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Vår vannkraftteknologi
- klarer vi å selge den?
Vi mener at vannkraft er ett av våre
nasjonale særpreg - som ved siden
av de tradisjonelle
lusekofter
og
reinsdyr bør vekke utlandets interesse. Vi er spesielle hva vannkraften
angår, mener vi - og sier vi, når vi
skal forsøke å markedsføre vår teknologi internasjonalt.
Vi er i en misunnelsesverdig
situasjon siden vår
elektrisitetsforsyning
er 100 prosent
vannkraftbasert. Vi har verdens beste bakgrunn på fagområdet og en
skare av spesialister med lang erfaring. Vi topper verdensstatistikken
med hensyn til produsert kilowatttimer per inbygger. I Europa er det
bare Sovjetsamveldet
som produserer mer vannkraft enn Norge, og i
verdenssammenheng

er vi nr. 5. Vi

er eksperter på fjellanlegg, noe som
understrekes ved at cirka 60 prosent
av alle verdens kraftstasjoner i fjell
er bygget i Norge.
I en 25 års periode fra midten av
1960-tallet satte vi gjennomsnittlig
i
drift 750 MW hvert år, alt planlagt,
produsert og bygget av nordmenn.
Listen

over

vår

vannkraft-fortreffe-

lighet kan sikkert utvides. Hvorfor
står så ikke de utenlandske utbyggerne i kø for å benytte den norske
ekspertise, så meget mer som den nå
er ledig og holder på å forsvinne ut
av det norske bildet på grunn av
mangel på oppdrag?
Vannkraftbransjen
i Norge har i
løpet av de siste årene kommet opp i
samme situasjon som flere av våre
internasjonale
konkurrenter
befant
seg i for 15-20 år siden. Det innenlandske markedet forsvant, og eksport ble en nødvendighet for å overleve. Mens vi praktisk talt brukte he-

Statkraft
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le vår kapasitet på å bygge ut 750
MW årlig innenlands, bearbeidet våre konkurrenter
det internasjonale
marked og sitter nå temmelig godt
fast i mange land. Nå har også vi stor
kapasitet å tilby, 15-20 år forsinket.
Eksport av norsk vannkraftteknologi

av varer

i form

riktignok

foregått

og tjenester,

i relativt

har

Vår gjesteskribent denne gong er administrerende direktør i Norpower, Kristofer Stor-

beskje-

den målestokk
i snart en generasjon,
men nivået er for lavt til å kunne

ruste.

avhjelpe dagens krise i næringen.
Selv om vi er verdensmestere
i
vannkraft, og det mener mange vi er,
når vi ikke opp i konkurransen om
de større

prosjekter.

Gunstig

finan-

siering er nå mer etterspurt enn teknikk. Direkte gaver er selvfølgelig
enda bedre. Avansert og kostnadsbesparende teknologi er av underordnet betydning, så lenge tilbyderen beviselig kan lage kraftverk som
produserer elektrisitet
- ofte med
teknologi som var den beste i verden
- for 40 år siden.
Vannkraft
krever

grenset

kan medvirke
store

investe-

ringer og må som regel ha offentlighetens medvirkning. Vi ser at mange
av våre konkurrenter forener krefter
og får støtte fra sine respektive myndigheter. De «løfter i flokk» og lykkes. Norske vannkraftkonsulenter
gjør ikke det, beklageligvis. Dette er
en ulykksalig situasjon som splitter
opp våre tross alt beskjedne ressurser og som

kun

våre

konkurrenter

har glede av.
Etter å ha planlagt og
bygget kraftverk i tre generasjoner,
ser det ut som om vi har fått en noe
overdreven
forestilling
om egen
styrke. Imidlertid
viser det seg at
hver gang tilbud skal forberedes og
prosjekter

bemannes,

antall

er det

et be-

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

få personer

som

er

konkurransedyktige
på den internasjonale arena. En samling er derfor
nødvendig
for å øke slagkraften.
Selv om vi klarer å forene våre krefter, hvilket meget sterkt er å håpe,
kan eksporten neppe avhjelpe krisen i vannkraftbransjen.
Men den
til å opprettholde

mil-

jøet i noen grad.
Eksport forutsetter imidlertid målrettet og langsiktig arbeide og full
innsats fra enkeltpersoner - og ikke
minst aktiv medvirkning
fra det offentlige Norge. Internasjonal
virksomhet

er krevende

og kolliderer

of-

te med vår tilvante arbeidskultur.
Det blir en personlig
sak. Korte
tidsfrister
krever
ekstrainnsats.
Fremmede miljøer forutsetter tilpasning. Men det er heldigvis en god
del engasjerte nordmenn innen fagområdet som tar dette som en utfordring.

De

har

fortsatt

noe

av

pionérholdningen
intakt. Og akkurat
det er et positivt særpreg som vi bør
anstrenge oss for å ta vare på.

Synspunkter
i artikler og innlegg står
for forfatterens egen regning, og representerer ikke nødvendigvis
etatens syn.

Energi/oven
Den 1 I .juni i år fikk Norge ny Energilov. Med skiftende regjeringer og ulike syn på
en rekke prinsipielle sider ved norsk energiforsyning,
har den hatt en forholdsvis
trang fødsel. Men selve forløsningen
gikk greitt; det hersket ingen større uenighet
om selve

loven

da den

ble vedtatt

av Odelstinget

Oje- og energidepartementet
har med dette fått et inderlig ønske oppfylt. Lover
og regler knyttet til energiforsyningen
(som tidligere var spredd både her og derj, er
nå samlet under ett. Alle er enige om at dette er en god ting. Men den relativt
sterke markedsorientering
som preger loven, har selvsagt vært gjenstand
for debatt
Ved et friere kraftmarked
ønsker flertallet ved Høyre, Senterpartiet,
Kristelig Folke-

parti og Fremskrittspartiet

fossekallen
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Alf Ivar Bruseth
(AF]
Edmund
Langnes
(Arbeidsmandsforbundet]
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Mette Kjeldsberg
Redaksjonssekretær:
Aud Berg
Utforming:
Ingrid Adeler
Arnesen

Omslagsbilde:
Den 26. april i år var det duket for fest ved overføringsaitleggenes
hovedbase på Hokksund.
Da hadde ledningsarbeider og sjåfør Johannes
Bjerkgaard
gitt 40 år
hedret

liv til Statkraft.

veteranen.

fear

Kneblet

a.s

Direkte innvalg
Ingrid Adeler: (02) 95 98 63
Aud Berg: (02) 95 98 62
Mette Kjeldsberg:
(02) 95 96 10
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[02] 95 98 65

kolleger

ekstremâr

av fortiden

Ny Glomfiordkraft:
50 perioder
fra 1993?
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fredag 15. juni

av sitt yrkesaktive

er riktige, har vi kanskje tatt sorgene på

forskudd.
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- Opplag:

Redaksjonsråd
For ledelsen:
Vidar Bern
Kåre Heskestad
Olav Molvær

Trykk
Haakon

å stimulere til færre norske el-verk, mer priskonkurranse

om kraftleveranser
og bedre utnyttelse
av ti/feldigkraft. Mindretallet
ved Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti
føler seg ikke sikre på at markedskreftene
vil ta
vare på den høye sikkerheten
vi' er blitt vant til å ha i' det norske kraftsystemet.
Ei
he//er samfunnsøkonomien.
Hvordan det er og ikke er —nå er i hvert fall Energi/oven en realitet, og med den
er grunnen lagt for et friere kraftmarked.
Hvilken rolle Statkraft skal spille i dette
marked, blir ikke avgjort før våren 1991 —først da står Statskraftverkenes
organisasjon på den politiske dagsorden.
Skal Statkraft også i fremtiden være energipolitisk
instrument for myndighetene?
Får bedriften en friere stilling .7Bør Statkraft beholde monopolet
på krafthandelen
med utlandet?
Eller vil konkurransesituasjonen
kreve at det opprettes et nytt og
uavhengig
nettselskap ? Disse og mange andre spørsmål må vi vente enda ett år til
med å få svar på.
Selv om Energi/oven
i seg selv ikke sier noe om Statkrafts organisasjon,
har innsti/lingsarbeidet
i energi- og industrikomiteen
og Stortingsbehandlingen
gitt positive signaler for fremtiden,
opplyses det fra Statkrafts lede/se. Blant annet er forslaget
om et kraftforhandlingsutvalg
(KFU/ blitt godt mottatt. Mange frykter en oppløsning

Hyggelige

Foto: Svein Erik

Ny driftssentral
Flyttedag

Hva

på 14 timer!

for Innset-verkene

kan

vi vente

oss

av Energiloven?
Aktuelle

utdrag

og kommentarer

Holmenkollstafett

med

solide

rekorder1
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Arbeidet med å legge grunnen for et friere kraftmarked
har plutSelig gjort Statkraft til en stor netto selger av tilfeldigkraft.
Overgangsordnínger
ville forsinke prosessen.
Det var enklere å la
Statkraft

ta støyten,

mener

Terje

Erffjord

ved

Statkrafts

kontor

produksjonsplanlegging.
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Kraften fra Fykanfossen
politisk

Statkraft

som skal selge kraften.

