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Statkraft

Fossekallen
eies og finansieres av Statskraftverkene.
Utgívelsen
av tidsskriftet
forestås av administrerende
direktør Gunnar

Vatten.

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

Ren energi
Narvi nar latt en av vare store forurensningskilder pn/de omslaget denne
gang, er det ikke for a novere over at vi selv er sa renslige, Riktignok er det en
trøst i disse tider at vi tilnører en bransje som med rette kan markedsføre seg
under slagordet; Ren errergi. Bildet er imidlertid i første rekke valgt for a illu~
strere at vi i dette nummer

av Fossekallen presenterer

resultatene

av en

undersøkelse Statkraft og Statoil i fellesskap nar gjort med tanke pa el-forsy
ning offsnore

_

Undersøkelsen viser at en omlegging til el-forsyning fra land i Nordsjøen
og i andre offsnore-ornrader teknisk er mulig, og at en slik omlegging vil gi en
betydelig rriiljrøgetriraisti fornold til COZ-iitsliprn, Men iindersøkelsen viser ogsa
at dette prosjektet

vil bli svaert kostbart,

og ner ser det ut til at det strander

foreløpig. Med tanke pa det rnal Norge nar satt seg nar det gjelder reduksjon

Elå.

av (Oyutslipp

innen ar ZOOO, ma dette vaere et (Jmrade det arbeides

videre

pa.
Mange land arbeider i dag aktivt fora fa redusert sine utslipp av klimagasser, og i den forbindelse

topper

nok tilgangen

pa ren energi

de fleste ønske

lister Dette er en av grunnene til at man na nar lykkes i a. fa i stand en avtale
om en tredje kabel over Skagerrak

Forutsatt

at økonomien

er forsvarlig,

satser

i var blide nabo i sør neller pa norsk vannkraft enn a bygge nye kullkraftverk.

fossekal len
Postadresse:

3

l

For ordens skyld ma det gjøres oppmerksom
pa at (tenne avtalen skal god~
kjenneès av Stortinget
Men rrar partene na er blitt enigjrf og olje og energimi~
nisteren nar' støttet tiltaktèt, vil vel politikerne ior øvrig neppe si nei til en pakke
som irrnentjilder renere luft, verdifull utnyttelse av norsk vannkraft og ettertraktede errbeidstilasser.
\/i er neldige ner til lands som nar sa mye ren energi. Den globale miljø
situasjonen burde til si at vi utnytter den.
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Omslagsbilde:
Erstatter
man gassturbindrift ved Stat jord, Gullfaks og Veslefrikk
med elektrisk
aft fra land, vil man kunne
redusere
.Vorges
samlede
CO -utsli p
med 4%. Teknisk sett er dette fu t mu ig.
men prislappen
er for hay, mener Statoil.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Kraftproduksjon
på kjøkkenbenken
Minikraftverk

10
12

på Finnmarksvidda

Gatelys i 100 år
Hammerfest

elektrisitetsverk

jubilerer
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Statsfore tak

fra l 992?

Statk raft
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Statkrafts or ganisasjon har lenge

stått på den poli-
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tiske dag sorden,
og en tid så det ut
til at bed riften
skull e bli et statsaksje selskap på
linje med Statoil.
Arbeiderpartiet
som nå sitter ved
makten. er imidlertid ikke intere ssert i å gi Statkraft
så stor fr ihet som
men innebærer, så
nå er det duketfor
et ko m premiss

'

'Ilfllfgg

som man har valgt
å kalle statsforetak. Illustrasj on:
Egil Nyhus.

.2!‘

å skjer det igjen.

Statkraft

org anisasjonsm odell.
lag t seg etter «stormen»

Statk raft

og NVE skilte

Allerede
i forrige
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hadde
fo r bølgene
runde
i I 985, da

lag, var kre fter

for en enda friere
arbeide
er det etter alle solemerke r
ganisering.
4

skal på ny forandre

stilling
duket

i svin g med å

Og nå
for Statkraft.
for nok en omor-

det går som den sittende
Dersom
regjerin gen vil, skal Statkraft bli
et såkalt statsforet ak, en mellom ting
og
mellom en statlig forvaltnin gsbedrift
Den 15. feakjs eselskap.
et statlig

bruar var et forsla g til «Lov om statsforetak»
dund ret
gjennom

På und er to uker
ferdig.
forslaget med hurtigto gsfart
Departeen høringsrund e.

let av Stortinget i løpet av vårsesjonen. Og alt tyder på at Statkraft i løpet av 1992 vil tre fram i sin nye drakt.
Statkraft har lenge ønsket å få en
større grad av forretningsmessig frihet ved å komme ut av statsbud-

for disse alene. Staten har bare styringsmuligheter
som aksjonær gjennom generalforsamlingen.
Men når
man har alle aksjene, har man jo rimelig stor innflytelse, sier Stiansen.
-Hva er så et statsforetak?
-Skal
man sammenligne
de tre

sjettets

organisasjonsformene,

mentet

vil gjerne ha forslaget

begrensnin
ger.

behand-

Et omfattende

internt utredningsarbeid

munnet ut i

et styrevedtak
om at bedriften
burde
organiseres som et aksjeselskap
etter

egen lov.

Samtidig utredet det såkalte

Hermansen-utvalget

hvorledes

man

kunne få «en bedre organisert stat».
Utvalget foreslo blant annet at lov om
visse statsbedrifter fra 1965 burde
revideres. Den reviderte lov burde så
tjene som hjemmelslov
for bedrifter
som ved siden av å løse forretnings-

messige oppgaver, også skal ivareta
sektorpolitiske hensyn.
Det revisjonsarbeid
Hermansenutvalget foreslo. ble gjennomført meget raskt, og munnet altså ut i det forslag til «Lov om statsforetak» som er
nevnt.

Det lå imidlertid lenge an til at Statkraft innen 1. januar 1992 ville bli et
statsaksjeselskap
på linje med Statoil.
Den forrige regjeringen
la opp til det.

Men så kom regjeringsskiftet.
det uklart

hva

Lenge

konsekvensen

av

det ville bli. Ganske klare signaler tydet på at Arbeiderpartiet ikke ønsket
å gi Statkraft

så stor frihet som et ak-

sjeselskap ville innebære. Den borgelige
regjeringens vedtak ble omgjort, og en
ny og sannsynligvis endelig kurs for
Statkraft ble staket ut; en kompromissløsning som altså skal kalles et
statsforetak.
Hva innebærer

så dette? Fossekal-

len har spurt spesialrådgiver Odd Stiansen ved Statkrafts juridiske avdeling i Oslo.
—En forvaltningsbedrift
er en del
av den offentlige forvaltningen. Det
innebærer

at de ansatte

er statstjene-

stemenn og at bedriftens
inntekter
og
utgifter går inn i statsbudsjettet.
Det
betyr med andre ord en forholdsvis
direkte styring fra de overordnete organer, nemlig Stortinget, Regjeringen og

departementet.
Større frihet
Noe som spesielt kjennetegner en forvaltningsbedrift
er at den har liten
frihet til å foreta investeringer. Slik
situasjonen
for Statkraft er i dag, må
enhver investering
av et visst omfang

gå gjennom statsbudsjettet. Statkraft,
akkurat som Televerket og NSB som
også er forvaltningsbedrifter,
har ikke
anledning til å ta opp lån på egen hånd.
Et Statsaksjesel
skap,
derimot, er en i
egen juridisk
person som har anledning til å ta opp lån og stå ansvarlig

stats-

Meldeplikt
En forskjell

består

i at statsforetaket

har en slags meldeplikt
overfor departementet i særlig store saker. I lovforslaget står det blant annet: «Før
styret treffer vedtak i saker som antas
å være av vesentlig
betydning
for
foretakets formål, eller som i vesent-

lig grad endrer virksomhetens

Kompromissløsning

var

ligger

foretaket atskillig nærmere statsaksjeselskapet erm forvaltningsbedriften. Blir
Statkraft et statsforetak vil vi på samme måte som et statsaksjeselskap
ligge utenfor statsbudsjettet. Det betyr
blant annet at man kan ta opp lån i
egen regi, og bestemmelsene om styrets myndighet er langt på vei de
samme som for et aksjeselskap.

ter, skal saken skriftlig

karak-

forelegges

de-

partementet».

Det er med
partementet

andre

å avgjøre

ord opp

til

«saker

som

deer

av avgjørende betydning»?
-Ikke uten videre. Departementet
kan vurdere om saken skal forelegges
foretaksmøtet
som er selskapets høyeste organ. Med andre ord en slags
parallell
til et aksjeselskaps
general-

forsamling. I et foretaksinøte er det
bare departementet som har stemmerett. Foretaksmøtet
må ta en avgjørelse om eventuelt å gå imot styrets ønske.
-I hvilke saker kan dette skje?

-Lovutkastet

ble

det

ikke

statsaksjeselskapsmodellen
krafts vedkommende?

noe

kapital

mellom

for å dekke

kreditorenes

forvaltningsbedriften,

stats-

foretaket og statsaksjeseskapet?
-Forvaltningsbedriften
er en del
av den statlige forvaltningen, og kan
styres

av

departementet

gjennom

instrukser. For bedriften vil det lett
virke som departementet styrer det
meste. I statsforetaket og aksjeselskapet står departementet overfor
selvstendige enheter, som staten riktignok eier fullt ut. Som eier må departementet

styre gjennom

henholds-

vis
foretaksmøtet
og generalforsamling. Dette gir klarere ansvarsforhold mellom styret og departementet,

og overlater

mer

av ansvaret

for den daglige drift til styret og
administrerende direktør.
Statsforeta
ket skiller seg igjen fra
aksjeselskapet ved at styret har plikt
til å forelegge enkelte viktige saker
for departementet før vedtak fattes.
Dette gir departementet muligheter til
å bruke sin kompetanse i foretaksmøtet,

og er en konsekvens

av at fore-

taket også er et instrument for å ivareta sektorpolitiske hensyn.

Lønn og arbeidsplasser
Det lovutkastet
hele
De

å

si i og med at det ikke finnes noen
praksis på dette området, sier Stiansen.
-Hvorfor

inn

krav. Staten står som en slags kontinuerlig konkursgarantist. Et aksjeselskap som kommer i samme situasjon,
kan billedlig talt seile sin egen sjø og
la kreditorene ta tapet.
-Kan du kort skissere forskjellene

Statkraft

legger opp til, er at
vil

bli

overført

til

det

nye selskapet så å si med hud og hår.

gir ingen konkrete

svar på det, bare visse retningslinjer.
Hva det vil innebære, er vanskelig

nomiske vanskeligheter og må avvikles, må Staten om nødvendig skyte

av

for Stat-

-Det er det vanskelig å si noe sikkert
om, men mye tyder på at statsforetakmodellen er et kompromiss
mellom ledelsens ønske om økonomisk frihet og

fleksibilitet og departementets ønske
om politisk styring.
Begrensninger
På hvilke andre områder kommer
forskjellene mellom statsforetaket og
de andre selskapsformene mest til

som

er

ansatt

før

omorganise-

ringen får beholde
den retten de nå
har etter tjenestemannsloven
til an-

nen statsstilling og ventelønn.
-Er
det noen fare
beidsplasser
i Statkraft?

for

antall

ar-

-Endringen
av organisasjonsformen skulle i seg selv ikke ha noen
betydning i så måte. Men Statkraft er
jo inne

i en prosess

hvor

man

prøver

å

begrense administrasjonskostnaden
e.
Det vil man vel være nødt til å ta
hensyn til om vi blir et statsforetak
også.
-Men
når man ikke lenger
er

avhengig av lønnsregulativet,
vil det
vel bli rene julekvelden
når det
gjelder lønninger?
-Det er ikke jeg den rette til å svare
på, men det er vel ingen grunn til å tro
at det
markedet

syne?

gelig

-Statkraft
vil nå kunne få anledning til å ta opp egne lån med visse begrensninger som henger sammen
med at Staten har et subsidiært ansvar for selskapets forpliktelser. Det
vil si at hvis selskapet kommer i øko-

adgang

mer

vil

skje
med
det
arbeidshar i dag. Men
selvfølStatkraft
i prinsippet
få

vi

vil
til

å gi

spesialister

markedstilpassede

og

ledere

lønninger.

