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Energi —
et basiselement i vår fremtid

I disse turbulente tider er utfordringene

mange og komplekse. Daglig strømmer det

inn over oss informasjon. utredninger,

artikler, innstillinger, proposisjoner og for-

skrifter. Markedsøkononiene vender blik-
ket bort fra en slagmark av ulieldig kreditt-
politikk i 1980-årene, og med nytt mot og
solid forankring i sine lærebøker om mar-
kedsfilosofi og de frie krefters velsignelse.
ramler de inn over kraftforsyningen. Na er
det var tur.

Og la meg allerede innledningsvis klar-
gjøre mine grunnholdninger. Etter 30 år i
vårt idylliske Nordland med arbeidsinn-

sats i industri og kraftforsyning, ønsker jeg
ny energilov med sine markedstanker vel-
kommen. Lik spennvidden i naturen her

nord. trives jeg med mangfoldet i til-
værelseii, og jeg ser energilovens budskap

Om konkurranse og aktiv markedsføring av
vår enestående vannkraft som en solopp-

gang over et grått landskap. Det er en
utfordring i var trygghetstilvterelse i kraft-
forsyningen å matte erkjenne at vi ikke

lenger kan saldere utgiftssideii i våre bud-
sjetter og regnskaper med økning av kraft-

prisene. Vi ma dokumentere rasjonalitet i
vare handlinger.

Mine bekymringer. min skepsis, er

imidlertid knyttet til andre forhold. Det

som i energiloveri er ment a være spore til

mer markedsrettet kraftforsyitiiig med

krav til rasjonell kundebetjeiiiiig og

energiøkoiiomisering. har utviklet seg til et
tolkningshierarki med signaler om mer

styring og kontroll enn noensinne. Samti-

dig som saksbehandlere i embetsverket
ikke evner â kontinuitetsbinde struktur-
endringene til alt det verdifulle som er

skapt og som i sin nåværende form tilfreds-
stiller basiskravene i var frerntidige mar-

kedstilværelse.
Vi har tidligere i alle deler av var næring

påpekt nødvendigheten av regional kom-
petanseutviklirig og ressurssamordning.

Utfordringene har bestått i a fremlede
organisasjonsformer som ivaretar lokal
identitet. Sanimeiislutiiiiigtzr av distribu-

sjonsverk i større, bærekraftige enheter
tilfredsstiller forsåvidt en slik malsetting.

jeg avviser ikke slike horisontale integra-
sjoner som rasjonelle organistisjolisstrtik-
turer. men anser en vertikal binding til et

egeteiet produksjons- engrosselskap pa

regionalt nivá som mest tjenlig for strøm-

abonnementene og for fremskaffelse av el-
kraft med samordnet handling i markedet.
Og det representerer en distriktsvis verdi-

allokering inn i fremtiden - i de langsiktige
vannkraftmarkeder.

Med slike regionale. vertikale bindinger
som lokaltog i en velordnet kollektivtra-
fikk fremstår så Statkraft som selve eks-

presstoget. På samme skinner som oss

andre, men med overordnede oppgaveri et

landsomfattende system og med videre-
føring av kompetanse og kunnskaper som
kan være både nasjonal og internasjonal
handelsvare.

Statkraft har hatt og har en sentral rolle i

norsk kraftforsvning, og slik bør det fortsatt
være i var landbaserte energiforvaltiiirlg.

Med høyverdig kompetanse innenfor bade
økonomi og teknologi har Statkraft frem-
stått som en velgjører i distrikts-Norge.

Utviklingen av kraftintensiv industri

med vannkraft som basis i en visjonell tro

pa fremtidens muligheter la grunnlaget for
vekst og velstand. Fortsatt vil den kraft-
intensive industri utgjøre kjernen i var

fastlandsvirksomhet. Arbeidsinnsats. tek-

nologi og kapital er tilført distriktene og
lagt tilrette for generell iiaeririgsvirksoni-

het og bosetting. Den alminnelige kraftfor-
syaiitig med elforsyning til de mest griss-

grendte omrader er en tilknyttet velferd og

velstand tilført distriktene som et anhang

til ind tistrien som eriergistorforbrtiker.
Forestillinger om at vi subsidierer kraftin-

tensiv industri har derfor bare teoretisk
interesse hos de som ikke evner a se

helheten. og jeg er opptatt av at slike

niaiigleiitle evner ikke posisjonerer for

avgjørende beslutninger i samfunnet vart.
Vannkraftejiokeii erikke over, og vi trenger

fortsatt et saniordiiet Statkraft som driv-

kraft i var verdifulle og samfunnsnyttige

næring.
Forslagene til oppdeling av Statkraft

med restrukturering i riye frittstående sel-

skaper - slik som eget nettselskap - er ikke

tjenlig i den filosofi som er nevnt foran, og

jeg fester lit til en mer koritiriuitetstyrt
utvikling rammesatt av politikerne med
Statkraft som ett selskap. Og da divisjone-
lisert med resultatorienterte enheter etter

samme mønster som for vertikalbundne

regionale kraftselskaper.

Harold Mellerud er vår gjesteskribent denne

gang. Mellerud har siden 1981 vært admini-

strerende direktor for A/S Salten Kraftsam-

band. og han har hatt og har en rekke tillits-

verv innen norsk kraftforsviiiitg. ivflv lig ble

han valgt inn i Sainkjøringens regionråd.

som medlein for region 3.

La det ogsa være klart at jeg i mange

sammenhenger har kritisert monopol-
orienterte forhold tilknyttet Statkraft.

Dette ma det gjøres noe med. Sani-
kjøringen fremstar som den fellesorgani-
sasjon i var næring som bør ha ansvar for
all kraftutveksling med utlandet og ha et
overordnet styrings- og kontrollansvar i

hovednettet for a sikre optimal utnyttelse

av de samlede energiressurser. i

Det er med glede vi registrerer en om-

forenet grenseoppgang mellom Statkraft

og Samkjøringen som niyiidiglieterie bør

ta til etterretning.

Kort oppsummert:
- Statkraft blir aksjeselskap - heleiet av

staten og med en internstrttktur som

favner dagens innsatsomrader.

- Samkjøringen overtar kraftutveksling

med utlandet og gis mandater som sik-
rer optimal kraftonisetning i hovednet-

tet - slik omforenet i drøftinger mellom

Statkraft og Samkjøriiigen.

- Det etterstrebes regionale. vertikale bin-

dinger med krav til markedsbasert kraft-

ornsetning.

- Et eget nettselskap har vi ikke behov for.

Lagå- Fossekallen eies og finansieres av Stats- Synspunkter i artikler og innlegg står

-jíi kraftverkene. Utgivelsen av tidsskriftet for forfatterens egen regning, og repre-

:__-—:‘ forestås av administrerende direktør — senterer ikke nødvendigvis etatens syn.

-f Gunnar Vatten.
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Oinslagsbilde: Ved Kraftledniiigstnftltzliiigeiis
(iiileggssenttiii i Lillesund (AU-S) er man i ferd
med å avslutte gtorsoktriit: med en ny teknikk
for legging av rorletlninger. Prosjektet kalles
lfjellpipe. tig betraktes av iiiaiigrr som intet
iiiiiitlre enn en gtissrorseiisosjoii. Stor vi
iivtrrrtioi' et nytt forretningsoiiirtitlt: innen
Statkraft? Foto: Svein Erik DoliliStiiiifoto.

Fremtiden går i vår retning
Áret l 990 er nesten oppbrukt. Det har vært et hardt år for mange. ikke minst i

Statkraft. \/i er færre nå enn vi var for et år siden. Det bør vi tenke på når vi klag-

er som verst — vi som ennå har en god arbeidsplass å gå til.

Fossekallen er denne gang preget av Kraftledningsavdelingens anleggssenter

i Lillesand. Grunnen til det er først og fremst at det skjer spennende ting i Lille~

sand for tiden. Men det skyldes også at dette anleggssenteret kan bli nedlagt

fordi det i dag praktisk talt står uten Statkrafeoppdrag. Den siste dagen

i dette året skal etter planen også bli den siste for Li/lesandsavdelingen.

Så sier vedtaket.
En sjeldent entusiastisk stab i Lillesand har imidlertid anket saken inn for Stat-

krafts styre. De mener det er grunnlag for å utsette nedleggelsen i hvert fall til

neste årskifte. Da skal hele Statkraft i støpeskjeen, og Lillesand vil gjerne være

med å kjøre løpet ut. Den 18. desember sier styret ja eller nei til Lillesand.
Det skal ikke mye fantasi til for å sette seg inn i' hvor spennende førjulsdagene

er for våre kraftledningsmannskaper lengst sør i landet. Særlig ikke for oss i Stab
kraft. Usikkerheten er blitt en del av vår hverdag.

Det er imidlertid signaler som gir grunnlag for forsiktig optimisme. Stadig

oftere nevnes Statkraft i forbindelse med viktige samfunnsoppgaver som skal

løses. t/annkraftens stjerne er stigende, både i det politiske miljø og blant folk

flest. Vårt opprustnings og energiøkonomiseringsprogram har endog vunnet

gehøri naturvernkretser, noe som kanskje er oppsiktsvekkende, men ikke desto

mindre glede/ig.

Det ti-året vi har foran oss vil stå i miljøbevegelsens tegn. Det står om å redde
vår jord. l den forbindelsen er Statkraft en liten brikke. Men vi har en kunnskap

som vil bli etterspurt, og vår produksjon er basert på et råstoff som de fleste vil

misunne oss. Det er gratis, det er evigvarende - og det er rentl

Vi har ingen grunn til å se mørkt på fremtiden. Godt nyttår!

Innhold

Statkraft uten inntjening
Kraftsituasjonen:

1 990 et ekstremt vannàr

GassrØr-sensasjon i Lillesand
Fjellpipe: nytt forretningsområde i Statkraft?

«Norsk» terreng, «norsk» klima
og norsk ekspertise
Lesotho: satser på vannkraft

Selg ikke
arvesølvet!
Iohan Kaslegard synger nt

Hold Statkraft

samlet!
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stasjoner som har gått fullastet Til-
sammen 3,7 TWh er sluppet forbi
driftsklare maskiner. Av dette er 3,2

á vi er kjørt under vårt program
»prisgu¥vsituasjonen. i i "

Etter en] med all-time-high
i 12. november

ka!

Energiloven hur [onset flagg: kroftoiiisetningtrri skal nmrkeds-

I 1990 vil dessuten Statkraft selge
1,2 TWh tilfeldigkraft til industrien til
en gjennomsnittspris på 4 øre/kWh.

påførtoss av.Samkjøringen.ved......., V 1 _
i ' C Eksportinntekt: én milliard

Det vesentlige av eksporten er over-
skuddskrafti et ekstremt vannår der v1
erstatter termisk kraft hos våre naboer.
Disse kraftverkene står der, kapital-

d lêostrzadene løper og vi kan selvsagt
f are tak i vår dels-av sparte

orienteres. .Når mon gör fra ett system til et annet. burde dette hu
skjedd på en kontrollert rnäte. mener Terje Erfjurd ved Stotkrofts
kontor for prodtiksjtinsplunltfgging.

overordnet myn-
denne rammen må

omsetningen i årnarkedsgrienteres
med tilpasniggfamellmrfliselger og
kjøper. Dette må gjelde både for
kraftintensiv industri, treforedling
og annen industri. V

2) Kraftomsetningen i alminnelig for-
syning bør markedsorienteres ved
at man gir Statkraft full frihet Uten
krav til effekt- og energidekrring får
vi ikke en rettferdig fordeling av
kapitalkostnader. I hvért fall så
lenge vi kun ser drifisavhengige

“ff/"kdäííäider i utlandetflwff' i

ndustrien ser mørkt på fremtiden og
roper på et politikerstyrt og sterkt
Statkraft samtidig som de undergraver
Statkraft ved kontraktsalg til almin-
nelig i overskuddssitudga-
sjon. Hyçko!

' ̀  merke s -

for



« Sannheten» om markedsbasert kraftomsetning:

Kraftforsyn i n gen kan g å
n ed en om og h jem
Ved Torbjørn Sletten

amle sannheter i norsk
kraftforsyning står for

fall. Det kan være av det
gode. Men hva blir de nye
sannheter? Derom strides de
lærde, og ikke minst ulærde

Kostnadene ved
dagens kraftsystem
må vi alle være med
på å dekke - også , , «g
kostnadene til ny 5 å
utbygging. Det er ‘
derfor viktig al det
bygges billig, til rett
tid og i rett omfang,
mener Torbjørn
Sletten ved Statk-
rafls kontor for
nettanalyse.



Et forbuk som nå
Forblir forbruket i framtiden omtrent
som nå, vil konsekvensene bli omtrent
som ved et avtagende forbruk. Vi må
regne med lave priser som ikke dekker
kapitalkostnadene. Hovedgrunnen til
forventning om lave priser i disse
alternativer er at relativt billig kull-
kraft kan importeres i tørre år, hvilket
vil holde prisnivåeti sjakk Både alter-
nativ 1 og 2 kan bringes over mot
alternativ 3 dersom det blir gitt
anledning til å eksportere fastkraft i
større mengder.

Økt forbruk
Et økende innenlandsk forbruk xfiljgiøílååffl*
til stigende priser. Prisnivået vil imid-
lertid øke langsommere enn mange
tror. Dels kommer det av at en del
forbruk går ut ved økende priser, og
dels av at vi kan importere kraft til
variable produksjonskostnader i var-
mekraftverk. Etter mitt syn vil selv
dette alternativ ikke gi priser som
dekker kapitalkostnadene de trær-
meste ti år.

fremdeles vil det være vanskelig å
dekke kapitalkostnadene.