Hydro som skal kjøpe
lom. Men Fykankraften

Av

Morten

interesser

fallende

Golimo

med ulike

—om enn

beveggrunner

men likevel

mellom to parter er det
gjerne slik at de to partene
interesser.
har motstridende
og Norsk
Men Statkraft

ikke uten videre

Hydro har faktisk

klart å

komme i den eiendommelige
at de har sammensituasjonen
6
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best. De er begge
fortiden.
Det

dreier

kneblet

seg om

av

elektrisitetsvesen

Hydro-Elektrisk

og Norsk

den. er enige seg imelopp i gamer bundet

le avtaler.

ikke

skab, en avtale Hydro
direkte misfornøyd med.
I avtalen

står det at Staten

var

forplik-

ter seg til å levere Hydro all den
kan prokraften Glomfjord-anlegget
dusere fram til 2007. Det vil si gjenGlomfjord-

raften. I 1947 vedtok Stortinget
Norges Vassdragsen avtale mellom

og

er blitt

—

kan gjøre hva de synes er
år det oppstår en onflikt

i Glomfjord

nøtt for niyndigfieterie.

en kinkig

og

Norsk

Kvælstofaktiesel-

820 GWh
nomsnittlig
dig ble Hydro forpliktet

i året. Samtitil å ta imot

all den kraften - riktig
gunstig

penge ~ helt

nok til en

fram til år 2007

enten de har bruk for den eller ikke.

til konsesjonen
kan ikke Hydro bruke kraften andre steder enn i Glomfiord», sa han.
'

Låst fast til gammel avtale
Nå er både Statkraft og Norsk Hydro
låst fast til denne avtalen. Forholdene er helt annerledes
i dag enn den
gang kontrakten
ble inngått. Hydro
har nemlig
ikke bruk for kraften
lenger. Iallfall ikke så mye som de er
forpliktet
til å kjøpe, og slett ikke
når det dreier
rioders
strøm.
Og hvorfor

direkte

ikke?

Kraften

i Hydros

produksjon.

Men

legge ned denne

Hva ønsker

har

gått

ammoniakk-

Hydro

ønsker

produksjonen.

ringer.
Hvis Glomfjord
25 perioder
strøm

å

For-

Slik

det

er i dag,

er det

andre

billigere

for Hydro å kjøpe den ammoniakken
de

trenger

og skipe

den

fjord enn å produsere
blir

selvfølgelig
GWh

ten

C

æ

Glom-

billigere

om de

å betale for 820

viklingen

Skal

i Glomfjord

perspektiv,

man

se ut-

spørsmål

om

det er hensiktsmessig

å fortsette

som

i dag eller å gå over
duksjon,
sier direktør
i Norsk Hydro.

til annen
proThor Håkstad

-I så fall trenger

fortsette

som

må

ammoniakkfabrikken
ten som

ned.

til disse

25 perioders

strøm,

mengde

magasinet

fra

det

nye

av cirka

ned

200 GWh

i 17

god økonomi.

stasjonen

fjord kraftverk

ved

er bygget

Glom-

med

seks

aggregater,
sier Vidar
Bern i elektroavdelingen
i Statkraft,
og forklarer
videre:
-Når
Svartisen
er ferdig,
er

det nok vann igjen i de nedenfor liggende felt til to av de seks aggregatene. Det vil si at
aggregater
til 50
ge de fire andre
nedslitt.
Så kan

Vi

hvor mye av kraf-

vil gå med

ho-

enn viss vann-

Ombygginger
-Den
gamle

dersom

legges

vet ikke nøyaktig

å levere

år. Det er ikke spesielt

dere ikke så mye

utbygges

enn

må man altså slippe

Det vil si tap

kraft?
-Det er vanskelig
å si helt sikkert.
Kanskje
kan vi komme
til å trenge
mer kraft. Vi planlegger
en del industriutviklingsprosjekter
i Glomfjord, blant annet en ny salpetersyre-

fabrikk

som lig-

lavere

til
inntaksmagasinet
til
gamle
Glomfjord
i hele denne perioden.

i et fremtidig

må vi stille

20O meter

vedmagasinet
for det nye Svartisen.
I dag slippes det vann nedover uten
at energien i det blir utnyttet. For å
få en bedre energigevinst,
må hele
fallhøyden
utnyttes.
Skal Glomfjord

i 17 år framover.

fremtidsrettet.

har et inntaksnivå

ger rundt

Trenger mindre kraft
-Det er i og for seg ikke et dramatisk
behov for å stoppe ammoniakkproduksjonen
i Glomfjord. Men den er
ikke

fortsatt
må levere
til Hydro,
må det

delvis fra det nye Svartisen.
Ikke
nok
med
det.
Glomfjord

kraftverk

selv. Men det

ikke

i tillegg må fortsette
ubrukelige

til

gjerne

foretas omfattende
og kostbare utbedringer ved stasjonen som er gammel og nedslitt. Det vil være unødvendige
kostnader
hvis man etter
2007 likevel skal levere Hydro-kraf-

ståelig
nok, for produksjonsformen
er håpløs
gammeldags
og unødven-

dig kraftkrevende.
Eller med
ord; den er ulønnsom.

de? jo de ser også

at Hydro får bruke overskuddskraften som de vil. Det er det beste rent
samfunnsøkonomisk.
Det er flere
grunner til at Statkraft ønsker end-

25 pe-

seg om ukurant

inn

Statkraft ønsker også endringer
Hva så med Statkraft oppi det hele?

prosjek-

vi kan bygge om to
perioder
og nedlegsom likevel er svært
vi levere resten
av

energien vi er forpliktet til fra Svartisen kraftverk.
Det gir den beste
energiutnyttelsen,
men det betinger

tene. Dermed ønsker vi å kunne disponere
eventuell
overskuddskraft
utenfor Glomfjord de periodene
det
er nødvendig,
sier Håkstad.

at vi må

bygge

en transformatorsta-

sjon i Glomfjord i tilknytning
nye 400 kV ledningen.

til den

Politisk nøtt
Men det får ikke Hydro lov til. Iallfall ikke slik det ligger an idet Fossekallen går i trykken. Saken ligger nå

også for Hydro. Men for at Hydro
skal kunne skrive under på avtalen,
må de altså ha godkjennelse
fra de-

til

partementet

behandling

i Olje-

Dette

og energide-

partementet.
1. mai skulle de ha avgjort saken, men avgjørelsen lar vente på seg. Det er en kinkig politisk
nøtt de har med å gjøre.
Oljeog energiminister

Reiten
«kjør

skulle
i vei»

Eivind

gjerne

ha

til både

Hydro

og Stat-

kraft. Men distriktspolitiske
må tas

Ganske

og arbeidsplasser

problematisk

sagt

hensyn
står

i fare.

er det sikkert

for Statkraft,

til å bruke

som ikke kan benyttes
virksomhet
i Glomfjord
i landet,
også

nok

er det beste

vedtak

å eventuelt

måtte

som tidligere

omstøte

et

olje- og energi-

minister
Arne Øien gjorde
for to år
siden.
Da søkte
nemlig
Hydro
for
første gang om å få overføre
kraft til
andre
steder
i Norge.
Men Øien sa
blankt
og rungende
nei. «I henhold

sier

den

og

kraften

til industriandre steder

Bern.

Og der står saken. Hvilke problemstillinger
departementet
synes
er vanskeligst
å ta stilling til, er ikke
godt å vite. De vil ikke svare på noen
spørsmål
fra Fossekallen.
bare å vente til avgjørelsen

kommer

tilbake

Da er det
faller. Vi

til saken.
FOSSEKALLEN
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Flyttedag for lnnset—verl<ene:

For

cirka to år siden ble det første
spadetaket på Furumoen tatt.
Her skulle det bli rom både for driftssentral og administrasjon for Innsetverkene. Da kontordelen ble tatt i
bruk den 2. april i år, markerte det
den foreløpige avslutningen på en
møysommelig prosess. Men flyttingen av selve driftskontrollen fra den
gamle til den nye stasjonen ble gjennomført på 14 timer. Det skjedde
tirsdag 6. mars i år. Samtidig ble de
nye sambandene tatt i bruk.

Ny driftssentral

på 14 timer!
Intervjuer: Mette Kjeldsberg
Foto: Bjarne Haugan/Innset-verkene

irsdag 6. mars i år var

-Hvem vil prøve seg på den

flyttedag for Innsetverkene. I løpet av 14 timer
ble driftskontrollen
flyttet fra

verkene. Sentralen har gått

Innset-verkenes tilårskomne

«knirkefritt»

driftssentral

i hjertet

Den nye driftssentralen og driftsadministrasjonen for Innset-verkene er samlet under
«ett tak», men bygget er delt i to bygninger.

rekorden? spør driftsbestyrer
Lars Frydendal ved Innset-

Denne løsningen
ble valgtfor
at ikke den relativt kostbare utførelsen
av sentralen skulle

fordyre kontordelen.

I i,

siden.

av Nar-

vik til flunkende nytt bygg på
Furumoen.
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for overvåking
av sjøkabelanlegg.
Rammebevilgningen
for driftssentralen er 46 millioner kroner, opplyser Frydendal.
For reguleringsområdet
knyttet til
Skjomen er nå et COLL 400 undersystem
med 11 terminaler
under
montasje.
Vertikal
tomannsbolig
Driftssentralen
og driftsadministra-

sjonen er samlet under «ett tak»,
men bygget er delt i to bygninger.
Mellom disse er det et mellombygg
Skiftingenimene
får opplæring
av leverandør. Fra venstre:
O. Elverum,
R. Vang, G.
Sæther,
T. K. Iensen,
W. Knutsen.
Foran:
R.
Lindeløv
(ABB). Foto: Bjarne
Haugan.

som

—Vi startet
stasjoner

kl. 0800 med

over

til den

nye

å legge

sentralen.

2 800

Kl. 2200kunne
for den gamle

den som hadde vakt
sentralen,
gå hjem.

Dette
forteller
Frydendal
ved

driftsbestyrer
Innset-verkene.

m2.

