amt;fik 5 feet
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Statkraft

i framtida

Den nye energilova
som skal bidra til
ein betre bruk av dei store energiressursane våre, gjer det fornuftig
ogsa

føreta endringar i Statkraft si organisasjonsforiii
og Statkraft sine rammevilkår. Dette vart lagt til grunn fra
Stortinget
si side nar energilova
vart

handsama. Regjeringa har no varsla at
proposisjonen
om oniorganiseringa
av Statkraft vil verte lagt fram i juni.

Dette er ei sa stor og viktig sak at med
den framdriftsplan
Regjeringa
arbeider etter, vil saka ikkje kunne handsarnast forsvarleg i Stortinget
i varsesjonen.
Det har
langt vore brei semje om
den omlegginga
av energilovgjeviiiga
som Stortinget
vedtok varen 1990. Eg
ser likevel for meg at ulike interesser
vil
imot ein annan tiår desse prinsippa skal konkretiserast
og setjast uti
livet. Det er ofte slik at industrien
er

meir for rnarkiiadsorieriteririg

og kon-

kurranse i den generelle debatten enn
dei er for dei praktiske
fylgjene
av
denne politikken
riar den vert iverksett

ser for meg at organisasjonsrno(hallen for det framtidige
Statkraft ma
tilpassast mellom anna fylgjande:
t. Dei behov staten
som eigar vil
ivareta gjennom politisk
styring.

._<____
Statkraft

2
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2. Statkraft
sine behov for a kunne
opptre i ein fri marknad
pa linje
med andre som sel kraft der det vert
skild klart nielloni
Statkraft
sine
ulike oppgaver. Statkraft ma fa eit
sjølvstendig
Økonomisk
ansvar og
som prinsipp
frikoplast
fra stats-

ea

f

Ole (luhrirfl

tlelriiirf

.
burde

ifazre kjent

for

de

[leste ov Fossekolltvris lesere, ikke ininst som
rnmigrrfirig
inedltfiii
ev Stortingets
energiiiidustrikfiiriitrê.
For tiden er hun JorinonrI
krmiittêrrii.
Foto: ;\"l`ll.

og
for

kassa og arlege statsbudsjett.
3. Brukarane
sine behov for a ha sikker tilgang til kraft til ein konkurransedyktig
pris.
oss
Det seier seg sjølv at ulike oms_vn
her vil sta mot ein annan.
Staten har lagt til grunn
at dei
koniparztthfcz
fortrinn
vart land har
gjennom vasskrafta
skal vidarentnytfest til industriell
satsing noko som alt
har gjeve og vil kunne gje landet vart
store inntekter. Dette er sjølvsagt ogsa
industrien
oppteken
av. Slike omsyn
kan kome i eit rnotsetnadsforliold
til
at Statkraft skal konkurrere. pa lik linje

med andre kraftseljarar for a zippna
liøgast rnogeleg pris. Mykje talar for at
Statkraft vil inattt: fa eit eige ansvar for
a sikre særleg den kraftkrtivaiidt:
industrien kratt til aksepta ble prisar ogsa i
fraintida.
Det ma dessutan
'avklarast
kva
marknad Statkraft skal konkurrere. pa.
Skal dette vere ein iiasjorial niarkirad.
ein nordisk marknad eller ser vi føre

Fossekallen
eies og finansieres
av Statskraftverkene.
Lltgivelseri
av titlsskrifttet
forestås
av administrerende
direktør
Gunnar Vatten.

ein

større

europeisk

marknad?

Dette kan fa rnykje a seie for kva pris
og 'andre vilkar' krafta kan seljast til.
lflit nettselskaj) vil ha som liovednial
sikre tilgang til (Jverførirtg av elektrisk kraft fråi produsent
til forbrukar
pa sa gode vilkar som niogtelteg. Det bør

vurderast iiaermare kven som i praksis
skal sta for planlegging.
utbygging og
vedlikehald
av kraftnettet.
God utnytting av dei ressursar vi alt har og
konkurranse:
om oppdraga
bør her
tilleggjast
vekt.
[lg vil ikkje no ta stilling
til pa k\'a
rnate dei ulike omsyn skal vegast mot
ein annan og kva fylgjer dette må fa for
Statkraft
si organisasjonsforin.
Først
etter at ttegjteririga har vurdert desse

og andre forhold fløyte. vil det vere rett
av meg som leiar for caliergi- og industrikorniteen.
og ta stilling
til korleis
dette konkret skal gjerast.

Synspunkter
i artikler
og irinlelg
star
for forfatterens
egen regning,
og representerer
ikke nødvendigvis
etatens syn.

Alene med papiret
Dette var titte/en på et essay som forfatteren

Jens Bjørneboe

isin tid

skrev. Han ville sette ord på den fortvilelse som ly/te ham når ordene
sviktet og han satt der med sine blanke ark.
Uten sammenligning
for øvrig er dessverre Fossekal/ens redaksjon
kommet i en lignende situasjon. Riktignok er det ikke ordene vi mang/er,
men ting å sette dem på. Den rikelige kilden vi tidligere kunne øse av når

det gjaldt stoff, synes nå å være nær uttørket. l motsetning til tidligere
må vi produsere

det meste av sto/fet selv, og det er på tilfeldighetenes

marked vi henter våre tips.

fossekallen
Postadresse:

2

l

Postboks 5124 Maj
0302

Oslo

3

Besøksadresse:
Slemdalsvn.
Telefon: (02) 95 99 99
Telefax:

(02)

37. årgang

Hva er skjedd? At utbyggingsvirksomheten
ligger lavt for tiden, kan
ikke bære ansvaret alene. Vi er fremdeles noen tusen ansatte som har
mange jern i' ilden. Og den omorganiseringsproses
s
vi er inne i, bør
hel/er ikke få skylden. l en periode hvor vi står overfor store, dyptgripende endringer på arbeidsplassen, burde jo Fossekallen nettopp
flomme over av innspill, synspunkter og debatt.
l 37 år har Fossekal
len vært møteplass for de ansatte i' Statskraftverkene. Takhøyden har i alle år vært stor. Det er den fremdeles, og den
taushet som har rammet oss, er derfor både skremmende og vanskelig
å forstå.
Går alt etter planen, er Det Nye Statkraft på lufta ved kommende
årskifte. Hvilken rolle Fossekallen skal spille i' dette selskapet, er selvsagt
opp til våre nye ledere. Men det er også opp til de ansatte. Bladet har
vært og er et magasin for, om og av de ansatte i Statkraft. Om det fortsatt skal bli det, er opp til deg.
Oss i redaksjonen skal det ikke stå på. Vi sitter her, alene med papiret.

37

95 99 96

- Opplag:

7 900

Redaksjonsråd
For ledelsen:
Espen Ettre
Kåre Heskestad
Olav Molvær

Innhold

For de ansatte:
Alf Ivar Bruseth (AF)
Edmund
Langnes
(Arheidsmandsforbundet)
Kjell Arne Bursvik (NEKF)
Aud Pedersen (NTL)

Norpower
Aktivitetsnivået

4

under lupen
må økes

Redaksjon

Redaktør. Mette Kjeldsberg
Redaksjonssekretæn Aud Berg
Utforming: Ingrid Adeler
Trykk:
Haakon

Amesen

Redaksjonen

Verdens

største fjellhall

Yantan

a.s

avsluttet

ZB. februar

Mye å vinne på å delta

.

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

på Gjøvik

vedtatt

fascinerer

verden
Anleggsrapport
fra
Guangxi-provinsen
i Syd-Kina

23 små, 7 store

og en brakkengg
Omslagsbilde
:
Sigrid trives godt i Frognerbekken
barnehage.
Det gjør også de andre 22
barna i den nystartede
barnehagen
som er

Frognerbekken barnehage
— endelig!

etablert og drives av entusiastiske Statkraftforeldre. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

job-Driver

med Oracle-svar

Databasert vedlikeholdssystem

i Statkraft
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Aktivitetsnivået

må Økes:

/\

‘Empower
under

lupen

f

Av' Kåre

Heskestad

et er viktig
myten

oppdrag
sante

å avlive

om at utenlands-

består av interes-

reiser

rådgivning.

og uforpliktende

Utenlandsopp-

drag er først og fremst mye
og hardt arbeid,
men de gir

også interessante
levelser

opp-

og en verdifull

leggskvalifikasjon
for oppdrag

-

hjemme

til-

både
og ute.

Retningslinjene
for Norpower
er for tiden
gjenstand
for drøftinger
i selskapets
styre.
lDette
vil sannsynligvis
fore lil en styrking
av Norpoivers
inntjeningsmuligheter,
men
skal selskapet
klare seg i årene som kommer.
må også aktivitetsnivået
okes. mener Kåre
Heskestad.
Han er Statkra_fts
koordinator
når det gjelder
utcnlandsvirksomheten.
Foto: Svein Erik Dahl/Sainfoto.

4

FOSSEKALLEN

NR 2-91

ble

orpower

opprettet

for cirka

21/2 år siden. Firmaet er organiikke stort, men med
sasjonsmesssig
StatEngineering,
eiere som Hafslund

kraft, Oslo Lysverker, Grøner, Berdal/
A/S, repreStrømme og Nybro-Bjerck
senterer Norpower faktisk mer enn 80
erprosent
av Norges vannkrafteksp

tise. Eierbedriftene

har over

2 000

150 mann i en måned. Ordreressurser
er ved inngangen til 1991 rundt 8_10
millioner
kroner.
markedet
er
Det internasjonale
presset, det er mange aktører og ikke
minst er det mange faktorer utenom
når kontrakde faglige som vektlegges
ter tildeles. Som følge av dette er også

ansatte med høyere utdanning, og kan
nse
både på plantilby spisskompeta

intensiveres

legging, bygging, drift og vedlikehold

nivået

av vannkraftanlegg. Over
Asia

fra 40 land i
og her

og Latin-Amerika,

finnes også eksperter på internasjonal
Med dette utgangsfinansiering.
punktet mente man i 1988 at det burde
være liv laga for norsk vannkraft
utenlands.