Man vil få bedre muligheter
til å
knytte til seg og ikke minst beholde
ekstra

verdifulle

medarbeidere,

mener

Stiansen.
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Fra Tjenestemannslov

til Arbeidsmiljølov:

Færre rettigheter
I Statsforeta ket
Ved

Geir

Bedriften

Taa je

§1-6

i

ansetter
Tjenestemannsloven

angir

hvordan man skal gå frem ved kunngjøring, innstilling
og tilsetting av
dem som skal få arbeide i statens tjeneste. Dette gjelder ikke statsråder,
statssekretærer og enkelte andre grup-

morganiseringen
av
Statkraft
er et tema

per som er listet

opp

i en egen for-

som har stått på timeplanen et stykke tid nå. Synet
på hvordan vi skal se ut i

skrift til loven. Statkrafts overenskomstlønte arbeidstakere ved kraftanlegg og overføringsanlegg hører til blant

fremtiden,

disse.

har

hatt

en ten-

Tjenestemannsloven slår videre fast
de ansattes rett til å delta i tilsettingsprosessen. Dette skjer i dag ved representasjon i innstillings- og tilsettingsråd eller eventuelt i et styre om tilsettingsretten er lagt dit. Vi har pr. i dag
det man kan kalle en kollegial tilsettingsordning.
I Arbeidsmiljøloven,

som er det vi

eventuelt må forholde oss til under
statsforetak-modellen, er det ikke hjemmel for en tilsvarende tilsettingsord-

dens til å skifte med årstidene, så og si. Akkurat
for
øyeblikket
ser det ut til at
Statsforetak-modellen
er
mest aktuell.
Blir Statkraft
i fremtiden
organisert
etter «Lov om
statsforetak»,
vil de ansatte miste de rettigheter
de i
dag har i henhold
til Tjenestemannsloven.
I stedet
blir det Arbeidsmiljøloven
vi må forholde
oss til. Det
kan være interessant
å se

nærmere
bety
sls.
Ved

for

på hva dette
de ansatte

vil

i prak-

en omorganisering etter forslag til «Lov om statsforetak» er

det klart

at de ansatte

i Statkraft

vil

miste de rettigheter de i dag har etter
Tjenestemannsloven.
Det betyr ikke
at vi vil stå på bar bakke den dagen
statsforetaket er en realitet. Vi vil
fremdeles ha Arbeidsmiljøloven
å
forholde oss til. For å forstå hva dette
skiftet vil innebære for hver enkelt i
praksis, er det nødvendig å se nærmere på hva Tjenestemannsloven egentlig er.
Tjenestemannsloven
består
i tre
hoveddeler. Den første gjelder regler
som omhandler innstilling og tilsetting, den andre dreier seg om regler
for oppsigelse og avskjed. I den tredje
delen

finner

trinnsrett
5

vi

regelverket

for

for-

til ny stilling og ventelønn.
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Ved en omorganisering etter forslag
til «Lov om statsforetak» er det klart
at de ansatte i Stat-

l

kraft vil miste de
rettigheter de 1'dag
har etter Tjenestemannsloven. Heretter er det Arbeids-

miljøloven som blir
toneangivende.
Illustrasjon:

Egil Nyhus.

1991

ning. Her er ansettelser i utgangs— mannsloven i ryggen, for her gis et
punktet ene og alene lagt til bedrifvesentlig bedre oppsigelsesvern enn
tens administrasjon uten deltakelse
etter Arbeidsmiljøloven.

c) vedkommen
de
ikke lenger har de
kvalifikasjoner som er nødvendige
eller foreskrevet for stillingen,

fra de ansatte.

F ortrinnsrett

og ventelønn

skal tjenestema
nnen

vil falle bort
Redusert oppsigelsesve
rn
I §7-11 i Tjenestemann
sloven,
som
inneholder
regler for opphør av tjeneste, prøvetid og oppsigelse, er det
særlig §9 og 10 man bør merke seg.
Her skiller loven seg vesentlig fra de
regler som gjelder for oppsigelse
innen Arbeidsmiljøloven.
De som har hatt to års sammenhengende fast tjeneste (eller mer) og
de som har hatt fire års sammen
hengende midlertidig tjeneste har i henhold til Tjenestemannsloven et sterkt
oppsigelsesvern. De kan bare sies opp
når stillingen inndras eller arbeidet
faller bort. Der hvor Arbeidsmiljøloven
gjelder,

kan man

«saklig grunn
tjenestemannens

sies opp

når det er

i virksomheten

Som man ser, er det grunn til å føle
seg noe tryggere med Tjenestemanns-

tilbys

Når det gjelder reglene for fortrinnsrett til ny stilling og ventelønn, er det
særlig §13 i Tjenestema
nnsloven
man
bør se nærmere på. Utfyllende
bestemmelser om dette finnes i for-

heten.

skriftene

rettes ved hensiktsmessig
tilleggsutdamning.»
Her ser man at det etter Tjeneste-

til loven,

§7-11.

Men også

§§18 og 19 er verdt å merke seg. Her
finner

man bestemmelsene

om saks-

behandling og retten til å klage på
vedtak i medhold av forvaltningsloven.
I §13 heter det følgende:
«Før en tjenestemann

blir //////,
sagt opp

fordi:
a) Stillingen
blir
det faller bort,

inndratt

eller

arbei-

eller

forhold».

om mulig

en annen passende stilling i virksom-

b) vedkommende på grunn av sykdom eller er varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste,

Blir

en allikevel

sagt opp, skal

vedkommende om mulig tilbys en
annen passende stilling
i staten.
Mangler faglige eller personlige kvalifikasjoner for stillingen, kan dette

mannsloven ligger en fortrinnsrett
bare i virksomheten,
ten generel. Samtidig

ikke

men også i staligger det også

en henstilling her om at man ved
manglende kompetanse bør gi tilbud
om rimelig tilleggsutdanning.
Ifølge Arbeidsmiljølovens
§60 vil
man kun ha fortrinnsrett til ledige
stillinger innen virksomheten, og det
foreligger ingen bestemmels
er
som
legger

grunnlag

for tilleggsopplæring

dersom det er behov for kompetansejustering.

Fortrinnsretten kan gjøres gjeldende i inntil to år før eventuell fratreden. Den gjelder også så lenge en tjenestemann får ventelønn og ellers
inntil ett år etter at vedkommende
har fratrådt sin stilling.
Tjenestemann
sloven

inneholder

også regler for ventelønn der hvor det
er vanskelig å skaffe passende arbeid.
Ventelønn kan gis etter fastsatte regler og vil falle bort fra det tidspunkt
tjenestemannen kan få alders- eller
uførepensjon.

Retten til å klage
Det er også viktig å merke seg at man
etter Tjenestemannsloven

har rett til,

i medhold av Forvaltningsloven,
å
klage på vedtak om oppsigelse, ordensstraff,

f»

j

suspensjon

fatte virksomheter

I

i

' '

eller

avskjed.

Man har også rett til å ta imot hjelp
av tillitsvalgte
eller annen rådgiver
under slike saker.
Når det gjelder bestemmels
ene
om
fortrinnsrett og ventelønn i Tjenestemannsloven, så er disse, i forslaget til
lov om statsforetak, ment også å ometter denne

loven.

Men etter de signaler vi sitter inne
med, kan man ikke regne med at dette blir en varig ordning. Her er det
nemlig satt frem krav om at dette skal
være en overgangsordning, begrense
t
til å gjelde maksimalt
i to år etter
overgangen.
Enhver kan derfor se at Tjenestemannsloven gir en vesentlig bedre ivaretakelse av de ansattes rettigheter

'%—-csaau

/1/‘j/6//7/gg-.,::;?=;

.j

:91‘

enn

det man

kan forvente

(har krav

på)

i henhold til Arbeidsmiljøloven.
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Tanken om el-kraft fra land også i Nordsjøen er ikke ny. Tidligere har man imidlertid hatt en tendens til å sette pri sen for
og på fordelavt bådeopå investe ringene
med
lene ved a forsyne plattformene
vannkraft.
Nå har den nye CQ-avgiften
aktualisert problematikken.
Foto: Svein Erik
Dahl/Samfoto.

hatt en
studier har man imidlertid
tendens til å sett e prisen for lavt både

og på fo rdelene

på investeringene
ved

å

forsyne

plattformene

med

vannkraft. Nå har den nye COQ-avgif ten på 60 rare pr. kubikkmeter gass
aktualisert problematikken.

krafib ehov

Betydelig

Energiforbruket

offshore er betydelig.

I de studier som nå er gjennomført,
har vi sett på to aktuelle områ der for

Nei til betydeli g reduksjon

av

COZ-utslipp i Nords jøen:

Van n kraft

çl øn n er s eg
offsh ore

lkke»
Jan

Ved

0

siden januar i år har sett
nærmere på mulighetene

l(ure

på dette felt, er imidler tid
rstatter
man gasstur bindrift
ved Statfjord,
med
Gullfaks
og Veslefrikk
elektrisk
kraft fra land, vil
redusere
Norman kunne
ges samlede
CDZ-utslipp
med

4%.

tilsvarer

Det

år

inn en

2000.
Teknisk

mulig

sett

er det

å erstatte

fullt

gass med

vannkraft
i Nordsjøen.
Statoil
og Statkraft
so m
8

FOSSEKALLEN

NR. 3-91

stort

ser man nærImidlertid
mere på en vannkraftbafor de
sert løsning

planlagte

anleggene

Haltenbanken,
somheten
kan

på

der
lønnbli noe bedre.

Siden månedsskifte januar-f ebruar
i år har Statkraft og Statoil foretatt
en studie for å få fram kostnadene
ved eventuelt å forsyne plattformene
offshore
trisitet.

med vannkraftbasert
Det er foretatt flere

det andre er Haltenbanken.
Ser

hovet

vi

på

500

Nordsjøen,

megawatt,

kra ftforbruk

CO2-

utslippet
fra 20% av all
norsk
biltrafikk,
og utgjør
80% av den reduksjon
Norge har satt seg som

mål å gjennomføre

til at dette
for dyrt.

kommet
sett blir

kraftforsyning
fra land. Det ene er
Statfjord, Gullfaks og Veslefrikk og

elekstudier

der man har forsøkt å finne frem til
som er nødvenhvilke investerin ger
dige for å gjøre dette mulig.
Tanken om el-kraft fra land også i

Nordsjøen er ikke ny. Ved tidligere

er

effektbe-

tilsvaren de

et

på 3,3 TWh. Dette til-

i
svarer
det samlede
kraftforb ruk
Trondheim.
For Haltenbanken
har vi
vurdert
kostnadene
ved å før e fram

10 0 megawatt
GWh,

eller

tilsvarend e

omkring
det

700

samlede

forbruk for for eksempel Sandnes.

på land

Forsterkninger

Avstanden
fra begge
de aktuelle
områder
inn til land er i underkant
av 200 kilometer.
Med de effekt-

mengdene det her er snakk om, er det
bare líkestrømsoverføringer
akt uell.

som

er

Skal man klare å forsyne offshoreanl eggene

med

elektrisitet,

må

det

i hovednettet

på

forsterkninger

til

landsiden.

det gjelder

Når

Nordsjøen,

har vi vurdert tre tilknytningssteder.
Det første er Øygarden.
Dette stedet
fordi
det er aktuelt å
er sentralt

forsyne den aktivitet som vil komme
med Trollfeltet.
her i forbindelse
Mongstad kommer i samme kategori,
fordi det her allerede eksisterer et
prosessanlegg .
Det tredje
alternativet
for Nordsjøen er å knytte seg til en fremtidig
fra Ørskog til Høy300 kV-ledning
anger-området.

Kan man for eksempel kombinere
utbyggingen
av Troll-feltet
med eltilknytning
til anleggene i Nordsjøen,

vil
Øygarden peke seg ut som et
gunstig tilknytningssted. Blir ledninen realitet,

vil

imidlertid derme tilknytningen bli et
bedre alternativ. Ser man på prosjekt
El-kraft

fra land

isolert,

er

Mongstad

å foretrekke.

sjøkabel

200 kilometer

De aktuelle til knytningstedene ligger
som sagt omtrent like langt fra Statfor en eventuell
fjord, og kostnadene
sjøkabel vil derfor bli den samme u-

ansett hvilket alternativ man velger.
A

bygge

om

platt-

eksisterende

former med tanke på el-forsyning vil
og regnes ikke

være meget vanskelig,

kt
har
som realistisk. Vårt utgangspun
derfor vært et likestrømsanlegg plasi
sert på en planlagt boligplattform
tilknytning

til

Statfjord.