Driftssentralbygningen
av

Con-form

legger

til at sentralen

i etableringen
av den
nemlig
fjernkontrol-

len, er altså gjennomført
med godt
resultat, og i løpet av et år regner vi
med å komme igang med funksjoner
som nettberegning
og lignende.
Utbyggingen
av samband for den
nye sentralen
har vært et eget prosjekt, får Fossekallen
opplyst.
-Kravet var at driftskontrollen
i den gam-

le

sentralen

mest

skulle

mulig

bandene

opprettholdes

uforstyrret

ble bygget

Topp moderne

sentral

-En

at

nyhet

er

mens

sam-

kjører

1200

om.

vi nå

Baud datatrafikk
over bærefrekvenstelefon. I det hele tatt er det en topp
moderne

sentral

vi nå

opererer

fra

her ved Innset-verkene,
uttaler Frydendal.
Sentralen er av type ASEA Sindac
5. —Vi har doble Modcom 32 datamaskiner

med

MAX

32 operativsys-

tem til rådighet i sentralen. I stasjonene er det 16 stk. COLL 400 og
3 stk. COLL 300 terminaler.
Dessuten har vi 5 stk. MICOS terminaler

kontorde- Dessuten

F inpussen
gjenstår
Rammebevilgningen
for
nybygget
lyder på 32,5 milllioner
kroner,
og

arbeidet

er

gjort

innenfor

Arkitekt
hovedsete

for Innset-verkenes
på Furumoen

Stengaard

og

byggentreprenør

for Innset-verkenes

nybygg:

venstre:
H. Lundstrøm
(ABB), G. Nilsson (ABB), Ø. Holdhus
(EB), F.
Lorch Falch
(EB), B. Haugan,
T. Iosefsen,
T. K. Iensen,

(ABB) og B.

Dahlin
(ABB). Foto:
Bjarne
Haugan.
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De
VVS
med

Det som nå står igjen er avsluttende terrengbehandling,
som blir tatt i
sommer. Først når det er gjort, blir
det offisiell innvielse.

,3}

i

H.

Eeg Henriksen,
begge
Narvik.
andre
entreprenørene
- bygg,
og elektro
— har vært sidestilt
byggherrestyrt
koordinering.

N'

.a

nye

er Carsten

H. Lindeløv

I"

fastsatt

tidsramme.
-Økonomisk
er vi kommet ut som budsjettert,
kanskje
noe
lavere
til og med,
slår Frydendal
fast. -Innset-verkenes
andel
i Kongensgate
49 der vi holdt til før, er
solgt til Narvik
El-verk
for 8,5 millioner kroner.

Fra

V

plass-

var det viktig for oss at vi i tilfelle av
forsinkelser
kunne konsentrere
innsatsen om sentraldelen.

Prosjektgruppen

_ Jun. I

og

sentralen
skulle
fordyre
len, forklarer
Frydendal.

som vil prøve seg på

rekorden.

Frydendal

«_ ...H

er oppført

elementer

Første
trinn
nye sentralen,

Lars
Han

har gått «knirkefritt»
siden.
-Noen
småfeil
har det riktignok
vært, men

x‘
o..
.r

resepsjon

I alt er det bygget

de er raskt blitt utbedret, og de har
ikke ført til driftsstans
for sentralen.

den

, "'

spiserom,

støpt betong. Dette for å møte beredskapsavdelingens
krav. I denne
bygningen er alle de tekniske anlegg
knyttet
til driftssentralen
plassert.
Kontorbygningen
er bygget med betongelementer
som skjelett og utfylt
med bindingsverk
av tre.
-Vi valgte to bygninger for at ikke
den relativt kostbare utførelsen
av

lurer på hvem

.Q

inneholder

og inngangsparti.

A
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Hva kan vi vente
oss av Energiloven?
Den l l. juni i år vedtok Stortinget Ot.prp. nr.
43 1989-90: Om lov om produksjon, omforming, omsetning og fordeling av energi m.m.
(Energiloven).
Tittelen gjenspeiler i grunnen
innholdet - dette er ikke sengelektyre.
Skjønt for noen er det kanskje nettopp det
den er. For Statkrafts del en skikkelig grøsser,
hevder mange.

NG

al'

e 2 med-

_

m

å

ente

85 prosent av det bØySP

l påvente av stortingsbehandl
ingen kontaktet Fossekallen en del personer som er nært
knyttet til energiforsyningen.
Vi ba om deres
kommentar til lovforslaget. På de følgende sider gjengir vi aktuelle utdrag av proposisjonen og tre svært så aktuelle kommentarer
til
den.

tskraftverkenes
styr forman-

rjg Sm
kra ft Verkene

og

utpeker tariat

Med Ot.prp.

Jntoiffåfíriêlgfrädet'
som
nefl- Samklüflflgens
e' for I_0Ve
NV

Rene bar one og

f

Y

~

'

se av Sætskra .we

al amt Departementet
går
fegiene sentrt å godklenn'ä aå 'åâene
samtid b QR‘;uneggesStat krf: -Vog PS
Ogreg“? peis Styreve
Jlforssamnng
og

har Stortinget

vedtatt en

53’“k’¢rS1;E,k3¢ringe“5genfiétseuer prosent-

ganisasjon,

Sgzläêlirrafrverkefleínäííea
savgifte“ “al fak
Satsene
fer berteri?
and vri bli en sefrâmarked
Drifttfêirâíggen
av e fe\:txc;Itk“;de,1egges

fra de gitt i tidligere utkast til energilov. Det gjelder spesielt spørsmal knyttet til kraftutveksling med naboland
og fremtidig organisering av sentralnettet. En sammen-

tor i u

_

“Op

som na‘ rug‘

_

_

av y digi”

er_

blanding

1 flllfeg

jg

ligere og som i stor grad

bidrariii enåâsågfiâgskapasirei
reelle belastflgg

1'10

ffene

ffortiold

a;

eksternt

Mange

til

nisasjon

semaxnettetstariffgyesf:

än gennoms

oppgaver

på disse om-

‘add i arbeidet me

gjenspeiler

ulike

oppfatninger,

bør utvalgsinnstillingen behandles i full åpenhet med
høring
linger.

i Se“

eogra sk a

nåværende

_Med bakgrunn i de ulike syn som er fremkommet tid-

terrffenflflutnytting

fagrmlroduksjonsoss Ofårostnaderresorr:å;
pa 1and5b35“:e;1;;a?1'anS3kSjOnel'
ma;:
1 dag
kaS“:5:1ed::

av Statkrafts

som er forskjellig

rader
oppgaver, er blant
annet med
ansettrent
somforretningsmessige
uheldig.

seressom k “ere, på merkede. gigen m
er som kon Xe‘ vi

men gitt en del «føringer»

e

komrou og “ls
bør orga“"‘
er for ar Sgltrråinettei
_

som vanlig

ved liknende

utvalgsinnstil-

spørsmål knyttet til Statkrafts fremtidige orgavil altså ikke bli avklart

før Stortingets

behand-

ling varen 1991. Det eneste .som kan sies i dag ut fra de
synspunkter

som er gitt til kjenne i den nye energiloven,

mm bør d§Ff°‘::~rafimarkedet.fl sammew

er at _Stat}<raft_f‘remtidig,om bedriften vil bestå som en

fektivisäisriâfl

organisasjon,

n rtdrift erkrèzåerheten
i “et

Pr<>:tHlensyn

dnlffsrstmdvenmgre

\t‘:‘tY‘.¢,'det enkedwfitggfiniv
p‘.0duksj()fI\e;1§E
~
"for e
tenf-*5°‘
'
taendfmge“
rkene.ProdU53“. ha, gmnnde u1'1}‘_ekraft1veiet
slikt s 3,-beldgtriske an'reiser tflàdeta

r rung n .m de

t

gen.E‘?be y

del

t

.

mhg

løses

-

aV -Ln“.

'

er-

'mnstillinåsplgflfrlreäêd
timesavfegnmg i 0v
føring av tan

£¢ringsn°“°"

ikke lenger vil fremstå

som energipolitisk

instrument for myndighetene i fremtiden, som styret i
Statkraft
vurderin

i dag
er
'

har lagt til grunn

i sine organisatoriske

g

d rdnin-

jag i \;I<36‘§e53;nSosvaret for t1a1;3';g;§ngoS 3 er
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ny energilov.
Når det gjelder Statkrafts fremtidige organisasjon, er
det forutsatt at denne må fremme deregulering og konkurranse i kraftforsyningen, samtidig som det er forutsatt at bedriften far et større selvstendig ansvar for sin
rene forretningsvirksomhet. Det er ikke i den nye energiloven tatt endelig stilling til Statkrafts fremtidige or-

,
M2‘:

Mangler

Miljøhensynene
langsiktig
eksport

perspektiv

Hovedinnvendingen

mot

Ot.

er at den på visse

sentrale

mangler

punkter

Norge - ikke som en tilfeldighet.
Videre vannkraftutbygging
vil bli aktuell.

prp.

nr. 43 (1989-90)

Samfunnet

perspek-

tiv. Det gjelder først og fremst betydningen av langsiktighet
når det gjelder kraftutbygging,
og det gjelder
adekvat hensyn til den fundamentale omstrukturering
av energiforsyningen
som miljøhensynene
nødvendiggjør.