Kraftprodusentene ille ute
Felles for de tre alternativene er at
kraftprodusentene får det vanskelig.
Grunnen er at alternativene bygger på
forutsetningene i Energiloven om at
skillet mellom fast og tilfeldig kraft
fjernes. Det betyr at alle forbrukere
kan satse på å dekke sitt forbruk på
spotmarkedet. Når forbrukerne vet at
markedet pr. dato er overutbygget, at
det ligger store forbrukskategorier in-
ne med lav utkoblingspris og at im-
portmuligheten av billig varmekraft er
stor, vil det føre til at de fornuftige
satser på spotmarkedet. Med opp-
hevelse av formelle krav til fastkraft-
dekking er dermed mekanismen for
dekking av kapitalutgifter bortfalt.

Teoretisk sett skal utviklingen gå
noe annerledes. Dersom vi stanser
utbyggingen skal prisen stige mer enn
jeg har antydet. Det fordrer imidlertid
at muligheten for billig import for-
svinner. Detvil også skje dersom nabo-
landene følger samme strategi og

g- stanser all kraftutbygging. Så lenge
det fortsatt bygges ut kraft for å holde
nasjonale balanser i de øvrige land. vil
markedet aldri komme i slik balanse.
Finland bygger for eksempel nå kull-
kraftverk, og i Danmark bygges desen-
trale kraftvarmeverk i relativt stor
skala.

ning ved eventuell utbygging. Uten
slike rammer blir kraftproduksjon en
lite lønnsom geskjeft. Det må utvikles
store markeder med høy betalingsvil-
hghet

Endret prisnivå på olje og kull,
miljøkrav og miljøavgifter, kan endre
konklusjonene. Prisnivået på det nor-
ske spotmarked er entydig bestemt av
prisene vi møter i nabolandene. Ut-
byggingskostnadene for vannkraft er
uten betydning for spotrnarkedspri-
sene.

Til slutt det viktigste. Hva er den
enkelte forbruker best tjent med. Etter
mitt syn er svaret todelt. Kostnadene
ved dagens kraftsystem må dekkes på
en eller annen måte. Uansett om det er
over strømregning eller skatteseddel,
blir det <<oss alle» som må dekke reg-
ningen. Ny utbygging må også dekkes
på en eller annen måte. Viktig for
forbrukerne er at det bygges billig, til
rett tid, på rett sted og i rett omfang.
Forbrukerne er imidlertid ikke tjent
med en kraftforsyningsbransje som
går nedenoni og hjem. Det er viktig
med en viss kontinuitet og forutsig-
barhet i utbyggingsnivå og priser.
Ellers risikerer vi å komme i samme
uføret som bankene er i na. De blir
angrepet fra alle kanter fordi de ikke
gjorde jobben sin når markedet ble
sluppet fritt. La oss ikke gjøre samme
feil.
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Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

ffe tak i tøft terreng. Det
er spesialiteten til Kraft-

ledningsavdelingens
anleggssenter i Sør-Norge
(AO-S). Siden l 963 har
mannskapene her foretatt
en formidabel utbygging av
ledningsnettet i sør - kraften
fra vest skulle til øst. Nå er
jobben gjort.
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Da aktiviteten var på topp,
talte styrken rundt 340
mann. I dag er bemannin-
gen på 33 ansatte, og det
spøker for videre drift ved
Lillesands-avdelingen. Siden
februar 1989 har Lillesand
hatt et vedtak om nedleg-
gelse hengende over seg. Vi
har lært oss å leve med det,
uten å la det prege oss, sier
anleggsleder Kåre Heske-
stad.

I et høststille Lillesand tror man kan-
skje det er vanskelig å finne Stat-

krafts anleggssenter. Det skulle visst
ligge litt utenfor byen. Ikke noe pro-
blem. Den første vi spør, gir oss klar
beskjed. Statkraft holder til på Moen,
kjør mot Birkeland, det ligger på høyre
side, dere er nødt til å finne det.

Bedre bevis på Statkrafts stilling i
Lillesand kan vi neppe få. For anleggs-
senteret ligger faktisk ganske off-road,
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her, Oftedahl (cg
i Statkrattienpsf g e.

funnet., I Lillesand, letimanlhva ta
kraft-er, hvor detelriog hval detfstfårf j,
Lillesand betyr-Statkraft solid faglært
og høyteknologisk" arbeidskraft i t

I forhold tiljsin fbetydning iflokal-t p
samfunnet virker tkraftledningsavde-j t
lingens anleggssenter på Moen. be-
skjedent fra utsiden. Bemanningen på
33 ansatte er jo også relativt beskje-
den. Men det har ikke alltid vært slik

Glanstid rundt 1980
Lillesands-avdelingen, eller AO-S som
den kalles for enkelthets skyld, ledes i
dag av Kåre Heskestad. Heskestad kan
fortelle at de 30 talls personer som er
ansatt under ham i dag, bare represen-
terer en tiendedel av de mannskapene
som har vært med å bygge opp det sør-
norske ledningsnettet Et ledningsnett
som totalt strekker seg over 1 295

kilometer med 3 935 master. De har
også stått for byggingen av små og
store stasjoner i Sør-Norge, og skal vi
sette en pris på det som er
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nedlagt i disse anleggene, kommer vi
opp i den nette sum av cirka 6 mil-
liarder kroner.

-Det hele startet i grunneni 1963, da

det daværende Fjernledningskontoret
etablerte seg med en uteadministras-
jon på Forus ved Stavanger (SBF),
forteller Heskestad. «Bakgrunnen for
dette var at man stod overfor en formi-
dabel utbygging av ledningsnettet
vestpå. Store vannkraftanlegg var ved-
tatt utbygget, og kraften skulle over-
føres til Østlandet. Dermed måtte det
bygges ledninger i forbindelse med
Sauda, Lyse, Førre, Hylen, Blåfalli og
Dale med dertil hørende trafostasjo-
ner. Dette arbeidet foregikk kontinuer-
lig i perioden 1 963-1 973 med en topp
rundt 1 965. Da var arbeidsstokken på
340 mann.

Etter hvert minket arbeidsoppga-
vene i denne landsdelen, og i forbin-

delse med etableringen av Skagerrak-
kabelen og en allmenn forskyvning av
arbeidsområdet østover, vedtok Kraft-
ledningsavdelingeii (som den nå het),
at SBF skulle flyttes til Lillesand.

Det meste av arbeidsstyrken flyttet
med til Lillesand. I de 1 7 årene som er
gått, har anleggssenteret selvsagt fått
en viss tilflyt av lokale krefter, men
tungemålet er fremdeles nokså variert
blant de ansatte. -I perioden 1 973-
1 981 hadde vi jevnt og konsentrert
arbeid med “enkelte topper, forteller
Heskestad. -Aret 1 981 var en rnilejiæl.
Da spenningsatte vi tilsammen 286
kilometer ledning, og vi hadde et
mannskap på 300 ansatte i tillegg til
endel entreprenører.

Dramatisk nedgang
Fra 1 981 flatet virksomheten i Lille-
sand ut, og frem til i dag har intensi-
teten vært stadig avtagende. Nå er det
bare 33 ansatte ved anleggssenteret på
Moen, og disse står praktisk talt uten
offisielle Statkraft-oppgaver.

Til tross for mangel på Statkraft-
oppdrag, holder Lillesands-gjengen
det gående. -Vi har en ekspertise heri
Lillesand som du skal lete lenge etter,
sier Heskestad. -Lillesands-ka rene har
i alle år tatt tøffe tak i det vanske-
ligste terreng du kan tenke deg. Vi har
ligget i tet når det gjelder å utvikle nye
arbeidsmetoder og teknikk, blant
annet var vi de første til å ta i bruk
helikopter i ledningsbyggiiigteii. Og
nettopp utviklingen av helikopterar-
beid har stått sentralt i all vår virk-
somhet. Derfor tror vi, til tross for den
lave aktiviteten for øyeblikket, at det

vil være bruk for oss også i fremtiden.
Det ser imidlertid stygt ut for Lille-

Sands-avdelingen for øyeblikket. På
grunn av manglende Statkraft-opp-
drag vedtok direksjonen 20. februar
1 989 at anleggssenteret i Lillesand
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Til tross for at
Lillesends-avrie-
lingen her halt et
vedtak om ned- g
leggelse heng-
ende over seg i , i ,
snart to år. er det i
lengt fra under- j
gangssteiiiriiiig

sein iiwter oss i
enleggsseiiteret

på Moen. Hektisk
(iktivitet, entusi-
asme og på-
gengsniot er en
bedre karakte-
ristikk. 'Tollef
Cijeirile (pe liuk)
og Sigurd Aarli
inener det er
behov for dem i
Statkraft (igsfi i
fremtiden.
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skulle nedlegges. Etter planen skal
nedleggelsen iverksettes fra 1 . januar
1991.

-Den dramatiske nedgangen i ar-
beidsoppgaver vil ramme alle avdelin-
ger i Statkraft i tur og orden. mener
Heskestad. -Turen kom altså først til
Lillesand, og den gang vedtaket ble
gjort. var det nok en riktig beslutning. I
den senere tid er det imidlertid skjedd
en del ting som gjør at vi i Lillesand
harfuiinetgruiiii til å anke avgjørelsen
for Statkrafts styre. Det vi i første
omgang vil be om er en utsettelse.

Optimisme
-Vi har hatt et vedtak om nedleggelse
hengende over oss i nesten to år. Vi har
lært oss å leve med det, uten a la det
prege oss.

Og det er ikke akkurat undergangs-
stemning som møter oss i anleggssen-
teret på Moen. Hektisk aktivitet, entu-
siasme og pågangsmot er en bedre
karakteristikk.

Vi tillater oss å undres over denne
optimisme. — Og hva er det dere egent-
lig steller med tiår dere offisielt ikke
har oppgaver?

-Det siste året harvi hattjevn og god
sysselsetting, forteller Heskestad. Vi
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deltok i gjenreisniiigen av Sima-
Aurland etter havariet i vinter, og vi
har hatt en god del jobbing ved
Kristiansand trafo. Dessuten har vi
hatt fire mann på skogrydding, og ved
verkstedet, som er var stolthet. har vi
hatt løpende oppdrag. Verkstedet er et
meget godt og kornpeteiit verksted.
bade med hensyn til spesialkompe-

tanse og spesialutstvr.

Trumfkort
Dette er vel og bra. Men det eri et gult
telt på gårdsplassen bakverkstedet. at
Heskestad skjuler sitt trumfkort. Der
arbeides det på spreng med et prosjekt
som kalles Fjellpipe. Prosjektet går i
korthet ut på a utvikle en ny og bedre
metode for legging av gassrørlednin-
ger. Lykkes dette. vil anleggssenteret i
Lillesand være sikret verdifull beskjef-
tigelse i mange år fremover.

Med et godt samarbeid med eksper-
ter (AMR Engeneering), en entusias-

tisk og dyktig stab, solid støtte i lokal-
samfunnet og en pågående leder som
Kåre Heskestad er det all grunn til å
tro at Lillesands-avdelingen vil lykkes
i sitt nybrottsarbeid. De har klart det
før, og de skal klare det nå. Det er det

enighet om i Lillesand.
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Lillesands-avdellngen ( ACD-S) anker
nedleggelse for Statkrafts styre:
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Vedtaket om nedleggelse
i Lillesand var en riktig

beslutning da den ble tatt i
anleggsdivisjonen den
20. februar 1989. Dette sier
anleggsleder i Lillesand,
Kåre Heskestad til Fosse-
kallen.

- Imidlertid mener vi i Lille-
sand at det i formuleringen
om nedleggelse lå en
åpning, som vi raskt be-

— \'1' står 0\'e1‘f0r en omorganiser-
ing av Statkraft, og ingen vel i dag

hvilke oppgaver vi vil Jå å løse i

frelntldeii. Men ell er sikkert. Uan-
sett livilkeii organisasjon vi får.

er det de avdelingiwr som er
koiikilrrtiiisrrrljl<lige. som vil

bestå. Of; vi er' konkurranse-
dyktige. slår tinleggsletltir

Kåre lleskestatl i Lille-
sand plast.

l.
'l

x.
\.

\

stemte oss for å gjøre noe
med. For vi både ser og tror
på nye utbyggingsoppgaver
i dette geografiske området.

- Nye forhold er kommet
for dagen, og en iverkset-

telse av nedleggelsen nå, er
usaklig. Derfor har vi anket
avgjørelsen inn for styret. Vi
håper på en utsettelse, sier
Heskestad.

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Fra en virksomhets-toppi 1980 med
over 300 timelønte på lønnings-

listen, er Statkrafts avdeling for over-

føringsanlegg nede i en bølgedal. An-
tall timelønte er nå 21, og tilgangen på
nye prosjekter er stagnert Spørsmålet
er om man noensinne kommer opp av
bølgedalen.

Statkraft har i dag fire anleggssenter
for overføringsanlegg: Bjerkvik, Mel-
hus, Hokksund og Lillesand. Dårlige
tider til tross - en viss beredskap må
Statkraft ha på dette felt. Men den 20.
februar 1989 sto altså ett av anleggs-
sentrene i Sør-Norge for fall. Etter
nøye overveielse fant anleggsdivisjo-
nen at valget måtte falle på avdeling
Lillesand. Lillesands-avdelingen teller
i dag 33 mann.

Nedleggelse 31.12.90, men . . .

Avgjørelsen var ikke gitt Ledelsen var
klar over at det i Lillesand fantes en
veltrimmet personalstab på alle plan,
og at liåde produktivitet og økono-
miske resultater ved dette anleggsseii-
teret var noe av det beste Overførings-
anleggene kunne vise til. Dessuten var
forsøksprosjektet Fjellpipe, som er
knyttet til legging av gassrørledninger,
allerede i full gang i Lillesand.