Samlet

vekt

for nødvendige moduler har vi beregnet til

cirka

8 000 tonn,

og

volumet vil samlet utgjøre
rundt

vertering

til 132 kV, 60Hz.

må det så
Ut fra boligplattformen
legges 132 kv-kabler til plattformene
på Statfjord, Gullfaks og Veslefrikk.

Store kostnader

Hver av de tre tilknytningsstedene
har sine fordeler. Hvilket som er det
økonomisk gunstigste, vil avhenge av
flere faktorer. Kostnadene for selve
nett-tilknytningen varierer ikke nevneverdig, og valget vil sannsynligvis
være avhengig av hvor mye av kostnadene som kan belastes et offshoreprosjekt.

nger
gen Ørskog-Høya

1 000-1 200 mm? Offshore har vi
regnet med en vekselretter for kon-

70 000 ku-

fra boligplattformen
på
Avstanden
Statfjord til for eksempel Veslefrikk
vil
er så stor at etableringskostnadene
bli svært høye i forhold til forbruket

på dette feltet. Dessuten vil det i de
eksisterende plattformene være nødå foreta

vendig

kraftdrift.
er vi
Ut fra disse forutsetninger
kommet til at det vil koste rundt 6-7

kroner å forsyne plattmilliarder
elekformene med vannkraftbasert
trisitet fra land. I tillegg kommer
for nett-tilknytningen,
og
kostnadene
av hvor mye
disse vil være avhengig
og
som skal belastes
hovednettet,
hvor mye som skal belastes prosjektet
Elkraft fra land. De vil ligge et sted
millioner
mellom
noen få hundre

kroner og opp mot én milliard.
Dersom

oljeselskapene

samme kraftpris
der,
krav
som
selv

om

tar hensyn

man

landanlegget

og

har vi sett på løs-

ninger både med én og to likestrømsoverkabler (monopolar
og bipolar
føring).
Et viktig moment i denne sammenfor kraft
heng er at tilgjengeligheten

må være høy. Derfor er vi kommet
fram til at en bipolar likestrømsoverføring

med to kabler

rent

økonomisk.

må

hver

for

er det gunstigste

Likestrømskablene
til

seg ha kapasitet

dekke hele forbruket

å

på de akuelle

plattformene.

I vårt regnestykke
med kabler

-400

har vi regnet

med en spenning

på 350

kV og med et tverrsnitt

på

til

at den

frigitte gassen kan selges. Frigitt gassvære om lag 600
mengde
vil
årlig.
kubikkmeter
vil dette utgjøre
i

millioner
Nordsjøen

For
stør-

kroner
relsesorden
700 millioner
(etter Statoils beregninger). Itillegg
lser
på noen
kommer driftsbespare
titalls millioner kroner. Ut fra vanlige
til
investeringskrav
vil el-kraften
derfor

om

måtte være omtrent

dette

bedriftsøkonomisk
Mellom

betale

COZ-avgiften måtte økes betraktelig,

gratis,

bikkmeter.

må

som andre storkun-

og samtidig
stiller
de samme
til avkastning
på investeringer
i andre offshore-prosjekter,
vil

Nordsjøen

boligplattformen

en del ombygninger

skal man kunne ta imot el-kraft fra
land. Det vil for eksempel være nødvendig å forandre drift på en del komtil elpressorer fra gassturbindrift

skal

lønne

for Statoil.

seg

Håp for Haltenbanken?
For Haltenbanken er situasjonen noe
anderledes enn for Nordsjøen, for her
som
eksisterer det ikke plattformer
må

om.

bygges

Her

kan

fo_rholdene_

fra
legges til rette for el-forsyning
land allerede fra prosjekteringsstadiet.
Haltenbanken
ligger 180—200
lometer vest for Nord-Trøndelag,
til
aktuelle
tilknytningssteder
vednettet
er Namsos, Tunnsjødal

kiog
hoel-

ler Ogndal. Fra tilk nytningsstedet til
er det aktuelt
kabeltermineringspunkt
med
å bygge to likestrømsledninger
en spenning på 150 kV og med en
bipolar overføring til plattformene
offshore.

Med

en

monopolar

over-

føring må man ha gassturbiner

som

reserve offshore.

for å føre fram

Kostnadene

100

1,4
megawatt
er beregnet til rundt
milliarder
kroner. Med et tilsvarende
som for Nordsjøen
vil
resonnement
på omtrent
dette gi en CDZ-avgift

kr. 1, 50
pr. kubikkmeter brenngass.
Av de to prosjektene vi har vurdert,

vil

nok

det

å forsyne

feltene

rundt Statfjord bli for kostbart. For
Haltenbanken synes det imidlertid å
vil bli
være håp, og dette prosjektet
vurdert
nærmere.
Her står Heidrun

og Smørbukk
kombineres

sentralt,

med

andre

men kan de
felt,

vil

lønn-

somheten kunne bli bedre.
rift
ved
Ved å erstatte gassturbind
Statfjord, Gullfaks og Veslefrikk med
elektrisk kraft fra land, vil Norges
samlede CDZ-utslipp kunne reduseres
med

4%.

Det

er

Statoil

som

har

beregnet kostnadene med nødvendige
ombygginger offshore. Statkraft har
lagt frem kostnadene for nødvendig
og likestrømsovernett-tilknytning
føring

med kabel.

Energibeliovet

ofisliore

er stort, og erstatter

man gassturbindriften ved Statfjord, Gullfaks og Veslefrikk med vannkraft fra land,
vil miljøgevinsten bli betydelig. Men det vil
koste 6-7 milliarder kroner, mener Statoil.
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.
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Mange tunge tak

veg, kun vinterstid

Mollisjok Fjellstue har også tidligere
hatt elektrisk kraft. I flere år skapte

et motorisert

aggregatet

den

strømmen

de

kan den nås med

Frank Opgård, som er ingeniør i Alta,

Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Ingen hadde tro på at de fikk lov
til å «regulere» det varig vernede Tanavassdraget, men da kraftverket sto ferdig, og det ble søkt om tillatelse, sa
myndighetene ja.
Egentlig dreier det seg ikke om
noen regulering. Klemet og Mikkel
viser gjerne fram vanninntaket, rørgata og det lille kraftverket. To stei-

kom

ner

kjøretøy,

det

vil

si

snøscooter.

trengte

til lyspærene. Men aggregatet trengte
drivstoff, og det var mange tunge tak
med 200 liters fatene de 50 vegløse
kilometrene fra Alta.
Mollisjok ligger langs den eldgamle ferdselsåren mellom Alta og Karasjok. Fjellstua eies av staten, og brødrene Eriksen har lønn for å holde
den åpen for fjellfarere året rundt. Både
Mikkel og Klemet er født på Mollisjok.
og har bodd der siden. Ingen av dem
kan tenke seg noe bedre sted på jord.
Det er naturskjønt og fredelig, og
mange turgåere har funnet Mollisjok
som sitt eldorado. Fjellstua har ikke

Lettere å få tilgivelse
enn tillatelse
Brødrene Eriksen har et eget forhold
til

kraftverket
med

sitt.

ideen

for

Deres
flere

svigerbror
år siden.

ble

flyttet

i

Ijesjokka

for

å få

Brødrene trengte litt tid for å akseptere tanken, og Teknisk
fagskole i

vannet inn i rørgata, mer skulle det ikke

Alta tok seg av konstruksjonen.
Frank
Opgård ledet planleggingen
og byggingen, og for snart to år siden surret
turbinen
for første gang. Det var en

elva blir lånt og sendt via tubinen.

stor dag på Mollisjok.
Kraftverket ble bygd ut fra mottoet:

til.

Noen

prosent

av vannmengden

i

Av egen lomme
-Alt

er blitt

så mye

enklere,

sier

Mikkel og Klemet Eriksen. Nå slipper
de alt styret med aggregatet, og lyspærene kan skinne døgnet rundt vinterstid. Men fortsatt fyrer de med ved,
de stoler ikke helt på den elektriske
oppvarmingen.

Brødrene har selv betalt kraftverket, men håper at staten skal overta
det. Kraftverket ble billig, takket være
at de fikk et nedlagt kraftverk forært
fra Sør-Norge. Skoleklassen i Alta
konstruerte, og byggearbeidene ble
gjort på billigste

måte. Samlet regning

for Mollisjok kraftverk kom på litt
over 200 000 kroner, cirka en sekstusendel av det nabokraftverket i Alta
kostet.

Flere minikraftverk
Flere avsides liggende plasser på
Finnmarksvidda skal nå få egne kraftverk.

bruk

Ravnastua

sitt

Sadejoka,

Fjellstue

kraftverk.

tok nylig

Det

i

ligger

i

også en del av Tana-vass-

draget, og det leverer 7 kilowatt. Nedre

Mollisjok

klare

Fjellstue

har

for eget kraftverk,

planene

og der er

fallet i Ijesjoka tilstrekkelig
til at det
kan leveres hele 45 kilowatt.
——Minikraftverk
har en rekke for-

deler, sier Frank Opgård, mannen bak
kraftverkene på Ravnastua og Mollisjok. -Dieselaggregat

i

å—w

.9’

IV?

å*

er for dyrt og for

slitsomt i drift, og å føre kraftledninger inn til disse fjellstuene blir
kostbart og ødeleggende for naturen.
Minikraftverkene
sjenerer ingen, de
skaper glede og optimisme, sier han.
Også
reindriftsadministrasjonen,
som har oppsynet med fjellstuene, er
glad for minikraftverkene.
-Det blir
mye enklere for oppsitterne,
og
samtidig blir fjellstuene mer tidsmessige for det økende antall brukere, sier kontorsjef Christian G.
Lindman. -Flere
mindre steder i
Sør-Norge planlegger nå lignende
kraftverk, og det virker som om kraftverkene på Mollisjok og Ravnastua
kan føre til at mange ødeliggende
steder får en kraftfull framtid.
FOSSEKALLEN
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Hammer fest el ektris i tetsverkjubi l erer:

Ved

Halvo r
Knut

e tre

siste

aftener

forsøkene

med

har
byen s

nye gatebelysning
falt
deles heldig
ut, uaktet
stor m og sne har gjort

overmåte

bes værlig

de ledning

særdet

å hol-

og lamper

i or-

den. . . . Den strålende
belysning gjør naturli g nok
stor

lykke

hos byens

der om aftenen
tallrik
og

ute for

beundre

folk,

ferdes
rett

det

å nyte

prektige

lys som frembringes
på en
så ufattelig
måte. Her står
nok

manges

forstand

stille,

og det tør neppe være så
ualmindelig
å få høre
spø rsmål - som vi gjord e
det forleden
dag - om hva
slag s olje der benyttes
til

lampene.

Dette
sto å lese i Finnmarksposten
10. feb ruar 1891. De første prøver
med gatelyset fant sted 25. februar.
De ble avbrutt etter et par timer.
Torsdag den 5 februar bl e neste prøve
foretatt: «4 av bye ns 13 lamper var i
virks omhet og spredte et kla rt og
behagelig, men til dels noe ujevnt lys
over sine omgivelser. F ormentlig hithører det siste for en st or del at dynamoen og lampe ne ikke fullt passer
sam men, hvorfor drivkraften ik ke tør
settes på med full styrk e, mens det
dog også ved buelamper

Brox
Eirik

Olsen

i

Lan dets første vannkraftverk
Gjen nom årene har det dannet seg et
par myter omkring Hammerfest Elektritet sverk. Hammerfest skulle være
første by i Norge med elektrisitetsverk,

og

turbinen

skulle

ha

d

vært

«Edison-tur binen fra Paris-utstillingen
i 1881». Ingen av delene er riktige.
Den 1. oktober 1885 ble det elektriske anlegget ved Laugstol Bruk i
Skie n satt i drift. Anlegget besto av to
Siemens-dynamoe r, hver for 120 lam-

er en særi

egenhet at lyset faller noe ujevnere
enn ved glø de-lampem,
fortalte Finnmark sposten.
Uansett graden av vel-

lykkethet
ruar

med prøvene, den 5. feb-

1891

regnes

som

Elektrisitetsverks
første etappe
anleg g fullført.