Også energidepartementet
er bekymret i forhold til en mulig konkurranse
Det truer

gass - motutbygningen

vil
aktualisere
av vannkraft
fra

gass i Europa.
av våre gass-

vil kreve

et instrument

også i et omfattende
og systematisk
internasjonalt
energisamarbeide
basert på forpliktende
avtaler.
Statkraft
er naturlig
dette instrument
i kraftsektoren
og bør ikke svekkes.
Produksjon,
planlegging,
oppgradering

og nybygging

er selvfølgelige

ver. Ieg kan
sentralnettet

ikke se behovet
og eksportansvaret

etableres
utenfor
være et kostbart
naturlig

innsyn

oppgafor

at
må

Statkraft,
det
prinsipprytteri.
kan

enkelt

vil
Et

etableres

felt, som krever langsiktighet.
En lifra alle berettigede
parter, produsenberalisert
konkurranse
elektrisitet
—
ter og forbrukere.
Samkjøringen
bør
mot — elektrisitet
legger ikke forholta seg av den innenlandske
kraftdene tilrette for kraftutbygging
- den
børs.
krever i høyeste grad en langsiktighet som nåverdibetraktninger
med
15 prosent rente ikke stimulerer til.
Disse

problemer

avtegner

klart i Storbritannia
tiseringen

har

seg

nu

- selv før priva-

funnet

/on/I/V7

sted.

á

Samfunnet
vil kreve et instrument
også i et
omfattende
og systematisk
internasjonalt
energisamarbeid
basert på forpliktende
avtaler. Statkraft er naturlig dette instrument
i
kraftsektoren
og bør ikke svekkes, mener tidligere

Utfra

de synspunkter

som

nei den nye Energilotfen,
fremstå som energipolitisk
myndighetene

rerende

direktør

ifremtiden,

er gitt

industriminister

Finn

Lied.

til kjen-

vil Statkraft ikke
instrumentfor
mener

i Statkraft,

administ-

Gunnar

Vatten.

8. EKSPOBT
Eksportog
menheng
med
kraftmarked.

.ai-f
lt
z
,

/

f'
. i.
,.i

a .W
. I"
s

OG HVIPORT
import
av
utviklingen

AV KRAFT
kraft
må ses i samav et mer effektivt

Eksport
og import
av krafl
skjer
i dag bare
som et ledd
i de nordiske
landenes
produksjonssamarbeid.
Dette
samarbeidet
er av stor
betydning
for leveringssikkerheten
i det enkelte
land. Utveksling
av kratt
skjer
bare på
kortsiktig
basis og det har hittil ikke vært inngått
kontrakter
av lengre
varighet.
En av
svakhetene
ved dagens
ordning
er at et overskudd
av krafl
i Norge
må eksporteres
som
utvekslingskraft
til lave priser
selv om leveransene
over lang tid kan ha høy leveringssikkerhet.

n.

.f
,-

Eksport

bør

i større

grad

bli

en

kommersiell

mulighet
for aktørene
i et effektivt
kraftmarked. Norske
kjøpere
må ikke diskrimineres
i
forhold
til utenlandske
kjøpere
ved inngåelse
av kontrakter.
Organiseringen
av eksportog
import
må være i samsvar
med de avtaler
som
eventuelt
blir gjort
gjeldende
for intemasjonal krañomsetning.
Innenfor
en slik ramme
bør det være
mulig
å oppnå
eksportkontrakter
og eventuelt
importkontrakter
av ulik
varighet
som
bidrar
til større
inntekter
fra norsk
kraftproduksjon.
Eksportkontrakter
på mellomlang
sikt vil redusere
konsekvensene
av en periode
med
midlertidig
overutbygging
og vil gjøre
det
mindre
kritisk
dersom
det i perioder
er bygget ut for lite kraft.
Det vises til nærmere
omtale i kap. VII. Pkt. 4.3.
Departementet
ser det ikke så langt som naturlig
at ansvaret
for utenlandshandelen
med
kraft tillegges
en av aktørene
i markedet.
Statens ansvar
for eksportog import
av kratt bør
opprettholdes
inntil
en avklaring
av Statkraftverkenes
organisasjon
har funnet
sted.

in
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OLprp. nr. 43
Om lov om produksjon. omfonning.
overføring. omsetning og fordeling av
energi

m.m.

(Energilmen)

net entydig og lett å praktisere i motsetning til det teoretisk riktige som
nå anbefales. jeg er dog enig i at tiden er inne til en gjennomgang
tariffsystemet,
men det er ikke
hengig

Et nytt nettselskap
høyst unødvendig
I den nye energiloven

sies det at

«Det er mye som taler for at Sentralnettet

bør

organiseres

som

en

egen

enhet, uavhengig av selskaper som
konkurrerer på markedet». Dette er
en formulering som er vanlig når det
er vanskelig å konkretisere argumentene. Det er nevnt en del forhold og krav som bør vurderes og
12
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eventuelt løses. Det er noe uklart for
meg hvilke av de nevnte forhold
man mener gjør det ønskelig eller
nødvendig med eget frittstående
nettselskap.
Det påståes at nåværende tariffer i
sentralnettet
hindrer rasjonell utnyttelse av produksjons- og magasineringskapasitet på landsbasis. Feilen
er blant annet at transportkostnadene beregnes ut fra luftavstand mellom selger og kjøper, mens det burde være den reelle belastning som
var avgjørende. Nåværende system
synes å ha virket bra i de mange år
det har vært i bruk. Det er blant an-

av

at

det

opprettes

et

av
avnett-

selskap. Nåværende
organer (Samkjøringens
styre,
Overføringsrådet

og dets sekretariat, Statkraft] bør få
oppgaven straks. De oppretter et
eget utvalg

om de finner

det ønske-

lig.
Den uvanlige kraftrikelighet vi har
for tiden fører til stor eksport med
høy leveringssikkerhet.
Det prissystem vi i Norden har vært enige om,

midtpris mellom
kraftverdi

selger og kjøpers

til enhver

tid, gir da me-

get lav eksportpris. Det er derfor naturlig at vi ser etter muligheter for
høyere pris. Det blir i energiloven
antydet eksportkontrakter på «mel-

I

I

-j

”W MNWqM__W“<,,.;~A..<

.i/

r

så

at mot-

levering

og sikker

langsiktig

ment

Er det her

sikt».

lemlang

kan utsette egen investetakerlandet
øket proring i ellers nødvendig
mellem

mellemting
kraft?

kan

vi

Prisen

er

eller

duksjonskapasitet,

en

det

fast og tilfeldig
vente

å få vil

være svært avhengig av slike forutSkal de enkelte kraftprosetninger.
inngå slike typer
kunne
dusenter
direkte med utenlandske
kontrakter
kjøpere,

de

skal

med hverandre,
mer
eventuell
kraft»,

kunne

Sikkert

osv?

konkurrere

hvem skal garantere
«tilfeldig
langsiktige
synes

det å være

som sådan ikke kan
at et nettselskap
leveringskontrakter.
inngå bindende
og bistå ved forDe kan formidle
men til det bruk har vi
handlinger,
allerede nok organer vi kan trekke
på. Det gjelder også for de forhandlinger som er mest aktuelle, nemlig
for
å prøve å få endret prinsippene
avregning av tilfeldig kraft.
jeg har alltid sett det naturlig og
fornuftig

driftsteknisk

at

teknisk

overvåking

vedlikehold,

og

kop-

linjer

egne

ved

lingsmyndighet
Men

det er klart

disse

oppgaver

å overlate

mulig

helt

delvis

eller

Nå fremgår
nettselskap.
hvor stor del av oppgavene
har

ne av energiloven

og

ansvar.

er Statkrafts

understasjoner

ment

til et

det ikke
forfatteret nett-

—Det er uklart hvilke oppgaver et eventuelt
skal overta. Dreier det seg
nytt nettselskap
er detog koplingsmyndighet,
om overvåking
alltid har hatt
te oppgaver som Samkjøringen
lyst på. [eg betrakter det mer som et prestienn som avgjørende for et «efsjespørsmål
sier tidligere kraftfektivt kraftmarked»,
Sigurd Aalefjær.
verksdirektør

selskap skal overta, men jeg regner
med at det i alle fall gjelder overvåking

som

alltid har
Samkjøringen
det mer
på. jeg betrakter
enn

prestisjespørsmål

et

dvs.

koplingsmyndighet,

og

oppgaver
hatt lyst

som

avgjørende for et «effektivt kraftmarked».
at det
Det sies videre i energiloven
sammenblanvil være en uheldig
ding om Statkraft, etter at de skal
og selge kraft på forretprodusere
vilkår

ningsmessige

[i motsetning

til

hittil?), fortsatt har utvekslingsmoog er eier av
nopol med utlandet
av

mesteparten

Om

sentralnettet.

er det et

denne

påstanden

er korrekt,

sterkt

argument

for opprettelse

av

imidlertid

at

nettselskap.

monopolet

jeg påstår

aldri har vært,

og heller

ikke

vil

bli,

at Stat-

slik

praktisert

krafts tilfeldige kraft har hatt preferanse foran andres, det være seg på
eller på melegne linjer innenlands
ikke
Heller
lomriksforbindelsene.
har andres fastkraft på statens linjer
Om mine
blitt «ufint» behandlet.
er riktige (Samkjøringsråpåstander
det bør kunne gi svar), ser jeg fortselskap.
Min konklusjon,
mange,

overraske

et nytt

til å opprette

grunn

satt ingen

høyst unødvendig
selskap.

som
blir

neppe

da

det

at

vil
er

et nett-

å opprette

I

I
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Veteranen Johannes Bjerkgaard 40 år i Statkraft:

Tekst: Aud Berg
Foto: Svein Erik

Dahl/Samfoto

den store Iagerhallen
ved
Overføringsanleggene
i
Hokksund
hadde Fossekallen
avtalt stevnemøte
med en av
veteranene
i Statkraft,
led-

nlngsarbeider
Johannes

og sjåfør

Bjerkgaard.