Statkrafts
styrke har i alle år vært
og entresamvirke mellom konsulentA etablere en utenprenørvirksomhet
innen entreprenørlandsvirksomhet
siden er kanskje enda vanskeligere,
men desto viktigere. Det er å håpe at

Statkraft etablerer en massiv satsingsfront også her, og at vår fremtidige
organisasjon gir oss et grunnlag for
det.
Status: Bedre enn ventet
status er nok i
økonomiske
Norpowers
av det man hadde forunderkant
men

i 1990

er resultatet

gunsti-

er
og situasjonen
gere enn budsjettert,
tidlig
på høsten.
bedre enn fryktet
når
tall vil bli tilgjengelig
Konkrete
regnskapet formelt er avsluttet
Regnskapet for Norpower alene sier
imidlertid
ikke alt om det økonomiske
virksomhet.
resultat
for Norpowers

må sees i sammenTotalresultatet
heng med eierfirmaene. Avregningsreglene som gjelder mellom Norpower
gjør at det nærmest
og eierbedriftene
å få et gunstig
er umulig for Norpower

økonomisk resultat Disse reglene er
nå under diskusjon. Eierfirmaene har
neppe
powers

også

tjent
store
virksomhet

penger
ut fra

på Nornormale

tninger.
På den
lønnsomhetsbetrak
annen side, i tider med lavt aktivitetsnivå, har tilleggsaktiviteten

Skal _ skal ikke
i denne
Med bakgrunn

nyan-

_

stor verdi

uansett

og
ende
drøfting
En gjennomgå
er på
oppmykning
av retningslinjene

gang i Norpowers styre og vil høyst
sannsynlig styrke selskapets inntjeDette er en nødvenningsmuligheter.
dig forutsetning, men ikke alene nok.
Det vil også være nødvendig å øke
aktivitetsnivået

Siden starten i 1988 har Norpower
oppdrag til en verdi av
gjennomført
cirka 15 millioner kroner eller cirka

_

Norpower
har en stab
landserfaring.
erer
en total utenlandssom represent

erfaring som er utrolig stor.
Med en riktig blanding av disse
ingrediensene skal et godt resultat
være mulig. Hva har så sviktet? jeg tror
at mye av årsaken til dette ligger i at
satsingen

statusrappor-

ten kan_det være nærliggende
følgende spørsmål:

også

dekker det
Norpower-virksomheten
ster.
vi til daglig kaller konsulenttjene

ventet,

og kanskje

seres skal man klare å øke aktivitets-

og energiforsyningsere
hundre
medarbeid

ring
har konsulenterfa
Afrika,

må både

lavt. Innsatsen

prisnivået

Det er nødvendig å foreta en grundig
analyse av dette.
For Statkraft burde Norpower-formen være nærmest ideel, faktisk mer
ideel for Statkraft enn de øvrige
Statkraft har kompeeierbedriftene.
tanse og ressurser, men mangler uten-

å stille

avdelinger

eller riktig å fortpå utenlandsmar-

Er det fornuftig
sette satsingen
kedet?
Er Norpower den riktige
en slik satsing?

for

formen

fra Statkrafts

har ydet meget stor innsats

r.
arbeidsoppgave

Bedriften Statkraft må klargjøre om
rag
Norpower-oppd

knyttes en del kommentarer

være

og forut-

til svarene.
setninger
Vi opplever nå, på tross av vårt høye

nivå

innen

vannkraft-

bransjen, at vi har problemer med å få
Det
for dette internasjonalt
uttelling
skyldes, som mange klart har påpekt
at det å bygge opp et apparat
tidligere,

og en erfaring som er nødvendig,
tid.

Når

vi

nå,

som

mange

tar

av oss

ukuelige Optimister er overbevist om,
om kort tid går inn i en ny epoke med
omfattende

kan

vannkraftutbygging,

være fristende å konkludere med at vi
bør glemme internasjonal virksomhet
Det ville være en grov feil. Det er ikke

nødvendig å være spåmann for å slå
fast at vanskelige perioder med lav
bransjen

aktiviteti

vil komme

igjen. Det rette tidspunktet

igjen og

å forberede

disse på, er nå. Vi må med andre ord
som gjør det
bygge opp en virksomhet

mulig å takle perioder med lav hjemmeaktivitet

Potensialet

for fremtidig

forsyningsanlegg
vannkraft/energi
verdensbasis

er nærmest

på

«uendelig»

Spørsmålet om Norpower er den
rette satsingsformen for Statkraft, har
flere sider og det må sees i sammen-

heng med resten av artikkelen.
skal ikke her unødig

kort konstateres

Det

stresses, men bare

at den manglende

atsinav utenlandss
«norske samling»
Det
gen er en meget alvorlig hindring.

samme gjelder for entreprenørbransjen. Ser man bort fra dette, er denne
formen for å starte en utenlandsakti-

vitet meget vel egnet for Statkraft
Statkrafts rolle og muligheter
Vi kan enkelt konstatere at Statkraft
så langt ikke har fått den uttelling
gjennom

Norpower

har

ved en rekke anledninger _ men det
eri stor grad de samme som går igjen.
Resultatet er ofte at innsats i Norpower-arbeid kommeri tillegg til ordinære

Etter mitt skjønn besvares begge
l
med et klart ja, men det bør
spørsmå

teknologiske

side ikke

og helvært tilstrekkelig strukturert
oner
og
hetlig. En rekke enkeltpers

som var forventet.

ing innenfor

og utenlandssats-

n
entreprenørside

områder.
satsings

Bare

skal
dersom

man er villi g til å satse ressurser og
midler, er det mulig å få resultater. Er
svaret ja, må dette følges opp ved
konkrete
tiltak.
O Aktuelt

e
organisatorisk

og praktiske
`
må frigjøres

personell

fra

slik at
normale arbeidsoppgaver
Norpower-arbeid ikke blir «venstrehånds>>-eller tilleggsarbeid.
O Lønns-

og

inger
avspaseringsordn

'
bør skisseres.
og utenlandsoppO Norpower-arbeid
drag må få en status som gir reelle
tilleggskvalifikasjoner.
O Det må gjøres klart

at utenlands-

e
og at
prosjekter er satsingsområd
det forventes fleksibilitet og vilje til
engasjementer.
å gå inn i utenlands

O Det må etableres (Sannsynligvis
flere) grupper som opparbeider
kompetanse
tilbudog

og trening i å utføre
prekvalifiseringsdoku-

menter.

O Man

må

forsøke

n
oppbygginge
landserfaring.

å

akselerere

av en stab med utenDette kan gjøres ved

på
at man dublerer personellet
de
oppdrag. Dette kosigangværen
ter selvsagt noe _ men er likevel en
billig måte å etablere en personell'
stab med erfaring.

O Det må satses massivt på forbedring
av språkkunnskaper.

Ved en bevisst satsing, og ved en høy
målsetting, tror jeg at Statkraft kan
tilføre Norpower økt slagkraft, og det
vil være verdifullt Det ligger i dagens
situasjon
reserveri

store
Statkraft,

personellmessige
og det er viktig atvi

nå viser at vi kan hente disse frem og
benytte dem produktivt
FOSSEKALLEN NR 2-91
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Verdens største fjellhall på Gjøvik

blir gitt til forskningsarbeidet i løpet
av 1991. Uten å ha bundet seg til noen
bestemt sum, stiller Statkraft seg også
åpen for å bidra med penger utover
dette senere "r programperioden.
Den
totale
budsjettrammen
for
forskningsprogrammet
er 34 millioner
kroner. Av dette er det kalkulert
med
at NTNF skal bidra med 12 millioner,
Televerket med 4,5 millioner, Statkraft
1 million
og andre forskningsmiljøer
3 millioner
kroner. Pr. 1. oktober gjensto det 13,5 millioner
kroner for å få
budsjettet
til å gå opp.

vedtatt:

Myeoåovinne
pa a delta
i

Full innsikt i resultatene
Tor Vinje har fulgt forberedelsene
til
forskningsprosjektet
på nært hold.
Han tror Statkraft har mye å vinne på å
være med i dette forskningsprosjektet.
-Gjennom
vår deltagelse vil vi få
full innsikt
i alle rapporter og resul-

_

tater. Spesielt er vi interessert i resultatene når det gjelder bergmekaniske
forhold.
Ingen vet sikkert
hvordan

r
/

fjellet vil oppføre seg når vi kominer '
opp i så store spenn. Resultatene
kan
også gi oss bedre grunnlag
for ål`f`~K
dimensjonere
våre .egne fremtidige
[x

è.
1

-Gjennom

vår deltakelse

forskningsprosjektet

som er

knyttet
til Ijellhollen
på Gjøvik.
vil vi få full innsikt
i alle rapporter og resultater.
Spesiell
er
vi interessert
i resultatene
når

det gjelder bergmekoniske
hold. for ingen vet sikkert

for-

hvordan

seg

fjellet

vil oppføre

l

_

‘K
\\\

Ved

“Vi

X..J"l1;'-‘I

Morten

‘;SI.T!\I‘!\\‘

Golimo

(

eslutningen

er tatt. Når

OL-ilden
tennes i februar
I994 vil verdens
største

berghall stå klar på Gjøvik.
En kjempehall på 60 ganger
90 meter er det største bergrom som noen gang er
sprengt ut for permanent
bruk. Statkraft har sikret seg
tilgang på verdifull, ny viten

\\

om bergmekanisk

arbeid

å være med å finansiere

jøvik kommune og en såkalt næringslivsgruppe
er ansvarlig
for
selve byggeprosjektet.
De mente prosZÅIIHEB
,-.líi~
jektet burde
få en skikkelig forsknings-

av»
/

í

messig oppfølging. Dermed har noen
av de fremste forskningsinstitusjoner
her i landet gått inn i en tverrfaglig

il

som nå står bak det

omfattende
forskningsprogrammet
Med i denne gruppen
er SINTEF,

Norges Geotekniske Institutt

(NGI) og

Østlandsforskning,
som er en regional
forskningsstiftelse
opprettet av fylkeskommunene
i Hedmark
Oppland
og

g

Buskerud.

f

.'.

i.

ved

et

forskningsprogram
som skal
følge dette prestisjefylte
gigantprosjektet.

Statlcrafi
Statkraft

er med
er med på å finansiere

ningsprogrammet.

forsk-

Til forundersøkel-

sene bidro
Statkraft
kroner, og ytterligere

med 360 000
400 000 kroner

i

l

ii j'
. l
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Vinje.

forskningsgruppe

V
I

når vi kommer opp i så store
spenn. sier onleggsdirektor
Tor

_

i
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prosjekter,
og bedre muligheter
for å
vurdere sikringsmetoder.
Dessuten vil
vi få ny kunnskap om undersøkelsesmetoder,

sier

Vinje.

Forskningsarbeidet

delprosjekter.

er delt opp i 14

Mange av delprosjek-

tene er direkte eller indirekte
interessante for Statkraft
Det gjelder
for

eksempe
l områder som; klima og energi, sikkerhet
og brann,
geofysiske
målinger og sprengning og vibrasjonskontroll.

om. Er det ikke da fare for at

-Riktig

verden, og da er det svært viktig at

med bransjeorganisasjoner,

direkto-

Statkraft,

rater

og eiere

som

en ledende

aktør

Statkraft bare blir hengende med som
en velskolert nisse på lasset?

på

så galt er det ikke.
og andre

Sammen

store brukere

dette området i Norge, gjør seg synlig.

av undergrunnsanlegg, forutsettes vi å

Spesielt med tanke på at Statkraft har
sett det som et mål å komme mer i
offensiven utenlands.

delta

Nisse på lasset?
—Men Statkraft

i et organisert

prosjektet

med i selve

og har heller ikke

satt seg klare mål for hva det fra
Statkrafts side vil være verdifullt
å få

samarbeid

om

Dermed vil vi få en viss

innflytelse.
Samtidig
er
grammet
som er satt opp

ningsarbeidet
er ikke

forskningsarbeidet.

Satsing utenlands
—Et annet viktig poeng med å være
med på dette prosjektet er at Statkraft

ny viten

i fremtiden
bør være med i fremste
rekke når det gjelder å gjøre norsk
fjellteknologi
kjent i utlandet
Dette
prosjektet vil vekke oppsikt over hele

det
profor forsk-

så omfattende og inte-

ressant at vi bare ved å følge med på
de resultatene som kommer fram, vil få
betydelig
utbytte
av vår deltagelse,
sier Tor Vinje.

Fjellhallen
på Gjøvik
vil vekke oppsikt
over
hele verden.
Med sine 60 ganger 90 meter vil

hallen bli det største bergram som noen
sinne er sprengt ut, og den vil bli en viktig
faktor
når det gjelder
å gjøre norsk fjellteknologi
kjent utenlands.
Det har derfor

vært naturlig
prosjektet.

for Statkraft

Illustrasjon:
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fra
Anleggsrapport
i Syd-Kina:
Guangxi-provinsen
Det hor vært stor fremdrift
ved det kinesiske
vannkraft-

onleggct Yantan det siste året.
Dimensjonene
på dette
oiileggtrt
er voldsomme.