Hammerfest

geburtsdag. Da var
av Hammerfest
lys(De første el-ver kene

ble kallt lysstasjo ner, fordi formålet
først og fre mst var å levere strøm til
bely sning.)
Den 13. mars 1891 slo avisa fast at
«gat elyset i Hammerfest tør nu være i
full

orden,

og nyt er

alle tilreisendes

ros. Det er nok også blandt

byens

skatteydere en almindelig
mening, at
vår kommunebestyrelse
fortjene r påskjøn nelse, fordi
den ikke bet enkte

seg altfor lenge på å innføre alt nu en
bely sning som gjør vår utskrekn e vinter mer utholdelig» . Andre etappe, huslyset , ble gjennomført 2. januar 1892.
Huslyset

var kontrahert

til et anlegg

på 300 lamper, men ble allerede 1.
april 1891 vedtatt søkt utvidet til 530
lamper.

Det gikk

1892 kunne

i orden,

altså

og 2. januar

huslyset

settes på.

Gleden var stor ——
i to og et halvt døgn.
Den 5. janua r frøs nemlig vannet i rørgata , og da ble det ynk og jamme r.

Da gatelysene i
Hammerfest
som
de første i Europa

ble tent den 5.
februar 1891, var
det etter mange års
forbere delser.
Men

en del av detaljene
ved anleggetsutførelse sku lle likevel
I 1886 kom telegrafist Hans Vingaar d
Friis Sivertsen til Hammerfest.
Han var

ung , og meget initiativrik,

og han ble en

drivende kra ft i arbeidet med å skaffe
byen elektris k kraft. Bildet er utlånt fra
Norsk Teknis k Museum.

vise seg å koste

eierne dyrt både i
tid og penger.
Bildet er utlånt fra
Hammerfest
everk.

å

i

per. Dette var mer enn enn Laugstol
Bruk selv hadde behov for, og bruket
kunne derfor knytte til seg abonnenter. Siden Laugstol var det første
i landet

som

produserte

kraft til abonnenter, blir

og solgte

det regnet

som Norges første elektrisitetsverk.

Hammerfest

var imidlertid

Norge og først i Europa

først i

med kommu-

nalt eiet og drevet elektrisitetsverk, og
først med elektrisk gatelys. Kristiania
fikk gatelys året etter, Kristiania
Elek-

trisitetsverk
dampsentral ble satt i
drift i 1892. Elektrisitetsverket
der
fikk vannkraft

først i året 1900.

(parafinlampe) ble solgt i Hammerfest.
I 1885 vedtok generalforsamlingen
i Hammerfest Samlag å sette av 2 000
kroner av overskuddet for 1884 til «et
fond til elektrisk belysning til dis-

«Det blev som et måneskinn
over
hele byen til stor forbauselse for oss
at slikt lys kunne skaffes fra denne
båt», skrev en mann 50 år senere i en

posisjon

beretning om sin ungdoms Hammer-

i sin tid

av kommunestyret

etter nærmere beslutning». I åra 1886
-1890 avsatte Samlaget hvert år et
beløp
til
sommeren

formålet,
slik
at fondet
1890 var på over 17 000

kroner.

Lys i vintermørk

by

Hammerfest
og Europa
I midten av forrige århundre ble det
gjort flere viktige oppfinnelser
på

På 1880-tallet var belysningen i hjemmene tranlamper, hjemmestøpte lys
og en og annen parafinlampe. Parafinlampene var forholdsvis kostbare.
De kostet 5 1/2 spesiedaler, omkring

elektrisitetens
område,
og det utadvendte og i næringsmessig
sammen-

Gatelyset var 10 linjers parafinlamper

heng Europa-orienterte
Hammerfest
fulgte interessert med. Ia, interessen
var

så stor

at Cand.

philol.

O.

E.

Bjerke allerede i 1881 holdt et foredrag i Hammerfest Arbeiderforening
om elektrisitet.

Og dette var bare 9 år

etter at den første petroleumslampe

l..\

1 000--1

200 kroner

som sto i lykter

i dagens mynt.

festet til

husveggen

på annet hvert gatehjørne.
Med til bildet hørte også at vinteren 1880-1881
lå hjuldamperen
«Dahlmann» som skulle stasjoneres i
Sibir, til kai i Hammerfest. «Dahlmann» hadde elektrisk lysanlegg.

4.\.i;.\lI#* Zl*<I**‘l1 3~t:f‘-'l‘:’

Kirke:

Flere ganger denne vinteren lot damperen lyskasteren spille over byen.

fest. I første bind
historie
beskrives

av Hammerfests
også
grundig

hvilket dypt inntrykk lysflommen fra
«Dahlmann» gjorde på folk og myndigheter i den vintermørke by.

En ildsjel
I 1886 kom telegrafist
Friis Sivertsen
re sløyfet
han

Hans Vingaard

til Hammerfest.
navnet
Sivertsen).

(SeneHan

var ung, meget initiativrik
og endte
sin karriére som telegrafinspektør i
Bergen. Vingaard Friis ble en pådriver i arbeidet med å skaffe byen
elektrisk kraft. Ikke lenge etter ankomsten

til

Hammerfest,

fikk

han

konsesjon på å anlegge telefon, og
allerede i 1887 var Hammerfest Telefonanlegg
somhet.

med

abonnentnett

i virk-

I april 1886 sendte Vingaard Friis
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et brev
lysverk.

til ordfører Ole Lund om et
I mai ga byens representant-

skap formannsskapet
forberede

fullmakt

saken, «ved å få anstillet

til

å
de

nødvendige undersøkelser m.h.t. vannkraftspørsmål og hva et elektrisk anlegg vil koste».
Arbeidet var i gang, og Vingaard Friis
var formannskapets
mann hele veien.
Han foretok også en reise i utlandet

for å studere de forskjellige elektriske
systemer, og kom også i forbindelse
med det amerikanske
firma Thomson-Houston
International
Electric
Company.
Først da mente han å ha
funnet et anlegg han kunne anbefale.
Den 16. juli 1890 ble det ved telegrafist Vingaard Friis sluttet kontrakt

mellom

Hammerfest by og den avde-

rente og amortisere i ikke over 5 år.
Formannskapet
besørger anlegget og
råder over dets utførelse

i detaljene»

Dermed var det fastslått at anlegget
var kommunalt. Det første i Norge og
i europeisk

etter

anleggets

oppstart

vise

seg

å koste eierne dyrt både i tid
penger.

Da rørgata

stilling

1890 byens represenformannskapets

om at «et elektrisk

istandbringes

snares
t

og

frøs til is allerede
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Lysverk. Bildet
e-verk.

—La lys gå opp for oss, ble det sagt

lykter

i tro
byen

også med.
liggjøre

ennå

noen

tid

før

man

den

Festens

som

Sammen

burde

på en fin
den

historiske

høydepunkt

inntraff

lyste

Løpehjulet

fulgte

disse ele-

måte

anskue-

bragd

som

i

i teten

når det gjaldt norsk teknologi.

5. februar

åringen feiret en hel uke i februar
år.

av dem

100 år siden.

sin tid plasserte Hammerfest

sakene kom i orden.
regner

kopi

for

til en av de gamle turbinene
mentene

Og det tok

i

lør-

for

vilkår

å overvære

merfest
by.

E-verks

avdukningen

gave til

av Ham-

Hammerfest

inn-

byens

reg-

av 40 000 kr.,_hvorav
formannskapet
bemyndiges
til å reise 23 000 kr. ved
på billigst

fra Hammerfest

etter 2 1/2 døgns drift, tok gleden en

i

og å for-

på.
il

lysanlegg

ning. Til den ende bevilges et beløp

lån

er utlånt

nente gjester seg i Ole Olsen-parken

På byens regning
vedtok

gang ble kallt Hammerfest

brå slutt.
Likevel

m,

nuar 1892 de første huslysene. Her et interiør fra maskinsalen
ved det som den

opp

for

tantskap

Årum

også

dag den 8. februar.
Da samlet byens
borgere og mange tilreisende
promi-

Det var 13. juni

de

fra talerstolen. Og dermed
kunne
publikum
begeistres av fem gate-

Company. Det må være grunn til å tro
om Edi-

Hammerfest

. og det ble lys
Da gatelysene i Hammerfest som de
første i Europa ble tent, var det etter
mange års forberedelser. Og en del av
detaljene ved anleggets utførelse skulle

1891 som den dagen da lyset kom til
Hammerfest, og i Hammerfest ble 100-

til myten

1891 fikk

sammenheng.

ling Thomson-Houston
E.C. hadde i
Hamburg.
(I 1892 ble Thomson-Houston E.C. sluttet sammen med Edison
Electric Company til General Electric
at dette er årsaken
son-turbinen.)

Den 5. februar

første elektriske gatelysene, og den 2. ja-

En strålende gave til en strålende by.
Hammmerfest E-verks gave til Hammerfest byiforbindelse
med 100 års jubileet,
var fem gatelykteri
tro kopi av dem som
lyste opp byen-for100
år siden.

En hjertelig
medarbeidere

takk til alle kolleger

av min mann

Sigurd

og

Aalefjær

for vakre blomster og gode ord ved hans
sykdom og bortgang.
Magda

Aalefjær

Sigurd Aalefjær
Statskraftverkenes

grunnlegger

og leder

gjennom

mange år, kraftverksdirektør
Sigurd Aalefjær, er
død etter lengre tids sykdom. Ved hans bortgang
er livsgjerningen til en av de sentrale personer i
etterkrigstidens Norge slutt. Han var en høvding
innen kraftforsyningen,
og budskapet om hans
bortgang er mottatt med sorg blant hans mange
venner og medarbeidere innen Statkraft og i vide
kretser innen norsk og nordisk energiforsyning.
l
Sigurd Aalefjær ble født i USA 14. september
1917, men vokste opp i Vennesla, og det lune sørlandske lynne preget hans væremåte. Etter avlagt
eksamen ved Norges Tekniske høyskole i 1941
begynte han sin virksomhet innen norsk kraftforsyning,
vedsakelig

og fra 1942 var hans livsgjerning
hoknyttet til NVE. Ved reorganiseringen

av NVE i 1960 ble han utnevnt til direktør og
leder for Statskraftverkene, og dette direktoratet
bygget han opp til det største landsomfattende
kraftforetak i Norge. Ved sin fratredelse som
kraftverksdirektør 1. september 1984, kunne Aalefjær se tilbake på mer enn 40 års virksomhet
innen norsk kraftforsyning.
Tidsepoken som omfatter ti-årene etter krigen
fram til begynnelsen av 1980-årene, er av mange
sett på som vannkraftens «gullalder». Ved siden
av den alminnelige

elektrifisering

av landet,

dan-

net vannkraften grunnlaget for gjenreisningen og
videreutviklingen
av landets næringsliv. Sigurd
Aalefjærs posisjon var i samband med denne
utviklingen

ubestridt.

Et flertall

av de større vann-

kraftprosjekter
som ble gjennomført
i denne
perioden, skjedde under hans ledelse. Han ledet
utviklingen med et overblikk og en beslutningsevne som vakte respekt

og beundring

i vide

kret-

ser, og hans synspunkter hadde også naturlig nok
stor gjennomslagskraft

hos overordnede

myndig-

heter.
Sigurd Aalefjærs virksomhet var imidlertid
ikke bare knyttet til løsningen av nasjonale oppgaver.

i

Han

var også aktiv

på det internasjonale

plan. Innsatsen innen det nordiske kraftsamarbeidet var spesielt
omfattende, og videreutviklingen
av dette samarbeidet opptok ham
sterkt. Mange kollegiale og vennskapelige bånd
ble knyttet over grensene i denne tiden, og det
Nordel-samarbeidet som han var medvirkende til
å bygge opp, har også fremstått som eksempel
et internasjonalt
samarbeid
som andre land

for
til-

streber. Aalefjærs store innsats såvel på nasjonalt
som internasjonalt plan, ble også påskjønnet ved

at han i 1983 ble Ridder av 1. klasse av Den
kongelige Norske St. Olavs Orden.
Det er mange som i takknemlighet
tenker
tilbake på de mange gode samarbeidsår med
Sigurd Aalefjær. Dette gjelder ikke minst for alle
som har hatt eller fortsatt har sin gjerning innen
Statskraftverkene. Aalefjær var nemlig ikke bare
en god, beslutningsdyktig leder med fast hånd om
utviklingen,
men også en god kollega, et fint
menneske med gode relasjoner på alle plan. Med
sin brede erfaring på mange plan var han respektert og avholdt ikke bare sentralt, men også
ute

hvor

den

praktiske

gjennomføring

av

prosjektene fant sted. Han var «hjemme» i alle
miljøer. Med sin kunnskap, besluttsomhet og
samtidig gode og smittende humør, skapte han et
miljø som ikke bare tok vare på de faglige, men
også de menneskelige kvaliteter. Det ble skapt en
korpsånd som representerer en utfordring for de
som fører gjerningen videre. Ansatte på alle plan
ble engasjert,

og det ble skapt

en holdning

hvor

alle var stolte av å arbeide i Statkraft. Det var en
leder som var respektert og som man hadde tillit
til som skapte dette miljø.
En høvding er gått bort. Vi minnes ham' med
takknemlighet.
Gunnar

FOSSEKALLEN
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Trivsels faktor

i seerklasse r

40 år m ed

h ytte ne vå re

Ved

Haldis

Zeiner

åre bedriftshytter
feriehjem

og

er en viktig

del av vår bedrift skultur.
Det har de vært ganske
siden I 1. april 1951.
Helt sid en starten
har
man registrert
økning
i
antallet
overn attinger
ved
bedrifts hyttene,
men den
har kanskj e vært sterke st
de sist e par årene.
Noe
som nok ikke minst
skyldes at dette er en svært

rimelig

måte å feriere

l

på.

