjeve»
eit problem;

Fysisk slit
Reparatør Kjetil Eriksen

gjev ikkje såpass lekkasje i tunnelen
at ein kan samle til borvatn. Under
boring må ein ha minst 150 liter i
minuttet.
Då vi besøkte Engabreen
var det verkeleg problem med borvatn. Tilførsla til brønnen
på 150

gane

som

i småbitar.

veg 32 tonn

fortel at rig-

måtte

skruvast

Etter det han minnest

var

fjellet
skaper
den reine fine

forresten
granitten

under

Bondhusbreen,

men det kan ikkje overførast så direkte. -Trass i god kartlegging er det
mykje vi ikkje veit. Vi må prøve oss
fram. Sjølv om her kan koma overraskingar, tek vi ikkje sjansar. Med
sonderboring
får vi stadig indikasjonar på til dømes kor breelvinntak
skal vera.
Etter planen
skal anleggsdrifta
ved Engabreen avsluttast
i 1993. Då
har det gått fire år med drift og ein
sesong med opprydding.
FOSSEKALLEN
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NITO,
Alta-verkene

tar initiativ

og anså/ar:

Idé til illustrasjon:
Ian Johansen/Astor

As peli

Tegning:

Benedicte Aors-Nicoloyisen

Trivselen

betydelig
Ved Jan Johansen

bedret

og Astor Aspeli

Ingeniørene
er gjennom tidene blitt betegnet
som
teknokrater
med lite sans for
økonomi
og ledelse. I dag ser
vi at stadig flere ingeniører

situasjon.
selv som

Det er ingeniørene
har tatt initiativ
til

og i stor grad påvirket

resul-

tatet

har
utdannelseut over inge.
mør kompetanse'

noe

som

også preger ingeniørstaben
ved Alta-verkene.
Helt
fra
ansettelsen
vaktingeniører
høsten
har det ved Alta-verkene

av
1985,
på-

gått en kontinuerlig
prosess
for å bedre vaktingeniørenes
18
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stikk, Hydmet,
kontrollstasjoner

[Sinaut

og målerkontroll.
niørene

vakt

målestasjoner,

fjern-

og Simatic]

I to år gikk inge-

på driftssentralen,

der

arbeidstidsordning
og økonomisk
godtgiflrelse var regulert giennom

enPåh1emme"aktSaVt31egrunn av regulerings- og konBelastning
Fra høsten 1985, da de første vaktingeniørene
ved Alta-verkene
ble
tilsatt under leder for driftssentralen, var det klart at appetitten på
oppgaver utover vaktrelatert arbeid
måtte tilfredsstilles
gjennom andre
ingeniøroppgaver.
Ingeniørene fikk
derfor også ansvar for rele, feilstati-

sesjonsbestemmelsene ble det også
klart at driftssentralen
krevde et
høyere beredskapsnivå
enn ventet.
Dette resulterte
i utstrakt
bruk av
overtid.
Den 5. oktober
1988 kom Fin-

lands-forbindelsen
i drift. Denne ga
vaktingeniørene
en Økt arbeidsmengde på 33 prosent, uten at ar-

for den enkelte
beidsbelastningene
I forkant
var vurdert.
vaktingeniør
av dette var det ført forhandlinger
mellom Statkraft og NITO's etatsforom en avtale

ening

som

skulle

iverk-

settes fra 1. mars 1988. Samme dato
til med lønnslov,
trådte regjeringen
og avtalen måtte stilles i bero inntil
ble opphevet.
lønnsloven

Statktaft ville få dersom de beholdt
ordningen med delte stillinger framskiftordning.
for helkontinuerlig
gjorde vaktingeniørene
Samtidig
en utrolig innsats med Finlands-ledningen inne; her kunne Statkraft i
om lag 10 millioner
1989 innkassere
fikk vaktkroner. I denne perioden
i tillegg til arbeidsbeingeniørene
føle hvor viktig, men oglastningen
så hvor utsatt, deres rolle var. For å
få en bekreftelse på dette så de fram
V b forhandlinger.
til de kommende
utgjorde eksportFor Alta-verkene
av 50 prosent
inntekten i underkant
for 1989. Først
av driftsbudsjettet
tok
halvannet år etter at ingeniørene
FAD

ga

initiativ,

på den enne uten at belastningen
kelte er økt. Noe av årsaken til dette
er at de ansatte

mens resten
oppgaver,
ingeniøroppgaver.
andre

av 16.
slik at vaktavtalen
lønnsloven
februar 1988 kunne iverksettes.