4-wv,

giganthvert

av de fire aggregalnne blir
diinensjoiiert
600 m ‘/s.

verden

fascinerer
Ved

Oddvar

Moe

ved det
Agleggsarbeidene
igantiske
Yantan-anlegi
get i Guangxi-provinsen

Syd-Kina er nå inne i sitt
har
fjerde år, og fremdriften
vært stor det siste året.
Advisory
Group of Norway
der Statkraft
er assosiert
medlem,
har vært med siden
begynnelsen
i 1987, hoved-

sakelig som teknisk rådgiver.
Fra vår mann i Yantan har vi
mottatt
8

denne
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ligger i i HungYantan-prosjektet
i
shui River i Guangxi-provinsen
er nå
Syd-Kina.
Anleggsarbeídeiie
inne i sitt fjerde år. og det har vært stor
siste året.
fremdrifti
anleggsarbeidene

Støperekord
Det er støpt 650 000 mil betong de siste
ble satt
10 månedene. Støperekorden
høsten 1989 med 10 000 ml* RCC-

betong

for å to imot

på

ett

døgn.

RCC-betong

Voldsomme dimensjoner
er et typisk elvekraftverk.
Kraftverket
er cirka 55 meter
Normalfallhøydeii
600 mi‘/s, sluog store vannmengder,

ker hvert av de fire aggregatene. Det
dimenblir derfor også voldsomme
på hver av
sjoner på alt. Diameteren
er 11,8 meter. bare slått
tilløpstubene
av Tarabela i Pakistan.
Vi er så vidt kommet inn i montafor aggregat
sjefasen. Sugerørskronen
1 ble heist ned i gropa i går.
i slike vannrike
Kraftverksbygging
Man må alltid
elver er fascinerende.

(Rolled compact Concrete) er betong
omtrent
som
som har en konsistens
og
morene på våre fyllingsdammer,

ha vel gjennomtenkte

den legges ut omtrent slik også. Det er

tanke på flommen

betong med svært lite sement, noe som
er gunstig med hensyn til varmeutviklingen i betongkonstruksjonene.

år. Ofte dimensjoneres fangdammene
for overtopping. Det blir ganske enkelt
for dyrt

å sikre

planer

som kommer

seg hundre

med
hvert

prosent

klimaet
svært behagelig,
noe Statoil
og andre oljeselskaper
nyter godt av
når de driver oljerelatert
virksomhet
til havs på disse kanter.
Kineserne
var svært interessert
i

utenlands
ke
]oint-Venture etableringeri Behai-området. Etter en del møter
med byens

administrasjon

reiste vi til

kraftverket
Xijin hvor generaldirektøren for Guengxi kraftselskap viste
oss

x

f”

/

rundt.

Han

prosjektleder

xx‘

kraftverket

w

/`

hadde

selv

vært

her under byggingen av
for vel 30 år siden. Her traff

vi også gamle rallare fra anleggstiden,
og det ble en livlig avskjedsmiddag
vi reiste hjem igjen.

før

Uteksaminert av Verdensbanken
For cirka 14 dager siden avla Verdensbanken
Yantan-anlegget
et besøk.
Verdensba
nken
finansierer
en del av
prosjektet, og vi to nordmenn
og våre
kinesiske kolleger ble nøye uteksaminert om prosjektet, både hva fremdrift,

> I

r tm

2»

økonomi og kvalitet angår og forbausende nok også om sikkerheten.
Verdensbankens
representant

Lo-

pes Rivera har lang erfaring med
vannkraft, og han er meget fortrolig
med slike
hovedkontoret

store
utbygginger.
Ved
i Yantan fikk han se

plansjen av Ulla-Førre
(High Head
Power Scheme), og han ble mektig

Også ved kinesiske
treffer
du rallare.

Neste sommer er vi kommet i en slik
fase at vi ikke kan tillate at vannet
kommer inn i stasjonshallen.
På det
tidsspunkt
er nemlig den elektrotekniske installasjonen
har begynt. Dette
er et Viktig krav vi legger inn i våre

ellers blir det forsinkelser.
Det blir
også spennende å se om den kinesiske
turbin/generator-leverandøre
n
Harbin i Nord-Kina klarer å holde leveransetiden.

datamaskin
er

«Norske»
I slutten

når

vi

nå

setter

opp

computerterminplanene.
Et annet krav som kanskje er enda
vanskeligere
å innfri, er. Temperaturen på betongen
må ned til cirka +15

gjester
av oktober

i fjor

hadde

vi

besøk av den norske ambassadøren i
Beijing, Holvik og counsellor energy
Roald Haugen (Statkraft).

Vi rakk både

grader før vi kan begynne injeksjonen

befaringer, møter og en skikkelig fjell-

mellom
mellom

tur som gjestene satte stor pris på.
Deretter dro vi sammen
for å se på
vannkraftprosjektet
Da Ming
Shan

betong og fjell, og likeledes
de forskjellige
betongblokker.

Det jobbes hardt for å øke kapasitete
n
på

kjølevannet

som

pumpes

inn

i

kjølerørene overalt inne i betongen.
Oppmagasineringen
skal starte i mars
1992 og da må injiseringen

være klar,

som er planlagt påbegynt

om ikke så

lenge. Etter et kort besøk hos guvernøren i Nanning, dro vi videre til Behai
ved kysten i Tongking-bukta.
Der er

anlegg
Denne

,.

karen som startet sin an-

å

leggskarriere
IQSU-åreiie.
ifull
vigar.

en gang i
er fremdeles

imponert
jeg har lovet å sende ham et
eksemplar senere. En fjær i hatten for
Statkraft altså.
En amerikansk
delegasjon
på 25
vannkraftspesialister
besøkte Yantan i
oktober i fjor. Det var lagt opp til en
konferanse med utveksling
av erfaringer innen
vannkraftutbygging.
Be-

søket varte i hele fire dager. Snart er
det bare Statkraft
her.

som ikke

har vært

Flyforbindelsen mellom Beijing og
Nanning er nå åpnet. Det betyr at
reisetiden

fra Oslo til Yantan

delig reduserti
måtte

er bety-

forhold til tidligere. Da

vi reise lange

strekninger

med

tog. Statkraft bør utnytte muligheten å
komme ned å hilse på. Vi skal ta godti
mot dere.
FOSSEKALLEN
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Frognerbekken

Ved Mette
Foto:

Svein

barnehage

- endelig!

Kjeldsberg
Erik

en l.januar

Dahl/Samfoto

i år var

Frognerbekken
barnehage et faktum.
Barnehagen
er etablert
og blir privat
drevet av entusiastiske
Statkraft-foreldre.
Snart er alle de 23 små på
plass i «brakkeriggen»
i
Fridthjof
Nansensvei
nærmeste
nabo til Statkrafts
hovedkontor.
Der har man

lenge forstått hvor viktige
barna er - det er hele 26 år
siden tanken
om en barnehage først ble lansert.

i november 1964, og etter flerfoldige
fremstøt og forsøk på å få i gang
samarbeid med andre bedrifter, lå det
i 1978 et meget konkret prosjekt på
bordet
På

arnehage

ved Hovedkontoret-

når

da? Dette var tittelen på en artikkel i Fossekallen
nr. 5/1978. Det var
Dan
Lundquist
som
stilte
det
spørsmålet,
og det kunne han jamen

ha grunn til. Tanken om en egen
barnehage for de ansatte ved hovedkontoret (den gang NVE) ble nemlig
lansert i Samarbeidsutvalget allerede

Husebybakken

var

Trang fødsel

det mulig

Ser vi på den barnehagen som i dag er
en realitet, var 1978-prosjektet meget
ambisiøst Tomt hadde man sett seg ut

samarbeid
med Samkjøringen, og på begynnelsen
av
1980-tallet
la både foreldregrupper,
administrasjon
og ledelse bredsiden til i denne saken.

på Husebybakken,
og tanken var å gi
plass til rundt 50 barn fordelt på fire

avdelinger. Til det trengtes uteareal på

2 500 m2, lokaler
stab på rundt

på 448 m2, samt en
15 ansatte.

Prosjektet
økonomi.

å få i stand et

strandet imidlertid
på
Riktignok
var etaten

innstilt
på å skyte inn den nødvendige startkapital,
men Finansdepartementet sa nei.
Tanken
om en barnehage
i Stat-

kraft-regi ble imidlertid ikke gravlagt,
og når man i dag likevel har lykkes,
skyldes

det flere forhold.

Innsatsområde

Behovet for barnesikring og målsettingen om å etablere et slikt tilbud for de
ansatte ble tatt opp i forbindelse
med
omorganiseringen
i 1985/86.
Dette
førte til at også barna korn med da de
personalpolitiske
retningslinjene
i Det
nye Statkraft
skulle utarbeides,
retningslinjer
som styret har gitt sin til-

slutning.
-Det var den gang en klar oppfatning at Statkraft etter omorganiserin-

Frognerbekken

barnehage har to avdelinger

— én for de minste og én for de største.
skottene
mellom
avdelingen
er ikke

Men

vanntette, og da fotografen kom på besøk.
vor det naturlig å samle store og små.

slik at denne kunne etableres mest
mulig gjeldfri. Med det foreldreinitiativ som forelå, var det
naturlig
at barnehagens
drift ble organisert i privat regi i form av en for-

.

eldreforening.
Barnehage

til halv pris

For at etableringen skulle bli så rimelig som
mulig, har Statkraft stilt
til disposisjon
noen av
sine ledige brakkeseksjoner fra Noreveien
til å
reise selve bygget.

jens Petter Seppola fra anleggsdivisjonen

sterk støttespiller

har

vært

en

for foreldre-

foreningen
i arbeidet med riggingen av barnehagen. Han mener at vi

J
í

4

gen burde legge
barneparkering
inn som et av sine
personalpolitiske
virkemidler
på linje

med

for

eksempel

opplæringstiltak.
tiltak rettet mot forskjel-

lige
læresteder
og
sponsing, forteller Thor
Iohansen
ved personalavdelingen.
Vi mente et
barnehagetilbud
ville ha
stor betydning
blant annet
i forhold til å rekruttere
og
beholde
kvinnelig
arbeidskraft.
Foreldrene

har fått ansvaret

johansen mener at det nettopp

\

var denne endringen i personalpolitikken
som igjen fikk Stat- »
kraft-foreldrene
til å røre på seg.
Oppmuntret
av de nye signalene
ble en rekke alternativer
og muligheter lansert og vurdert i årene 1987
og 1988.

~Foreldrene
valgte denne gang å
satse pá en tomt i Fridthjof
Nansensvei 17 som Oslo kommune var villig til

å stille til disposisjon for barnehageformål.

og her i personalavdelingen

Ønsket vi tiltaket velkommen.
Statkraft star ikke ansvarlig
driften
innstilt

for

av barnehagen. fStatkraft
var
på å legge forholdene
til rette

_
g

/

_

'
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Snille voksne
og
snille barn. Men
likevel,
- dagen
kan bli lang for en
liten skrott, og det
er godt å hvile seg
litt.

:fra

har

fått

den

billig.