Denne

dagen, 26. april, var hans siste
arbeidsdag før han skulle gå

mønje og deretter med grønn maling. Bjerkgaard husker godt en av
sine første arbeidsdager. Han var oppe i en av mastene ved Barkåker og
skiftet «topp» på en isolator, da det
satte inn med et av de verste tordenvær han kan huske. Unggutten
Bjerkgaard kom seg fort ned og bort
fra masten. -Du sitter ikke i toppen
av en mast under

slike

forhold,

vet

du, sier Bjerkgaard.

inn I den ukjente rollen som
penjonist.
Da hadde han gitt

Statkraft
aktlve

På

40 år av sitt yrkes-

liv.

leting

etter

Bjerkgaard

i den

store lagerhallen, spurte vi flere
hvor veteranen var. -Nei, han tror
jeg det blir vanskelig å finne du,
mente en hyggelig kar vi spurte.
-Han dro visst ut, for det er en stund
siden vi har sett ham. jeg tror han

angret på dette «påfunnet med pressen». Etter å ha oppdaget et lurt
glimt i øyet på karen vi var kommet i
prat med, gikk det opp for Fossekallens medarbeidere
at mannen
vi
hadde foran oss, var Bjerkgaard
selv.

-jeg liker ikke å komme på trykk,
kanskje dere heller skulle snakke
med de andre kara her, for de er mye
mer PR-kåte,

spøker

den kraftige

og

rørslige nypensjonisten.

Lyn og torden
Iohannes

Bjerkgaard

begynte

i Stat-

kraft 8. mai i 1950, og hans første arbeidssted var Flesaker trafo. Han var
blant

annet

med

på maling

av led-

ningsmaster,
skifting av isolatorer
og annet stasjonsarbeid. Stålmastene
den gang var ikke galvaniserte og de
måtte
14
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først

med

bly-

Før varmedressenes tid
I 1953 ble han overflyttet til Sunndalsøra og jobbet på den såkalte
Trøndelags-ledningen.
Av kassereren ved Hovedkontoret
i Oslo, som
hadde arbeidet på Sunndalsøra, ble
han advart mot å være for lenge på
Sunndalsøra, for det blåste så fælt
der. -Og den karen visste nok hva
han snakket om, for han hadde ikke
et hår igjen på hodet. Parykken var
blåst vekk, humrer Bjerkgaard.
Og blåste, det gjorde det både titt
og ofte under arbeidet med Trøndelags-ledningen, forteller Bjerkgaard.
En dag vi arbeidet ved Jonsvatnet i
nærheten

av Strinda,

var det så bi-

tende kaldt og vindfullt at jeg og en
kar til rett og slett «stakk» til Trondheim og gikk på kafé. -Det fantes
ikke noe som het varmedresser i den

fra Østlandet
til Vestlandet
som
krysser Langfjellene. Og det var sannelig ikke bare solskinnsdager med
hensyn til været.
Bjerkgaard
husker at ledningsmannskapene en vinter ble liggende
værfast en hel uke oppe ved Storvatnet.

Men

da brødboksen

var

tom,

måtte de komme seg ned til bygda.
De var blitt fløyet opp med helikopter, men det var ikke mulig å bli
fløyet ned på grunn av uværet. I det
bratte og ulendte terrenget var det
heller ikke mulig å bruke muskegg.
Så da var skiene det eneste fremkomstmiddelet.
Det ble en meget
strabasiøs

nedklatring,

husker

Bjerk-

gaard, som brukte en hel dag på denne ferden. Men både ben og armer
holdt!

Illeluktende Statkraft-folk
Innimellom
arbeid på forskjellige
ledningsstrekninger,
var Bjerkaard
også med og bygget trafostasjoner.
Og det var forsåvidt en avveksling
fra arbeidet ute i «felten», hvor de
mange ganger jobbet langt vekk fra
folk og tettbebyggelse. Han var blant
annet

med

på byggingen

av Røykås

vet du. Om de

trafo. Under arbeidet her var det en
del «kjeft» å få av naboene, minnes
Bjerkgaard. Blant annet var det blitt
satt opp en utedo. Denne luktet det

overordnede noen gang fikk vite om
deres utflukt til den store stad, røber
ikke Bjerkgaard.
Selv om Bjerkgaards arbeidsdag
har bestått av mange kalde og ufyselige arbeidssituasjoner, har han aldri
mistrivdes i jobben. Og det er ikke få
anleggssteder han har vært innom i
sin yrkesbane i Statkraft. Han nevner steder og årstall i fleng. Blant annet jobbet han på ledningen ØvreNedre Røssåga, og stamledningen

boende.
-Men det var ikke av oss Statkraftkara det luktet ille, nei, for vi brukte
nemlig aldri den anordningen, forteller Bjerkgaard. En dag fikk de besøk av en mann som beskyldte dem
for uforsiktig omgang med sprengstoff, for datteren hans holdt nesten
på å få en sten i hodet. Men da syntes Bjerkgaard det gikk for langt.
-Det er to dager siden vi har fyrt av

<<gamle, gode»

tiden,

ille

fra,

ble

det påstått

fra

de fast-

noen

salve

her,

så den

så fall ha tatt alvorlig
nom
-Men

må

i

lufta,
repliserte
Bjerkgaard.
stort sett har jeg bare hyggeli-

ge minner
slår

stenen

lang tid gjen-

han

fra anleggsperioden

ute,

flyttende

fast.

Pensjonisten
Bjerkgaard
Under
byggingen
av Nore-Syllingledningen
sviktet
ryggen,
og i 1965
måtte
Bjerkgaard
gå over til annet

arbeid i Statkraft.
Han begynte da
først som lagerarbeider
og siden som
sjåfør ved hovedbasen
på Hokksund.
-Og

her

har

jeg trivdes

gelige kolleger
forhold.

Det

godt,

og trivelige
er rart

å tenke

hyg-

arbeidspå

at i

dag er det siste dagen min her, sier
Bjerkgaard. På spørsmål om hva han
har

planlagt

senere

ikke skal settes på ring, svarer han:
-Noen hobby har jeg ikke. Har heller
ikke tenkt over situasjonen
noe særlig. jeg får ta det som det kommer.
Men jeg har en datter som kommer

å gjøre

dager,

når

i morgen

og de

vekkerklokken

hjem

år der, og
Nittedalen.
fingrene i
det ser jeg

fra Svalbard

etter

bli fint å
familie,

sier den optimistiske
pensjonisten.
Fossekallen
fikk også fornøyelsen
av å delta på avslutningstilstelningen for Bjerkgaard i administrasjonsbygget på Hokksund.
Her vanket
det kaffe og nydelige bløtkaker.
Og
som vanlig ved slike anledninger,
ble det overrakt gaver. Diplom, bilde
og armbåndsur
fra ledelsen.
Fra kolleger ved Hokksund
fikk
han en elektrisk

drill,

som

tydeligvis

hannes

Bjerkgaard

yrkesaktive

II}

hadde

år til Statkraft.

lagerarbeider

nypensjonist
26. april

Fosi år. Io-

da gitt 40 av sine
Som

ledningsbus,

og sjåfør.

10

som skal bygge seg hus i
-Der får jeg nok å henge
en lang tid fremover, og
frem til. jeg ble enkemann

for 15 år siden, så det skal
få hjelpe datteren
og hennes

Det var en kraftig
og rørslig
sekallen
møtte på Hokksund

falt i penjonistens
smak. -Det er den
vi leverte
inn til reparasjon,
men vi

har pakka den fint inn, kom det fra
kara. Da Bjerkgaard
skulle
prøve
klokka,

var

lenken

altfor

kort.

-Du

skjønner jeg har noen kraftige lemmer etter all jobbinga i Statkraft. Det
har ikke vært mye brodering
som
har

svekka

musklene

her

i gården,

nei, avslutter
skjemtegauken
Bjerkgaard. Så rusler vi ut i følge med dagens hedersgjest,
som har en halv
dag igjen å jobbe av de førti årene i
Statkraft.
FOSSEKALLEN
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Vårens vakreste eventyr:

som vanlig begynte man allerede på dette tidspunktet
å
tenke framover mot neste år. -Hvis
vi får trent skikkelig
systematisk
med intervall og langkjøring,
spenst
Qg

Ved Torgeir

Johnson

Leder i NVE/S B.I.L.

Holmenkollstafett
med solide
rekorder

f-

=LT'1

plass av cirka 460 lag. Bak: B.

‘C...T'l
"''-—.l

Einan,
G. Holm,
A. Kroken,
B.
Steensen,
A. Pedersen,
K. Foug-

stad, H. Kårstein. Foran: T. Fjeldstad, B. Hveding, S. Norbom, E.
Haug, L. Sundsvallen,
M. Børresen
og S. Schjetne.

A. Svenkerud

var

ikke til stede når bildet ble tatt.

Jeg

løp opp to plasser. -Jeg
tok igjen fire, men ble

tatt igjen av Aftenposten
du noe mer til det laget?
vår tradisjonelle
bankett
de)

q)

—så
På
i

Frognerparken
gjorde energiske stemmer
opp status
etter årets Holmenkollstafett.
Alle hadde
visst tatt igjen
noen. Et enkelt
regnestykke
tilsa at vi skulle ha vunnet
hvis alle hadde
«husket
riktig«l

I

1. laget til herrene

kom på 16. plass av cirka

795 lag. Bak: A. Korvald,
D. Derwig,
T. K.
Lunde,
H. Stensby,
j. Muribø,
P. Meland,
K.
E. Stensby,
G. Gautun.
Foran:
K. Karijord.
L.
Bogetveit,
T. Erfjord,
I. Slapgård,
M. Kristiansen, T. Iohnson
og G. Atterâs.