Det er med and re ord en
livskraftig
trivselsfaktor
som i disse dager
ru nder
de 40.

en slit t, gammel forhand lingsproto-

Uvd alsbrakka

ko ll

Arb eidsutvalget fikk i oppdrag å leg- Arbe idsutvalget skiftet snart navn til
ge saken frem for Administrasj onsavHyttekom itéen og «Bryggeb rakka» ble
deli ngen, slik at utvalg et kunne få sitt til «Pålsbu». Etter en ombygning ble
mandat fastlagt. I brev av 28. ju ni den omtrent som i dag. Hytteko samme år svarer så Hov edstyret at mité en engasjerte arkit ekt til planene
«en anser det for en fordel at det som for dette arbe idet, og i løpet av somforeslått blir nedsatt et arbeidsutvalg
meren og høsten 1952 bl e «Bryggsom kan arbeide vid ere med spørs- brakk a» med fire rom og den gamle
målet om egnede feriesteder for oppsynsmanns leiligeten
på to ro m og
etatens funksjonærer. For om mulig å kjøkk en, ferdigstillt. Da var arkitekt,
kunne bidra til en løsning som kan inventar i pei sestue samt arbeid med
være til hjelp allerede denne som- installasj on av utslagsvask m.v. betalt
mer en, bemyndiges herved arbeids- med hele 800 kron er.
I 1954 vist e kassa et oversku dd på
utvalget til innt il videre å anven de
«Brygge brakka» som feries ted for eta- 500 kroner. Overskudd et besluttet man
tens tjenestemen n. I samme øyem ed å kjøpe en brukt ro båt for.
må også «Uvdalsbrakka» kunne bruHyttek omitéen var i den ne tiden i
kes i den utstre kning rommene der hektisk arbeid med dugnad og in er ledige » Og slik ble det.
speksjoner, dog med velvillig bistand

finner

merket

«NVE

man historien

Hyttekomitéen>>,

til våre bedrifts-

hytt er og feriehjem fr a den spede begyn nelsen

i februar

1951. Allerede

på

dette tidspun kt ble det på et møte i
Vassdragsvesenets

Ingeniørforening

reist spørsm ål om anskaffelse av feriesteder for etatens funksjonæ rer. «Under
konferanse med de ansvarlige myndi gheter, kom en frem til at de to brakkene Uvdalsbrakka og Bryggebrakka
ved Pålsbuda mmen

kunne

sti lles

til

disposis jon. På Ingeniør foreningens
styr emøte 11. april 1951 ble det besluttet foresl ått at det skulle opp nevnes
et arbeidsutvalg på 4 medlemmer med
en represent ant fra sekretærfore ningen,
en fra assistentforeningen
gen iørforeningen»
16

FOSSEKALLE N NR. 3-Q1

og to fra In-

og Br yggebrakka

Hytt ene tar form

Besøkstallene ved
hyttene våre vitner
om at både Stat-

kraft-Veteraner og
nyansatte er enige
om å trenge av-

kobling fra hverda-

f..

gen uten at lommeboken må tømmes.
Foto: Svein Erik

~-M. j

Dahl/Samfoto.

vY- få'
1,».

Pålsbu, eller Bryggebrakka som den opprinnelig het, hari 40 år vært en betydelig
trivselsfaktor

i Statskraflverkene.

Her kan vi

møtes til trivelig samvær i naturskjønne
omgivelser. Foto: Svein Erik Dahl/ Sam foto.

ute av drift

fra Driftsavdelingen.
skyldig.

1989 til 1990 på Cirka 700 overnattinger.
Hyttestyret
disponerer for tiden sju

Rivende utvikling

hytter samt feriehjemmet Vamark, nytt
og innbydende etter total ombygning.

for hele

etaten,

Dette til glede

og vi er dem

stor

takk

Ordningen med at etatens funksjonærer benyttet driftshytter som ble
beholdt etter anleggstiden, tok om
seg. Brakkene på Songa og Vamark
kom til i 1969. Avgiften pr. døgn på
kr.

1,50

for

voksne

og kr.

0,75

i fjor, men legger man til

Songa-overnattinger for 1989 på cirka
800, kan det registreres en økning fra

Songa må vi dessverre

året som kommer.
ny

eier

av dette

gi slipp

Heimevernet
feriehjemmet

på i

blir
som

mang en NVE/ Statkraft-ansatt har gode minner fra.

for

barn skaffet til veie nødvendig utstyr.
Kassabeholdningen
pr. 11. februar
1972 var på hele 3 862,09 kroner.

Fra den gang til dagens situasjon
har Hyttestyret bivånet en rivende utvikling, uten at avgiften har fulgt nevneverdig med oppover.
Pr. 31. desember 1990 var antall overnattinger
ved bedriftshyttene 2 865. Songa var

Nye tilbud
Hyttestyret kan imidlertid skilte med
nye og spennende tilbud. I fjor og i år
har vi formidlet utleie av sommerboliger i Danmark som er stillt til disposisjon

av våre kolleger

i det danske

Elsam.
Nytt av året blir at en bolig på
fyrstasjonen
Langøytangen
søkes fri-

gitt av Kystverket til bruk for NVE/Statkraft-ansatte. I skrivende stund
for inntil to år, men vi har et lønnlig
håp om at ordningen kan bli gjort
permanent.

Rimelig

avkobling

Bedriftskultur
uten trivselsfaktor
i
form av tradisjonen med bedriftshytter, kan vel de færreste tenke seg i
NVE eller

Statkraft.

nytilsatte, nylig
bokostnader og
de studentdager
ler våre gamle
tiden, så vitner

Om det er unge,

etablerte med store
påminnelser om glato ganger i året, eltrofaste fra anleggsbesøkstallene om at

de er enige om å trenge avkobling
fra hverdagen uten at lommeboken
må tømmes. Hyttestyret som i 1991
består av formann Ian Langdal (Statkraft), Iens Aabel (NVE) og Oddmund
Solheim (NVE) takker for tilliten.
FOSSEKALLEN

NR. 3-91
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Rådgivere
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Statkraft har i flere år vært rådgivere
for byggherren Grønland energiverk.
Et vannverk på 2 x 14 MW er nå under
bygging. Kraftverket
skal forsyne
Nuuk med elektrisk energi.
Statkraft er for tiden engasjert av
byggherren for å bistå med godkjen-

får PR

På grunn av de gode resultater fra
våre hardfjellboringer med TBM’ ene
på Svartisen-anleggene, har det vært
vist stor interesse for samarbeidskontrakter
Foreløpig

både fra inn- og utland.
er det dog bare endt opp

med et rådgivende oppdrag ved Meråker kraftverk.
Ref.: Hallvard

Catwalk
Mellom

Holen

ved

Bergen

og

Askøy, på riksvei 562, skal det bygges en 1 160 meter lang hengebro.
Hovedspennet er på 860 meter og de
to kortere spennene fra de to tårnene
og inn til land på hver side er begge
på

mann for å
dette arbeidet med 7-8
(gangløpebygge en såkalt Catwalk
består i at man over
bro). Catwalken

den kommende broen strekker ut to
sett med 12 stykker stålvaier med
D=26 mm/v. På disse vaiersettene
legges så treverk, og på dette festes
ruller hvorpå broens permanente bærevaiere trekkes ut.
Dette blir en interessant avveksling fra vanlig linearbeide for oss, sier avdelingsleder

Oddbjørn

Skjæves-

land.

Hope

Vannkraft

MW stort vannkraftanlegg.
Det er boringen av den 31 kilomed en
meter lange tilløpstunnelen
diameter på 5 meter som er mest
Her er
maskiner

tuelt

å sette

det erfaringer,
fra
og utstyr

som vil bli ak-

inn.

er

Anbudsfristen

03.05.1991, men anleggsstarten er noe
usikker.
Ref.: Hallvard

Holen

( AK)

Molo og flyplass
Det er i gang avtaler med etatene
Luftfartsverket og Kystverket om utleie av ingeniører til planleggings- og
kontrollarbeider ved begge disse etatene i forbindelse
plassbygging.
Ref.:

Hallvard

for hovedentreprenøren Siemens.
Arbeidet på de 10 antennemastene
har foregått i meget vanskelig terreng
og i høyder opp til 4 800 m.0.h., og her-

Ref.:

Rolv

mye

ros for vel

Geir Knutsen

FOSSEKALLEN
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(AO)

utført

som

stort

har åtte

Ammerud

er vi blitt

jobb

og med

Oppdrag
i Nepal
ved Norpower

muligheter.

Her

tårn og opp mot 120 telemaster.
Ref.: Rolv Geir Knutsen

(AO)

i Fjærland
Norsk bremuseum
Bremuseet skal åpne i slutten av mai
d.å. En stiftelse med både private og
offentlige interesser står bak prosjektet. Statkraft deltar som sponsor og
blir representert med en større spesiallaget modell av isbre/vann etc. for
å understreke vår forskning og nytteverdi av norske isbreer. Vi har
dessuten en energi/ergometersykkel
der det kan produseres elektrisitet.
Statkraft deltar på bremuseet for å
profilere
publikum,

bedriften
overfor
et stort
og for å styrke vår posi-

sjon som en seriøs plan- og entrerift
prenørbed

med bred kompetanse.

Freilem

for vannkraftprosjektet
Den første

av de senere års utvikling,
en ny gjennomgang.

(SI)

i London

Statkraftutstilling

består av en oppgradering
ble

planen

ønsker

de

Norpowerstaben består av fagfolk
innen alle kategorier inklusiv naturvern.
har to mann, hvorav

Bjørn

Undrum fra PM skal vurdere det maskintekniske. Han skal bare virke her
hjemme.

Anleggsavdelingen har fått oppgaven med å vurdere prosjektets utførelse i marka. Det vil si å vurdere
r,
tilriggingsområder,
den
vegtrasee
praktiske utførelsen av anleggsarbeidet
samt terminplaner

større

skal det monteres i alt 17 antenne-

Ref.: Dankert

Statkraft

bedt om å se på

en tilsvarende jobb i Nigeria i Afrika.
Dette er imidlertid en mye større

(AK )

Holen

Gandaki.

(AKA)

HKH dronning Sonja la ned grunnstenen for senteret i fjor sommer.

laget i 1979 uten at det ble bygget ut.
Det er nå igjen aktuelt, og på grunn

døren Iarlsø Fabrikker i Tønsberg, for
at den lokale entrepreå kontrollere
jobb
nøren utførte en tilfredsstillende

rene har fått
arbeid.

med molo

Sven

fra Bolivia

Island
samarbeider
På
syd-øst
ConstrucStatkraft
med Norwegian
ion Company (NCC) om tilbud på de
arbeidene
på et 210
byggtekniske

Kali

Fin attest
Tj ‘?
:e «naAOMontørene
Rune Aurebekk,
Hokksund
og Øyvind Bærhaugen,
har avsluttet sin fire
AO-Lillesand,
måneders jobb som supervisorer i det
sydamerikanske høylandet i Bolivia.
De har vært engasjert av stålleveran-

18

(AKA)

også i Island

av planene
(AO-Hokksund)

varighet

Større jobb i Nigeria
Som en følge av de gode erfaringene

Prosjektet

Ref.: Oddbjørn Skjævesland

måneds

sett blir i Nepal. Norpower
måneder på prosjektet.