-Før

vi

valgte

form av dugnad.

har økt realverdien

av

denne løsningen, gikk vi uti markedet

lokalene betraktelig, sier han.

og hentet inn en del tilbud. Ved å
bruk
Statkraft-ressurser,
både
materiell- og mannskapssiden,
tror
vi har dekning for å si at vi har

Så er det da også stolte foreldre som
i disse dager møter opp i den splitter
nye barnehagen med sitt avkom. Ennå

ta i
på
jeg
fått

barnehagen til halv pris.
Mange har ytt sin skjerv altså, men
flest krefter har nok foreldrene
selv

lagt til.

er ikke alle brikker pa plass i Frognerbekken barnehage f det daglige renholdet
må for eksempel
foreløpig
utføres av foreldrene.
«Vi
tror ikke
dette er noen varig løsning, og her
håper vi på et samarbeid
med NVE,

sier Astri Svenkerud
Entusiastiske
gjerne
ment,

barnehage

av et ganske
initiativ

eldrenes

Hun er nestleder i foreldreforeningen.
-NVE
har helt fra starten hatt

foreldre

En foreldredrevet

spesielt

og dugnadsiver

preges
engasjefra for-

side. Dette har også slått til i

Frognerbekken

barnehage, kan Thor

Johansen slå fast. -Den store innsatsen
som er utført fra foreldregruppen
i
12
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til Fossekallen.
et

stående tilbud om deltakelse i dette
prosjektet,

og så vidt jeg har forstått,

er

ledelsen i NVE positiv til å gå inn med
støtte. Skulle

bare mangle,

nær sagt, for tilbud

hadde

jeg

om barnehage-

plasser er jo det mest verdifulle
personalpolitiske
virkemiddel
man
kan

tenke seg i dag. Vi har derfor tro på en
mer aktiv deltakelse fra NVE.

Baby-boom
i 1988
Forutsetningen
for at Statkraft skulle
engasjere
seg i barnehagen,
var at
Statkraft-barn
fikk
førsteprioritet.

Imidlertid meldte det seg ikke nok
Statkraft-barn til å fylle barnehagen i
første omgang. Derfor ble plassene stilt
til disposisjon
også for andre ~ i første

rekke NVE-barn. Men også helt «utenforstående» barn har vært de heldige
vinnere
av en
Frognerbekken.

barnehageplass

ved

Barnehagen har to avdelinger ~ én
for de minste

og én for de største. De

største er sterkt sagt Aldersfordelingen har nemlig

vært et problem.

Mens

det har vært vanskelig å skaffe barn

over tre år, ser det ut til å ha vært babyboomi Statkrafti
1988. -Av
23 bami

alt, har vi hele 10 stykker som er fødti
1988, forteller

styrer
-Tre

Heidi

Karlsen.

i Frognerbekken

Hun

er

barnehage.

er født i 1989, og bare én er født

før 1988. Det betyr at barna våre er
veldig små.
Søskengruppa
kalles det når barna
ligger så jevnt i alder som her. —F0r
barna er dette veldig
fint, for oss

voksne er det jo bare å brette opp
ermene. Det vil bli stillt ekstra krav til
personalet når så mange av barna er

&‘ ~\*-*.*

mellom to og tre år, det er klart Men
her tror jeg det er en absolutt fordel at

barnehagen er foreldredrevet. Trenger
vi noe, er vegen

kort.

15.41
:mfl

Vi ser jo for-

eldrene hver dag når de henter og
bringer. Og hittil har tingene ordnet

ft

seg raskt
Krevende

jobb

Heidi Karlsen er altså den daglige
leder av barnehagen. Hun er utdannet

\

Heidi Karlsen
(t.h.) er førskolelærer
og har
fått ansvaret
for den daglige drift av Frognerbekken
barnehage.
Hun står ansvarlig
overfor et styre som foreldreforeningen
har valgt.
Astri Svenkerud
(t.v.) er nestleder
i dette
styret.

En foreldredrevet
barnehage
preges gjerne
av et ganske spesielt cngasjemeni,
initiativ
og dugnadsiver
fra foreldrenes
side. Dette
har også slått til for Frognerbekken
barnehage. Foto: Ole A. BuerigtrtfSarirfoto.

uken er Heidi også sammen med de
største barna.
Det var mange som ville ha jobb i
Statl<raft-barnehagen.
Da man skulle
ansette

assistenter.

sto man

overfor

en

søkermasse på rundt 80 søkere. -Med
hensyn
til førskolelærere
sto vi i
samme situasjon som de fleste andre

v

private bamehager. Førskolelærere er
det mangel på. Men når det gjaldt
assistentjobbene.
var responsen
helt
utrolig. Vi følte oss priviligert
som fikk
så mange å velge mellom, men samtidig var det vanskelig å måtte si nei til
så mange flinke folk. Av de 16 som ble
intervjuet. var det jo bare fem vi kunne
tilby jobb, sier Astri Svenkerud.

.v 2
,k,

At så mange søkte seg til bamehagen. betyr ikke at dette er en lett jobb.
A arbeide i barnehage
er tøft. Både
fysisk og psykisk At staben i Frognerbekken barnehage fikk et tilskudd
på
en sivilarbeider,
var derfor kjærkomment Odd Inge har etter eget ønske
fått «avtjene verneplikten»
i Frognerbekken
barnehage,
noe ikke minst
barna gleder seg over.
\

Det koster å være far
Eller mor. Til tross for at barnehagen
er gjeldfri,
er prisen for å ha barn i
Frognerbekken
barnehage
blitt rela-

førskolelærer. og har praksis fra kom-

alene, og til å hjelpe seg har hun fem

munale barnehager
i Tromsø og Oslo.
Hun står ansvarlig
overfor det styret
som
Foreldreforeningen
Frognerbekken barnehage har valgt.
Men Heidi kan ikke klare jobben

assistenter
avdelingen
møter

vi

og
for
Marit,

en sivilarbeider.
På
de ni minste barna
Lisette

og

Lena.

de

«store» barna er det Rowena. Hilde og
Odd Inge som tar seg av. To dager i

tivt høy. For et barn som ennå ikke er
fyllt tre år, koster det 3 000 kroner pr.
måned,

for barn

mellom

tre og sju år er

prisen 2 400 kroner. I tillegg kommer
utlegg
til melk og
(kr. 80,— pr. måned).

frukt

FOSSEKALLEN

til

barna

NR 2-91

13

l

E

.Vu
0

' #4291
-Lin

\

—\

Uten mat og drikke. diiger heltentel ikke —
de store eller de små. Pa den «store»
liverken
spiser de fleste moten sin selv.
avdelingen
men av og til er det greitt med litt lijelp fra
du voksne.

de
På noe sikt regner imidlertid
skal
ansvarlige med at økonomien
bedre seg, og at man da kan sette
satsene noe ned. Faste driftstilskudd
ikke
fra Statkraft
er det imidlertid
snakk om.

har nå fått et godt og

«Statkraft
etterlengtet

tilbud

til de ansatte.

også

r bedriften
setti forhold til de ressurse
hargått inn med forå legge forholdene
er
til rette. I og med at barnehagen
ikke forforeldredrevet,
er Statkraft
Det
pliktet til å gi faste driftstilskudd.
betyr ikke at vi ikke vil støtte tiltaket i
årene som kommer, for det er på det

rene at bedriften personalpolitisk

her

kan hente ut betydelig
gevinster
tid. sier Thor Johansen.

over

Foreldrene

selv betaler

visst glade-

lig det det koster. for som kjent er det
som å vinne i lotteriet å klare å skaffe
plass.
Og
sine håpefulle
en barnehage
selv om økonomien
er stram og det

ennå gjenstår

en god del praktisk

arbeid før barnehagen
står fullt ferdig,
er det grunn til å glede seg over den

nye «avdelingen» i Statkraft Anlegget
er absolutt brukbart, de ansatte er
håndplukket,
foreldrene gløder for
saken. Og barna — ja de er naturligvis

av 1. klasse!
14

fra Norm
Statkraft
har stillt ledige brakker
og Hokkveien til rådighet
for barneliageii.
stall ansvarlig
for rig;
sund har etter rinliud
oppdrag
for Per
gingeri. Et kiaerktiriiiiifrn t
som på (tenne
Bakkengfrt
og .Morten Selsirird.
iiiåteii
har vaert med på (i reise en barneliage
ham til halv pris_
for Stritkrtift-arisattes
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Databasert vedlikehoidssystem
i Statkraft:

Job -Driver
; Gracie-svar
Tekst:
Foto:

Til

Mette
Svein

me d

Kjeldsberg
Erik

å begynne

Dahl/Samfoto

med var jeg

skeptisk,
men etterhvert
som jeg ser de mulighetene
som ligger i systemet,
er jeg

sikker på at vi vil få et meget

godt og fleksibelt vedlike-

f;

holdsverktøy.
Det er stasjonsleder
Oddmund
Rotvik
som sier dette til Fossekallen. Og det er Job-Driver
han sikter til - det nye databaserte vedlikeholdssytemet

som nå er under innføring
Statkraft.
Prosjektleder

Astri

i

Botten

Larsen (DDV) er også fornøyd med prosjektet så
langt. -Vi er nå igang med

à

-3,-

opplæring
av sluttbrukerne,
og vi hadde ærlig talt regnet
med større motstand.
De

'~

._

'

å

i

fleste dette angår har tross
alt arbeidet

systemet

etter

det gamle

i mange år, og

innføringen
av noe nytt vil
jo alltid gi noe merarbeid
en
I'

i

periode. Men de fleste virker
positive.
‘::‘;‘§i*3.aJ:7':"' “V I

Prosjektleder

Astrid

Botten

Larsen

og sta-

sjonsleder Oddmund Rotvik har begge store
forventninger
til det nye databaserte vedlikeholdssystemeti
Statkraft.
De er godt fornøyd
med prosjektet
så langt, men ennå gjenstår
et
omfattende
registreringsarbeid.

i ».

_
, ’ ,, fs -g
;};'7’ j
i
' -
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Den

16. januur
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Deter
på
i år at
Larsen.
andre

under et såkallt Bruker-forum
Husebybakken den 16. januar
vi treffer Rotvik og Botten
Der treffer vi også en rekke

sentrale

personer

i denne

bindelse. Innføringsansv
arlige
Statkrafts

t.
j,z/

driftsområder

for-

fra alle

samt de pro-

sjektansvarlige i driftsdivisjonen sentralt er samlet for å gjøre opp status så
langt. Stemningen

er upåklagelig.

nesker. Stasjonsledere, ledningsmestre, montasjeledere. Kort sagt alle som
har noe med vedlikehold å gjøre. Det
er de innføringsansvarlige
i hvert
omrâde som skal stå for opplæringen
som vil gå over flere år. Vi er allerede
godt i gang med kursvirksomheten.
Orakelet på Driften
job-Driver
er etPC-basert system. Data
som registreres,
blir lagret på den

enkelte stasjon/ledningsområde,
‘\
v
v

Ny tidsalder
Vedlikeholdetved
Statkrafts stasjoner
har siden slutten av 1960- tallet vært
utført etter det manuelle
Helledalsystemet Behovet for videreutvikling

divisjonen
kasjonen

av dette systemet og utviklingen innen
data gjorde det imidlertid etter hvert
aktuelt å vurdere et databasert system
for vedlikeholdstyring,
og i 1987 ble
det tatt et initiativ
i den retning. Ni

ulike

systemer ble vurdert

før man

gikk
inn
for systemet
job-Driver,
Oracle-versjonen.
I juni 1989 bevilget Statkrafts styre

ble

utviklet

samarbeid med Statkraft,
f

“=43,-€13-e,:é

i

og da pro-

grammeringsarbeidet
startet opp utpå
høsten, deltok også to personer
fra
Statkraft.
Ajob-Driver
er tilpasset Statkraft,

men før vi kan ta i bruk hele systemet,
er det nødvendig å gå gjennom ved-

a2¢“$I§vfiOD

.Nm

sentralt i Oslo. Kommunimellom

stasjon

og drifts-

område og mellom driftsområde og
Oslo går via modem og oppringt samband.
-Det tekniske utstyret er snart på
plass, forteller

Botten Larsen. Allerede

våren 1990 fikk de innføringsansvarlige installert sine PC-er, slik at de
kunne trene. Pr. i dag er cirka 50 av 70
PC-er på plass, og vi regner

9,3 millioner kroner til prosjektet, og
programmeringsarbeidet
kunne begynne. Datamodellen som er levert av
BerdalfStrømme,

men

skal også overføres til driftsområdenivå. Data som er overført til driftsområdet, kan også overføres til Drifts-

likeholdsfilosofien
i vår bedrift, slår
Botten Larsen fast -Helledalsystemet som har vært i bruk til nå, er i
hovedsak basert på at jobbene styres
etter kalender. job-Driver
legger opp

med å få

gjort resten av innkjøpene i løpet av
dette året. Og i løpet av 1992 regner vi
med at systemet

skal være i drift

Selve vedlikeholdssystemet

består

av en rekke moduler.
Her finnes et
utstyrsregister
med tekniske
spesifikasjoner, et reservedelssystem,
et spesialverktøyregister.
et vedlikeholdsystem og budsjett I tillegg er det også
et leverandørregister,
et stasjonsregis-

ter, bruker- og systernhjelp

og ulike

rapporter.