1%

i

og bakketrening
skulle
vi greie å ta
noen plasser neste år også. Vi bør vel

kunne

l

hver

5

på plenen

tener.

De voksne

var

jo bare

av denne løpinga.
Champagnekorkene
høyt i år. Både dame-

t
\

a
f.

i,

-’

-

i.

Nam”;

"3-:‘.:.~
X
v.

.

,

Bedriftsidrettslaget
håperä «dra
igang» flere av de
ansatte i tiden som
kommer. Både
gjennom 11 aktive
grupper og «Tur og

opptatt

trim».

spratt ekstra
og herrelaget

mens 1. laget til herrene

ved

H-28.

til «Vårens

vakreste

Folk

eventyr»
hadde vært mer strukturert
enn noen
gang.
Opptil
30 stykker

Folk

har deltatt

tet,

på enkelte

denne

våren.

av fellestreØkende

opp-

i form

prosjekt

til OL er et samarbeids-

mellom

Kirke-

Norges

i form

og

og Friluftsli-

relativt
høye ambisjonsnivået.
Tross
mange
uttakningsløp
ble det etter
hvert vanskelig
å ta ut de 15 riktige

bedre

herreløperne
for så å plassere disse
på etappene der de «hørte hjemme».
Nå slapp man iallfall å rekruttere

blant annet samarbeides

«løpekropper»
fra kantinekøen
fredagen før stafetten
for å komme
opp
i det nødvendige
antall.
Statkraft-navnet
på de nysponse-

en

framover,

både

stafetter.

i

i mosjonsløp

sene

fellesløft

for

å

blant

folk

i

helsetilstanden

Norge gjennom
økt fysisk aktivitet».
For å nå de oppsatte
mål skal det
ke organisasjoner.

vil også være

«prosjektmedarbeider»

i denne

kampanjen.
Gjennom forskjellige aktiviteter og
arrangementer
i regi av bedriftsidrettslaget
håper vi å «dra igang»
flere

av de ansatte

har 11 aktive
trim»,

og

sistnevnte

det

ved

grupper
er

vi håper

legges

«listen

lavt»

slik

til initiativtakerne,

så hvis

du

brenner inne med ideer til noe sosialt og sportslig, er det flott om du
tar kontakt med leder i Tur og Trim
eller Styret [se Idrettsnytt
eller Fosseballenl).

med en rek-

Bedriftsidrettsla-

get i NVE og Statkraft

Her

at alle kan være med. Aktivitetene
her blir imidlertid
farget av interes-

kulturdepartementet,

Idrettsforbund

vets fellesorganisasjon.
«Prosjektet
er et

og i andre

er

til OL

nivået.

Sosialdepartemen-

slutning etter hvert kan trolig fortelle at ingen er blitt skremt bort av det

løpere

Leif Delp

her klar til å delta
Sykle til jobbenaksjonen 1990.

kom på 16.

[av cirka
795 lag]! Dessuten
både Driften
og Østlands-ver-

de løpedraktene
gjorde seg nok godt
bemerket
denne
søndagen,
og
mange skal få se ryggen på Statkraft-

K,-

__»

hadde satt nye klubbrekorder,
og det
ganske skikkelig:
1. laget til damene
kom på 27. plass
[av cirka 460 lag).

ningene
".;‘-‘Vlru

y

i»
~
A :så

begge nevene. Her kunne man visst
spise så mange pølser man ville, og
dessuten var det spennende
og lett å
lure seg bort mellom statuer og fon-

ne innsatser

lash.

.i

satt alle

deltakerne,
samboere,
beundrere
med
flere.
Rundt
omkring
tasset
noen lettkledde
avkom
med pølser i

Oppkjøringen

I

med

kene med to lag hver, og de feiret si-

vi...
'

etappe

det blir ett minutt
og 15
det! Men, hva om noen av
blir «omorganisert
bort>>,
vært krise.

I en stor sirkel

plass
stilte

Q

krype

sekunder,
sekunder
de beste
det ville

bedriften.

samt

spesielt

Vi

«Tur og
gjennom

å øke aktivitets-

I tillegg
gruppene

til aktivitetene
i de aktive
har vi satt i system
og hå-

per på opplsutning

om følgende

[se

oppslagstavler):

* Sykle til jobben -aksjonen
* Bli med i Morgenbaderne!
ser på et lite,

men

friskt

1990.
Vi satmorgen-

miljø i Frognerbadet.
Løp,

Bad og Grill

* Aktivitetsuka

ved

Sognsvann.

1990.

t?
16
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Ut å søke tjeneste

Thorleif Jenssen
Når driftsbestyrer
(49) 1. juli i år forlater sin post ved
er det en virkeGlomfjord-verkene,
i Stat-

mister

vi

ressursperson

lig

har han gjennom

kraft. I Glomfjord

styrke både i jobben og
15 år markert
da innen
- særlig
i lokalsamfunnet

Hva det vil bety for
kulturlivet.
Meløy kommune at Jenssen nå venhar Nordlands
sørover,
der nesen
på. Her er
klare synspunkter
Framtid
tungvirkelige
det «en av Meløys

som forlavektere innen kulturlivet»
ter bygda.
Fra 1. juli skal Jenssen tituleres

Q’

direktør

det

nystartede

Kraftrevisjon

av

leder

daglig

eller

som

Norsk

selskapet

tar sikte

A/S. Selskapet

av vedli-

på å være totalleverandør
keholdstjenester
verk, og Norsk
hovedaksjonær

for alle typer krafter selskapets
Hydro
av
med 70 prosent

aksjekapitalen.

Selv om han har fått

i den nye
gode betingelser
rimelig
at han gjør
Jenssen
benekter
jobben,
skyld. -Jeg synes
dette for pengenes
jeg.
så dårlig,
betaler
ikke Statkraft

Og det er mange

ved å ar-

fordeler

Når jeg likebeide i en statsbedrift.
vel har valgt å skifte beite, er det fordi jeg er kommet til et punkt i livet
hvor

later

sin post

han

til fordel

for direktørstil-

Norsk Kraftrevisjon
lingen i det nyopprettede
A/S. Foto: Kristen Selfors.

Nå i vår var arbeidstid

i Staten.

rinner
historie
rørende
Følgende
meg da i hu.
lite driftsområde,
I et dengang
på

elektroingeniørene

kom

for-

den

av en
rykte idé å gå til ansettelse
så
Som tenkt,
bygningsingeniør.
gjort, det ble hyrt inn en av det
trauste slaget.

utvalg

I vårt eksklusive

denne

vi

presenterer

torier

av gode hisgang

et

bidrag fra Arne G. Pleym,
muntert
ved Vestlandsverkene.
driftsbestyrer
er hentet

Historien

fra kontormiljø

av det. Dette

den blir ikke dårligere

(og

kontorplassering

med

arbeids-

tid?) har kanskje fått Pleym til å teni Oslo. I hvert
ke på hovedkontoret
han
fall utfordrer
Hartmann
Ragnar

lingen
mer

til å muntre

oss i neste num-

av Fossekallen.

nå endelig
18

avdelingsdirektør
ved Maskinavde-

tiden!
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Til

dess

- pass

på
Byg-

fikk et kott til konningsingeniøren
tor oppe i andre etasje, noe avsondmed
annet
blant
ret fra de andre,
på andre siden av bygegen inngang

Der

ningen.
-

der

var kontorforholdene
kummerlige.
ganske

Nå
stedet

arbeidet

led mot jul, oppfattet
der

i gården

uvane
Satt

fra

hadde

i romjula:
1000-1400

trutt

han

og så trutt

Så jevnt

jevnt.

at da

og
det

han ikke at de
lagt

seg

til

Si

en

var

Arbeidstiden
[ikke

(let

til

noen!].

Om morgenen

i NVE,

tilsynsavdelingen

og

han var i to år. Deretter
fem

han fikk jobben
Glomfjord.

han
før

E-verk,

i

som driftsbestyrer
altså

han

har

Der

hvor

arbeidet

Kristiansand

år ved

holdt

Skansen i 15 år.
Ved siden av å være en solid støtfor

inspirasjonskilde

og

har Jenskolleger og medarbeidere,
sen en egen evne til å forene motsetninger. Mange har undret seg over
sin
hvordan han klarte å kombinere
representant

som

karriere

politiske

et hett tema

lønnsforhandlingene

under

jeg har

-Når

tross.