Vi trives bedre
erfaringer

Våre

nåværende

med

positive
er utelukkende
vaktordning
og arsett både fra arbeidsgiverer
Trivselsfaktoren
beidstakersiden.
i
betydelig styrket, og frustrasjonen
arbeidet er eliminert.
er bruk av overtid
Arbeidsmessig
kraftig redusert, noe som økonomisk
har

selvsagt

i form

gitt gevinst

rening,

nå kommet

videre

Vi har

med

Misnøyen
ordning

En lignende vakt«Alta-modellen».
områdesentral
avtale ved Gaupne
av Statble 16.11.1989 undertegnet
mener
kraft og NITO, og Christensen
dette vil være den beste løsning for
flere av Statkraft sine områdesentra-

keltevaktingeniør

på den

en-

å merkes.

begynte

annet

Vi tar initiativ

I februar

1989 ble

ny

ble dratt inn som en
Skiftordning
Dette ble umiddelmulig løsning.
som kunbart avvist av ingeniørene,
ne legge fram solid dokumentasjon
og økopå hvilke personellmessige
konsekvenser

vakt og
mellom overordnet
Fordeling
ved Alta områdesentral
ingeniørarbeid

verneleder

og han ble straks
tilsatt,
(ingeniør)
I full
ordningen.
med
konfrontert
ved Altaledelsen
med
forståelse
og NITO lokalt, ble det utarverkene
seks
der
vaktordning
en
beidet
mot
i vaktordningen,
mann inngikk
fire før.

nomiske

en

slik

(_

HELE

Dnsentral
vakt

vakt

Overordnet

1/2 stilling
SHQAUY / slMA'nc

ft

f

SÉNÅUT/SÉMÅTIC
Overordnet

stilling
å:

for

Dr.sentral

vakt

OVER
ORDNET

VAKT
R3335.

SENTERER
3 HELE
VAKTSTILLINGER

HYDROLOGE

Overordnet vakt
VERNELEDER

VERNELEDER

112 stilüng

Leder

.

vakt

MÅLERKONTROLL

MALEQKQNTQQLL 4-.

1/2

RELE

Overordnet

HYDROLOG!

Store gevinster for Statkraft
kunne også dokumenteIngeniørene
økonomiske

»

1/2 stming

11'2 5t““"9

hvilke

for

Overordnet

LEDER

ingeniørarbeid

Annet

ord-

ning ville få for Alta-verkene.

re

ler.

av ressurse-

vakt-

daværende

og belastningene

med denIngeniørkom-

og drift enn de rent vaktproduksjon
av
slik det fremgår
gjøremål
realterte

av en

at ordningen

erfart

utnyttelse

me-

både økono-

vil
ved områdesentralene
petansen
på denne måten kunne nyttes til
tilknyttet
oppgaver
andre tekniske

ytes i henrammer. Vaktgodtgjørelse
hold til gjeldende lov og regelverk.
gir maksimal

av tiden vies
Gjennom

Christensen,

oppnår

misk- og personellgevinst
ne type vakt-tjeneste.

lovens

innenfor

Ian Martin

ner at Statkraft

av overtidskostnasterk reduksjon
dene.
juridisk er vakt og arbeidstidsordningen

til å

disse oppgavene høynes kunnskapsog de får annivået hos ingeniørene,
ledning til å fordype seg i driftstekniske problemer.
Vi mener derfor at NITO ved Altaverkene har vist evne og ansvar til å
som er
utforme en arbeidssituasjon
til det beste både for medlemmene
og bedriften.
Vi tror også at modellen vil egne
der
driftsområder
seg for mindre
nettopp denne stillingskombinasjonen gir en rasjonell og godt ivaretatt
driftsform.
i NITO's etatsfoHovedtillitsvalgt

fra

dispensasjon

nå får anledning

arbeide med oppgaver som går utUnder nåover de rent vaktrelaterte.
50 proordning benyttes
værende
til vaktrelaterte
sent av arbeidstiden

p

Overordnet

vakt

gevinster
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illustrasjon:
Fortifikasjon

A/S

,'
,

Ishall
i fjell?