Kjernen: Utstyrsregisteret
fKjernen
i job-Driver
systemet
utstyrsregisteret,
får vi vite. —Alt

er
ut-

til at jobbene skal styres etter andre

styr som det skal registreres jobber

kriterier
lere.

på eller som det skal knyttes reservedeler til. må registreres her.
Utstyrsregisteret
er bygd opp hierarkisk, og består av fire nivåer. gruppe,
enhet, komponent
og del. Det er ett
felles registreringsbilde
for generelle
opplysninger
om utstyret
I tillegg er
det laget omtrent
100 bilder
hvor

som tilstand,

målere

og tel-

På skolebenken
l slutten av januar 1990 var en testversjon
av job-Driver
klar. Denne
testen ble utført ved Vestlands-verkene

ved Sima kraftstasjon
tillegg

til

at rene

feil

i Eidfjord, og i
ble oppdaget,

førte enkelte kommentarer
fra sluttbrukerne til endringer i systemet Det
var de ansatte ved Sima som utførte
denne testen i samarbeid
med prosjektgruppen.
'
Prosjektgruppen
består av ansatte
fra Driftsdivisjonen
sentralt
og fra
Vestlands-verkene.
I hvert driftsom-

råde er det dessuten utpekt en inn-

tekniske data for utstyret registreres.
På tvers av områdegrensene

Reservedelssystemet er en sak for seg,
men kan også knyttes mot andre deler
av systemet Det er for eksempel mulig
å knytte reservedelene
til utstyrsregisteret: Hvor kan reservedelen
brukes?

Eller til vedlikeholdssystemet:
deler trengs til jobben?

Hvilk e

føringsansvarlig
som er en lokal prosjektleder. Opplæringen
av disse innføringsansvarlige
startet i mai 1990, og

-Reservedelssystemet
stiller
jeg
personlig
store forventninger
til, bry-

i oktober 1990 var job- Driver klar til å

Kvandal
trafo inn. — Gjennom dette
skal vi kunne få en oversikt over hvilke

tas i bruk
Hvem er det så som skal «omskoleres», spør vi Botten Larsen. -Det
er
mange
— kanskje
700-800
men-

ter stasjonsleder Oddmund Rotvik fra

deler som er på lager, hvor mye kapital
som er bundet i lagrene og det skal bli
mulig å finne reservedeler på tvers av
FOSSEKALLEN
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stasjoner og driftsområder.
noe vi har savnet

Dette er

ved det gamle

sys-

temat

Gjennom

reservedelssystemet

man også få oversikt

kan

en viss periode fremover. Ut fra denne
kan vi sette opp en fornuftig
timeplan
og hente ut de enkelte jobb-ordrer
til
rett tid.

legger Rotvik til. -På driften ser vi
frem til å få en bedre systematisering

Hvor mye koster det?
]0b—Driver kan også være et hjelpemiddel i budsjetteringsarbeidet,
får vi
vite. -Men
budsjettdelen
vil ikke
være en erstatning for Horisonten, den

kreftene til.

over vedlike-

holdet på reservedelene,
få hjelp til å
beregne minimumsbeholdning
og få
ut bestillingsforslag
basert på tidligere

forbruk

av reservedeler.

randører

er registrert

Alle

leve-

i dette systemet

vil være et tillegg. understreker
IfI had a hammer . . .
job-Driver
skal også kunne svare på
spørsmål
om spesialverktøy.
l dette
registeret
lagres data om hva verktøyet brukes til, hvor det er lagret og

lignende. Det vil bli mulig å reservere
verktøy til jobber, og systemet holder
også oversikt

over utlån

av verktøy.

En jobb å gjøre

Vedlikeholdet er slik det fungerer i
Statkraft i dag, kalenderstyrt. -Det er
ikke mulig på en enkel måte å endre
vedlikeholdsintervallene.
Vi må følge
systemet slik det er satt opp. At vi i det
nye systemet kan styre vedlikeholdet
etter tilstand og behov for det enkelte
utstyr, er en stor fordel. Det er alle

enige om, mener Rotvik

-Etter

det

nye systemet kan jobben være tidsstyrt, tellerstyrt,
målerstyrt
eller en
kombinasjon
av disse. Dessuten kan
den være hendelsesstyrt
- det vil si at
vi kan ta ting som dukker opp underveis. Eller det kan være en engangsjobb.
Når man altså i fremtiden
har en
vedlikeholdsjobb
å gjøre, går man
først til ]ob-Driver og ber om en spesifikasjon
på jobben. Der er det registrert for eksempel hvilke reservedeler
man vil få bruk for, hva slags spesialverktøy man vil trenge, nødvendige
personellressurser
og ikke minsten
beskrivelse av hva som må gjøres.
-Etter
å ha lagt inn spesielle

pro-

-Og

her blir det mye å rydde opp i,

av det vi driver med, særlig med tanke
på reservedeler
og spesialverktøy.
Men det er klart at vi står foran en del
opprydning,
som krever at vi legger
-Á få registrert alt utstyr, alle reservedeler og alt spesialverktøy
er en
meget stor og tidkrevende
oppgave, og

sjektlederen.
-Ut
fra registrerte jobber med antatt ressursforbruk,
er det
mulig å simulere kostnader for en viss
periode fremover. Og mar årets budsjett for det enkelte driftsområde
også
er lagt inn på job-Driver,
vil vi på en
forholdsvis enkel måte kunne se hva vi
har å rutte med.
job-Driver
gir svar på hva en jobb
kostet sist den ble gjort. I penger, i

legge grunnlaget for hvor godt og pålitelig systemet skal virke. Her må alle
opplysninger
være korrekte. Gjør vi en
skikkelig jobb på dette området, vil vi
få et system som alle liker å bruke, tror
Rotvik
Men først iiår «loftsrydningen»
er
unnagjort,
kan registreringsarbeidet

personell

med at man virkelig må stå på. -

og hvor lang tid den tok.

Dermed blir det mye enklere og lettere
å sette opp en kostnadskalkyle.
Omfattende
registreringsarbeid
-Vi
er na igang med opplæring
av
sluttbrukerne,
og vi har hittil
møtt
forbausende
lite motstand. De ansatte
virker positive, til tross for at innføringen av ]0b—Driver vil føre til adskillig
merarbeid
i en periode.
Merarbeidet
Botten Larsen sikter til
er det omfattende
registreringsarbeidet som nå må gjøres ved hver
enkelt stasjon. Skal job-Driver fungere,

er det selvfølgelig iiødvendig

å mate

den med opplysninger
om alt man
ønsker den skal ha oversikt over.
-Det
har i en årrekke trengt seg
frem et behov for bedre oversikt over
utstyr og vedlikehold,
særlig i forbindelse med reservedeler, og det er detvi
håper å oppnå med ]0b—Driver. Ikke
bare ved den enkelte stasjon, men på
landsbasis, sier Botten Larsen.

det er registreringsarbeidet

begynne,

og her

tilbake.

Larsen, som kan fortelle at det sa langt
ikke
er gjort
overskridelser
på
budsjettet.
Effektiviseringsgevinsten
ved job-Driver
hersker det ingen tvil
om, og logisk sett burde vi da også
kunne spare en del penger på lenger
sikt.
Dette vil først vise seg den dagen
job-Driver
er oppe og gar. Men selv
etter at systemet er i full drift, er det
fremdeles mennesker av kjøtt og blod
som skal drive vedlikehold.
-Datamaskinene
skal hjelpe oss i hverdagen. De skal ikke overta jobben. slår
Botten Larsen fast.

igjen,

-Enkelt
og greitt, hva? Men også
når det gjelder generell jobb-planlegging, vil ]0b—Driver snu opp ned på
vedlikeholdshverdagen
vår. Nå kan vi
starte med å ta ut en liste over forfalte

jobber, eventuelt jobber med forfall i
r"

Sima kraftstasjon
ansatte
gruppen

i Eidfjord.

,

f
\

ved Sima i sainarbeirl
med prosjektsom utførte
denne testen.

Foto: Nils Egil Endresen/Vestlands-verkene.
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Innføringen
av job-Driver
ble i sin tid
tildelt 9, 3 millioner
kroner. -Dette
er
vel anvendte
penger, mener Botten

Denne

I slutten
av januar
1990 var job-Driver
klar
til utprøving,
og denne testen ble Litført ved

Larsen

Mennesket fortsatt i sentrum

dre som sendes ut med dem som skal
gjøre jobben. Her vil de finne alle
opplysninger
som er nødvendige
for å
få jobben gjort, og når jobben er gjort,

skal det rapporteres

Botten

får som sagt mye å gjøre en periode,
men dette skal vi spare inn når ]0bDriver er satt i drift

opplysninger
om nettopp
denne
jobben, kan vi hente ut en arbeidsor-

rapporten
går så inn i systemet
forteller Botten Larsen.

regner

som vil

Pressemelding:

Det er ingen skam
O

a SflU

Landsforening 120 av Norsk Tjenestemannslag

har på sitt styremøte

den

5. februar gått gjennom mandatet og
ser med sterk bekymring på den utviatten
har tatt
kling organisasjonsdeb
mandatet
Om OEDs forutsetningeri
legges til grunn for den videre vurderskal/bør
ing av hvordan
Statkraft

organiseres, vil det bety en fullstendig

\ s

ergieffekten mellom produksjon/nett
som i dag gir en god utnyttelse av
ressursene vil forsvinne. Økonomiske

‘3’ £7rAaw‘§
I brev

av

24.

januar

1991

beregninger
oppretter

en pro-

Olje- og energidepartementet

sjektgruppe som har som mandat å
forberede etablering av et nettselskap
for landets

primære

høyspentnett

Den posisjon og det mandat prosjektgruppa er gitt gir en del klare
føringer i det videre arbeid med å
organisere Statkraft
Innledningsvis
er det forutsatt at
disposisjoner og viktige beslutninger
som berører nettsiden skal klareres
med

prosjektgruppa.

oppfattes

dithen

av etaten. Syn-

oppsmuldring/rasering

Dette

at

Statkraft

kan

på

enkelte områder er satt under administrasjon
av OED.
Videre er det i mandatet
for pros-

viser

at

det

blir

store

kostnader ikke bare ved etablering av
flere selskaper i Statkraft. men også
vil øke
fremtidige
driftskostnader
totalt. Landsforening 120 av NTL ser
det meningsløse i at en prosjektgruppe som senere er ment å danne
kjernen i et eventuelt nettselskap selv
skal foreslå innhold og omfang av
selskapet

Vi vil også peke på at Statkraft i sin
interne

gjennomgang

av

organisa-

sjonen har kommet frem til et forslag
for organisering

av Statkraft

som tar

hensyn til og legger vekt på en maksimal utnyttelse av ressursene i kombinasjon

mellom

og nett
produksjon
“iåiííssaflrfi-se"

jektgruppa lagt inn en del klare forutsetninger som på forhånd binder opp
prosjektgruppa

i retning

av en bestemt

modell. Dette forutsettes blant annet i
mandatet at nettselskapet skal bygge
opp egen kompetanse som skal planlegge,

søke

konsesjon,

bygge og vedlikeholde

prosjektere,

statens over-

føringsanlegg.