Likevel trakk altså Lillesand det
korteste strået. Arsakene var at Hokk-
sund med sin geografiske plassering
sannsynligvis ville ligge midt i tyngde-
punktet for de oppgaver man forventer
å stå overfori 1990-årene, og også her
fant man et erfarent og veltrimmet
mannskap. Det viktigste for anleggs-
divisjonen var imidlertid at mens Lil-
lesands vedtatte utbyggingsprosjekter
raskt ville avta, ville Hokksunds ar-
beidsoppgaver vare noe lenger.

-Den gang vedtaket ble gjort, var det
en riktig avgjørelse. Dette sier anleggs-
leder i Lillesand, Kåre Heskestad til
Fossekallen. flvlen i vedtaket om
nedleggelse fant vi her i Lillesand en
åpning, som vi raskt bestemte oss for å

gjøre noe med.
Heskestad sikter i denne forbin-

delse til første punkt under aksjons-
planen i nedleggelsesvedtaket. l ori-
enteringsmøter med personell og
berørte organisasjoner meddeler vi
at dersom intet uventet skjer blir
anleggssenterei Lillesand nedlagt
den 31.12.90. Dersom anleggssenteret
ved hjelp av eksterne oppdrag, utleie
m. m. viser seg å være tilnærmet
selvfiiiansierende tas nedleggelsen
opp til revisjon.
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På egne ben
-Siden februar 1989 har vi jobbet
hardt for å bevise at vi er levedyktige,
forteller Heskestad. -Når dette har
lykkes, skyldes det ikke minst vår tro
på at det vil bli nye og omfattende
utbyggingsoppgaver i dette geogra-
fiske området For øyeblikket står vi
riktignok med få offisielle Statkraft-
oppdrag, men vi er fortsatt i live.

Lil lesands-avdelingen har levd med
nedleggelsesvedtaket hengende over
seg i snart to år. Uten at det har preget
dem. -Det høres kanskje rart, men vi
har nok å gjøre. forteller Heskestad.
-Havariet på Sima-Aurland i vinter
var det vi som ryddet opp etter, og vi
har hatt jevn flyt i oppgaver ved Kristi-
ansand trafo. Vi har også hatt en rekke
oppdrag som vi har hentet fra mar-
kedet omkring oss, Sira-Kvina, Ber-
telsen & Garpestad samt en rekke
tilfeldige oppdrag. Intet oppdrag er for
stort, intet er for lite. En mann er på

utenlandsoppdrag i Bolivia, og fire har
vært på skogrydding. Dessuten har
verkstedet vårt løpende oppdrag, og vi
har hendene fulle med prøvepro-
sjektet vårt - Fjellpipe.

-Vi står med andre ord pa egne ben
lier i Lillesand. og hadde vi hatt friere
hender, kunne vi drevet riktig god
butikk.

På hjemmemarkedet
Det Heskestad her sikter til er de
anbud Lillesand har lagt inn på byg-
geoppdrag i markedet utenfor Stat-
kraft. -Vi har stor ekspertise og et
erfarent mannskap. Vi kan dette med å
bygge kraftledninger. og vart spesiale
er ekstra vanskelig terreng. Vi har lagt
inn en del, etter var mening, realistiske
anbud på flere oppdrag, og vi er
kommet billigst ut pa praktisk talt alle.
Når vi kan ligge opp til 15 prosent
under andre leverandører, mener vi
det er liv laga.

Når Lillesand likevel ikke har fått
oppdragene, skyldes dette et vanskelig
regelverk. Reglene sier at Statkraft
ikke kan inngå kontrakter som
innebærer økonomisk risisko. — Vi har
kanskje ikke fått oppdragene. men vi
har vist at vi er konkurransedyktige pa
det frie marked, slår Heskestad fast

Ut i verden
I Norpovver arbeides det som kjent
med å skaffe Norge konsulentoppdrag
utenlands. I Statkraft jobbes det mer
direkte mot å få regulære byggeopp-
drag. I praksis har denne virksomheten
falt på Lillesand.

-Vi arbeidet lenge for å få et opp-
drag i Zimbabwe. Der fikk vi ikke fast
fisk Men i Bolivia er to marin i arbeid —
én fra Hokksund og én her fra Lille-
sand. For tiden arbeider vi med et
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prosjekt i Tyrkia - og det skal bli
spennede å se hvilken reaksjon vi får
på vårt tilbud.

Utenlandsvirksoniheten har hittil i
hovedsak vært rettet mot land i den
tredje verden. -Dette er et problem.
Interessen er stor, men disse landene
er naturlig nok ogsa meget kostnads-
bevisste. Det hele er et prisspørsmål.
og mar vi vet at det lønnsmessig går ti
tyrkere på én nordmann. er det ikke
liap om a få de helt store oppgavene.

Heskestad mener at man i fremtiden
kanskje bør vri interessen mer mot
høykostland. - Ved konsentrere oss
om nisjer, for eksempel bygging av
kraftledninger i spesielt vanskelig ter-
reng, kan vi kanskje konkurrere ute i
verden også.

Skagerrak 3
Heskestad tror imidlertid ikke Lille-
sandsavdelingeii behøver å reise uten-
lands for å finne større byggeOpIJCIrag i
årene som kommer. - Vi vet alle at det
pagar forhandlinger om en ny Skager-
rak-kabel til Danmark. Blir denne
kabelen en realitet, og det er jo ønske-
lig for alle parter, kreves det i tillegg til
kabelen betydelige anleggsarbeider
pa land. Og dersom man når frem med
ytterligere eksportforhandlinger - jeg
tenker på Europa - star vi overfor store
byggearbeider i Sør-Norge.

Det var leggingen av de to første
Skagerrak-kablene i midten av 1970-
årene som var grunnlaget for å flytte
anleggssenteret fra Forus i Stavanger
til Lillesand. - Vi synes dette er litt av
en kuriositet Nå kan vi risikere ati det
øyeblikk man vedtar en tredje kabel til

På overflaten virker det lieststille i Lillesand.
Men både politikere og lokulsoiirfurtitet for
øvrig legger nå bredsiden til for å (få lieholcle
Stotkrofts onleggssentei' i Lillesund.

Verkstedet i Lillesund er et ineget godt og
koinprrltnit verksted. liåde med liens_vn til
spesinlkompettiiise og spesiolutstyr. Det siste
(iret her oppdragene vært løpende for verk-
sterrlstoriitunii Tor Helge Storsverrn og hans
iiiedrirbtritltxre.

Danmark. sa nedlegges det anleggsen-
teret som har erfaringen med de to
første.

Ber om utsettelse
Dette er mye følelser og mye fremtid.
Men realitetene er her og na. og det er
vel ikke riktig å opprettholde Lille-
sands-avdeliiigen for Lillesands egen
skyld, Heskestad?

-Nei, sa avgjort ikke. Som sagt
mente også vi i februar 1989 at det var
riktig legge ned i Lillesand. Men vi
mener at forutsetningene for nedleg-
gelse na er endret. slik at det er grunn-
lag for a omgjøre vedtaket. Og det vi
ber om er ikke at hele iiedleggelseii
blir revurdert. Vi ber om en utsettelse
inntil Statkrafts nye organisasjon treri
kraft.

-Vi star overfor en omorganisering
av Statkraft. noe som gjør at bedriften
om kort tid vil fremstå i en annen form.
Ingen vet i dag hvilke oppgaver vi vil
stå overfor i fremtiden. eller hvordan
vi skal organisere oss for å løse disse
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oppgavene. Men ett er sikkert. Uansett
hvilken organisasjon vi får, så er det de
avdelinger som er konkurransedyk-
tige, som vil bestå.

Lillesands-avdelingen er konkur-
ransedyktig — det har den vist gjen-
nom to år na. - Vi ønsker å være en
faktor i diskusjonen om Statkrafts
fremtidige organisasjon. Det blir vi
ikke hvis vi blir nedlagt. Derfor ber vi
om en utsettelse, sier en alvorlig Lille-
Sands-leder.

Iverksettelse nå er usaklig
Idet opprinnelige vedtaket het det seg
at hvis anleggssenteret viste seg å være
tilnærmet selvfinansiereiide.. skulle
nedleggelsen revideres. -Vi har i nær-
mere to ar, inklusivt de løpende Stat-
kraft-oppdrag, vært tilnærmet selv-
finansierende, og ser du på tiden from
til 1. januar 1992, er det lite å hente
økonomisk på nedleggelse, slår Hes-
kestad fast.
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Sjufer lluns lleggeiirsli hur kjørt det som er (i
kjere uv rullende inuteriell i Lillesund. l en
ulder ui' -15 og ined en lurtstid pa 28 ur i
Stritkriitft, vnrrleires hun nå «iiffdltigt» Spesial-
utstyret som hun håndterer til (luglig, ska!
iinidlertid ikke selges.
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-En del av aktiviteten her i Lille-
sand må opprettholdes frem til som-
meren 1991 uansett Arbeider som
allerede eri gang krever det. Spesialut-
styret vårt skal ikke selges, og bygnin-
gene kan ikke selges slik markedet er
for tiden. Når det da er vedtatt at
oppsynsmaiinsbestanden skal bestå.
og de timelønte kan engasjeres ved
eksterne oppdrag, vil nedleggelsen
heller ikke få utslag på Statkrafts
lønnsbudsjett

Nedleggelsesvedtaket ble opprett-
holdti direksjonen den 20. augusti år,
og direksjonen må vel ha hatt kjenn-
skap til disse forholdene. Er dere ikkei
stand til a ta et nei for et nei i
Lillesand, Heskestad?

-Nei, vi er nok ikke det i dette
tilfellet. Vi mener at en nedleggelse nå
rett og sletter usaklig. Dessverre føler
vi at det er gått prestisje i denne
affæren, og at vedtaket er gjort ut fra
en prioritering basert på avstanden fra
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Oslo. Det har vi vanskelig for å aksep-
tere, og vi har derfor anket saken inn
for Statkrafts styre.

Lillesand mot Hokksund?
Da man i sin tid vedtok å nedlegge
Lillesand, var det fordi man ikke så
behov for mer enn ett overføringsan-
legg i Sør-Norge. Er det Hokksund dere
vil til l ivs, Heskestad?

-Nei på ingen måte. Slik vi ser det,
har Hokksund ingenting med dette å
gjøre. Hokksund har sine oppgaver å
løse, og vi har våre. Vi mener Statkraft
totalt har behov for to anleggsseiiteri
SØI`.

-Ser vi maksimalt negativtpå utvik-
lingen, det vil si at vi mister alle
utbyggingsoppgaver, vil vi likevel
trenge en viss beredskap sør for Dovre.
Ved anleggsseiitertat i Hokksund har
både Østlands-verkene og Statkrafts
transportavdeling meldt behov for
plass. Dessuten har anleggsdivisjonen
et behov for å lagre og vedlikeholde
anleggsmaskiner. l tillegg diskuterer
man om det planlagte anleggsmuseet
kan lokaliseres til Hokksund.

Alt dette er det ikke plass til på
Hokksund, mener Heskestad- Vi kan
med andre ord komme i den situasjon
at Hokksund inå bygges ut. mens Li lle-
sand nedlegges. Det er ikke fornuftig.

Om Heskestad ikke er ute etter
Hokksund, legger han ikke skjul på at
det er konkurranse det hele dreier seg
om. - Vi har bedt om en utsettelse for å
kunne delta aktivti omorganiseringen
av Statkraft, og det er å håpe at styret
har den tillit til oss at de gir oss
sjansen. Vi er ikke redd for konkur-
ranse. Vi tror på Statkraft, og er godt
rustet for fremtiden.

i



Fjellpipe: nytt forretningsområde
i Statkraft?

G assrø r-
sen sasjon
i L i l l esan d

Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Den tyske industrigigan-
ten Ruhr-Gas har lagt

5 000 kilometer gassrørled-
ning. Kraftledningsavdelin-
gens anleggssenter i Lille-
sand har lagt 200 meter.
Hva kan Lillesand lære
Ruhr-Gas? Hemmeligheten
finner vi i et gult telt bak
verkstedet i Lillesand.

-Vi er i full gang med for-
søkene med en ny rør-
leggingsteknikk. Resultatene
så langt er meget gode,
og interessen for vårt pro-
dukt er stor. Går det som vi
vil, står vi kanskje overfor et
nytt forretningsområde i
Statkraft, sier anleggsleder
Kåre Heskestad til Fosse-
kallen.

or et par år siden begynte det å bli
lite å gjøre for Statkrafts over-

føringsanlegg i Lillesand. De store
kraftledningene fra Vestlandet til Øst-
landet var pa det nærmeste fullført-
og andre Statkraft-oppgaver sa det ut
til å bli lite av pa denne kanten av
landet.

Men anleggssenteret i Lillesand
hadde et moderne kontor og verksted-
anlegg og en engasjert og dyktig
arbeidsstokk Arbeidsplassen i Lille-
sand ville de gjerne beholde. Med en
pågående leder, Kåre Heskestad, i
spissen, begynte de å se seg om etter
nye arbeidsoppgaver.

Og det var i de dager . . .
På denne tiden var det gass det hele
dreiet seg om. Prosjektet Naturgass til
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Østlandet avstedkom en rekke utred-
ninger, og en av disse tok for seg
legging av gassrør i vanskelig norsk
terreng. Den gang tenkte man alvorlig
pa a legge en rørledning fra Kårstø til
Østlandet, med mulig trasé over Bykle-
heiene. Ledningen fikk kodenavn
Fjellpipe. men man forsto snart at
tradisjonell gassrørleggiiig var svært
komplisert og kostbar pa denne strek-
ningen.

Tradisjonell rørlegging ville nemlig
kreve en tofelts kjøreveg i tillegg til
grøft langs hele ledningen. Tenk deg
det for eksempel på strekningen Ulla-
Førre/Bykle! Nei. her matte det tenkes
nytt. og i en periode fremkom det da
ogsa en rekke forslag. Men ingen var
gode nok, mente de norske og uten-
landske ekspertene som ble spurt.