Ref.: johannes

250 meter.
I juli måned skal Statkraft delta i

en halv

Ref.:

e
Svartisen-anleggen

i Bergen
Laksevåg

å

og for overføringsledningen.

interessant.
mannskap,

(AK)

var planlagt

ligge i dagen med tre aggregater á 30
MW og produsere henholdsvis 385
og 620 GWh av fastkraft og maksimum.
Vårt oppdrag er vurdert til to og

for kraftverket

ning av detaljplanene

TBM-driften

Kraftstasjonen

meter.

for Grønland

og kostnader.

De gamle prosjektene besto av 12
meter høy dam, cirka 5 000 meter
utstøpt tunnel med en diameter på 6

Association
International
Tunnelling
(ITA) holdt
i 1991 sin generalfortil den intersamling .i tilknytning

nasjonale

konferansen

«Tunneling

'91» i London 14.—18. april.
37 nasjoner er medlemmer

i ITA

og det norske medlemskapet ivaretas
av Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk
(NFF).
i
I forbindelse
med konferansen
ble det arrangert
en utstilLondon
til en felling, og NFF tok initiativet
les norsk stand. Statkraft var en av ti
norske bedrifter som deltok på NFFstanden.
Tiltaket ble støttet av Norges Eks-

portråd. Den norske standen eksponerte

i første

og erfaring

rekke

innenfor

norsk

teknologi

fjellsprengning

og underjordsarbeid
samt at den prebedrifter.
senterte de deltakende
Ref.: Dankert

Freilem

(SI)

_
I

i
I

Nye muligheter
i Kina
Gjennom tre år har vi nå, i samarbeid
med Advisory
Group of Norway
(AGM), hatt en mann ved vannkraftanlegget

Yantan

gasjementet

i Kina,

og dette

vil fortsette

en-

ut året.

Det er imidlertid dukket opp nye
muligheter ved et mye større prosjekt, Ertan-prosjektet, hvor vi eventuelt

kommer

Norpower,

til

å delta

gjennom

og dette kan bli

meget

spennende.
Ref.: Hallvard

Holen

(AK)

u.

.;f=«' ~

~`

-æ
v.

..-

.f.
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Ansiktsløftning

'

på

at anleggsdivisjonen

vil engasjere seg sterkt i dette arbeidet, for delegasjonen besto av alle
toppene fra divisjonen.
Prosjektet
vil anslagsvis sysselsette 30 personer, kunne avdelingsdirektør Hallvard Holen opplyse. Av
disse vil cirka 20 bli) engasjert direkte
av Statkraft, de resterende ti vil bli
innleid gjennom maskin- firmaer.
Statkraft

skal

selv

drive

stein-

bruddet og bygge ny overløpsterskel.
Dessuten skal Statkraft selv stå for en
del av betongarbe
idene.

Det skal bygges nytt bølgevern på
dammen. Her vil det gå med cirka
40.000 m” stein. I tillegg skal det
bygges en ny overløpstunnel
160 meter med et tverrsnitt

på cirka
på 20 m?

Avdelingsleder
Helge Bergsland
ved Tokke-verkene sier til Fossekallen at arbeidet med Botnedalsdammen skal starte opp i mai, og at
det vil strekke seg over cirka fem måneder.

for atter en gang at rettighetene
til
norskutviklet
utstyr havner i utlan-

Firmaet

Piotech

remaskinen(Piodril)

funksjonsdyktighet.

Hallvard

Holen

(se

nr.

har

bevist

(AK)

skal levere kraft på dagtid

studentprosjekter
Institutt for anleggsdrift
har i vårsemestere
t tatt opp følgende studentprosjekter:
-Ventilasjon

av tunneler

-Avgrensning

-Statkraft
skal levere 1 TWh/år
fastkraft fra kabelen er på plass i 1993
og fram til 1. juli 1996.
-Utover

til

fra fullprofilborede

tunneler

dette

skal

kabelen

utvekslingskraft.

Norge

-Utvidelse
av vannveien i kraftverk
-Kvalitetssikring
av fjellarbeider
-Microtunnelling
Prosjektene er fastlagt etter ønske
blant annet fra Statkraft, og tildels økonomisk støttet fra vårt FoU-bud-

utnyttes

Det betyr

kan eksportere

kraft

Rolf

Thommesen

skuddsår og importere kraft når det
er underskudd. .
Det er i dag to kabler mellom Danmark og Norge. De har en samlet kapasitet

på

500 MW, og utnyttelsen

for

til

bedriftshelsetjenesten

Den har tidligere

av NVE. Organisatorisk

endringer

i arbeidsopplegg.

lokaliteter
vil

m.m.,

neppe

bli

så

merkbar

for de ansatte.
Gro Brekke Klingen vil ha den
daglige ledelse av bedriftshelsetjenesten.

Ref.: Thor Iohansen

(OPA)

Krissom

Statkraft har inngått på vegne av sta-

(AS)

Bedriftshelsetjenesten
over til Statkraft
Statkraft har fra 1. januar i år overtatt
ved hovedkontoret.

er

basert på en utvekslingsavtale.

ten. Kabelen

ansvaret

at

i over-

Olje- og energiminister
Finn
tensen ser positivt
på avtalen

sjett.
Ref.:

Dan-

mark

sin

Det er stor fare

på tre typer

Norge og varmekraftsystemeti

omleggingen

Fossekallen

kabelen.

mot å kunne få kraften igjen på natten. På denne måten utnyttes ulikhetene mellom vannkraftsystemet
i

Vårens

rutiner,

8/90) har økonomiske vanskeligheter.
Det er meget beklagelig nå når bo-

på denne

er basert

-Statkraft

opp

Piotech
i økonomiske
vanskeligheter

Avtalen

takelse av Piotech.

er personalet
ved helsetjenesten
knyttet til O-staben. Det er ikke lagt

Godtland

hentet tilbud
kraftleveransert

Ref.:

over denne. Kapa-

siteten på denne kabelen blir 440
MW. Det vil med det første bli inn-

det. Det synes å gå i retning av forhandlinger med Robbins om over-

vært ivaretatt

Tekst og foto:
Olav

bygging av en tredje Skagerrak-kabel
og kraftutveksling

va,

Botnedalsdammen
Det er vedtatt at Botnedalsdammen
ved Tokke-verkene skal utbedres, og
at det er Statkraft selv som skal utføre arbeidet. Det var grunnen til at
anleggsdivisjonen
med direktør Tor
Vinje i spissen, besøkte Tokke-verkene den 12. februar i år.
Det er tydelig

Ny kraftkabel
til Danmark
Statkraft har inngått avtale med det
danske
kraftselskapet
ELSAM
om

vil innebære

en investe-

ring på i underkant av én milliard
kroner, og gir positive stimulanser til
økt investeringsaktivitet
i Norge.
Den

opprinnelige

planen

var

at

kabelen skulle legges ut i 1992 og
settes i drift i april 1993. På grunn av
lengre tid for saksbehandling enn
planlagt, blir den nå trolig lagt ut tidlig på våren/somm
eren
1993, med
planlagt
idriftssettelse
i
oktober
samme år. Avtalen må godkjennes av

Stortinget, det bør kunne skje innen
sommerferien

i år. Parallelt

med den

parlamentariske
behandling
starter
arbeidet med å innhente tilbud til
produksjon av kabelen - med forbehold om Stortingets godkjennelse.
Ref.: Dankert

Freilem

(SI)
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Statkraft, og som på det nærmeste
satte bedriften under administrasjon.
I den forbindelse ble det gjennom
rtellet
Statstjenestemannska

to statsforetak etter egen lov, med egne
administrasjoner. Begge skal drives ut
fra markedsbasert kraftomsetning.
I forbindelse med forhandlingene

nedsatt

over hele landet som

arbeidsgrupper

skulle arbeide mot en omorganisering
av statsbedriftene
NSB, Televerket,

Fnef-rT

Postverket

og Statkraft. Aksjonen var

vellykket,

og

vi

fikk

mange

støtte-

erklæringer gjennom vedtak i de forskjellige politiske organer, der man
mente at disse bedriftene fortsatt måtGro sa
te forbli forvaltningsbedrifter,

D_e ansatte
slst l køen?
Statkraft,
drift,

som

står

ningen

for

det

er en forvaltningsbeover

30%

her i landet.

av

el-forsy-

Statkraft

eier

og har an85% av overføringsnettet
og import
av
svaret for all eksport
I alle år etter krigen har det
kraft.

vært enighet om at det meste av
i Norge skulle eies
kraftforsyningen
og drives av det offentlige, enten ved
kommunale eller ved interkommuRiktignok finnes det
nale selskaper.
noen få private selskaper i dette
bildet,

men disse er mest å regne som

unntak

som bekrefter

funnets

mål

har vært

regelen. Samå sikre

strøm-

forsyningen i alle deler av landet,
tnad
eller
uavhengig av utbyggingskos
hvor i landet man bor.

Disse mål er nå i ferd med å bli
forlatt med de konsekvenser dette vil
få for samfunnet.
Høyre og Fremhar programfestet
at de
skrittspartiet
vil privatisere
så mye som mulig av
statlig virksomhet.

Spark fra alle kanter

komitéer

som

stort

sett

har

bidratt til forvirring og usikkerhet om
bedriftens framtid. Vi som er ansatt i
bedriften, synes det er frustrerende at
nær sagt alle som har befatning med
her i landet, er meningsel-forsyning
hvordan
berettiget
når det gjelder

Statkraft skal drives, og bevisst eller
ubevisst, får vi stadig spark fra ulike
hold.

Vi ser ingen

regjering

på

ts
Konimuneforbunde

måtte gå av og vi fikk

lignende

interesse

for hvordan de store kommunale og
interkommunale
el-verk eller Samkjøingen for kraftverkene i Norge forvalter sine ressurser.

en ny

nde
av Arbeiderregjering
beståe
partiet. Men vi oppdaget imidlertid
snart at den nye olje- og energiminister,

Finn

Kristensen,

ikke

hadde

til

I stedet for å
det gjaldt
Statkraft.
stoppe de forberedelser
til omorgani-

sering som Reiten hadde satt i gang,
slik vi hadde forventet, gjør han tvert
i mot nye omfattende inngrep i Statkraft. Han nedsetter en prosjektgruppe som skal vurdere etableringen av
et nettselskap, der kornitémedlemmene til alt overmål blir forespeilet stilpet.
linger i det nye nettselska
I følge regelverket for staten foregår
ikke ansettelser på denne måten, og vi
går ut fra at olje- og energiminister

Finn

Kristensen

er oppmerksom på de de-

mokratiske

Spilleregler

som gjelder

i

arbeidslivet her tillands, og som fagbevegelsen i alle år har kjempet for.

rasering

V Det var den forrige

regjering

med olje-
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kraft-

det koster.