Nettselskapet skal overta Statkrafts
landsomfattende
sjonssystem som i dag overvåker
system og driftssikkerhet i kraftnettet
Nettselskapet skal overta vesentlige
deler av det utstyr som benyttes til
vedlikehold og utbygging av kraftledninger samt en stor del av det personell som i dag er knyttet til produksjon
og drift av nettet Det vil si at OED
forutsetter en løsning der et nettselskap overtar vesentlige oppgaver og
personell fra dagens Statkraft Videre
skal prosjektpersonell
velges med
sikte på senere ansettelse i nettsel-»
skapet, noe som erí strid med tjeneste-j
mannslovens bestemmelser om tilset-k
finger.

Ut fra den utvikling vi går i” møte
internasjonalt er det viktig å bevare
'Statkraft som en samlet og slagkraftig
i energisammenheng.
120 av NTL vil
Landsforening
kjempe for at Statkraft skal bevares
som en samlet enhet og oppfatter
utspillet fra OED om å splitte opp
Statkraft i flere selskaper som ødeleggende for en økonomisk og rasjonell
drift av vårt nasjonale kraftselskap.
g
Følg fjellreglene:
«Det er ingen skam å snu».
Trekk

mandatet

tilbake
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Gassrørprosjekt
Lillesand

g°\5Tg
\
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í

r

í

rettslag protesterte i sin tid over trasévalget, og forlangte at Statkraft måtte
flyt te ledningen lengre vekk fra bo-

Prosjektet
er noe forsinket
Etter en
vellykket
styrt boring av pilothullet
har det vært store problemer
med
opprømmingen.
Tirsdag 12. februar kl.
1000 ble imidlertid
de siste centimetrene
av hullet boret
Ref.: Kåre Heskestad

(AO-S)

ligområdet.
Et vedtak i Helse- og sosialstyreti
Søndre Nordstrand
krevde
blant annet at ledningen
skulle fl yttes
til østsiden
av E18, og at Statkraft

skulle fremlegge kvartalsvise rapporter om belastningstrømmen
på ledningen til bydelsoverlegen.
Statkraft påklaget
avgjørelsen
til
fylk esmannen.

Fylkesmannen
klage

Solid

Nettselskapet
Arbeidsgruppen

i

OED

som

14.

fra

fra Engabreen

videreføre arbeidet med å utrede og
forberede etableringen av et nettselskap,
er etablert
Gruppen
ledes
av
Pedersen,

januar

NVE.

fra 1. februar.
Svein
Storstein

I direksjonsmøte

ble de to representa
ntene

Statkraft oppnevnt Det er overmontør
Leif Vikane fra Vestlands-verkene
og
underdirektør
miavdelingen.

Edvard

Lauen,

Svartisen

Svartisen-anleggene
produserte
i 1990
hele 31 kilometer
tunneler,
og 1991
har begynt
bra. Anlegget
kan vise til
ukeresultat
på 300 meter på TBMdriften
(tunnelboremaskin)
mot
Staupåga
i Beiarn, og 102 meter på
<<gamlemåten>>, boring og sprengning

skal

til Fonndalsbreen.

mandat

Oed presenterte
dat

for

3. januari

Prosjektgruppa

Ref.: Ola Brekke

burde

overta

år et manNettselskap

både

oppgaver

og personell fra dagens Statkraft
Dette mandatet er nå modifisert. I
det nye mandatet gis det åpning for en
alternativ

løsning

der

nettselskapet

kan inngå avtaler om leie/kjøp av
tjenester fra Statkraft
Prosjektgruppe
Nettselskap arbeider nå med å utrede begge disse
modellene
med tanke på økonomi,
administrasjon,
sikkerhet,
jus og personalmessige
forhold, og gruppen skal

fremme forslag om en løsning.
Ref.: Dankert

fly ttings-

Statkraft
har blitt pålagt er å sende inn
kvartalsvise
rapporter
over
belastningsstrømmen
på ledning til bydels-

overlegen.

En slik innsendelse

har

man aldri motsatt seg, og dette er en
service som vill e ha blitt utfØPt ved en
henvendelse
til Statkraft
På denne

bakgrunn

kan Statkraft

konkludere

med at man har fått fullt medhold
på
klagen.
Ref.: Espen Ettre (PG)

(SN)

Statkraft-jobb

Kraftig reduksjon
i informasjons-

på Svalbard

arbeidet

Statkraft

som ga sterke signaler om at det nye
nettselskapet
etter departementets
mening

Statkrafts

ØkonoRef.: SI

Modifisert

har tatt
og opphevet

vedtaket fattet av Helse- og sosialstyret i Søndre Nordstrand. Det eneste

fremdrift

ved

til følge

Freilem

(SI)

har

fått

et planoppdrag

på

Statkrafts

sentrale

informasjonsbud-

Svalbard fra Store Norske Spitsbergen

sjett eri år på 7,1 millio ner

Kullkompani
(SNSK).
Oppdraget
gjelder
en påtenkt
kraftledning
fra
Longyearbyen
til Svea, og en eventuell
utvidelseav kullkraftverket
i Long-

8,2 milli oner

yearbyen.
inngår

plan

Statkrafts

planarbeid

som ledd

i en samlet

for å åpne

et nytt

SNSK-

kullfelt

i

nærheten
av Svea. Kraften som trengs,
skal ifall komme fra Longyearbyen.
SNSKs
plan
skal
fremmes
for

Næringsdepartementet

høsten 1991.

Statskraftverkene
koordinerte
i si
tid planleggingen
og byggingen av det
nåværende
kullkraftverket
i Longyearbyen, som ble satt i drifti
1983. Det er

Planavdelingen
nye oppdraget,

som skal utføre dette
og Statkrafts arbeid

skal være avsluttet

sommeren

Ref.: Thorstein

1991.

Asvall

(SG)

kronerwi

kroner

mot

1990. Inklusiv

prisstigning
gir dette en reduksjon
på
18% på årets informasjonsbudsjett
i
forhold
til fjorårets.
Hovedadministrasjonens
budsjett
er redusert
fra
204 milli oner kroner til 190 millioner

kroner, det vil si en reell reduksjon

på

12%.

Informasjonsavdelingen
har altså
måttet
ta en relativt
større andel av

budsjettreduksjonen
snittet. Reduksjonen

enn gjennomvil gi betydelige

virkninger
for tilt ak på informasjonssektoren.
Den styrkede profilering
av
Statkraft
de siste årene, vil få et tilbakeslag
i år. Kraftrevyen
vil komme
med tre utgaveri
1991 mot fire i 1990,

og når det gjelder Fossekallen
vil
antallet utgivelser bli redusert fra 12
'til 10 i 1991.

Ref.: Dankert

Anleggssenter
Lillesand

Statkraft

1992.

Ref.: Kåre Heskestad
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av PR-artikler

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har
nå tatt en avgjørelse når det gjelder
den

omstridte

ner-Follo.

(SI)

Salg og distribusjon

medhold

Styret vedtok
i møte 18. desember
i
fjor å utsette iverksettelsen
av nedleg-

gingen til 1. januar

har fått

Freilem

kraftledningen

Beboerne

i Nyjordet

Frog-

bo-

Ordningen med PR-artikler bliri disse
dager lagt om. Alle tilsatte gir anledning til å kjøpe våre 17 PR-artikler til

Let's Twist Again
og ren energi

—

Søndag 3. februar
fikk Lollipop
de
ansatte - gamle som unge —i Statkraft
og NVE til å vrikke og rocke seg i
stolene
i Konserthuset
Let's twist
again, Iailhouse
Rock og andre poplåter fikk oss som har levet en stund til

å

gjenoppleve

50-60-årene

lørdagsdansen

fra

—med eller uten fettsleik

og traktorsko. Den yngre garde satte
tydeligvis
rytme

enn

også pris på en annerledes
dagens

etter

stemningen

å

dømme. I alle fall — fart og rytme,
musikk- og sangglede var hva vi opplevet denne søndagen med Lollipop.
Konserten korn i stand ved et samarbeid mellom Energiverkene
i Norge
og LoI1ip0p.«Lol1ipop
Live - Ren Ener-

gi»-turneen blir avviklet i flere byer og
steder rundt om i landeti tiden frem til
påske.
De ansatte fikk billettene
som en

«julegave» fra ledelsen i Statkraft. De
Foto:

Ole A. BuengetlSunifoto.

avrundet

selvkostpris.

Tilsatte

ved

hovedadministrasjonen

blir om kort

tid gitt nærmere skriftlig
om ordningen
i Oslo.

informasjon
Tilsatte
ved

driftsområder

og anlegg får tilbud om

kjøp gjennom sine lokale administrasjoner. Ved omlegging
av ordningen

blir den overført fra SI i S37 til OAF i
M29. Det blir gitt nærmere informasjon til lederne ved divisjoner/staben”
driftsområder/anlegg
om den nye ordningen når den er klar. Dette blir det
gitt nærmere informasjon
om til de
respektive ledere. Det gjøres oppmerksom på at ordningen
ikke trer i kraft
før diverse praktiske
og formelle
forhold er ordnet.
Ref.: Dankert

Freilem

(SI)

systemet og kan utnytte det. Informasjonsmedarbeiderne
i Statkraft
sentralt far na opplæring
i systemet, men
man regner med at det vil ta ca. et ar
før man har fullt utbytte av nyanskaf-

på Desk Top
Etter flere år med utredninger.
planlegging, kalkyler
og til dels hissige
diskusjoner
fagfolkimellom,harinformasjonsavdelingen
i Statkraft endelig

fått installert utstyr for Desk Top Publishing.
På dette avanserte
elektroniske systemet (Macintosh)
skal avdelingen etter hvert kunne produsere en
stor del av bedriftens
informasjonsmateriell
«innomhus»
På en Desk Top kan man produsere
aviser, magasiner, brosjyrer, annonser,
overheads
og mye mer. Forutsetningen er naturligvis
at brukerne kjenner

Spion

avslørt?

felsen.
Systemet skal gradvis tas i bruk til
de ulike produksjoner
ved informasjonsavdelingen.
Omleggingen
gjelder
også Fossekallen, og vi ber våre lesere
ha talmodighet
med oss underveis. Vi
lover at resultatet skal bli et bedre og
mer aktuelt magasin.
Ref.: Mette

Kjeldsberg

(SI)

I disse dager med
andre uhemskheter,

Statkraft

NM i o-løp

for

Historiens
andre landsomfattende
oløp for e-verkansatte
arrangeres i Oslo
den 7. og 8. juni 1991 i regi av NVE,
Statkraft og Samkjøringen.