I Statkraft fulgte man dette utred-
ningsarbeidet med spenning. Kunne
ledningsmaiinskapene brukes til a
bygge gassrørledning i Sør-Norge?
Dette var jo et terreng de var vant til a
ferdes og arbeide i. Dessverre dabbet
interessen for gass og rørlediiiiig
etterhvert av, men ved anleggssenteret

i Lillesand var en gnist tent. lier sa de
en mulighet til a redde arbeidsplassen.
Og de bestemte seg for a ta utfordrin-
gen.

Innledende forsøk
-Vi hadde gjort en del sonderinger
off-shore. og i den forbindelse kom vii
kontakt firmaet AMR Engeneeriiig,
forteller anleggsleder Kare Ileskestad.
-Dette firmaet liadde, i tillegg til a ha
utviklet og patentert en ny metode for
rørsveising, også en del ideer om
rørlegging i vanskelig terreng. Vi
gjorde en avtale med dem, og for a
prøve ut vare ideer, ble det foretatt
noen innledende forsøk her i Lillesand
sommeren 1989.

Disse forsøkene lovet svært godt, og

F _
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inntil for kort tid siden har det videre
utviklingsarbeidet foregått i stillhet.
Na er man praktisk talt kommet sa
langt at metoden skal prøves ut i full
målestokk langt inne pa skauen pa
Glamsland i Lillesand.

Ny sveiseteknikk
Prosjekt Fjellpipe har flere kompo-
nenter: en ny sveiseteknikk som AMR
Engeneering star for, og en teknikk for
fremføring av rørledniiigeii som er
Statkrafts bord. Dessuten planlegges
det i neste runde a videreutvikle en
allerede avansert boreteknikk som
gjør det mulig a styre boret med høy
grad av presisjon.

Sveiseteknikken har tidligere vært
benyttet av Statoil på Tommeliten-
feltet. Der brukte man syrefaste rør. Na
kan den altsa ogsa brukes ved sorte
rør, som er en vanlig kvalitet for olje og
gasstransport pa land.

-Grovt sett kan man si at vi smir mer

enn vi sveiser rørene sammen, forteller
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dagliglederiAMR EngeneeringPerH.
Moe. - Rørendene føres sammen og
omsluttes av en lufttett muffe (som
er full av teknikk). Et annet instru-
ment føres inn til sveisestedet innven-
dig i røret. Her fjernes all luft. Der-
etter varmes rørendene opp til cirka
1 2000 C, og den høyfrekvente strøm-
kilden vi bruker, har den egenskap at
den ikke trenger inn i metallet. Den gar
på overflaten, noe som betyr at Varme-
tapet til resten av røret er minimalt.

-Ved 1 2000 C tilføres en reduser-
ende gass. Hittil har vi brukt tørr
hydrogen. Gassen binder oksydene
langs rørendene, og disse reduseres til
metall. Deretter presses rørendene
sammen, og vi har fått en feilfri og
gasstett sveis.

Metoden som er lydløs og som kan
utføres av én til to mann, er sa å si
ferdig utviklet. - Metoden er uavhen-
gig av elektroder og tilsatsmaterialer,
men vi vurderer å velge en annen
reduserende gass. Hydrogen er som
kjent meget eksplosivt, og bruker vi

iiitrogeii i stedet, oppnår vi større
sikkerhet. Effekten vil bli den sannne,
slår Moe fast.

Stasjonær rørlegging
Også Lillesands-avdelingens innsats i
prosjektet er betydningslullt. Ved
hjelp av den nye sveiseteknikken har
de funnet frem til en inåte å legge rør
på som er raskere, bedre og billigere
enn metoder som hittil har vært brukt.
Naturinngrepene vil bli betydelig
redusert ved denne fremgangsmåten.

-Med den nye rasjonelle og enkle
sveiseteknikken er det mulig for oss å
flytte hele sveisearbeidet til et stasjo-
naert punkt ute i terrenget. Fra dette
punktet kan vi så skyve rørstrengen
foran oss, forklarer Kåre Heskestad.

-Her i Lillesand skal vi prøve ut
metoden på en trase som er cirka
1 500 meter. Traseeii er valgt med

omhu, og inneholder alle de elementer
man kan vente å støte pa nar man skal
legge rørledning - fjell, grøft, myr og
veg. Etter hvert mener vi at vi skal

- l Statkraft heri Lillesand har vi truffet på
en liten, man meget kompetent stab av
ingeniører og mekanikere som vi har kunnet

dra full nytte av, sier direktør Per H. Moe i
AMH Enganeering (foran til høyre). Sammen
har disse utviklet en ny teknikk for legging
av rørledninger, som sannsynligvis vil bli en
serisrisjori på rnarkerlet.

kunne skyve ledningen betydelig
lengre. Vi vet ikke riktig hvor langt,
men litt avhengig av topografien, bør
6-8 kilometer være fullt mulig, mener
Heskestad.

Til iiå har man tilbakelagt 360
meter av traséen. — Det vanskeligste,

boring av pilothull med styreboring i
kurver, har vært vellykket får vi vite.
- Opprømmingen av hullet til 60 cm
satte vi imidlertid bort til en privat
entreprenør, og her har vi støtt på
problemer. Men problemene er ikke
av alvorlig art, og vi tar derfor sikte på
en endelig demonstrasjon av Fjellpipe
i mars-april neste år.

Økonomisk gevinst
Kjell Rabben står for R'en i AMR Han
mener Fjellpipe gir klar økonomisk
gevinst i forhold til tradisjonell rørleg-
ging.

-Ved tradisjonell rørlegging er det
ønskelig med en trase på 12 meters
bredde - og det er i flatt terreng.
Hellende terreng krever større bredde,

opp mot 20 meter. När vi da vet at
gassrørledninger ikke kan legges i veg,
her er eksplosjonsfaren for stor, så er
det klart at det ligger en økonomisk
gevinst i Fjellpipe.

Tradisjonell grøft er billigere enn
boring av gassrørtrasé. Det kan nok
ikke diskuteres. - Bare i enkelte om-
rader kan boring konkurrere med
grøft. jeg tenker da spesielt på byom-
råder, forklarer Rabben. -Men med

Fjellpipe tenker vi oss en kombina-
sjon av boring og grøft. Fordelene vi da
oppnår, er at vi sparer veg, røret vil
kunne følge terrenget og vi slipper
gjennomsnittlig unna med en mye
grunnere grøft.

Forente krefter
Det var altså Statkraft som tok initia-
tivet til samarbeidet med AMR Enge-
nieering. — Vi ble invitert til Lillesand
for snart to år siden for å vise hva vi
kunne med hensyn til teknikk på gass-
rørledning. Og siden har vi altså vært
her, sier Per H. Moe. - Dette er jo i seg
selv et bevis pa at vi liker oss her, men

la meg gjerne understreke at samar-
beidet med Statkraft her i Lillesand
har vrert alldeles utmerket Vi har
truffet pa en liten, men meget kompe-
tent stab av ingeniørerer og mekani-
kere som vi har kunnet dra full nytte
av. Vi kunne ikke ønsket oss noe bedre.

Også Heskestad berømmer samar-
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Det er bere fantasien som setter grenser for
hva Fjellpipe kan brukes til. mener anleggs-
leder Kåre Heskestad og direktør Per H. Moe.

Kanskje står vi her overfor et iiylt «forret-
ningsoniråde i Statkraft, sier Heskestad.

beidet. — Det er fantastisk å se hvilken
entusiasme dette prosjektet har skapt
blant de ansatte. Her går ingen hjem
før jobben er gjort. Og når vår verk-
stedsformann, Tor Helge Storsveen, og

Per Moe stikker hodene sammen, er
det ikke den ting de ikke kan utrette.
Her har kort sagt ikke vært problemer
som ikke kunne løses på den tekniske
siden.

Industrifondet sa nei
På andre felt har man imidlertid støtt
på store problemer. Det vanskeligste
har vært finansieringen. Totalkostna-
dene for prosjekt Fjellpipe lyder på
11.7 millioner kroner, og disse pen-

gene måtte skaffes ett eller annet sted
fra. Man hadde håpet på støtte fra
Industrifondet, men der fikk man nei.

-Behandlingen i Industrifondet
trakk ut i det lengste, og avslaget
derfra satte oss noe tilbake i tid. Vi er
derfor svært glad for at administrer-
ende direktør Gunnar Vatten viste oss
den tillit og tok den belastningen det
var å bevilge ytterligere midler til
prosjektet Det var hans initiativ som
gjorde det økonomisk forsvarlig for
oss å starte opp.

Idag har Statkraft gatt inn med 6,35
millioner kroner og AMR Engeneering
med 3,75 millioner. For å sluttføre
prosjektet mangler Lillesand ennå en
del kroner, så jakten på investorer er
altså ennå ikke over. - Men interessen
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for prosjektet er nå stadig økende. sa
en råd skal det vel bli. mener Heske-
stad.

Lovende marked
At investorene vil fa valuta for pen-
gene sine, er nokså sikkert. - l det som
utvikles her, ligger det uante perspek-
tiver, sier Heskestad. -Med vår teknikk
kan transport av olje og gass i Norge og
andre fjell land konkurrere også pris-
inessig.

Med liensyii til Naturgass til
Østlandet strandet mye på kostna-
dene. En ledning gjennom Skagerrak
ble iiegnet som uaktuell nettopp på
grunn av prisen. særlig fordi denne
løsningen utelukket avgreininger til
Sørlandet. Med en rørledning over
land vil ogsa Sørlandet kunne nyte
godt av Nordsjø-gasseii.

-Hovedinnvendingene mot en led-
ning over Bykle. var naturinngrepeiie,
forklarer Heskestad. -Med var teknikk
kan ledningen legges bade rimeligere
og mer naturvennlig langs Sørlands-
kysten, slik at også Sørlandet kan bli
avtager av gassen. Vi mener altså at

resultatene heri Lillesand kan få avgj-
ørende betydning for vurderingene av
en gassrørledning fra vest til øst.

Internasjonalt behov
Hele det lille samfunnet i Lillesand
følger gassrørprosjektet med spen-
ning. Politikerne er velvillige og Lille-
sand Næringsutvikling, med ressurs-
personen Gudrun Pasternak i spissen,
legger bredsiden til.

-jeg er imponert over den entu-

siasme, det pågangsmot og den visjo-
nære tenkemåte som preger arbeidet
herved anleggsenteret. Her er det vilje

til å skape noe nytt, og dette er meget
viktig hvis man vil ha med seg andre
på å tenke fremover, sier Pasternak.

Hun forteller at denne skaperviljen
sporet henne til å ta kontakt med sine
internasjonale forbindelser, og at
resultatet av dette var at et meget stort
internasjonalt konsern ønsket et kon-
struktivt møte med Statkrafts ledelse.
- Dette er spennende. Det er helt klart
at det internasjonale marked har
behov for dette produktet, slår hun
fast.

Møtet fant sted tidligere i høst, i
hovedkvarteret til Ruhr-Gas i Tysk-
land. -Ruhr-Gas var nok litt skeptiske i
utgangspunktet, mener Heskestad.
-Selv hadde dette kjempekonsernet
lagt bortimot 5 000 kilometer med
rørledning, og hva kunne vel vi i Lille-
sand bidra med, som bare hadde lagt
200 meter? Og la meg si med en gang.
De lot oss ikke slippe lett. Vi ble
konfrontert med de ypperste eksperter
på dette området, og ble stilt de mest

inkvisitoriske spørsmål. Men de fikk
svar på alt, og vi fikk en avtale om at
Ruhr-Gas skal være til stede når vi
foretar var endelige demonstrasjon
utpå varen.

läare fantasien setter grenser

A legge frem billige rørledninger uten
å gjøre vold på naturen, er vel noe av
det mest aktuelle man kan tenke seg i
dag. Og det gjelder ikke bare gass.
Framføring av elektriske kabler og
telekabler over lange strekninger og i
vanskelig terreng burde være meget
aktuelt. lkke mindre interessant er
fremføring av vann- og kloakklednin-
ger. for eksempel i bystrøk, hvor man
med Fjellpipe kan gjøre dette uten a
grave i gatene. Her er det bare fanta-
sien som setter grenser.

var det bare a ordne køen. da.
Heskestad røber at man allerede for-
handler med Aker Entreprenør om
legging av en vannledning i Asker i
mai 1991, og at man har innledende
forhandlinger også med andre.

-lngen her i Lillesand har noe imot
å ga over fra høyspentlediiiiiger til rør.
Det er et område som ligger tett opp til
det vi tidligere har holdt på med, og vi
må bare se i øynene at våre tradisjo-
nelle oppgaver vil ha lav aktivitet i
årene som kommer. Vi ser derfor dette
som et mulig forretningsområide for
Statkraft i fremtiden.

At Lillesands-teknikken for legging
av rørledninger vil bli grunnlaget for et
forretningsområde, hersker det neppe
tvil om. Hvorvidt Statkraft skal delta i
Fjellpipe-eventyret, avgjøres den 20.
novemberi år. Da skal Statkrafts styre
si ja eller nei til Lillesand. Sier de nei,
blir anleggssenteret i Lillesand ned-
lagt pr. 31.12 1990.
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Kåre Schjetne arbeider nå full tid med
organisasjonssoken. l hvert nummer
fremover vil han redegjøre forfrem-
driften i prosjekt Statkraft '92.

En ny milepæl er nådd
Statkrafts forslag til fremtidig organisasjonsmodell ble
sendt Oed den 5. tleseinbtir. Det ble en omfattende rapport
som inneholder Statkrafts syn pa «Oppgaver organisering
og bemanning i et fraintitlig kraftmarked».