FOU—II1iljIZ5et innen
anleggsbransjen

bygg-

har

og

man

i

mange år arbeidet med å få realisert
et forskningsprosjekt med fjellhaller
med store spennvidder.

Nå synes det

å foreligge en enestående mulighet
for et slikt prosjekt.

Interessen internasjonalt for bruk
av undergrunnen

til ulike formål,

er

stadig økende. Anlegget det nå arbeides med for Gjøvik, vil bli verdens største i sitt slag, og det vil representere

Ved Tor Vinje
jøvik kommune
er tildelt
en ishall for OL i 1994, og

har sagt seg villig til å bygge

norsk fjellteknologi

på en

enestående måte. Mediadekningen
under OL vil sikre en usedvanlig effektiv markedsføring av norsk spisskompetanse

i utnyttelsen

av under-

grunnen.

mentasjon. Det er derfor lagt opp til
et omfattende forskningsprogram,
planlagt av Noteby A/S, NGI og SINTEF i samarbeid med Fortifikasjori
A/S og Gjøvik kommune.
Selv om fjellhallen
ikke skulle bli
bygget, vil verdien av studiene i seg

selv være betydelig. Alle de problemstillinger
som forutsettes undersøkt, har nemlig stor generell inter-

esse.
Statkraft vil gjerne støtte prosjektet og har bevilget
om arbeidets

gang, og vi vil få inn-

syn i alle forskningsresultater. Så
fremt det viser seg at hallen kan finansieres

60 me-

360 000 kroner til

formålet. Vi vil bli løpende orientert

og bygges, ser Statkraft

po-

ters spennvidde vil bety at man må
gå langt ut over de erfaringer man
har i dag. Skal prosjektet kunne
gjennomføres med en tilfredsstil-

sitivt på mulighetene for å støtte videre forskning med ytterligere midler. Prosjektet vil være et nyttig bidrag til å befeste teknikken med store fjellrom, og et unikt referansepro-

ning: en fjellhall med 60

lende teknisk og økonomisk sikkerhet, kreves det inngående ingeniør-

nasjonal sammenheng.

meter spennvidde.

geologisk og bergmekanisk

den. Basert på et forslag som
er fremlagt av firmaet Fortifikasjon A/S, prioriterer
kommunen en underjordisk
løs-

Z0
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Å bygge en fjellhall med

doku-

sjekt for norsk fjellteknologi

i inter-

1) Statkraft

Slik vil vi ha Statkraft!
Tirsdag
13. mars
i år arrangerte
NIF's
etatsgruppe
et allmannamøte
om Statkrafts
framtid
sett i relasjon
til Høisveen-utvalgets
arbeid
med

var

de

ansattes

sveen-utvalget,
NTL,

representant

Aud

Statkrafts

Schjetne

t

3) Den nye landssentralen
må etableres med en sterk tilknytning
til
Statkraft.

i Høi-

Watnebryn

representant

4) Eksport/import
av elektrisk
må ivaretas av Statkraft.

fra
Kåre

For

Høisveen-utvalget
Statkrafts
syn

og orienterte
på den framtidige

av

bedriften.

Kroken

om

etatsgruppe

Bakkerud

i
_ ^'

om
or-

Deretter

hvorfor

av produksjonsenheter

NIF's

Andreas

og ulikhetene
i avtaleverket
ved de 'i
forskjellige organisasjonsmodellene.
Schjetne
tok for seg arbeidet
i

orienterte

kraft

og Svein Kroken.

Watnebryn
orienterte
om Hermansen-utvalgets
rapport
om en bedre
organisert
stat, hvilke organisasjonsformer
som er aktuelle
for Statkraft

ganisasjon

samlet.

2) Et eventuelt
overføringsselskap
må være en del av Statkraft, gjerne
som en egen divisjon.

Møtet samog innledere

organisasjonsspørsmålet.
let cirka 90 personer,

må holdes

drift

fortsatt

bør

være samlet i Statkraft.
Etter en spørsmålsrunde
og diskusjon
ble det foreslått
at etatsgrup-

pen på sitt årsmøte
den
skulle vedta en uttalelse

22. mars
om Stat-

krafts framtidige
organisasjon
ble følgende
vedtatt:

og der

Med bakgrunn
i tidligere
uttalelse
fra organisasjonene
kraft har NIF's etatsgruppe
møtet vedtatt
følgende.