Mange gribber
Man tenker seg at det nye nettselskapet skal sette bort driftsansvaret og at
vedlikeholdet skal utføres på anbud.
Dette kan føre til at de som idag utdette

arbeidet,

blir

stående

i

uten

arbeid.
I kjølvannet av det som skjer, er
gribbene raskt ute. Mange mer eller
mindre seriøse selskaper innen el-fornå med utspill

for

å overta Statkrafts oppgaver.
Når det gjelder informasjonen

om

syningen

kommer

alt det som skjer, er de ansatte i Stat-

kraft henvist til medier som NRK P2,
Økonomisk rapport og Dagens Næringsliv
hvis de vil
de jobber
bedriften

avtalen

Vite noe om den
i. I følge hoved-

er bedriften

forpliktet

til

å

de ansatte om slike forhold

informere

før de får det servert i eteren. Jeg går
ut fra at manglende

informasjon

skyl-

des at departementet vil ha arbeidsro
uten innblanding fra de ansatte før saken er avgjort.
Ottar Iohansen
driftssentral

i AP

Det ble også i samme runde nedsatt
ité
som skulle vur
en statssekretærkom
Denne
dere de samme fire selskaper.
med at NSB,
komitéen har konkludert

Televerket og Postverket bør forbli
forvaltningsbedrifter, men at de må få
Statkraft deutvidet sine full makter.
rimot
bør etter komiteens
mening

og dårlig

Dyrt

om ansvaret

for drifts-

gjøres om til et statsforetak etter egen

Diskusjonene

lov av 1965. Dette til tross for at både
nskartellet
og Norsk
LO, Statstjenesteman

overvåkningen i det norske hovednettet har pågått med økende heftighet i de siste årene. Mange håper nå at
omorganiseringen av Statkaft og oppet
vil gi en
rettelsen av Nettselskap
definitiv avklaring på denne strid.
Samkjøringen ser driftskoordine-

forbund menElektriker- og Kraftstasjons
te noe annet da vi sto overfor en borgerlig regjering og vi alle trakk i lag

Arfor å berge forvaltningsmodellen.
endret
beiderpartiet
har tydeligvis
syn i denne saken etter at partiet fikk
De fleste av oss har
regjeringsansvar.
og vil
merket oss denne kuvendingen
ta konsekvensene
av den.

ringen

som en del av kraftomsetnin-

gen, og har bygd opp

et overvåk-

rat
på landsbasis- for å ivaningsappa
Eierne av
reta
systemdriftsansvaret.

bovednettet, hittil i hovedsak Statkraft, må imidlertid, uansett Samkjøringens
standen

av strømprisen?

og energiminister Eivind Reiten i spissen, som la an løpet for rasering av

eventuelle

Trondheim

Mot fordobling
Fortsatt

vil

leveranser til utlandet føre til en dramatisk økning i strømprisene. Prisen
på kraft er dobbelt så høy ute i Europa som her hjemme i Norge, og når
det er markedet som avgjør prisnivået, må vi nok alle være med å betale det

fører

hensikt å legge om Reiten-kursen når

Kuvending

Det er fem år siden den forrige omorganisering av Statkraft. Den gang var
Statkraft ett av fire direktorater i NVE.
n for delingen var ønsket
Begrunnelse
om å skille den statlige forvaltning
fra forretningsdriften.
Siden den gang er det nedsatt utallige

samme

landsmøte i høst, og hun fikk følge av
_ Gunnar Berge på NEKF’s landsmøte.
Lettelsen var stor da den borgerlige

om en EØS-avtale,

Oppretter

man

et

nettselskap,

vil

dette føre til en splittelse av Statkraft.
Statkraft og Nettselskapet er, tenkt som

engasjement,
i hovednettet

overvåke
tilslik at de kan

foreta de rette inngrep til enhver tid.
Driftssikkerheten

i hovednettet!

er eiers

ansvar,

også

å

A/S Statkraft. Hvis dette blir det offisielle navnet (og ikke Statkraftverkene AS, med Statkraft som kortform
slik som i dag), har jeg følgende bemerkninger:
AS plasseres bak navnet. AS er
bare

en opplysning

til

omverdenen

om hva slags type selskap man står
overfor (jmf. det engelske Ltd. og det
tyske

GmbH).

Av hensyn til edb-registre og lignende, registrerings-, søke- og lesemessig er det mest praktisk at AS
plasseres i etterkant. Ia, egentlig burde alle AS pålegges å registrere seg
slik i dag.
Plasserer

man AS i etterkant,

blir

det lettere å tilpasse navnet til eksisterende logo. Hvis da AS i det hele
tatt behøver å være med! Logoen bør
da være uendret!
Hvilken
Skråstreken
fjernes.
hensikt har skråstreken? Ett anslag
mer å skrive. I Norsk forkortningsordbok opereres det med to lovlige
former: AS og (A/S), hvor den i parentes frarådes brukt. Ellers ser man i
dag et utall varianter med AS plassert
både

foran

og bak,

og hvor

skråstrek,

etc.

små og store bokstaver
ukritisk.

punkter,
er brukt

En ting er hva man benytter i en
logo, hvor den kunstneriske frihet
(innen
annen

Hva skal
hete?
barnet

Regningen

for

denne

I en tid hvor det snakkes om å gjøre
bedriften

dublerte

Statkrafts driftsfunksjoner. Men Samkjøringens ansatte har sett interessanog
te oppgaver i driftsovervåkningen
bygd ut et apparat parallelt med (ikke
I»

som et supplement

til)

Statkraft.

Det-

om

til

et aksjeselskap,

Dag Øgle (ØII)

større
kraft har sett konsekvensen:
regninger og dårligere drift på grunn
av uklarhet i ansvarsforholdene.
Hva sier det «menige» Samkjøringsmedlem til at kontingenten i foreningen er blitt 100% for høy?

oppnås ved at man integrerer de tekniske primæroppgavene og de tekniske koordinerngsoppgavene knyttet til

Gjort

og snakkes

er gjort.

det hele tiden

t
Nå må nettselskape

«henges på» de personer som har ansvar for den primære nettovervåking,
det vil si de personer som gjør inngrep i nettet.

I Sør-Norge

at Østlandsverkene

kan

dene ligger.

Flertallet i Samkjøringens styre har
støttet

denne

utviklingen.

Bare Stat-

opptatt

drift,

medlemmer

av, bør uansett

Sam-

som

nok er mest
overlates

mest

gjennom

(DES)

betyr

dette

må ta koor-

ved at DØs overføres fra Statkraft til
Nettselskapet eller ved at Statkraft får
t,
fra Nettselskape
operatøroppdrag

om ` hvil-

kjøringens

Dettil kostnadsbevissthet.
oppfordrer
te innebærer
at driftskoordineringen

lig være

meninger

kontrollfase.
økonomiske

mulig til de enkelte aktører på børsen

dineringsoppgavene.

mange

driftens
Den

finne en form som skaper klarhet og

te må selvfølgelig bli dyrt. Det vil troken ende av skalaen 0-46 mi lioner
kroner pr. år de overflødige kostna-

praktisk skal skrives «offisielt» Her
bør Statkraft gå foran med sitt gode
eksempel og skrive navnet som foreslått. Dersom altså aksjeselskapsformen noen gang skulle bli aktuell.
Forslaget er gratis, og går til den eller de som skal bestemme dette.

om

skrives

foreligger nå. Den
kontrollfunksjonen
kroner pr. år,
viser at 46 millioner
eller 50 % av medlemskontingonten,
går med til dekning av Samkjøringens
Storparten av
driftskontrollfunksjoner.
etter min
disse kostnadene
kunne,
vært unngått
om Samkjømening,
var
ringens
koordineringsoppgaver
til
planlagt utført som et supplement

vår

visse grenser bør få råde, en
ting er hvordan
navnet mest

Om

i driftssammenheng

dette

være

skjer

et lavende

for kort-

marked

siktig og langsiktig kraftomsetning.
Ved å «frikoble» Samkjøringens (børsens) personell fra de tekniske driftsoppgaver,

får det bedre

muligheter

å betjene sine medlemmer

til

på den

vil,
drift.
Nettselskapet
økonomisk
være den
som nøytral part, allikevel
instans
som fastlegger de teknisk-

Økonomiske
nyttelsen

rammebetingelser

for ut-

av hovednettet.

like-

t er å få klare linjer i
gyldig. Poenge
den tekniske drift. Dette kan best

Svein Kroken
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Statkrafts
samfunnsansvar
På bakgrunn av innlegg i forrige nummer av Fossekallen

vil jeg komme med

enkelte faktiske opplysninger som kanskje oppklarer noe.
De tre forhold som jeg vil kommentere, er følgende: ansettelsesstopp,
bruk av pensjonister til å utføre arbeid i
Statkraft samt Statkrafts personalpolitikk.
Ansettelsesstopp. Som de fleste er
kjent med, har Statkraft

de siste årene

ført en svært restriktiv ansettelsespolitikk. Behovet for å tilpasse bemanningen til arbeidsoppgavene har
vært en tungtveiende grunn i forbindelse med dette.
Bruk av pensjonister i Statkraft.
Med bakgrunn i den nødvendige bemanningsreduksjonen som er foretatt,
har det

innenfor

enkelte

5‘

arbeidsom-

råder vært vanskelig å erstatte kompetansen som enkelte medarbeidere har
ervervet seg når de går av med pensjon.

I

enkelttilfeller

hvor

det

har

vært behov for å videreføre eller avslutte bestemte arbeidsoppgaver, er
tidligere medarbeidere blitt engasjert
på pensjonistvilkår.

Pensjonistvilkårene utgjør i dag kr.
61,70 pr. arbeidet time. På kort sikt er
dette en mulighet for å få avsluttet
eller videreført konkrete arbeidsoppgaver til tross for den nødvendige bemanningsreduksjonen.
Ved bruk av
pensjonister er det ikke nødvendig å
bruke av eksisterende

stillingshjemler.

Dette gjør at stillingsbudsjetter
blir belastet.
Alternativt

ville

bruk

ikke

av engasje-

ment være mer kostbart. Da måtte man
nemlig legge ordinære lønnssatser til

Faglig

forum

Iforrige nummer
av Fossekallen

stillte Kai Rune
Heggland spørsmålstegn

ved Stat-

krafts bruk av pensjonistengasjemen-

ter. Ellen Ribe svarer for Sta tkrafts

personalavdeling.
grunn.

Bruk

av engasjement

er over-

de

fås ved henvendelse

retningslinjer

som

staten

har

trukket opp. Innenfor disse rammer
har Statkraft søkt å utforme en per-

Faglig forum for kvinner ble etablert i
1988 og er et tilbud for kvinner ved

ment etter
tur. Det er opp til de møte\§fl`4.í'
ansvarlige om de henter foredrags-

Statkrafts
hovedkontor
og Østlandsverkene. Vedtektene sier blant
annet

holdere

mene større innsikt

i bedriftens

organi-

internt

fra etaten (det er også

tillatt å holde innlegg se1v!), eller om
de søker til andre kilder. Møtene holdes første tirsdag i måneden.
Forumet teller i dag 32 medlemmer og ønsker seg flere. Opplysninger
kan fås hos sekretariatet
land, OPA.

ved Eva Ny-

sasjon og virkemåte. Videre skal forumet ta opp forhold rundt kvinners situasjon og muligheter generelt i arbeidslivet. F oreragsholdere kan være interne

I det siste året har vi ofte trukket
på ressurser fra etaten til å belyse ulike sider og konsekvenser av omorganiseringen. På siste møte som ble

eller hen tes utenfra.
Forumet er basert på såkalt forpliktende medlemsskap,
og at medlem-

holdt

mene er ansvarlige for møtearrange-

hvilken
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Det
har

kjennskap og tilgang til denne. Statkrafts personalpolitikk
kan i alle fall

for kvinner

.følgende om målsetting og arbeidsmåte: Målsettingen for forumet er å bidra til faglig og personlig utvikling av
medlemmene. Gjennom foredrag om
tvenfaglige tema søker en å gi medlem-

sonalpolitikk
til beste for bedriften.
forutsettes
at alle medarbeidere

latt til den enkelte divisjon og stab.
Statkrafts personalpolitikk. Statkrafts
personalpolitikk er en videreføring av

den 5. mars i år, hadde

nisasjonen
vinkel.

vi orga-

som tema fra en annen

Spørsmålet

betydning

som var oppe, var

det har hvorvidt

til OP.

Ellen Ribe, OPA

du er mann eller kvinne i en organisasjon. Sissel Hagedorn fra Statkonsult belyste temaet ut fra forskningsresultater

fra USA og Norge.

I Norge er det sosiologene Elin
Kvande og Bente Rasmussen som har
studert kvinnelige sivilingeniører og
deres karriéreveger. De konkluderer
med

at både kjønn

og sosial

bakgrunn har betydning
mulighetene

klasse-

for karriére-

i organisasjoner

i Norge

i dag. De har videre funnet at organisasjonens

struktur

(hierarkisk

eller

prosjekt) har vel så stor betydning
som konkrete likestillingstiltak.
For-.å spre informasjon om forumets virke, vil vi i kommende nummer av Fossekallen kort orientere om
tema og foredragsholder.
Ellen

Ribe

\\

TI

Mot sikrere
vassdrag
Eiere

av anlegg i vassdrag

er ansvar-

lige for sikringstiltak både i forbindelse med drift og vedlikehold av anleggene, og for forhold som kan berøre 3.dje person. Til dels blir det fokusert på dette

gjennom

offentlige

på-

legg, men i hovedsak vurderes forholdene ut fra eiernes generelle ansvarsplikt. I praksis kan derfor tiltak og
varslingsformer

utformes

vidt

forskjel-

lig fra anlegg til anlegg og fra vassdrag
til vassdrag.
Med bakgrunn i en tragisk ulykke
nedsatte NVE sammen med Vassdragsregulantenes Forening høsten 1989 et
utvalg — «sikrings-utvalget» ——som
skulle vurdere sikring mot fare for
utenforstående ved anlegg i vassdrag
og fremme forslag til tiltak som kunne redusere
Utvalgets

eller fjerne slike farer.
arbeid foreligger
nå fer-

dig trykket. Det er blitt et dokument
på 80 sider der man har tatt for seg
sikringsspørsmål
knyttet
både til
nyere og tidligere utbygde Vassdragsanlegg og til terrenginngrep som forskjæringer, kanaler, steinbrudd, massetak, massetipper og lignende.
Utvalget har gjort et grundig arbeid
på de feltene det
Gjennom rapporten

har gått inn på.
får man en detal-

jert oppsummering av forhold som
direkte og indirekte har sikkerhetsmessige aspekter ved de enkelte anlegg.