Statkraft forutsetter i denne rapporten at alle produk-
sjonsanleggene holdes samlet i ett selskap. Ved planleg-
ging og utbygging av statens forskjelligartede kraftanlegg
har det nettopp vaert forutsatt a kunne utnytte dem i best
mulig samdrift. En oppdeling i regionale selskaper vil
kunne føre til subojitiiiialistzriiig og gi klare driftsøkono-
miske tap for statens sainlede kraftanlegg.

Industrikontraktene

Over halvparten av Statkrafts leveranser til industrien er
basert pa langsiktige kontrakter der prisen ligger betydelig
under statskraftprisen. Dette er et resultat av politiske
beslutninger om kraftutbygging knyttet til bestemte indu-
striprosjekter, der prisene ved kontraktsiniigaelsen var
kommersielle. Stortinget har ogsa ved senere vedtak valgt a
utnytte elektrisk kraft som iiaeringsjiolitisk virkemiddel.
Det er lite som tyder pa at politikerne vil legge om kursen
pa dette felt. Stortinget vil nok ogsa i fremtiden benytte seg
av muligheten til styring gjennom fastleggelse av ram-
iiiebetingelser og selskapsftiriii for Statkraft.

Eksport/import
Statkraft har pa vegne av staten hatt inonopol pa kraftut-
vekslingen med utlandet. og har pa dette felt opptradt som
en iiiarketlsopera tør for et kartell tiestaeiido av alle Sainkj-
øringens medlemmer. l forbindelse med behandliiigeii av
Energiloven ble det reist spørsmal om Statkraft fremdeles
skal ha denne rollen. Etter Statkrafts oppfatning foreligger
det bare to akseptable. løsninger. Enten ma Statkraft sta for
utenlandshandelen direkte. eller gjennom et sainvirke av
norske produsenter. Det vil være uhensiktsmessig a
opprette et eget frittstaencle selskap for utenlands-
handelen.

Sentralnettet
Nettselskapets oppgaver bør begrenses til godkjenne
sentralnettets omfang. sikre teknisk kvalitet og tilgjenge-
lighet og at alle brukere har lik adgang. Dette er Statkrafts
og den øvrige kraftindustriens syn. Nettselskapet ma der-
nest bestemme regler for tilknytning til nettet, transport-
tariffer og kapitalavkastning til eierne. Etter vart syn er det
ikke nødvendig a sitte som eier av de enkelte anleggene for

kunne utføre disse funksjonene.
Staten kan, som i dag. overføre vesentlige raderettsbe-

føyelser til Statkraft, ogsa rettigheter og plikter i forbindelse
med konsesjoner. Det vil saledes ikke skape problemer for
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konsesjonsmyiidighetene at Statkraft opptrer som konse-
sjonssøker pà vegne av staten. Statkraft mener derfor at vi
bør beholde eierskapet for var del av Sentralnettet, subsi-
diært at staten star som formell eier med Statkraft som
operatør.

Hele den norske energiforsyning fraråder at nett-
selskapet skal sta som eier. Står det som eier, er det lite som
kan hindre at nettselskapet vokser til en monopolbedrift
som vil dekke alle sine utgifter gjennom markedsaktørene.
Faren for overinvesteringer vil bli større enn i dag, og man
forsterker de elementene det har Vært rettet kritikk mot

Statkraft går derfor inn for at vi fortsatt bør ha ansvaret
for regional overvåking og instruksjonsmyndighet ved
koplinger, beredskapsansvar ved feil og oppgavene knyttet
til det løpende vedlikehold ved anleggene.

Planlegging og utbygging
Plan- og anleggsvirksomheteii i det fremtidige Statkraft vil
ha to liovedopjigaver.

1) Det skal sikres tilgang pa kapasitet og kompetanse for
Statkrafts egen virksomhet innen planlegging. prosjek-
tering, bygging, idriftsettelse, vedlikehold/oppgradering
og energieffektivisering av vannkraft- og Overførings-
anlegg, stunt anlegg basert pa andre energiformer.

2 Man skal pa ta seg oppdrag utenfor Statkraft. Målet er at
eksterne oppdrag skal utgjøre 15-20 prosent av Plan og
Anleggs totalomsetiiing innen en 5 periode.

Statkraft mener at den beste organisatoriske løsningen for
plan- og zinleggsvirksomheteii er som et forretningsomràde
innen Statkraft. Arbeidet i en tidlig prosjektfase ma under
enhver omstendighet utføres av Statkraft. Selv om en del av
virksomheten i prosjekterings- og byggefasen vil kunne
utføres av andre, vil synergieffekter. leveringssikkerhet og
niarkedskorrektiver ved a ha alle hovedaktiviteter samleti
forretningsomratler gi høyest effektivitet og lavest total-
kostnad for Statkraft.

Dersom plan- og anleggsvirksomheten likevel blir orga-
nisert som lieleid datterselskap. bør en del av aktiviteten
innen dagens Plan og Anlegg overføres til moderselskapet,
spesielt eier- og byggherrrefunksjoner.

Bemanning
I rapporten anslas behovet for arsverki de nye selskapene å
ligge omtrent pa det samme antall årsverk som utføres i
Statkraft i dag. I denne vurderingen er det forutsatt at
effektiviiseriiigsarbeidet går som planlagti driftsområdene,
og at ubesatte stillinger ved hovedadministrasjonen ikke
besettes.

Selv om vi har trukket denne konklusjonen i var rapport,
kan vi ikke forutsi hva var eier vil beslutte i dette
spørsmalet. Det vil først bli klart i løpet av 1 991 . Statkrafts
ledelse har imidlertid stilt krav om at reduksjoner i
bemanningen som eventuelt fører til oppsigelser, blir
klarlagt før omdanningen av Statkraft, altsa mens vi enna
er en foiyaltningsbedrift.



Lesotho: satser på vannkraft

« N o rs k » te rre n g ,

Sarr-‘Afrika g

For Lesutlms del omtattar Lesotho Highland
Water Project blant annet {ire store damnmr.
Den første. Katse Dam, er allerede under byg»

ging. Det er en 180 meter høy hvelvtlam med
en lengde pd toppen på 700 rneter.

Ved Per Bang Rolfsen

esotho et lite land iAfrika,

har et av verdens største

vannprosjekter innenfor sine
grenser. Prosjektet heter
Lesotho Highland Water
Project. Det springer ut av
behovet for mer vann til
irrigasjon og industriformål i
Sør-Afrika, og det er meget
ambisiøst.

Både teknisk, økonomisk
og arbeidsmessig trenger

« n o rs k » k l i m a
o g n o rs k e

det fattige Lesotho assis-
tanse til dette krafttaket, og
prosjektet har etterhvert fått
internasjonal karakter. Også
norske interesser er aktive i
Lesotho, og vi har fått rap-
port fra Rolf Bang Rolfsen.

Rolfsen har siden 1985
vært leder for NOREMCOs
avdeling i Lesotho, men har
i mange år arbeidet for
Statkraft.
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Lesotho er lite, pa størrelse med Hed-
mark fylke. Det er et fjelland som

ligger som en «øy» inne i den Sør-
Afrikanske republikken, tett inntil den
mektige Drakensbergfjellkjeden i Sør-
Afrika.

lfølge turistbrosjyrene er Lesotho
det land i verden som har liøyest
gjennomsnittshøyde over havet. De

laveste områdene ligger pa eirka 1 500
meter over havet. Det er over 1.5 mil-
lioner innbyggere i landet, og de har
hittil figurerti statistikkene som et av
verdens fattigste folk. 80 prosent av
lønnsinntektene i landet er kommet
fra arbeidsinntekter fra gruvene i Sør-
Afrika.

Ellers er det tradisjonell dyrking av
mais og andre kornsorter overalt i
landet. Poteter og grønnsaker dyrkes
ogsa i en viss utstrekning.

Lesotho er det landet i Afrika som
ligner mest pa Norge nar man tenker
pa terrengforhold og klima. Det er til
og med lengre perioder med snø på
fjellvegene om vinteren. Nordmenn
skulle derfor være spesielt skjeftet for
a arbeide i Lesotho.

Norsk aktivitet i Lesotho
NOREMCO Construction er et norsk
entreprenørfirma som har all sin virk-
somhet lokalisert til Afrika. Firmaet er
etablert med egen avdeling i Lesotho.
og arbeider for tiden på det ordinære
anbudsmarked i landet. Etableringen i
landet skjedde i 1985 i forbindelse
med utbygging av småkraftverkene
Mantsonyane (2 MW) og Semonkong
(182 kW). Kraftverkene var finansiert
av NORAD, og utbyggingen ble fore-
tatt av NORPLAN/NOREMCO ]oint
Venture under en kontrakt mellom
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Krinskje er det det «norske» terrenget og klininet som gjor Lesotho spesifilt interessant for
iiordineiiii. Ihvertfall hurdet vairt riordnierin i derme ufrikanske staten i noen år nå. blunt
annet i ytorhiritielse med utbyggingen ev srnâkroftverkene Mantsunyune (2 MW) og Semonkong
t182 kw).Bi1dt:l viser Munlsonyano Dam.

NORPLAN og NORAD/'\/VEMMIN.
WEMMIN er Ministry of Water. Energy
and Mining i Lesotho.

Mesteparten av den norske virk-
somheten i Lesotho har vært knyttet
til disse prosjektene og et kraftled-
ningsprosjekt som omfattet cirka 140
kilometer 33 kV kraftledning (se Fos-
sekallen 3—4/1988). Ledningsbygging-
ent ble utført av EB Nera.

Alle disse prosjektene ble fullført i
perioden 1985-1990. Det var fra fem til
ti nordmenn i Lesotho i derme perio-
den, og flere av disse hadde tidligere
bakgrunn fra Statskraftverkene og
NVE. Kraftverkene er nå i drift og

fungerer stort sett normalt Mantso-
nyarie er imidlertid sterkt plaget av
driftsforstyrrelser fra en gammel 11 kV
ledning.

NORAD har ingen representasjon i
Lesotho. og Torodd Jensen fra NVE
bistod NORAD med å følge opp pros-
jektet Steinar Grongstad fra NVE var
ansatt i Lesotho som forsterkning til
Lesotho Eleetrieity Cooperation (LEC)
i prosjektperioden. LEC har overtatt

og skal drive kraftanleggene.

Lesotho Highland Water Project
Den viktigste bakgrunnen for Lesotho
Highland Water Project er å dekke
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behovet for mer vann til irrigasjon og
industriformal i Sør-Afrika. Det dreier
seg om vann som i dag renner ut av
Lesotho i sydvestlig retning gjennom
Senqu og Orange Rivenvassdraget.
Vannet som naturlig renner til havet
gjennom Sør-Afrika ogsa i dag, skal na
ledes ut av Lesotho, nordover gjen-
nom Vaal River-vassdraget som blant
annet passerer de store industriom-
radene omkring Johannesburg, før det
munner ut i Orange River igjen lenger
sydøst i Sør-Afrika.

Denne snuoperasjonen av vannet
kunne teoretisk vært foretatt uten a
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berøre Lesotho i det hele tatt, men
kostnadene bade ved bygging og drift
ville blitt langt større enn nar man tari
bruk gravitasjon i stedet for gigantiske
pumpeverk, og utnytter gunstige
magasinmuligheter i Lesothos fjell-
verden.

Fordeler for Lesotho
For Lesotho er det apenbart at det er
store fordeler ved prosjektet. Tidspla-
nene for utbyggingen er strukket over
en 30 ars periode som gar uti ar 2020.
Anleggsperioden vil nødvendigvis
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skape en aktivitet i arbeidsmarkedet i
Lesotho som vanskelig kan tenkes
oppnådd pa annen mate. De langsik-
tige virkningene av prosjektet er nok
vanskeligere a vurdere, men Lesotho
vil fa betalt for vannet som brukes i
Sør-Afrika i fremtiden.

Lesotho skal selv bygge ut og eie
vannkraftanlegg i overføringssyste-
met. Det ligger ogsa store verdieri den
utbygging av infrastrukturen som
prosjektet fører med seg. og Lesotho
har traktatfestet at de store anleggs-
byene skal bygges ut med henblikk pa
etterbruk.
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l"or Lesotho er det open bort ot jimsjtrktet her
store fordeler. 'lidsploneii tor iitliy'ggiiigeii er
strukket over 30 dr {nun til år 2020.
Anleggsperitiden vil iiodviriizligvis skape en

aktivitet i orbeidsiimrktwdet soin vzinskelig
ken tenkes iippnotltl pe iiniieii iiiote.

Virkninger på natur og miljø
Det sier seg selv at et sa omfattende
iitbyggiiigsprosjekt. vil pavirke bade
miljø og natur. Det finnes som ved

andre prosjekter negative, men også

positive virkninger i denne sammen-

heng. På samme niáte som ellers i
verden engasjerer imidlertid planleg-
gerne sein arbeider med prosjektet.
ekspertise pa alle nødvendige om-

råder og tiltak blir planlagt for á bøte
pa skadevirkningene.

Planleggingsforløpet
Ideen med åoverføre vannet fra Senqu
er gammel, men i 1950 ble den første
generalplan for prosjektet lagt fram. I
1986 ble en mer omfattende og de-
taljert «Feasibility Study» for prosjek-
tet lagt fram. Denne studien danner
grunnlaget for dagens flerbrukspro-
sjekt som ble traktatfestet mellom
Lesotho og Sør-Afrika i oktober 1986.
Det er iiå, med assistanse fra EF og
andre intereuropeiske finansierings-
institusjoner. fra Sør-Afrika og enkelt-
land som Storbritannia, Tyskland,
Frankrike og Canada, etablert en pro-
sjektorganisasjon med eksperter fra
finansieringslandene for å foreslå
detaljplanlegging og anbudsutsetting.