Til vår nye serie

utsendte'*~~~...\
i Statpå års-

av gode historier

har Sven Ranes,
driftsbestyrer
ved
Aura-verkene,
sendt oss en interna-

sjonal godbit.

Også denne

er knyttet

til den sagnomsuste
til ventilkammeret

trallebanen
opp
på Aura.
Stafet-

ten går imidlertid

videre

og Ranes

utfordrer
Sverre
Lauritzen
ved Innset-verkene
til å bidra neste gang. I
mellomtiden
- god tralletur!

Illustrasjon:
Svein Nyhus

\

i
Presidentvalg

Feisel og slegge

Da Aura kraftverk ble satt i drift i
midten av 1950-årene
var det det
største kraftverket
i landet, og det
var mange besøkende
som ville se

Omslaget

dette nye
prominente

vidunderet.
gjester

Blant de mer
var engang
Is-

lands president Asgeir Asgeirson på
besøk. Som representant
for de norske myndigheter
var fylkesmann
Olav Oksvik med.
Ved slike besøk var det vanlig å ta
en tur med trallebanen
opp til ventilkammeret.
Tralla går mellom rørene i rørtunnelen,

som

er cirka

én ki-

lometer lang og med en helning på
45°. For dem som er uvant med sliSven

r «r

Hanes

(til)

er

(lriltsl)est_\'rer
ved
Aiira-vferkeiie.
llan
startet
sin karriere
i
Statkrafti
1956 ved
det soin den gang

het Bjgiiiiigsavdelingens
Elektroktmtor (Oslo). Ved Auraverkeiie
har han
vaert siden 196].
Driftsliestyrcrstilliii-

gen har han innehatt

siden

1971.

ke

omgivelser,

med

vanndrypp
ren tralle,

og en åpen,
kan turen

spennende

og kanskje

trent halvveis
Asgeirson

hva

halvmørke,

skranglevovirke både
litt

på oppturen
som

ville

nifs.

Om-

spør fru
hende

om

trallewiren
skulle ryke. Da kommer
det tørt fra Oksvik: ~Da ville det bli
presidentvalg
på Island.

på Fossekallen

er et interessant

foto

fra

nr. 3/1990
en

svunnen

tid som likevel ikke føles så fjern for
undertegnede.
Særlig på forsiden er
det et talende bilde der anleggsarbeideren
slår en <<engelskmann»,
som denne vertikale
opp-ned-operasjonen benevnes på fagspråket. Så
sent som i 1941 så jeg slike arbeidssituasjoner
i Oppland
fylkes veivesen ved et lite tunnelanlegg.
På bladets bakside slår derimot anleggsarbeideren en «stender»
med en annen type «feisel» med smalere hode.
Selv om redskapen
var primitiv,
var det klare spesifikasjoner
til utstyret under ulike arbeider. Dette er
utførlig beskrevet i lærebok i vei- og
jernbanebygging
ved Norges Tekniske Høyskole fra 1940-årene.
Derfor
er det for meg noe skjemmende
ved
den fine statuen foran Middelthuns
gate 29 at Kalle åpenbart har slått
«stendere»
med slegge istedenfor
med feisel! De gamle rallarene ville
ha gremmet seg!
Iørgen
FOSSEKALLEN
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i storm

Mesterskap

Østlandsmesterskapet
på ski har
igjen gått av stabelen med Nore-verkene
Som arrangør.
Skikomiteen
hadde gjort et meget godt forarbeid,
men mot værgudene
kjempet
selv
Nore-verkene
forgjeves.
Arrangementet ble avviklet
som planlagt,
men på grunn av storm og uvær på
Dagalitjellet,

måtte

løypen

om. Dette medførte
arbeid

for

legges

en god del mer-

arrangøren,

men

med

sporty
innstilling
fra deltakerne,
gikk det hele som «smurt».
Premielisten
offentliggjøres
ikke,
men som ved mange tidligere renn,
var Sigleif Iohansen
den raskeste.
Veteranen
Kåre Akselsen
fra Porsgrunn deltok for 34. gang -ikke dårlig!
Også denne gang ble det avholdt
et informasjonsmøte
i forbindelse
med

rennet.

Det

hele

med premieutdeling
Neste
verkenes

års arrangør
administrasjon

med håp om blidere
ker

ble

Nore-verkene

avsluttet

og fest.
er

Østlandsi Oslo, og

værguder,

lykke

til

øns-

med

ar-

rangementet.