søkt jobben i Norsk Kraftrevisjon
A/S og takket ja til det tilbudet jeg
har fått, så er det med tanke på bli
der. Jeg gleder meg til å ta fatt, forteller Jenssen til Fossekallen
Da Jenssen søkte seg annen tjeneste hadde han solid erfaring å vise til.
Sin karriere startet han i Konsesjon-

komplikasjoner

med

Arbeidstid

til

permisjonen

tespiller
Thorleif
Gjennom 15 år har driftsbestyrer
Jenssen markert styrke både i jobben og i loi Glomfjord. Den 1. juli i år forkalsamfunnet

dersom

til å slå til,

jeg er nødt

jeg skal forsøke meg på noe nytt.
skip,
At han forlater et synkende
Jenssen på det sterkeste
protesterer
han har fått
mot. I de seks månedene
skal Harald
permisjon,
innvilget
som driftsbestyrer.
Linde fungere
Deretter vil tiden vise hvem som
Jensskal styre Glomfjord-verkene.
sen er ikke i tvil om at Statkraft vil
finne en verdig arvtaker. Men tilbake til Glomfjord kommer han neppe,

kl 0800 den første

steg bygningsingeniøromjulsdagen
kontorsin særegne
ren inn gjennom
og satte igang med å arbeiinngang

ikke så
de. Tempoet holdt imidlertid
lenge denne dagen, julematen hadde
vel gjort sitt. Han tenkte med seg
å utveksle

det passe

selv at nå kunne

med de andre,
ferske juleerfaringer
og ruslet ned til «hovedbølet».
Klokken

ankom

halv

til kontoret,

deromkring,

ti eller

den første

elektroingeniøren
en lett

og fant

forvirret

bygningsingeniør
og hodekløende
gående rundt seg selv i de tomme
Etter at historien
kontorlokalene.
omkring

var

kontortidsstart

opp-

klart, ble det en smule munterhet
som forsterket seg etter hvert som de
øvrige ankom. For øvrig gikk dagen
sin vante

gang,

slutt.
beidstidens
I mellomtiden
ingenørens

kone

[romjuls-Jar-

ut mot

hadde
fått

Vite

bygningsav

elek-

kone at i dag kom
troingeniørens
tidligere hjem. De to var
mennene
«ækt Trondblitt gode venninner,
som de begge var. Men
hjæmspia»
nei, hør bare her:
hadDen trauste bygningsingeniør
de heller ikke fått med seg at ar-

Rapport fra Aksjon Livsgnist:

for Venstre i Meløy kommune
med
sin daglige dont i vannkraftmiljøet.
være totalavholdsmann
i et gammelt anleggsmiljø
kan heller ikke ha
vært uten komplikasjoner.
, Titler er Ienssen lite opptatt av.
En ting vil han imidlertid
ha klart.
Det er Jenssen

tematikk
skulle

med

og én

han

stå solid

ge bena i
Hva som
omfattende
er noe mer
tingene til

Glomfjord

hele

Dermed
med

det

Ienssen

hadde

hadde

vært

av de mest tragiske
konsekvensene
av krigen i
Mosambik,
er det stadig
økende
antall barn som blir
alene etter herjingene.
Noen
En

for
er

Svartismessa

nye

kulturhuset

Det spørs om det huset

tatt

Alenebarn

beg-

Noen
stikkord
på dette området

skolekorps,

minst

Meløy.

plantet

En i ma-

det teknologiske
miljøet.
er drivkraften
bak hans
kulturelle
engasjement,
usikkert. Men at han får
å svinge også her, er det

ingen
tvil om.
hans virksomhet
og ikke

to s-er.

i fysikk.

der,

om

lagt bredsiden

i

i det

av disse

ikke

terhjem
mens man leter etter
slektninger.
Redd Barna støtter arbeidet
med å føre alenebarn tilbake
til en normal
til-

til.

Også i Statkraft
har Jenssen
slått et
slag for kultursiden.
Som medlem

av Fossekallens
mann

i

det

blomstret
Det var

bladstyre,
samme

Fossekallen
det

mange

og for-

barna

bor

i dag

værelse.

(1984-1987),

som aldri før.
grunner

til,

men

n av flyktningeleirene
har
flytkninger.
Cirka 200 er
barn. De er alle fotografert og
vjuet.
Opplysningene
blir

de

rundt

omorganiseringsåre-

ne.
Statkrafts ledelse beklager at jenssen nå går fra borde, men ønsker
ham

lykke

slutter

til i hans

Fossekallen

nye virke.

Dette

seg helhjertet

i barnas

-Hittil

til.

er bare

finner

de andre.

låst og slukket.

Men

akk,

der var

Han klødde

det

blitt
”i

jo nylig

å få bedre

Dem

vi

ikke

fosterhjem.
- langsiktig

omfatter

hjelp

i Mosambik
vil
kroner i 1990 og
100 000

nærmere

mennes-

ker. Over halvparten
er barn. I all
hovedsak
vil det være \\k\
snakk om
mat, klær og medisiner.
Når de mest
livsnødvendige
behovene
er dekket,

hår av hodet, og tuslet deretter
hjem.
Der, i sin egen entre,
møtte
han
poenget
[med historian):
Han fikk en
overhøvling
av sin kone fordi han
kom så sent hjem - middagen
var

forlengst

satses

det

danning,

blitt kald.

et

større

på

helse,

opplæring/ut-

vannforsyning,
program

for

jordbruk
å følge

og
opp

barn som er helt uten familie.

Arne G. Pleym
er driftsbestyrer

(50)

Psykisk
hjelp
Redd Barna
har ansatt
den norske
sosionomen
Grethe
Gulliksen,
som

kan gi faglig støtte til myndighetene.

ved Vestlandsverkene. det har han
vært siden
1988.
Sin karriere
ved
Vestlandsverkene

-Målet
er å tilrettelegge
arbeidet
slik
at barna kan føres tilbake
til en trygg

og i Statkraft

er så ødelagte

tet han

og normal

star-

imidlertid

1973. Da som driftsingeniør.
Foto:
Svein Erik dahl/Samfoto.

klø

å

til, vil få bo i per-

Nødhjelpsarbeidet
utgjøre 35 millioner

litt mer

er

hvert.

slektninger

Nødhjelp

fire

var han lei, og gikk for å ta en prat
med

for

få barn

-Arbeidet
etter

beidsdagen
var slutt klokka 1400. manente
Han fortsatte å arbeide på sitt avhalv

noen

igang så vi håper

resultater

Klokka

hjemdistrikt

.i

gjenforent med familien sin, forteller Dulce Daeanceiaeo
som arbeider
kommet

kontor.

8 000
aleneintersendt

spore opp slektninger
som ennå er i
live. Dette er et vanskelig og tidkrevende arbeid.

i prosjektet.

sondrede

i

i fos-

uten Ienssens diplomati
og inspirerende pågangsmot,
ville nok bladet
fått atskillig verre medfart gjennom
turbulente

fa

i

hverdag,

sier hun. -Noen

at de

har

mistet

ta-

leevnen
etter alle grusomheter
og
tap de har gjennomlevd.
At det er
behov for hjelp...?
En takk til alle livsgnistere!

Det meste av utstyr mangler,

men med stor

appfinnsomhet

likevel

kan

fangsten

bli bra.

Gutten på bildet prøverfiskelykken
i Lake
Chiamba nær Chimoio i Manisa-provinsen.
Foto:
Redd

Ernst Schade
(stedlig
Barna
Mosambik).

representant
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Er du lovlydig?
Eller synder du mot regelverket?
Kanskje vet du ikke engang at du bryter loven.
Da trenger du
1%‘.

Q

SIR

x

\

<2

'\..

Statkrafts sentrale instruks og regelverk er nå tilgjengelig
for alle an-

\

JI)

3

satte.

Er du i ditt daglige

strev på jakt et-

ter en lov, ’?;“”ar\
en instruks,
jer, forskrifter,
reglement

retningslineller regler

knyttet til Statkrafts virksomhet?
Da
er det tid og krefter å spare. Kontakt
forværelset!
Eller den lokale administrasjon.
Her finner du et eksemplar av SIR.
Dette finner
Instrukser,

.f/‘

fix,

/

l
l

/

/
k,

\\-.

._
.ff

/

du i SIR:
bestemmelser,

regler

og

lignende som gjelder allment for hele Statkraft. Oppslagsverket
er oversiktlig inndelt
i hovedavsnitt
som
berører for eksempel:
Organisasjon
Personale
Planlegging,
utbygging
Administrajon
Økonomi

(O

og drift

Dette finner du ikke i SIR:
Instrukser,
regler og lignende
som
bare berører én divisjon, én stab eller én lokaladministrasjon
registreres ikke i SIR.
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SIR blir til enhver tid oppdatert, det
sørger Statkrafts divisjoner og staber
for. Ansvaret for SIR sentralt ligger
hos Organisasjonsstaben.
Her avgjøres det hvilke nye dokumenter
som
skal inn i SIR, og gjeldende
regelverk oppdateres.
Du kan stole på
SIR.
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Er det farlig?
jeg har med stor interesse lest Cecilie Lunds artikkel: Vakre grotter må
nr. 3/1988). Her
tettes [Fossekallen
forteller hun om flere nye grotter
damstedet
som er funnet omkring
Storglomvatnfor den påbegynte
ligger i et
Grottene
reguleringen.
som tydeligvis
større karstområde,
før
ikke ble nøye nok undersøkt
ble gitt i 1987.
konsesjonen
at groti artikkelen
Lund forteller
tene må tettes igjen, og at dette ar-

enn det
beidet blir «mer omfattende
i
som er vanlig ved dambygging
jeg blir usikker når jeg leser slikt.
Så vidt jeg vet, vil det være svært
vanskelig å tette hull i karst. Karstens natur er slik at vann renner
gjennom den på en eller annen måte. Det kan bety at det blir store lekDet er
kasjer fra den nye dammen.
derfor grunn til å stille spørsmålstegn ved hva vi får igjen for den
[4-5milliarenorme investeringen
der kroner] som skal gjøres her. Det
vil også være naturlig
ved selve
sikkerheten

å spørre
demningen.

om

jeg vil sette pris på om spørsmålemine

person

besvares

av

kompetent

en

i Statkraft.
Anders

Grunnvannsforekomster
løp.
kalt
rundt omkring i ulike løsmasser og
bergarter bekrefter dette, ikke sant?
i biofag ved
Ettersom du underviser
antar jeg at du
Oslo Katedralskole,
om disse
har noe basiskunnskap
tingene.

grunn

Så vidt meg bekjent er jeg den eneste
som til nå har tatt hovedfagseksai Norge

lekkasjer

ganske

situasjonen

overdramatiserer

sterkt.
Det

og ingeniør-

ingeniørmessige

geologiske arbeidet på Storglomvatn
har pågått i mange år. Bare i de to
årene som er gått siden min artikkel
om grottene ble publisert i Fossekallen, er det skjedd mye. Vi har utført
enda mer arbeid omkring de geologiske

og økt

problemene,

vår

viten

Dette vil selvsagt kombetraktelig.
med konstme til nytte i forbindelse
ruksjonsarbeidet.
Statkraft har flere 10-års erfaringer
med bygging av dammer og andre
konstruksjokraftverkstilknyttede
er det skjedd stor
ner. Teknologisk
utvikling. Forskning har ført til bruk
Både
metoder.
av ulike geofysiske
moderne teknologi og mer tradisjoer
undersøkelser
nelle geologiske

har pågått

i mange

år, og vår viten

om

damomgrottenei
rådet er betydelig
øket. Dette er Valbø-grotten på Synkenhøgda.