Organisasjonsmodell
Det er dannet to utførende organer
som skal ta seg av gjennomføringen av
prosjektet. Det ene er Lesotho High-
land Development Authority (LHDA)
som har sin base i Maseru, hovedstad-
en i Lesotho. LHDA skal sta for utbyg-
gingen i Lesotho, som omfatter 95
prosent av prosjektet. I tillegg til disse
organer er det opprettet en joint Per-

manent Technical Commission (IPTC)
bestående av regjeringsoppnevnte de-
legater fra Lesotho og Sør-Afrika
republikken. pluss et sekretariat.
Denne enheten, som også er stasjonert
i Maseru. skal overvåke utbyggingen
og virksomheten i LHDA og TCTA.

Prosjektets omfang
Lesotho Highland Water Project om-
fatter cirka 100 kilometer tunneler
med en overføringskapasitet pa cirka
70 in1t/s. Det er fire. store dammer i
systemet i Lesotho. Den første dam-
men, Katse Dam er allerede under
bygging. Det er en 180 meter høy
hvelvdam av betong med en lengde på
toppen pa cirka 700 meter. Det er to
store pumpestasjoner og et kraftverk i
overføringssystemet.

Infrastrukturen er planlagt med
størst mulig etterbruksverdi for Leso-
tho. Den omfatter et høystandard veg-
nett med blant annet 120 kilometerny
asfaltert veg og 80 kilometer grusveg i
vanskelig terreng i Lesotho. I tillegg er
det cirka 25 kilometer ny veg i Sør-
Afrika som ogsa bygges i samband
med prosjektet. To store anleggsbyer
skal bygges opp med permanent
standard, og to grenseoverganger skal
oppgraderes.

Vannkraftdelen i prosjektet. Muela
kraftverk, får en installasjon på 3 X 72
MV og en årlig energiproduksjon på
500GWh. Kraftverket som utnytter fall
i overføringssystemet. blir et fjellan-
legg som ligner mange norske anlegg.
Dette er også den mest interessante

delen av prosjektet fra norsk syns-
punkt siden kraftverket skal eies og
drives av Lesotho. Det er sterk inte-
resse i LHDA for å få til et skandina-
visk samarbeid i forbindelse med
Muelautbyggingen.

Eierforhold
I traktaten om Lesotho Highland
Water Project er Sør-Afrika ansvarlig
for alle kostnader forbundet med over-
føring av vann, inkludert drift og ved-
likehold av overføringssystemet. Le-
sotho er ansvarlig for finansiering,

utbygging og drift av Vannkraftdelen.

Kostnader og fremdrift
Man snakker om over fire milliarder
US$ for ferdigstillelse av hele pros-
jektet Den første fasen av arbeidet er
bygging av Katse Dam og etablering
av hovedmagasinet for vannlagring.
Denne fasen omfatter systemet som
skal lede vann nordover, og første
trinn i vannkraftutbyfggingen i Muela
kraftverk. Deretter går man i gang med
Matsoka overføringsterskel og tunnel
og Mohale Dam og tunnelen mellom
Mohale og Katse-magasinene som
overfører vann fra Matsoka og Senqu
Rivers til Katse-magasinet

Den igangværeiide utbygging av
infrastrukturen pluss planleggings-
kostnader og arbeider inkludert i før-
ste fase av arbeidet beløper seg til 1,5
milliarder US$, og skulle i henhold til
planer av 1. november 1988 være
fullført ved utgangen av 1995.

Muela kraftverk
Det første utbyggingstrinnet omfatter
bygging av en underjordisk kraftsta-
sjon som er 54 meter lang, 13,5 meter

bred og 27 meter høy. I tillegg omfattes
bygging av cirka 4 kilometer tilløps-
og utløpstunneler. svingsjakt, trykk-
sjakter og andre tilhørende arbeider i
forbindelse med vannveien.

Mesteparten av sprengningsarbei-
dene skal utføres i sandsteinmassivet
som hører til den såkalte Clarensfor-
masjonen. men sjaktene vil også
komme i berøring med den overlig-
gende basaltformasjonen. Det er plan-
lagt tre Francisturbiner i stasjonen.
Disse skal knyttes til generatorer med
totalt 72 MV installert kapasitet. Artig
produksjon vil bli 500 GWh. I neste
omgang kan kraftstasjonen utvides.
Utløpstunnelen vil munne ut i et
utløpsmagasin dannet av en 55 meter

høy gravitasjonsdam som er planlagt
bygget som en bnedam i betong.

Kraften fra stasjonen er planlagt
overført til Maseru ved hjelp av en
132 kv kraftledning, og det vil bli
bygget en fordelingsstasjon for lokal
forsyning og mulig krafttilførsel til
fremtidige pumpestasjoner.
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Ole H efte: Odelsgutt og stelnkunstner

S tyg g vassd am m e n -
e t m i d d e l s g å rd s b ru k

\

.\r
“vi

Intervjuer: Per Joranger

itt av et monument.
Klart jeg er stolt og for-

nøyd. Dette sier Ole Hefte
(28), mannen som har
plastret Styggvassdammen.
Hefte er odelsgutt fra
Hallingdal, men for tiden
ansatt i maskinfirmaet
Torbjørn Engene på Gol.

et er ikke få personer som har be-
søkt Styggvassområdet i det siste.

Og alle har de beundret Ole Hefte for
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den eleganse han har manøvrert
gravemaskinen med. Det var ikke så
enkelt til å beynne med, innrømmer

han. -Men jeg lærte fort. At det gikk
greit å sette seg inn i hvordan steinene
skulle vurderes i forhold til hverandre,
har vært en stor fordel. Men fremstill
nå endelig ikke meg som mannen som
bygget Styggvassdammen. sier han.
-Her er det mange som skal dele æren.

Hefte vet ikke hvor mange kubikk-
meter stein han har håndtert -Det skal
være rundt en 120 dekar - et middels
gårdsbruk. At Hefte velger dekar frem-
for kubikk når han skal regne, er ikke
til å undres over. Hjemme i Torpo i
Hallingdal er han odelsgutt til et

Nd stor Styggvass-
dtnnmen ferdig el
kunstverk er den
blill. Og sttrinkniisl-
iieren Ole Hefte skul
lijeiii til sine (fl)
iiielkekyr i Hailing-
(lol. - leg hm‘ hull en
fin tid ved Iosledtil-
tmleggel. sier llirllte.

gårdsbruk på 250 dekar. Det dobbelte
av Styggvassdammen.

Selv for en odelsgutt har det vært
lange dager ved jostedal-aiilegget.
-Spesielt var 1989-sesongen hard.
Men jeg vil berømme kanieratskapet
her ved anlegget, og det gode forhold
som har hersket mellom ledelse og de
ansatte. Det har det vært fint å være
med på.

Nå står Styggvassdammen ferdig -
et kunstverk er den blitt. Steinkunst-
neren Hefte skal hjem til Torpo å ta
seg av sine 30 melkekyr. -jeg kommer
nok særlig til å minnes de skikkelige
festene på brakka. Særlig den vi hadde
ved avslutningen av 1989-sesongen.
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Opphørssalg
Nar et stort kraftanlegg som Iostedal-
anlegget skal awikles, er det utrolig
mye man skal kvitte seg med. Bygnin-
ger, kjøretøy i alle klasser. redskaper
og utstyr. Stort og smått. Det meste blir
satt ut på anbud. Noe blir overført til
drift og andre anlegg i Statkraft.

Her selges vareri millionklassen. Og
her gar ting for en liundrelapp. Ledel-
sens hodebry er; Skal — skal ikke selge.
For tiden står nye kraftanlegg ikke
akkurat i kø.

Et firma iRogaland gjorde sannsyn-
ligvis et godt kjøp forleden. E11 hel
brakkerigg fikk plass på den avbildede
lekteren. Men iiar det gjelder det spe-
sialkoiistriierte tiljefeitet som niaterial-
forvalter Svanhild Fretheim kalkuler-
er seg frem til prisen pa. regner man
med Svartisen anleggene som kjøper.

Tekst og foto: Per Ioranger
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Gode venner likevel

I Fossekallen er vi veldig nøye med
bilder, titler og navn, men av og til
skjer det uhell. I forrige nummer av
Fossekallen gikk det riktig galt. Da fikk
jon Haaranes feilaktig tittel av led-
ningsmester ved Vestlands-verkene,
og jomen var det ikke ledningsmeste-
ren ~ Terje Rokås - som fikk bildet sitt

Tele opp og
tele ned
Tele. En viktig profesjon i Statkraft
som vi hørerlite til. Men som bedriften
i høyeste grad er avhengig av. I Ioste-
dal er man forlengst i gang med å rigge
ned det omfattende telenettet som ble
reist i høgfjellet under anleggsperiod-
en. En del av det gamle utstyret (sam-
men med nytt) skal rigges permanent
opp igjen for bruk til vannmåling,
lukestyring og mye annet på driften.

Det skjer en utrolig utvikling på
dette omrâdet, noe som stiller store

krav til dem som skal ivareta dette
feltet innen Statkraft.

På bildet ser vi en solreflektor som
pakkes inn for nedrigging og flytting
til en annen fjelltopp. Det er ikke
bestandig værgudene er like samar-
beidsvillige.

Tekst: Per Ioranger
Foto: Kjell Fristad

ä

t.

i blal Godt at Haaranes, som altså er
montasjeleder ved Ulla-Førre, og
Rokås er gode venner, sier vi bare. Vi
lover at vi ikke skal gjøre slikt igjen, i
hvert fall ikke i år. Og så spanderer vi
på oss et vakkert bilde av dem begge.
Til venstre: ledningsmester Terje
Rokâs, til høyre montasjeleder Ion
Haaranes. Bildet er tatt av Svein Erik
Dahl/Samfoto.

FOSSEKALLEN NR 12-90 23



Johan Kaslegard synger ut:

Se l g i kke a rve sø l vetl

Intervjuer: Per Joranger

Han er reflektert, saklig,
grundig - og en Iikandes

kar. Hvem snakker vi om?
Jo, det er Johan Kaslegard
(50), hovedtillitsmann ved
Jostedal-anlegget. Med
arbeidssted Gaupne og
hjemstedsadresse Vats i
Hallingdal, har han levd
pendlertilværelse de siste
fem årene. Nå er det slutt i
Jostedal - også for Kasle-
gard.

O
Avære tillitsmann «i dag. krever

ikke så rent lite. A bygge på tid-
ligere erfaringer og praksis er timulig.
til det forandrer santfunnet seg altfor
raskt. En ny generasjon arbeidstakere
er kommet til. Arbeidstidsordningeii
er under endring, og samværet pa
brakka blir kort.

En tillitsmanns tilværelse er på sett
og vis regulert av lover og avtaler. Dog
vil han ikke kunne fungere uten en
dyktig og romslig arbeidsgiver. Vi
velger å tro at Iostedal-anlegget kom-
mer til å sta som et godt eksempel pa
konstruktivt samarbeid mellom ar-
beidsgiver og tillitsmenn på alle plan.
sier Iohan Kaslegard til Fossekallen.

Kontlikter bør løses lokalt
Kjepphester og prestisjejag er lite for-
enlig med samarbeid, mener han. Sa
har det da også vært få konflikter ved
Jostedal-anlegget

-]a. har det nå det? Vi har vel hatt
våre problemer vi også. det skulle bare
mangle iiar sa mange skal samles
under ett tak Men vare konflikter har
kanskje vært mindre synlig enn det
som er vanlig i slike miljøer. Grunnen
til det tror jeg er atvi i tillitsmannsap-
paratet var godt forberedt. Helt fra
begynnelsen ble vi enige om å prøve a
få arbeidsledelsen til å gå med på å
løse konfliktene der de oppstod. Der
og da.

-Det kommer aldri noe godt ut av
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sende en konflikt oppover i systemet.
Det som da skjer. er at man støter pa
folk som ikke vet hva det egentlig
dreier seg om, og da blir det virkelig
vanskelig. Hos oss har vi derfor hatt
den holdningen at ble vi ikke enige
lokalt. var det et klart nederlag, sier
Kaslegard. Som ikke legger skjul på at
kravet om enighet har ført til mange
harde tak. også i Jostedal. Og at dette
ofte har vært tungt for en hovedtillits-
mann.

Dog. ogsa for en hovedtillitsmann er
det hverdagsproblenter som preger
hverdagen. Små problemer som duk-
ker opp og krever en avklaring. Derfor
har mye av Kaslegards tid gått med til
møter og forhandlinger med personal-
lederen ved Iostedal-aitlegget. Torvald
Bakken.

Og hvem har sa trukket det lengste
strået i denne duellen? -Pa dette
planet er det ikke snakk om a vinne

eller tape. Både Bakken og jeg har en
arbeidsform som gjør at vi nyter hver-
andres respekt. og vi har begge sett det
som viktig at også de mindre viktige
sakene blir tatt hand om. Men vi har
også vaert enige om at det var nødven-

dig at vi kontrollerte hverandre.

Det blir som oftest en råd
Ved siden av vervet som liovetltillits-
iiiann har Kaslegard også vært hoved-
verneombud og klubbformann.

-Arbeidsuhell har det ikke vært
mange av. Kaslegard.

—Nei, vi har nok vaert heldige slik. Vi
tillater oss a tro at det også skyldes litt
var egen innsats. Istedet for a ri para-
grafer. forskrifter og millimetermal.
har vi lagt vekt på å skolere verne-
ombud. oppsynsmenn og avdelings-
ledere. Gjennom denne skoleringen og
gjennom praktisk oppfølging mener vi
det er skapt en holdningsendring hos
de som har hatt det daglige ansvaret-
og hos de ansatte. En positiv holdning
til vernearbeid og sikkerhet er tross alt
det beste vern.

De fleste har altså klart seg gjennom
anleggstiden uten uhell. men nå er det
på det nærmeste slutt. Vi spør Kasle-
gard om medlemmene hans er gått ut i
den store arbeidsløysa.