Ian Gaute

Ut å søke tjeneste

Bjerke

Arrangementskomiteen
Magne Pladsen,
Olav
venstre:
Sigleifjohansen,

for Østlandsmesterskapet
på ski i år [bak fra venstre):
Arne Bjerke,
Molvær,
Frode Sevlejordet,
Otto Engen og Bjarne Olaussen.
På kne fra
Anne Lise Hovd og Ian Bjerke.

. ..
I forrige nummer av Fossekallen
redegjorde driftsdirektør
Ola Gunnes
for Statkrafts

syn

på kraftmarkedssi-

tuasjonen. Han så positivt på fremtiden. Det var godt —for nå må vi klare oss uten ham - i hvert fall en
stund. Den 1. mai i år tiltrådte han
ny stilling som rådgiver i FN - hans
ekspertise

innen

i utviklingsland
verdenssamfunnet

driftsdirektør

viklingsland

sikkert

verdifull

komme

også

innsikt
andre

ut-

til gode.

år før han fikk stillingen som fagsjef
i Vassdragsdirektoratets
avdeling for
Vasskraftundersøkelser

(VU).

Fag-

sjefstillingen
i VU beholdt han til
1981. Da sluttet han i NVE for å gå
over i privat virksomhet
[Norconsult).

Oppholdet
i det private ble kortvarig. Allerede
i 1982 var Gunnes
22
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og Gunnes

i

Det er dermed

vi denne

vår

gang må avse

tjeneste.

Ser vi på Gunnes rulleblad, kan vi
konstatere
at han også tidligere har
sjekket gresset på den andre siden
av gjerdet. Men at han tross alt har
funnet vegen tilbake. Når han nå i
første omgang har søkt ett års permisjon

for å prøve

seg i FN’s tjeneste

i New York, er det jo mulig
har sett det siste av ham.
-At

I 1977 var Gunnes
tilbake
i Statkraft, nå ved salgskontoret
i Produksjonsavdelingen,
og her ble han i to

i kraft,

for driftsdivisjonen

Statkraft.

til annen

ikke gått

hele 14 år, de to siste dog som NORAD-utsending
i Tanzania.
Her fikk
nå skal

det nye

har altså
forbi.

sember 1962, i det som den gang het
Bygningsavdelingen.
Der ble han i

som

Statskraftverkene

fikk ansvaret

vannkraftutbygging

Ola Gunnes
(52) startet sin karriére i Statskraftverkene
allerede
i de-

han ganske

tilbake i Statkraft, denne gang som
fagsjef for Produksjonsavdelingen
(SP). Denne stillingen fungerte han i
frem til årskiftet
1985-1986.
Da
trådte omorganiseringen
av NVE og

ressurspersoner

vår bedrift
av det

gode,

hentes

på denne
men

måten,

for personen

vi ikke
ut

av

er ikke
Ola

Gunnes er dette selvfølgelig en enestående mulighet.
Personlig
vil jeg
derfor gratulere ham og ønske ham
lykke til. Dette sier administrerende
direktør Gunnar Vatten til Fossekallen.
jon Ingvaldsen
vil fungere som
driftsdirektør
i det året Ola Gunnes
har permisjon.
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Navn

Adresse

Tilsatt
DH

I

0

I

i ny stilling:

Haatveit,
Pettersen,

Helge
Kiell Oskar

Førstekonsulent
Montosjeleder

OIB
Østlands-verkene

Skíftleder
Sjefíngeniør
Montasjeleder

Østlands-verkene
PGE
Østlands-verkene

Gått av med pensjon:
Berg, Arthur
Borchgrevink,
Aksel
Nymoen, Ole Peder

Sluttet:
Bruse,
Nytilsatt'

Kjetil

Rasmussen,

Bel-gem,
Birgit
L
,

Konsulent
Avding.

Aura-verkene
Innset-verkene

NçrlifilirifíltlixlfMagne
strand, Erik

Overmontør
Fagarbeider

Østlands-verkene
Østlands-verkene

Verner

Avding.

Svartisen-anleggene

Avdjng.

Rana-verkene

I
Montas)eIeder

Østlands-verkene

_

Dødsfall'
_
Aurdalen, Wnlly

k
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