Fredag 7. juni blir det individuelt
løp. mens det lørdag den 8. juni blir
stafett, faglig omvisning/utvekslirig
og
festmiddag
med premieutdeling.
Løpene vil foregå i nærheten
av
Bogstad, der det er camping,
bade-

plass og forskjellige

tilbud

bombetrusler
og
er selvsagt også

på vakt. og nåde den som

prøver å nærme seg anleggene våre.
Det fikk Gunnr Fatland, medlem
av
energi- og industrikomiteen
erfare da
han i forbindelse
med et intervju ville
la seg forevige
med friluftsanlegget
ved Smestad trafo som bakgrunn. Men
denslags gjør man ikke ustraffet. Fungerende stasjonsleder,
Halvor Karlsen

- observant

e-verkansatte

Fossekallen

ansatte
ved
uteadministrasjonene
som ikke fikk denne sjansen. fåri disse
dager tilbud
om en alternativ
«julegave» som vil bli ordnet fra det lokale
driftsomrade/anlegg.

som alltid, så to menn

med fotoapparat
luskende rundt der
ute og fant dette meget mistenkelig.
Han «tauet» dem inn til avhør. «Spionasjen» ble oppklart, men hvem som
ble mest forbauset - inntrengerne
eller
Karlsen —ja, derom tier historien.
Ref.: Olav Molvær

(DØSAD)

TENK
SIKKERHET

for hele

familien.
For nærmere informasjon
kan du
kontakte
O-gruppa
i NVE/Statkraft
ved Steinar Myrabø. Han har adresse
Middelthunsgate
29, pb. 5091 Majorstua. 0301 Oslo 3, og kan treffes på
telefon

(02) 95 91 34.
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Biografi og bedriftshistorie:

sett med

Aura

barneøyne
..

boka «Aura og Bustid» med undertittel «Minner fra Litledalen i dur og
moll>>,beskriver forfatteren Kåre Flaa

i

hvordan det var å vokse opp og bo i
tok
Dalaråa fra den første anleggstida
slutt og fram til slutten av andre verdenskrig. Familien Flaa kom til Sunndalen og Dalaråa i 1914. og forfatteren

ble samme året født i en gammel låve
som anlegget hadde leid og bygd om
til leiligheter.
Dalaråa var en sentral plass i den
såkalte første Aura-tida. Her var kraftverket Dalen I satt i drift, her var det
fra Sunnendestasjon
for jernbanen
dalsøra og her startet banen opp til
Topp heis. Stedet var nok en interesog en
sant tumleplass
for ungene,

.uti

.

»

utmerket observasjonspost for den
som ønsket å få med seg hva som
skjedde

på anleggssektoren.

~

Forfatter-

en opplevde ikke selv starten på den

i' c `

første anleggstida, men han har likevel
med et fyldig kapittel om denne delen
av Auras historie som er både interessant og spennende.

i

j- `

Før han går over til biografidelen
t som var
skildrer han selve vassdrage
for reguleringen.

utgangspunktet

Han

går inn på dannelsen av A/S Aura,
og går
beskriver utbyggingsplanene
grundig

utført

inn

på de arbeider

som

ble

i den første anleggsperioden

«f

v

`

'-

på
som startet i 1913 og opphørte
i 1919. Da
grunn av kapitalmangel
tømtes anleggsbrakkene
for arbeidere
med unntak av noen få som ble igjen

for å ta seg av nødvendig vedlikehold.
Da anleggstida var over, og man var
var
kommet over i vedlikeholdsfasen,

Dalaråa etter Flås oppfatning

blitt et

tredelt samfunn. Aura-funksjonærene
som hadde ansvaret
for driften

av

kraftverket, var fastlønnet og bodde i
nye, romslige
hus med vannklosett,
bad og elektrisk
strøm. Den andre
22
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gruppen

utgjorde

de

fastboende

gårdbrukerne som til tross for at kraftledningene gikk like forbi husveggene,
ikke hadde fått lagt inn elektrisk

episoder fra datidens festliv er omtalt
Småviltjakt
og fisketurer
inne i fjellheimen hadde også sin naturlige plass

let men det ble slett ikke vellykket

Senere ble det maling og taktekking
av brakker i sommersesongen.

Tyskemes planlegging
var ofte svært
dårlig. En gang begynte et arbeidslag
til og med å legge tak på en boligbrakke mens et annet begynte å rive
den samme brakka
fra den andre
enden. Med denne beskrivelsen
av
`tyskernes anleggsdrift
runder Flå av
beretningen
om Aura-utbyggingen.
I
innledningen
sier han selv at han var

Ved krigsutbruddet
i 1940 ble de
store Aura-hallene
på Sunndalsøra
bombet. Flå fikk senere jobb i forbindelse med gjenoppbyggingen
av disse.

lite involvert i den delen av utbyggingen som startet etter krigen, og at det
ville ha ført for langt å ta det med i
denne boka.

skolen var lang og delvis rasfarlig.
Skolelokalene
var både kummerlige

Han kittet vinduer en lang og kald
etterjulsvinter.
Det var A/S Nordag

og kalde, men elevene fant seg likevel
til rette. I fritida fikk etter hvert

som satte i gang gjenoppbyggingen
av
verkstedhallene.
Selskapet W“!ønsket å ta
opp igjen anleggsvirksomheten
i fjel-

Boka er et fint og lesverdig produkt.
Flå sitter inne med store kunnskaper
om den første Aura-tida, og disse deler
han med leserne på en lettfattelig

strøm. De brukte

fortsatt

stearinlys

og

parafinlampe. De dårligste boforholdene fant man i den såkalte svenskebyen. Husene var av dårlig kvalitet og
beboeme var delvis arbeidsløse rallare.

Til

tross

materielle

for

forskjeller

i den

levestandard, gikk ungene

godt sammen.
Forfatteren
tar så for seg skolegan-

gen og fritidsaktivitetene.

musikken
Dalsråa

Veien

til

stor plass, og flere muntre

var en sentral

stasjon for jernbanen
var en interessant

plass

i den første

fra Sunndalsøra

tumpleplass

for

Aura-tida.

blant fritidssyslene.
var også Flå innom

Som gutter flest
eksperimentering

med svartkrutt Da han var konfirmert,
fikk han enkelte strøjobber som telefonvakt

og taubanekjører

på anlegget

åf;

Kraftverket

Dalen

I var satt i drift,

funn»,

ende-

Bildet

er utlånt

av Kåre

men

der er det satt inn

lokalhistorisk

var her, og her startet banen opp til Topp heis. Stedet

ungene.

måte. En del av stoffet finner vi igjen i
boka «Fra bondebygd til industrisam-

personlig

Flå.

i en

sammenheng. Flå har et

og nært forhold

til det som

skjedde i Dalaråa og det preger også
framstillingen.
For oss som ikke har
opplevd Aura-utbyggingen
på så nært
hold, er det positivt at Flås hobby med
å skrive ned sine opplevelser
om

denne tiden har blitt til bok. Dermed er
også verdifull

anleggshistorie

bevart

for ettertiden.
I boka er det mye billediris;
stoff fra hele perioden. Bildene er av
svært
god
kvalitet.
de illustrerer
teksten ypperlig samtidig som de forteller sin egen historie.
Benevnelsen
«bus» som går igjen i
boka er etter forfatterens
mening
«Folk av rallartypen
som både Ville og
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kunne arbeide. De tenkte heller lite på
eget velvære. men tok alt som de ble
satt til som en selvfølge, og busa på
uten betenkeligheter».
Hvordan ser Dalaràa ut i dag? Den
gamle
kraftstasjonen
er
nesten
sporløst borte. Det eneste som står
igjen er noen få fine fliser fra stasjonsgulvet som stikker fram fra mosen.
Endestasjon
for jernbane
og heis er
overgrodd,
men traseen opp lia til
Topp heis er godt synlig. Av jernbane-

traseen med sine elegante
ningsmurer
igjen. All

forstøt-

og stikkrenner
er det mye
bebyggelse
er imidlertid

borte og stedet huser nå et stort skytebaneanlegg.
Flås bok er den andre på kort tid
hvor Aura-utbygginga
har fått stor
plass. Den første «Fra bondebygd
til

industrisamfunn»
nummer

av

ble omtalt i forrige

Fossekallen.

Selv

om

begge bøkene tar for seg den gamle
Aura-utbygginga
er innfallsvinklene
så vidt forskjellige
at bøkene utfyller
hverandre godt på dette området
Ian B. Nielsen

Kåre Flå: Aura og Bustida».
Minner fra Litledalen i moll og dur».
Eget forlag

i

1990.
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foretaket

som

løpende

må vurdere

finner det hensiktsmes
sig

enhetene.
Også for nettselskap
sgruppen
mindre justeringer
av mandatet.

Kfireschflfinearbmdernfifufltkimed
orgonisaflonssaken.lhvertnunnner
fremover

driften

vil han

redegjøre

i prosjekt Statkraft

forfrem-

hvordan

man

å organisere de enkelte
er

det

foretatt

'92.

Viktige

avklaringer

mot

nettselskapet
Departementets
prosjektgruppe
som skal utrede iiettselskapets oppgaver og organisasjon
er nå i arbeid.
Gruppens
mandat
åpner for vesentlig
mer omfattende arbeidsoppgaver
knyttet til nettselskapet
enn

Selskapsform:
to statsforetak
?
Statssekretærutvalget

det Statkraft og norsk elektrisitetsforsyning

som skulle foreslå selskaps-

form for Post. Tele, NSB og Statkraft har kommet med
sin innstilling.
De har foreslått at de tre store samferdselsetatene skal forbli forvaltningsbedrifter
med ut-

videde fullmakteri

forhold til dagens situasjon, mens

Statkraft
foreslås organisert
som statsforetak.
skal regjeringen
ha sluttet seg til.

Dette

Parallelt med statssekretærutvalget
har et eget
lovutvalg fremmet et forslag til Lov om statsforetak
.
NOU 199118. Denne forelå 15. februarog
er sendt ut på
kort høringsrunde.
Det er 'forutsetningen
at etter
høringen
skal det raskt etter påske framraes en
lovproposisjon.
Planen er at Stortinget skal behandle
loven i juni.

Proposisjon
om Statkraft
og nettselskap
Når Stortinget

har vedtatt

det umiddelbart
Statkraft

bli fremmet

og nettselskape
t

foretak. Målsettingen
ling ved årskiftet,

loven

en proposisjon

organisert

vil

om

som to stats-

er å få en stortingsbehand-

og med endelig

iverksetting

midt i

1992.

Justering

av nettet. Prosjektgruppen

av planforutsetningene

løp!