, ‘%§¥§?’§‘

'lidligtrrtr liovetltil-
lilsiiiziitit ved leste-
dril-tiiileggtrt og
styreinetlleitt i
Statkraft. lohtin
láuslirgtiirtl. hur
ikke. noe prinsip-
pielt imot til Stut-
krfijlt blir et AfiS.

Får vi en gtirtiiiti
Jer (it alle fiksjeiitv
forblir pa stolens
fiender. frykter
ikke jeg A S-
nmdcllen. Ålen
jirivfitisrrriiig er jeg
sterkt imot. \'i mri
ikke selge tirve-
selvet. titlvtirei'
Kaslegard. sein
i likhet iiied de
.fleste ved leste-
dtil-tiiileggtêt. nn
er oppsagt.

-NeL heldigvis ikke. De fleste har
fatt jobb ved Svartisen. og noen er gait
over i pensjonistenes rekker. Men for
et ars tid siden sa det mørkt ut. leg
prøvde å skape optimisme hos dem
det gjaldt. og det har jo gatt ganske
bra. Det blir som oftest en rad. slar
ltovedtillitsinaniteii fast.

Plass til alle
Fra gammel tid er anleggslivel he-
ryktet. Fyll og sedløyse og store per-
sonlige og sosiale problemer. Her har
det virkelig skjedd forandringer. slår
Kaslegard fast.

-Sosiale problemer har vi hatt lite
av. Dette skyldes i første rekke arbeids-
tidsordningen - to uker pa jobb og en
uke fri er en fin ordning. Folk kommer
ofte hjem til sine egne. og sosialt
fungerer de mest med familie og ven-
ner på hjemstedet.

Tidligere røk anleggsarbeiderite
ofte i tottene pa bygdefolket. og
omvendt. Ogsa i Jostedal var man
derfor litt betenkt på å få mange
«tilreisende» til bygda. Det er i livert-
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fall en frykt som var helt ubegrunnet
her i Iostedal. Riktignok har jeg selv
vært pendler og av den grunn hatt lite
a gjøre med bygdefoket. Men konflik-
ter av noe slag har jeg ikke registrert.
Sogniiiger er selvfølgelig noe for seg
sjøtmen deterjohallingdølerogsa for
den saks skyflcl. Og her har det vært
plass til alle

Skuffet som styremedlem
For de fleste av Fossekallens lesere er
vel Kaslegarzl kjent som en av de
ansattes representanter i Statkrafts
styre. Kjente han seg som et «gissel» i
denne perioden?

eNei. det vil jeg pa det sterkeste
benekte! Slik har jeg aldri følt det.
snarere tvert imot. Styret i seg selv. og

de andre medlemmene. har jeg bare
godt a si om. Sazrlig vil jeg berømme
formannen, Thor Listan. som la tin-
gene godt til rette slik at alle skulle bli
hørt og alle skulle fa lik innflytelse pa
vedtakene. Men nar det gjelder styrets
funksjon, er jeg meget skuffet. under-
streker Kaslegard.

g .

e

~Selv trodde jeg at vedtak som ble
gjort i et viktig organ som Statkrafts
styre. ville fa innflytelse. Det trodde
alle. Men det fikk de ikke. Statkraft er
en forvaltningsbedrift som er under-
ordnet departementet. Og det viste seg
i praksis at det er departementet som
styrer det hele.

Pa spørsmal om Statkraft bør fa en
friere stilling. svarer Kaslegzird derfor
et ubetinget ja. «Det er iiedslaeiitle a
tenke pa hvor rnye tid vi kastet borti
styret. Vi satt i lange styremøter for a
drøfte oss frem til hest mulige løsnin-
ger for bedriften. Til ingen nytte. fordi
vi til alle tider ble overprøvd av depar-
tementet. Det var virkelig frustrerende.

Med ny regjering og nye signaler er
det enna usikkert livilken selskaps-
form det fremtidige Statkraft vil fa.
Helst ser nok Kaslegard at Statkraft
blir aksjeselskap etter egen lov. slik
styret i sin tid gikk inn for. Men per-
sonlig frykter han heller ikke A/S-
modellen.

~Far vi en garanti for at alle aksjene
forblir pa statens hender. har jeg ikke

r
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noe imot at Statkraft blir et Ax S. Men
privatisering er jeg sterkt imot. Vi ma
ikke selge arvesølvet!

Takstmann Kaslegard?
Om det er arvesølvet han vil taksere
nar han vender tilbake til Hallingdal.
er ukjent. Men det er som takstmann
han ser en mulighet til a livnære seg
pa sitt hjemsted i fremtiden. Na er det
nemlig slutt i Iostedal. ogsa for Kasle-
gard. Tidlig i november var det slutt pa
pendlertilværelsen for hans del.

fleg er optimist av natur. og haper a
fa et ineningsfylt arbeid i mitt nær-
miljø. Statkraft har vært en god
arbeidsgiver. Far jeg lov til a takke for
samarbeidetfltlegliar hatt kontakt med
sa mange fine folk — pa alle plan. Ikke
minst gjelder det medlemmene i mitt
eget forbund — Arbeidsmandsforbnn-
det.

Selvsagt far du takke. Kaslegard!
Men i rettferdighetens navn. fortjener
du vel ogsa selv en takk? Fossekallen
formidler herved tallrike gode ønsker
for fremtiden.
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Statkraft må holdes mest mulig samlet,
mener artikkelforfatterne. Dette for å bevare
Statkrafts rolle som nasjonalt kompetanse-

senter for drift, vedlikehold og utbygging av
vannkraftanlegg og overføringsanlegg.
Illustrasjon: Svein Nyhus.
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Både nasjonalt og internasjonalt opp-
lever Vi et ønske om nedbryting av
sentralistiske og monopolistiske sys-
temer. Disse systemene ønskes er-
stattet med mer markedsorienterte
systemer. Fra mange hold er det den
senere tid hevdet misnøye med at
kraftprisene i Norge for en stor del er
politisk bestemt gjennom Stortingets
fastsettelse av statskraftprisen. Mange
mener derme ordningen er lite effek-
tiv. og dermed dyr. Det stilles krav fra
politisk og andre hold, om omorgani-
sering av Statkraft for a bringe selska-
pet meri takt med utviklingen innen-
for kraftforsyningen og samfunnet for
øvrig. Dette mener man best kan skje
gjennom fristilling og tilpasning til et
friere kraftniarked.

Statkraft selv har ogsa i de senere ar
vurdert sin egeii organisasjon med sik-
te pa større selvstendighet og mindre
detaljstyring fra politisk hold. Vi har
fatt den nye energiloven og Høysveen
utvalgets rapport.

Alt dette ina Statkrafts ledelse og de
ansattes organisasjoner selvfølgelig
forholde seg til. Sammen ma vi sørge
for at det <<11ye<< Statkraft far en organi-
sasjonsform som holder Statkraft mest
mulig samlet, og som kan bevare
Statkrafts rolle som nasjonalt konipe-
tansesenter for drift, vedlikehold og
utbygging av vannkraftanlegg og over-
føringsliiijer. Selskapet må også settes
i stand til a kunne ta på seg utbyg-
gingsoppgaver innenfor nye områder
av energiforsyriiiiigeii. sa som bygging
av gass og oljeledninger. Samtidig ma
Statkraft fa en organisasjonsform som
gjør det mulig for selskapet a operere
innenfor et friere kraftmarked.

Alle i Statkraft er vel enige om at
noe ma gjøres. Diskusjonen gar mer pa
hvor langt vi bør ga med tanke pa
fristilling, markedstilpasning og end-
ringer i den organisatoriske struktur
og styringsform. AFs organisasjoner i
Statkraft mener at et Statkraft som
aksjeselskap etter egen lov vil være
den beste løsningen. Her er vi på linje
med Statkrafts styre. Selskapet vil da
fortsatt kunne være et nødvendig

instrument for myndighetene når det
gjelder å sikre landets kraftforsyning,
samtidig som vi vil få den nødvendige
frihet til å fungere i markedet.

Høisveen-utvalgets rapport legger

etter vår mening for stor vekt på forret-
ningsmessige forhold, og for liten vekt
på tekniske og forsyningsmessige for-
hold. Vi tror ikke at et helt fritt marked
uten restriksjoner av noe slag, vil løse
alle problemer, og at det alene vil sikre
stabile forsyningsforhold.

For det første finnes det fysiske
lover som betinger tekniske og syste-
manalytiske løsninger. Blant annet vil
alle driftsbeslutninger i kraftsystemet
henge sammen og gjensidig påvirke
hverandre. Dette er oppgaver som ikke
kan løses med markedsmessige meka-
nismer.

Vi savner også et mer langsiktig
perspektiv' i den økonomiske tenknin-
gen. som tar hensyn til at det helt
sikkert igjen vil komme «vannfattige»
år. Vi er ikke overbevist om at et helt
fritt kraftrnarked vil reagere raskt nok,
og være i stand til a fremskaffe nok
kraft til akseptable priser i en slik
situasjon.

Vi mener videre at de politiske myn-
digheter fortsatt ma ha muligheter for
en viss styring av kraftforsyningen i
Norge, både av hensyn til distriktene
generelt, av hensyn til industrien, og
ikke minst av miljømessige hensyn.

Produksjon
ProduksjonsdeleniStatkraftmåikke
splittes opp. Det er etter vår mening
helt avgjørende at den kompetanse og
den produksjoiiskapasitet Statkraft
rar over, holdes samlet. Vi er derfor
glade for at den forrige regjering fattet
vedtak om at produksjonssystemet i
Statkraft skulle holdes samlet. og vi
regner med at den nye regjering
opprettholder dette vedtaket

Nettselskap
AF mener at et frittstående nettsel-
skap ikke gir løsiiiiiger utover det som
kan ivaretas gjennom dagens sentral-
nettordning, med noen mindre juster-
inger. Etter var mening bør ikke pro-
duksjon og nettdrift skilles. Vi mener
dette gir best økonomi og driftssik-
kerhet. Eierskap gir ingen rettigheter
fremfor andre brukere av sentral-
nettet.

Dersom det skulle bli flertall for
opprettelse av et eget nettselskap,
mener vi at dette selskapet etableres
som et A/S etter egen lov underlagt
Oed, der Staten eier alle aksjene.

Nettselskapet bør bare ha det over-
ordnede økonomiske og juridiske an-
svar for nettjenester i hovednettet

Staten bør eie Statkrafts del av sen-
tralnettet, inklusive koblings- og trans-
formatorstasjoner. Statkraft bør videre
forvalte dette nettet i anleggenes
levetid. Drift og vedlikehold av Statens
overføringsaiilegg egner seg etter vår
mening ikke for et anbudssystem.

Vedlikehold og drift bør skje som i
dag. Statkrafts sentralnettanlegg og
produksjonsanlegg bør drives samlet
også i fremtiden. Dette for å sikre
langsiktig driftssikkerhet og kostnads-
effektivitet

Tanken om oppbygging av en ny,
parallell driftsorganisasjon for sen-
tralnettet, og eventuelt med egne
driftssentraler, vil føre til store mer-
kostnader. Dette er etter vår mening
helt overflødig. Statkraft driver alle-
rede i dag kostnadseffektivt, og kan
konkurrere med et hvilket som helst
kraftselskap i Norge.

Statkrafts produksjon og andel av
sentralnettet drives i dag som en
enhet. Driftsdivisjonens Fase 2-rap-
port forutsetter at det i enda større
grad enn na skal etableres stasjons-
grupper for å rasjonalisere driften og
derved fa en økonomisk gevinst.
Denne gevinsten vil ga tapt ved
oppbygging av en ny driftsorganisas-

jon for sentralnettet

Landssentralen
AF mener at Statkraft fortsatt bør
være operatør/koordinator for kraft-
utvekslingen med utlandet.

Gjennom etkraftforhandlingsutvalg
(KFU) vil det finnes ordninger som
stiller alle norske kraftprodusenter
(fylkeskommunale, kommunale, pri-
vate) og kraftkjøpere (industri, almin-
nelig forsyning) pa lik linje.

Statkraft har stor kompetanse på
kraftutveksling med utlandet og vil
effektivt kunne utføre en operatør/
koordinatorfunksjon.

Innenfor Statkrafts nåværende
landssentral innehar vi det tekniske
utstyr og den nødvendige kompetanse
og bemanning for utførelse av disse
oppgaver. For best mulig utnyttelse av
eget produksjonssystem må Statkraft
ogsa i fremtiden ha en faglig kompe-
tanse som er pa topp i norsk kraftfor-
syning. En løsning med Statkraft som
operatør for KFU vil saledes sikre en
kostnadseffektiv og høyt kvalifisert
utførelse av kraftutvekslingen med
utlandet.

Plan/Anlegg
Om Statkraft skal operere i et marked i
konkurranse med andre kraftselskap-
er, må det ha kompetanse på alle felt
innenfor planlegging og utbygging.
Den kompetansen Statkraft innehar
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på dette området i dag, har det tatt
flere tiår å bygge opp, og det er ikke
gjort i en håndvending å bygge denne
opp igjen etter en eventuell større
nedbygging. For å kunne være pa
banen til rett tid med de rette prosjek-
ter, må denne kompetansen bevares
og videreutvikles.

Dette er absolutt nødvendig dersom
Statkraft skal overleve som det
ledende energiselskap innenfor kraft-
forsyningen. Dersom vi skal kunne
tilfr edsstille de krav markedet stiller.
er det viktig å ha kapasitet til å ta seg
av alle faseri et prosjekt fra studie til
ferdigstillelse.

Statkraft ma ha de rette prosjektene
liggende klare iiar markedet igjen
krever dette. Dagens krav til dokumen-
tasjon i alle prosjektfaser er sterkt
stigende, og kravene til optimeriiig
gjør det nødvendig med en høy
kompetanse på plan og utbyggersiden.
Ved å bevare og utvikle denne kompe-
tansen, vil man også være i stand til
møte framtidens moderniseringer og
fornyelser av anlegg, enøkoppgaver.
bygging av olje og gassrørledninger
etc.