I

Langangen

innlegg har vært foreForanstående
lagt Cecilie Lund som svarer:

på karst

kan

Grotteditidsperspektiv.
neskes
i Norge er da heller ikke
mensjonene
eller komplisersærlig imponerende
sammenheng.
te i internasjonal
på Storglomvatn-lekkaStørrelsen
sjene som du engster deg for, vil nok
og lite
dimensjoner
få kontrollerbare
vann vil gå til spille. Med hensyn til
tror jeg at du
stabilitet,
dammens

Det ingeniørmessige og ingeniørgeologiske arbeidet

gjennom

men

verti-

mulig

et mest

finner

generelt

Av samme

Norge».

ne

kjemibilmekanikere,
boktrykkere,
kere eller leger, eller har annen mer
bakfaglig relevant
eller mindre
gjør ofte et
grunn. Hobbygrotterne
av grotfint arbeid med kartlegging
ter, og noen leser gjerne geologisk
beklagelitteratur. Det er imidlertid
lig at de til nå som regel har holdt
dette arbeidet for seg selv, utilgjeni miljøgelig både for planarbeid
og for arbeid tilvernsammenheng
av naturressurser
knyttet utnyttelse
driksom for eksempel veibygging,
eller som i vårt
kevannsreservoarer
for kraftprodambygging
tilfelle,
duksjon.
Det er riktig som du beskriver «at
karstens natur er slik at vann renner
gjennom den på en eller annen måte». Dette gjelder jo ikke bare karst,
gjør at vann
da. Fysiske krefter/lover

med

naturfag-

(Det finnes visstnok
lig vinkling.
i Bergen og
noen under oppseiling
én i Tromsø). jeg kan derfor forsikre
deg om at jeg fyller de kompetansekrav du etterlyser. jeg arbeider dagi
lig med karst og ingeniørgeologi
Statkraft, hvor jeg har hatt min arbeidsplass siden før jeg avla min hovedfagseksamen.
Med dine etter hvert gode kontakhar
ter innenfor hobbygrottemiljøet,
du sikkert oppdaget at dette er et felt
hvor svært mange viser glødende interesse enten de nå er elektrikere,

dammer

[demninger]

opp-

å få en dam
er noe man

tre. Det er ikke mulig
tett. Dette
100 prosent

vet i alle ingeniørmiljøer

og der ak-

septerer man selvsagt en rimelig lekI Kina som er karstkasjeprosent.
forskningens

opprinnelsesland,

kan

på cirka
man vise til en tradisjon
600 år, og der blir det bygget mange
Lekkasjer
i karstområder.
dammer
på 10-30 I113 og mer, er ikke uvansom du skisselig der. Problemene
små
rer for Norge blir forsvinnende
når man vurderer tingene i litt videfordi
spesielt
sammenheng,
re
«norsk karst» har utviklet seg over
i forhold til
et svært kort tidsrom
karst ellers i verden.
Fordi vår karst opptrer i marmor
kalkog ikke i vanlig sedimentær
oppløsningsprosessen
går
stein,
uhyre

langsomt

sett

utifra

et men-

vel anerkjent og ofte benyttet i vårt
arbeid. jeg tror jeg kan love at samfunnet får god valuta for de investeringer som gjøres i dette prosjektet,
og fremtidig
såvel som i tidligere
planlagte prosjekter.
Det er generelt hyggelig når folk
viser interesse for Statkrafts arbeid.
har jo tidligere
Generalplankontoret
og telehatt en del korrespondanse
med deg. Dessuten har
fonsamtaler
vi svart på dine innlegg i dagspressen både når det gjelder Melfjordog Storglomfjord-prosutbyggingen
jektet. Vi håper at vi også denne
gang har klart å øke din forståelse
utnytfor naturfag og ingeniørfaglig
natur/samav tilgjengelige
telse
slik at engstelse og
funnsressurser,
undring

igjen

er ryddet

av veien

de hos deg og alle de andre
grotterne

bå-

hobby-

i Norge.
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Kongens sølv til Aksel Borchgrevink

Igjen
gjort

har en av veteranene
i Statkraft
seg fortjent
til Kongens
for-

tjenstmedalje
i sølv. Ved oppnådd
aldersgrense
og med 41 års tjeneste i
bedriften
bak seg, ble kontorleder
Aksel Borchgrevink
den 27. april tildelt

denne

æresbevisning.

I samvær
darbeidere,

med sine nærmeste metidligere kolleger og ad-

ministrerende
direktør
Gunnar
ten som
overrakte
medaljen,

Borchgrevink
avslutning

e_n enkel
på sin

Vatfikk

og hyggelig

arbeidsdag

i Stat-

kraft.
Kontorleder
Borchgrevink

Statkraft

i 1949,

ingeniør

anlegg.

og sjefingeniør
Aksel
startet
sin karriere
i

begynte

da han
ved

Hans spesialfelt

som

Røssåga

ung
kraft-

var geodesi.

Tokke-anleggene

var

hans arbeidssted,

før han i 1961 ble

tilsatt ved
ingeniør

en

tid

Hovedkontoret
som overi
Bygningsavdelingen.

Borchgrevinks
med

også

årene

ansvarsområde
ganske

ble

omfattende.

Landmåling,
kartlegging og stikning
i forbindelse
med kraftutbyggingen,
og siden ble hans område utvidet til
å omfatte eiendomsog skjønnssaker.
22
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Borchgrevink
var, som
sin tale, en av de unge

Vatten sa i
ingeniører

som etter krigen gikk løs på oppgaven med å gjenreise og bygge landet.
-Innen

ditt

fagfelt,

geodesi,

har

år.

Statkraft

kan takke for at bedriften

Du

er en

av

dem

neppe

og de gode

noe

spesielt

ord.

med

som

-Det

meg

er

her i Statkraft

interessant

i for-

ring.

jeg har

opplevet

krafthistorien.

Og
fått

en

utford-

gullalderen

jeg

pensjonisttilværelsen

alt jeg har

har vært

og meget givende
går

med

være

i

over
takk

med

i
for

på,

sa

Borchgrevink.

Aud

Jaktkort

Berg

for

villrein

Medlemmer
av Iakt- og Fiskelag tilknyttet
Statkraft
og fast ansatte
i
Statkraft kan søke om jaktkort for
villrein på Eidfjords
jakt- og fiskelags rettigheter
innen 20. juli.
Søknad

er

hold til andre ansatte, jeg har bare
forsøkt å gjøre mitt beste. Min arbeidsplass

Vollen
Erik

dahl/Samfoto.

det den er i dag, avsluttet
Vatten.
Borchgrevink
takket for hedersbe-

visningen

var administrerende
tiireklørGunriur
som overrakte
inedoljeri.
Foto: Svein

du

vært en pioner, sa Vatten videre, og
du har ledet bedriften fra klassiske
geodetiske
måle- og beregningsmetoder og inn i data- og digitalteknikkens tidsalder.
Din kompetanse
er
formidabel
og du har vært en nøkkelmann for Statkraft på ditt område
i mange

Ved en enkel og hyggelig tilstelnirig den 27.
april i år ble kontorleder
Aksel Borchgrevink
tildelt Kongens fortjenstmedalje
i sølv. Det

sendes

Øvre Eidfjord

Johan

Medhus,

5784
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Gått av med pensjon:
I
I

Akselsen,
Brugaard,
Fagereng,
Knutsen,

_

.l

NY“ Satt'
lohnsrud,
Peggy Eva
Nes, Tormod
Olafsen, Per B.

Overmontør
Driftsbestyrer
Stasjonsleder

Østlands-verkene
Breheim-verkene
Østlands-verkene

Kåre
Arne
Jakob
Anny

Stasjonsleder
Sjefingeniør
Fagarbeider
S.

Østlands-verkene
PEG
Rana-verkene

Førstesekretær

Svartisen-anleggene

Moe, Haakon

Skiftleder

Aura-verkene

Myrset,
Øystein
Ness, Martln
Oftedal,
Sverre

Sjefingeniør
Stasmnsleder
Avddírektør

PP
Aura-verkene
AO

Strømslid,
Walter
Villa, Olav

Overingeniør
Overingeniør

Glomfjord-verkene
PKE

Sluttet:
.l

T1 satt
Røsvik,

.

.

_

Nesset,

1 ny stllllng
Kjell

Montasjeleder

Aura-verkene

Overingeniør

Iostedal-anlegget

Thom, Ingrid

Ragnar

Kåre

Driftsarbeider

Rana-verkene

ViSIlBS, Eillill'

Sjefingeniør

PP
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Aaars, Øystein
r.
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