SISTE:
Statkraft fikk torsdag den 28. februar melding

fra

statsråden.
det vil si olje- og energiminister
Finn
Kristensen.
om at han tar sikte på å fremskynde
omorganiseringen
av vår bedrift til 1. januar 1992.
Dette er det tidspunkt
man opprinnelig
hadde fastlagt for omorganiseringen
,
men som embetsverket

skjemaet.

skal nå arbeides ut fra en forutsetning om at Plan- og
skal være en integrert

skal

utrede de økonomiske.
administrative.
sikkerhetsmessige, juridiske og personalmessige
forhold ved at
nettselskapet
enten kjøper/leier
disse tjenestene fra
Statkraft eller selv har personell som utfører deler av
disse tjenestene i enkelte områder.
Et meget viktig spørsmål
blir også om nettselskapet selv skal bygge seg opp med plankompetanse
ut over det overordnede
systemplaniiixfået.
Det er presisert
at nettgruppens
arbeid
er av
utredende
og forberedende
karakter
og ikke kan
binde den senere politiske behandlingen.

mente det var nødvendig å skyve ut et halvt år.
Kristensen ønsker imidlertid å stramme inn på tids-

OED arbeider med direktiver
for det videre planleggingsarbeidet
for omorganiseringen
av Statkraft. Vi
har fått beskjed om at det er foretatt enkelte vesentlige justeringer
i forhold til tidligere
forutsetninger.
Utskilling
som dattersels
kap
er nå ikke aktuelt. Det
anlegg fortsatt

drift og vedlikehold

Det skal bli et spennende
om statsforetak.

for Øvrig

gar inn for. Vi går derfor inn i en meget viktig fase
fremover, hvor Statkraft
skal samarbeide
med nettgruppen
i utformingen
av selskapsstrukturen
og
grensedragningen
mellom de to foretakene.
Mandatet gir grunnlag for diskusjon om hvem som
skal ha ansvaret for de operative oppgaver knyttet til

del av Statkraft.

organisert som de øvrige forretningsområder/divisjoner. Det vil senere være det fremtidige stats-

T

Med strøm
livsoppgave

parten samme året ble han ansatt som
maskinist ved kraftverket
Dalen Ill ved

som

Aura-verkene. Dette kraftverket hadde
to maskiner

med en samlet

effekt

på

fire megawatt som forsynte Sunndal
kommune og anlegget med strøm. På
grunn

av Aura-utbyggingen

som da

hold. Dette stillte

personalet

å holde

en

stabil

ble satt i drift
ansatt som
av et fire

fra sentralen økte arbeidsbyrden

1955/1956

og tyve år setil skiftleder.

og

ansvaret. Som ingeniør
og skiftleder
på driftssentralen
hadde han de siste
årene på sitt skift ansvaret for driften
av Statkrafts nett i Midt-Norge,
det vil
si Møre og Romsdal og begge Trønde-

lagsfylkene.

ble kjørt og vannet disponert Driftsuhell hvor Aura ble berørt, for eksem-

han

kraft.

aluminiumsverket
ing fremdeles

Forsyningen

på

til

Sunndalsøra

Da kraftrasjoner-

var et kjent

begrep.

pel under uvær, kunne medføre total
mørklegging
av hele området.
Dette

satte store krav til betjeningen
kunne til tider være stressende.

og

arbeidsplass, og han avsluttet med at
aldri

hadde

drømt

om

at han

skulle få oppleve en slik høytidelighet
som å bli tildelt
tjenstmedalje.

H. M. Kongens

for-

Ian B. Nielsen

En ««rallardronning»»

takker

av

år tildelt H. M.

Kongens
fortjenstmedalje
i
sølv.
Ordfører Ian Silseth i Sunndal
overrakte medaljen ved en sammenkomst
på Trædal
Turistsenter.
Da Hermo
gikk av ined pensjon den 1. september
1990 hadde han 39 års sammenhen-

gende tjeneste bak seg i NVE/Statkraft.
Hermo arbeidet med strøm hele sitt
voksne liv. Han fikk en tidlig start på
i Singsås der faren hadde

etablert et likestrømsverk. I 1932 ble
den første utelampa på gården tent, og
Hermo forteller
at det var en opplevelse å se den lyse over tunet. Like-

produserte

40 abonnenter

Om vinteren

ble styrt

hadde det således stor betydning
for
landsdelen
hvordan
Aura
kraftverk

med

var også svært viktig.

og forsynte

stasjoner

Driftsbestyrer
Sven Ranes takket
Hermo for innsatsen. Han sa at han
hadde gjort en respektabel jobb i alle
de årene han hadde vært ved Aura og
at medaljen var vel fortjent.
Hermo takket for årene ved Aura
som for ham
hadde
vært en fin

Stjørdal

strømsverket

danning av halvannet års varighet
sammen med en del kolleger. Etter
hvert som samtlige

vinteren

Ved starten var Aura kraftverk
Norges største, og det stod sentralti å
forsyne området fra Romsdal til

hjemgården

tok fatt på

arbeidet på driftssentralen, f: hadde han
gjennomgått
en krevende
videreut-

maneders opphold ved Eidum trans-

maskinmesterassistent
nere ble han forfremmet

fikk onsdag 16. januari

store krav til drifts-

Før Hermo

formatorstasjon

har Hermo tilbrakt hele sin karriere
ved Aura. I 1963 ble han ansatt som

Hermo

sin arinne i

fjellet. Den medførte at Aura kraftverk
måtte kjøres under provisoriske for-

og derfor viktig
strømforsyning.

Da Aura kraftverk

Ingebrigt

periode for dem som hadde
beidsplass på kontrollrommet

foregikk for fullt, var det stor aktivitet

høsten 1953, ble Hermo
maskinist.
Med unntak

Avdelingsingeniør

Aura driftssentral ble tatt i bruk
høsten 1985. Overgangen til driftssentral betydde en langvarig ombyggings-

30 kilowatt
med strøm.

førte vannmang
el

og

overbelastning
til stadige problemer
for verket. Da Hermo ble konfirmert
i
1940, fikk han fast jobb i kraftverket

hvor han drev med vedlikeholdsarbeid og vippekontroll.
Høsten 1950 begynte Hermo på elenientærteknisk
skole i Oslo hvor han

avla eksamen våren 1951. På høst-

Mange gaver og gode ord fikk hun med
seg, Agot

Olufsen,

da hun

etter

17 års

arbeid i Statkraft takket for seg. Hun
begynte sin kokkegjerning
ved Grytten kraftverk,

Førre.

og kom i 1975 til Ullaf

Iostedal-anlegge
t

var

neste

stoppested,
før hun i 1989 kom til
Svartisen og brakka på Storjord.
Agot var av den gode, gamle skolen

hvor det viktigste var å gi, ikke å få.
Hun var en gledesspre
der
på brakka
både for sine kolleger
og for silkeslusken.
Da hun sommeren 1990 fylte 65 år

var hennes arbeidsdag slutt Men hun
sto året ut, og den 20. desember

i fjor

tok kolleger farvel med henne ved en
tilstelning
på brakka i Storjord. Rallaren i sølv, malerier
og blomster
var
blant avskjedsgavene.
Vi takker Agot for arbeidsglede
og

godt kameratskap,

og ønsker henne

mange gode pensjonistå
r

i Fåberg.
Karin
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-Han
banket på og spurte om det
fantes noe i huset som ikke min mann
brukte lenger, svarte kona.
Så til selve historien.
Ved det driftsområdet
vi her snakker om var det
vanligvis stor deltakelse,
også fra etatens ansatte når lørdagsfesten
gikk av
stabelen på stedets forsamlingslokale.

mmDtlllfi

NSC

Stedet hadde imidlertid
Fra kontorleder
endelig mottatt

varierende kvalitet og oktaninnhold
ble oppbevart utendørs. Vinterstid var
brøytekantene
en egnet lagerplass

livsvisdom.
Slike setter vi stor pris på,
men Taaje har nok hatt sine tvil om
redaksjonens
toleranseterskel,
for han

mens man var inne og danset Historien forteller om en kveld hvor brøytekanten var stablet full av flasker frem-

har likegodt sendt oss to godbiter. Vi
på vår side viser vårt storsinn ved å
servere dem begge. Usensurert
Ta ajes manglende deltakelse i drift-,
bygg- og anleggssektoren
gjør at hans
bidrag bygger på gjenfortelling.
Han
understreker
imidlertid
at dette ikke
er et utslag av brist på gode historier
ved hovedadministrasjonen,
men at
han har et nært forhold
til driften.
Hans bidrag er da også hentet fra et
driftsområde
(ikke navngitt),
og som
nestemann
ut i denne
spalten
utfordrer han. Kjell Sørensen, Mår kraftverk. Vi ønsker Sørensen velkommen,
og ber våre lesere ta brøytingen
på
alvor.

skaffet på mer eller mindre lovlig vis.
Ut på kvelden står plutselig
stedets
lensmann i døra og ser ut over lokalet.
Musikken
stanser og alle blir tause
med tanke på medbragt
produkt
Da
kommer
det fra lensmannen.
—]e
skulle bare si fra at snøplogen kommer
snart.

vis
Alle

samfunnsanvar!
er klar

andre verdenskrig.
Ansettelsesstoppen

Geir Taaje (48) er
leder av Kontrollkontoret
i lnnkjøpsavdelingen.
Til Statkraft
(NVE)
kom hun i 1966.
Han startet som
betjent ved Kjørekonloret.
og har
senere gått gradene via Transport. En aktiv
N'l`L-lerler,
som
fortiden
er 50%
hovedtillitsvalgt.
Foto: Svein Erik
Dahl/Sainfoto.

med en omstreifer. —Hva i li... gjør den
mannen
i min seng, sa ingeniøren.

er enn

Førstekonsulent
'Førstekonsulent
‘ 'Konsulent

4

Vílflällåligtlennan.

i

g

i

ai

_
j
-

t,

arbeidsløs
he-

er forunderlig

hvor

må

løses/utføre
s

i

J Overingeniør

Konsekvensen av dette er at nyutdannede som søker arbeid i dagens
pressede
marked,
får enda
færre
muligheter
for jobb.
Selvfølgelig
skal man ikke «stue»
bort pensjonistene,
men disse har
tross alt hatt 40 år på å forberede seg

på pensjonisttilværelsen, og den bør
ikke komme som julekvelden på kjer-

som ikke har tilnærmel-

y
Avdjng.
Overingeniør
'Førstekonsulent

,

,

åg

. PBG
DTS
Al ta-verkene

I

tillegg

psykisk slitasje ved
med arbeidsledighet.

kroner.

lengre

driften. Dette krever omstillinger

A.

å Tokke-verkene

r j

000

og
på

utformet
slik at den er kommet
de
ansatte i bedriften for øret. Men jeg har
forstått at noe av motivet for ansettelsesstoppen går på å effektivisere
be-

V

A0-Sf

mengde materiell
et
studielån

Noen helhetlig personalpolitikk
i
Statkraft er ikke konkretisert eller

"L DSS .i
USS'
, _
V W OIA l få ` i '

SD
L

ikke noen tidsbe-

sjement slik det er ved reengasjem
ent
av mennesker
som har arbeidet i bedriften
uten fast ansettelse
i 6 (9)
måneder.

nyutdannet

`

j Ass. direktør

i i j å Drtftsarbelder få

*dSIut1et:*@
,
g ~
Aamodt, Knut Ola
å
Bakken, Ruth Elisabeth

Solstad,Johan

det

grensning for et slikt pensjonisten
ga-

150 000-200

4

er

mange medarbeidere
som fortsetter
med tilnærmet
samme arbeid i etaten
også etter inntreden
i pensjonisten
e
rekker.
å

kommer
perioder

t,

å opprettholde

ten. Men

sesvis samme
sannsynligvis

i Iohnsen, Rolf Ragnar

Statkraft

ringa. De har opparbeidet
gjeldsfrie
livsnødvendighetsmaleriell
som hus,
bil, hytte, båt etc. I motsetning
til en

i j å.. i\ ,

ly Gått av medpensjon:

i

selvfølgelig innført ut fra andre motiv-

kameraderi?
Det er meg bekjent

en kveld og fant kona i senga sammen

i Nytílsatt:
BruvilçlBiørn
i fHabbestjatLH-'ins

den

i Norge siden

bedriften. Eller er dette rett og slett

Først en liten innledning
om ingeniøren fra plandivisjonen
som kom hjem

å åLæusemLeifjt

over at vi i dag har

største arbeidsløsheten

Dette kan være et utslag av at en del

loven

(50

Statkraft,

arbeidsoppgaver

På brøytekant

n:

FnefTT

en

bestemmelse
om at «alkohol
ikke
kunne
nytes inne i lokalet». Dette
resulterte
i at medbrakte
varer av

Geir Taaje (ØIK) har vi
noe som kan ligne en

grovis. Søt er den også, og ikke uten

med

innført

,

tilpasninger
sjonen.

av de ansatte

og

i organisa-

Løsningen på flere spørsmål gir seg
selv på bakgrunn av ovenstående og ut
fra flere ledelses- og personalpolitisk
e
teorier når det gjelder utnyttelse
av
eldre medarbeidere.
Og eventuelt nye!

Kai Rune Heggland
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