Modernisering og fornyelse av
Statkrafts produksjonsanlegg, som
tilsvarer en iiyanskaffelsesverdi pa
100 milliarder kroner. må etter hvert
antas å få et betydelig omfang. Slik
bransjen nå utvikler seg. er det ikke
sikkert at det i framtiden vil være
nødvendig kompetanse å få kjøpt

Fra driftsbestyrer Arnulv Ervik ved
Rana-verkene har vi fått noe som vi
nesten må kalle en skrekkhistorie. Den
arme stakker! Det er da ikke måte pa
hva våre anleggsarbeidere har vært
utsatt for gjennom tidene — både på
kropp og sjel.

Som Ervik ganske riktig påpeker er
det påfallende at de beste historiene
knyttet til Statkrafts virksomhet, alltid
kommer fra anleggsmiljøet. Han tør
imidlertid ikke innestå for at hans
bidrag stammer fra Korgen, selv om
han innrømmer at det er meget mulig.
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utenfor Statkraft til å løse disse oppga-
vene, eller at man har den ønskelige
prisdempende konkurranse på dette
felt

Et av Statkrafts største fortrinn ved
gjennomføringen av større prosjekter
hittil, har vaert muligheten for anven-
delse av totalentreprenørformen.
Dette innebærer et nært samarbeid
under hele plan- og utførelsesfasen,
noe som er vesentlig for å få fram
realistiske kalkyler, teknisk riktige
løsninger og optimale økonomiske
resultater. Det viser seg da også at
totalentrepriseformer benyttes stadig
meri bransjen.

Entreprenørkompetansen er en helt
nødvendig del av byggherrekompe-
tansen. For å opprettholde denne
kompetansen, ma egenregi-driften
fortsette. Samtidig må man unngå

Norske Sivilingeniørers forening (NIF)
Andreas Bakkerud

S E
Norske Sosialøkonomers Forening

]0n O. Rogstad

Som sin etterfølgeri denne spalten
utfordrer Ervik Torbjørn Mengshoel.
Erviks egen historie kan kanskje være
en advarsel for oss alle i disse juletid-
er. inntaket bør avpasses vær og føre-
forhold!

Natur og unatur
No ska du hør. som det heter på godt
nord-norsk:

Detvar lørdagskveld og fest på brak-
ka. For anledningen var det skaffet
tilveie rikelig med drivstoff, og karene
forsynte seg godt. Na er jo naturen slik
at der inye går inn. der må også noe ut
igjen, og ut pa kvelden matte to av
karene ta en tur utenfor og lette litt pa
trykket.

Ute var det mørkt og det regnet
ganske kraftig. noe de to knapt regi-
strerte i den tilstand de befant seg i. De
ruslet rundt huset og tok oppstilling
på hjørnet. Hva de heller ikke regis-
trerte. var at akkurat på dette hjørnet
kom taknedløpet og kastet en skikke-

unødig dobbeltkompetanse og upro-
duktiv ressursbruk i interne bygg-
herre/entreprenørforhold.

En annen viktig grunn til at Stat-
kraft bør opprettholde egenregi-
driften, er behovet for ii kontrollere
prisnivået i et marked med kanskje
bare to eller tre konkurrenter, som for
øvrig hyppig opptrer i fellesskap.

Statkraft må organiseres slik at de
helt vesentlige fortrinn ved totalentre-
priseformen og egenregi-driften fort-
satt kan komme bedriften til gode.
Dette vil man ikke oppnå, dersom plan
og anleggsfunksjonen skilles ut i et
eget datterselskap.

AF mener derfor at Statkraft er
best tjent med en organisasjonsmo-
dell der Plan og Utbygging inngår
som eget forretningsområde på lik
linje med Drift og Marked.

Norsk Naturforval terforbund
Sjur Gammelsrud

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Ian Martin Christensen

lig vannstrale uti terrenget. Karen som

sto nærmest nedløpet trodde det var
han selv som fremskaffet vannflom-
men. Han fant det hele svaert sa natur-
lig til å begynne med. men etter hvert
som tiden gikk og vannstrøirinieit ikke
viste tegn til a ville avta, begynte han å
bli bekymret. Tilslutt griper redselen
tak i ham. Fortvilet snur han seg til
kameraten og sier med grå ten i halsen:
«Du, æ trur æ pesse mæ ihjæll»

Arn ull Ervik (60) har
varrt driftsbevstyrrjrr
ved Hana-verkene

siden 1965. Det er
vel .'23 (ir siden han

startet ved Kraft-
verksrivdeliiigrrii i

NVE. hvor han var i
vel ett ar. Deretter

lite han ansatt ved
,

(Iloiiitjord kraftverk.
forst som tlriftsiri-
geniur. siden som

driftsbestuvrrrr.
lfrito; Sven Erik
Dahl Srimjoto.



Arbeidets lys
Vanligvis har bedriftshistorier skjønn-
malt bedriften. Det nye er at visse
industribedrifter har gitt oppdrag til
skjønnlitterære forfattere, endog på
venstresiden. Dag Solstad har skrevet
om Aker, og Kjartan Fløgstad om Sau-
da.

For Statkrafts historie er det viktig å
kjenne og forstå kraftintensiv industri
og de ensidige industristeder. Oversikt
krever punktstudier, og en god punkt-
studie trenger oversikt Begge bokty-
pene er gjensidig avhengig av hver-
andre, og dermed vil man trinnvis

forstå mer og mer etter hvert som nye
bøker kommer. Fløgstads bok «Ar-
beidets lys» er et meget interessant
punktstudium.

Kan en bok om en privat, utenlands-
eid industribedrift (fram til Elkem
overtok i 1981) kunne gi noen im-
pulser til valg av emner i historien til
et statlig norsk kraftselskap? jeg me-
ner ja. Særlig når det gjelder vår rolle i
Glomfjord, er det mange likheter og
forskjeller med Sauda.

For Saudas rolle i et flernasjonalt
selskap har Fløgstad funnet navn med
paralleller i Afrika og Latin-Amerika:
«rfegnkysteii» og «manganrepublik-
ken»_ Utenlandske industriselskap ble
lokket til Norge av private nordmenn
som eide gunstige vannfall. l 1914 fikk
amerikanske Union Carbide en kraft-
kontrakt i Sauda uten indeksreguler-
ing. lndustriselskapet bygde en fa-
brikk og en «company town». Kraftver-
kene ble bygget under kraftig pris-
stigning, og kraftselskajieèt og dets
norske bankforbindelser fikk store

Rannveig var først

få

«Statkrafts første kvinnelige overmon-
tørw var overskriften i Fossekallen nr.

8/1990. Det er fint at kvinner kommer
inn i de såkalte mannsdominerte
yrker.

Nå er det imidlertid slik at Stat-

problemer. For å redde Sauda-sam-
funnet var eneste utvei å gi Union
Carbide konsesjon i 1925 på å overta
kraftverkene.

Sauda kom til å bli en gullgruve for
eieren, særlig takket være skattepara-
diset Bermuda. Helt fram til 1962 fikk
selskapet selv bestemme hvor mye det
skulle betale i skatt i Norge, og det var
beskjedent Men Norge spiste av lasset
på andre måter. For eieren var det
viktig å unngå forstyrrelser og streik
Etter hvert ble bedriften kraftig over-
bemannet. Den lokale ledelse identifi-
serte seg mer og mer med distriktet, og
veien over fjellet til Røldal ble byg-
get uten at hovedkontoret hadde gitt
klarsignal. I slutten av 1950-årene var
gullalderen over, og eieren begynte å
stramme inn. ldyllen var slutt, og man

fikk streikene i 1962 og 1970. Streiken
i 1970 vakte stor oppsikt og er om-

talt i Tor Obrestads roman: «Saudal
Streik!»

Boka vrimler av interessante emner.
Mest oppsiktsvekkende er lungebe-
tennelsen. Produksjonen av ferroman-
gan starteti 1923. Fram til 1940 døde
172 mennesker av lungebetennelse,
deriblant bedriftslegen. Ovnene var
åpne. Befolkningen skyldte på man-
ganen, men det tok lang tid før be-
driften og den norske legestand ville
innrømme at det muligens kunne
være en sammenheng. Takket være
bedre medisiner og lukkede ovner,
forsvant problemet etter 1940.

Ut fra dagens forurensningstilsyn,
arbeidstilsyn og helsemyndigheter er
dette en redselshistorie. Vi bør imid-
lertid studere holdningen over tid til
helserisiko i statens egen virksomhet

“ e.

£353»

.o

krafts første kvinnelige overmontør
var Rannveig Eldevik. Hun begynte
ved Tokke-verkene den 1. august 1989,
men dessverre sluttet hun igjen den
18. februar 1990. Hun gikk over i en
annen jobb som lå nærmere hennes
hjemsted.

Å i

Det kan være altfor enkelt å tro at dette
var et enkeltstående tilfelle som
skyldtes en kynisk utenlandsk eier.

Mange bøker lider under å være
skrevet av folk utenfra. Fløgstad er
innfødt jeg synes ikke han er nærsynt,
men har en passende blanding av
innenfra og utenfra. Mange utenfor-
stående har nedvurdert Smelteverk og
kalt dem primitive arbeidsplasser.
Fløgstad har selv arbeidet ved en
smelteovn og vet bedre. Nylig ble yrket
endelig oppvurdert. I 1987 fikk Sauda
sitt første kull fagoperatører uteksami-
nert innen prosessfaget.

jeg vil ikke driste meg til å be-
dømme de li tterære kvaliteter, men ut
fra min barndom og ungdomstid på et
annet ensidig industristed, nikket jeg
stadig gjenkjennende. jeg kan ikke
følge Aftenpostens anmelder riår han
antyder at Fløgstad er fiendtlig til
Union Carbide. Tvert imot synes jeg
boka er nyansert. Erik Tøndevold

Fløgstad, K. Arbeidrrls lys. Det iiorskr: Sainlaget.

Oslo 1990. ISBN —— 52] 33978. Pris: kr. 238,».

Fru venstre ser Vi

.«. Sverre Njlenrl.
lzrwrling, llunnvvig
lfldcrvik, overinoritrør,
og Ole (f). (lrøgtird.
o\'un1mnm1', i tull
gang med gzriierutor-
revisjon. Foto: Tore
SkaugCVest-'fele-
mark Blod.
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La oss håpe at kvinner kommer
sterkere inn i vårt miljø. Statkraft har
jo en målsetting som skal ivareta
dette, men virker den i praksis?

Olav Godtland
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Sigmund Berntsen

Stasjonsleder Sigmund Berntsen ved
'Tveiten transformatorstasjon er død. 62
àr gammel. Sykdomstegn den senere tid
ga et forvarsel om det som kunne komme.
Det la imidlertid ikke i hans natur a dyrke
sykdom. og døden kom således bratt og
uventet.

Bisettelsen fant sted fra den vakre
Søndre Slagen kirke i strålende liøstvaer
og i iiærxrær av familie. arbeidskamera ter
og bekjente. Ved baren tegnet presten et
treffende bilde av avdøde. slik alle som
kom i kontakt med ham. hadde lært ham
a kjenne.

Sigmund Berntsen vokste opp pa Senja. hvor barsk natur og nord-
norsk lynne formet hans personlighet. For oss frernstti han som en
rnellomleder av den gamle skole. røff og barsk som han var. Likevel. bak
dette _vtre banket et stort og varmt hjerte. fullt av omtanke og omsorg for
dem som kom ham nær.

En ansvarsfull og lojal niedarbeitler er gatt bort etter 33 ars tjeneste i
Statkraft. Vare tanker gar na til hans riærnieste. Det er et sart savn de
sitter igjen med. Vi lyser fred over Sigmund Berntsens niinne.

Olav Molvær

Öfflllflflll I
Tilsatt i ny stilling:
Lian. Rune Montasjeleder
Sveinsson, Kjell Fagarbeider

Glomfj ord-verkene
Tokke-verkene

Gått av med pensjon:
Dyrdahl, Ole Kontorsjef PS
Sørensen, lørgen Prosjektleder SS

Sluttet:
Ofte, Kjetil A vding. Tokke-verkene
Ottesen, Stig .^tvd.ing. DPS
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Sølv som fortjent
Ved en høytidelig overrekkelse den lb‘.
oktober i ar. ble stasjonsmester Nils
Bjørtuft tildelt Kongens fortjenstme-
dalje i sølv. Begivenheten ble markert
ved Gaustablikk Høyfjellshotell. i regi
av Østlands-verkene.

Bjørtuft liegyiite soin reparatør og
maskinist ved Mar-zmleggtit i 1942. Da
Mar kraftverk ble satt i drift 1. oktober
1949. bestenite Bjørtuft seg for a bli en
driftens mann. Han tok jobb som mas-
kinist ved kraftverket.

l arene som kom jobbet Bjørtuft
aktivt med idriftsettiiig og drift av
transformatorstasjoner og kraftverk.
Han var iiiontørforriiaiin ved Mar
kraftverk. inaskinniester ved Vinje
kraftverk og maskinmester ved den
sentrale Sylling transformatorstasjon.

Ringen ble sluttet i 1982 da Bjørtuft
ble stasjonsleder ved Mar kraftverk.
Han vendte tilbake til hjemtraktene
og til det stedet hans vrkeskarriere
startet.

Bjørtufts aktive og engasjerte

arbeidsinnsats i Statkrafts tjeneste
opphørte i mars 1990. Da gikk han av
med alderspensjon etter 48 ar i be-
driften.

Administrerende direktør Gunnar
Vatten foretok overrekkelseii av for-
tjenstmeda jen Ane Fosmark
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