N

minntst

denne gang, Kjell M.

Sørensen, hører til på Mår. Til tross
for denne tilhørighet
til Driffen, synes
vi nok at hans historie bar et umis-

kjennelig preg av Anlegg, og da vi fikk

l

se hans

«rulleblad»,

befalinger

som fremmes,

ikke

utgjør

noe revolusjonerende nytt. De er snarere en systematisering av vel kjente
tiltak.
Derimot introduserer utvalget en
ny skiltstandard som på en enkel og
symbolsk måte klargjør farlige forhold ved anlegg i vassdrag. Det ville
være et stort fremskritt i arbeidet med
å sikre publikum relevante opplys-

skjønte

vi

jo

hvorfor. Riktignok har Sørensen vært
ved Mår siden 1978, men i sin ungdoms vår var han anleggsbus av edleste sort.
Nå skal ikke vi i redaksjonen påstå at
det problemet
som blir behandlet
i
denne historien, er forbeholdt anleggssiden i Statkraft. Men det er nå noe

med måten det blir sagt på, da.

ninger

bør snarest

tid, samme

seg rapporten

Thorleif

til

Samme

skaffe

fra

02 95 92 57.

spalten.

han

i vassdrag,

«sikrings-utvalget» 1990. Den fås ved
henvendelse til Lisbeth Bakken, tlf.

vikende

Det gjenstår å se hvordan

om faremomenter

hvis aktørene dro nytte av de nye
skiltforslagene.
Skiltene eliminerer
for eksempel språkproblemer.
Alle som har ansvar for anlegg i og
omkring vassdrag, det være seg regulanter eller kommunale myndigheter,

Sørensen har utpekt Oddbjørn Skjævesland som sin etterfølger i denne
vil uttrykke seg, men i og med at han
er knyttet til anleggssenteret på Hokksund, kan vi vel se frem til mer i samme stil.
Vår umiddelbare
kommentar
til
Sørensens bidrag må bli: Morgenstund har gull i munn!

met

Vår bidragsyter

Når det gjelder forslag til sikringstiltak, sier utvalget selv at de an-

Kalle

var naturlig
i sine

svar,

sist innrømme

Hoff

[DDV)

nok noe unn-

men

måtte

at han

likevel

hadde

di-

verse problemer med avføringen. Problemene besto av at han hadde avføring hver morgen kl 0600.Helsesøstra
mente at det i alle fall var fint at det
var regelmessig, men på sitt noe brautende «rallarspråk» forkynte Kalle at
han aldri våknet før kl 0700.

sted

Det var Kalle som skulle til årlig rutinesjekk, og slik som systemet var så .
kom han først inn til helsesøstra som
tok diverse prøver, personalia o.l.
Deretter skulle han inn til legen for

Kjell M. Sørensen
(48) eri dag byggeleder ved Mår
Kraftverk.
Til Mår
kom han i 1978,

nærmere

han hatt sitt virke
helt siden 1960.
I Ian startet som
flisgu tt på Fjern-

gransking.

Men

denne

da-

gen hadde det seg slik at legen var
noe opptatt så Kalle ble sittende inne
hos helsesøstra og vente på tur. Nå
var det også slik at denne helsesøstra
var av den noe «nysgjerrige»

sorten,

og derfor begynte hun å utspørre Kalle om hans helsetilstand.

men i Statkraft har

ledningsavdelingen, og har arbeidet
ved anlegg både i

Nord-Norge og på
Vestlandet.
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Rolf R.Johnsefl og Jør genSøre ns en
eeretav l <onge n:

g ut t er de
, t vi l
g aml e No r g e ha !

Sl i ke

3.;

Mange ve nner og
ingen fie nder. Det
har dei Statkraft

bådejørge n
Sørensen og Rolf
R. l ohnsen, som nå
er gått over i pensjonis tenesrekker .

Før de sluttet, ble
de behøri gaktet og
æret begg e to. Foto:

PerAndersRosenkvist/Sa
24

mfoto.
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Langtidsplan legging
For Jørgen Sørensen

ble det søkt om

fortjens tmedalje

Kong ens
Bakgrunnen

«Jørgen

sølv.
tilsatt

ble

Sørensen

I i NVE. Etter

som ingeniør

22.02.50

i

for dette var:

en kort tid ved Elektrísitet sdirektoratet ble han knyttet til kraftutby ggingen. Her arbeidet han so m avde-

Mette

Ved

lingsingen iør,

Kjeldsberg

over i
Rolf R. Johns en
rekker.
Da
pensjon istenes
alSørensen
hadde Jørgen
i tr e
Ierede vært pens jonist

fra

men bortsett

denne
lil le tidsforsk jellen
er det ikke rar t som skil ler
i Statkraft.
deres kar riére
Begg e har hatt sin ari Statskraftver beidsdag

kene siden

1 950 , og gjen-

år har de
nom 40 sam fulle
ad. Da de gikk av
fulgtes
pensjon ,

med

var

de

begge

til admin istrerende
knyttet
stab som assistedirektørs
rende direktører.

direktør

prosjekte-

husholdning fo r så å bli ko ntorleder
ved Organis asjonskontor et. Fra Stathar
kr aft ble omor ganisert 01. 01. 86
han

vær t

vis ste

nok hva han gjorde da han knyttet Joh nsen og Søren sen så nært til
i
seg da bedrift en ble omor ganisert

1886. De hadde fulg t Statkraft gj en-

knyttet

til

adm.

direktør s

stab som koo rdinator for system-,
langtids- , termin- og ressursplanle gging med status assisterende direktør.
Jørgen Søren sen har mang eårig erfaring fra sin vi rksomhet og behersker
fl ere tekniske

vårt områ-

fagfelt innen

de. Dett e er kommet godt til nytte i
den nåværende koordinators tilling.
Som leder for Orga nisasjonskon toret har han også tilegnet seg solid
kunnska p innen org anisasjonssek toen sentral

ren. Han var av den grunn

person
arbeidet

i

det
so m

langtidsplan leggingsforegikk

i

Statskraft-

verke ne i midten av 1970-årene.
Jørgen Søren sen har i de si ste årene
bygget opp et EDB-basert pro gram for
risikoan alyse til bruk i bedriften. Systemet er publi sert i en rap port for
World

dm inistrerende

med

Han arbeidet så noring av kraftverk.
en år ved Salgsavdeing en med vann -

en 1 . mars i år gikk

måned er,

ved

senere overingeniør

Bygningsavdeli ngen

Energi

Conf erence

i

1989 .

ringsanle gg, og fra 198 8har han i ti lleg g vært Stabs sjefved admin istrerende dire ktørs stab.
i StatskraftJohnsens
arb eidsdag
verken e har sålede s gjennom meste-

parten av hans 40-årige virk e vært som
saksbehandler og øverste ansv arlige leder av pl anlegging

av sta -

og bygging

ten s kraftoverfø ringsanlegg. Perioden
har vært preget av den meget intens e
inn sats knyttet til utbygging av norsk
indust ri etter krigen og oppbyggin g av

det omfa ttende kraftled ningsnett so m
et utbygget

med sik-

indu strisamfunn

ker elektr isitetsleverans ekrever.
for KraftledTypisk
utbygg ingstakt
under Johnsens ledeningsavde lingen

lse har vært ca. 200 km kraftledning
pr. år på de høyeste spenningsnivåer.
Periodens store krav til utbygg ingstempo har fordret oppbygging av anleggs-

administrasj oner med en bemanning
i perioden på 600—700 ledningsarbeidere

og med

en sentral

stab

av

planlegge re og anleggs ledelse i Oslo.
End ringer i sam funnets krav og
ramm ebetingelser på miljøsiden har
fordret fleksibilitet og evne til å ti lpasse arbeidsfo rm og ressur sinnsats.
Kraftl edningsavdeli ngen har under
Johnsens ledels e lagt opp et mønster
fo r arbeidet som har dannet skole for
resten av elfors yningen når det gjelder konsek vensutredning er, høring

og medv irkning fra partene i prose ssen. Dett e har sterkt medvirket til at
utbygging ene

har kunn et

gjennomfø-

Han har vaer t medlem av represenres uten store konflikte r.
tantskapet for Sira-Kvina si den 1976
av en
Johnsen har vært medlem
og er rep resentantska pets ordfører for
og utvalg kn yttet til
komiteer
rekke
iode»
kommunevalgper
in neværende
Statkraftsvirkso mhet, både nasjonalt
og internasjonal t»

nom tykt og tynt de siste 40 år, og de

had de_selv aktivt deltatt i utfo rmingen av bedriften

slik

vi kjenner

den i

dag. Hver for seg og samm en representert e de et vell av innsikt og erfa-

Utbyggi ng av kraflled ningsnettet
For Rolf. R Johnsen ble det endatil søkt
i gull, og
om Kongens for tjenstmedalje

Vil dele æren med mange

begrunnelse n for dette var :

Både Johnsen og Sørensen fikk sine
velfor tjente utmerk elser. Selv var de
fem års inns ats i bedrifte ns
års perio de vært knytt et til utbyggin en im idlertid
ved overrekkelse n nøye
toppledels e var imidlerti d både John- av norsk elektri sitetsforsyning . Han ble med å peke på at dette var en på25. 09. 50som anleggsingeniø r
sen og Sørensen kommet til sk jels år tilsatt
sk jønnelse som de ville dele med
og alder, som det heter. Det var på ti- ved overføringsan leggene for Au ra og mange. For til tross for sine respektde å rydde pu lten. Men Statkrafts le- Røssåga .Fra 1954 var han knyttet til
inngyten de «rulleblad », er de begg e
delse ville ikke at disse gromgutt ene Statskraftverke nes Bygning savdeling, svært ko llegialt innsti lt.
skulle gå tomh ent fra borde , så de an- fra 195 8 ved avdeli ngens Fjernle dDet er vel nettop p kombinasj onen
mod et Kongen om å ære dem som æ- ningskontor . Her overtok han ledelsen
av innsik t, erfaring, autoritet og dan l 1960.
res burde.
Og ikke uvent et gjorde
nelse som skal gjø re det tøft å fylle
På grunn av det meget om fattende
Avskjedshøy tideligdet.
Kon gen
plassene ett er Johnsen og Sørensen.
hetene både for jør gen Sørensen og utbyggingsarbe idet som pågikk, ble
En ting so m de to vete ranene også
m
Rolf R. John sen, ble der for preget kraftledn ingsaktivitete neorganisert so
hadde
felles, var et bemerkelsesve rog den
egen fagavdeli ng i 1975, og Johnsen
båd e av den høytidelighet
for det herværend e
dig
engasjement
ledet denne avdeling en som fags jef
respekt de beg ge har krav på.
llen. I Fosseka lrgan
Fosseka
bedriftso
ing
i
1986.
dets
reorganiser
gen
om
en
til
em
til
Statkraf
fr
Når man søker Kon
lønne dem for
aksjon
vil
vi
lens
red
Ett er anmodning fungerte han som
ling av for tjenstmedalje n, må det gis
til gamle trakå
ta
dem
med
det
ved
fra 01. 09. 84til
en begrunnels e, og for å gi våre lesere kraftverksd irektør
skal
de
få ønske seg
Hver
for
seg
ter.
04.
85.
15.
i den virks omhet
et lite innblikk
Fra reorganiseringe n har han vært et reisemål, og i reportasj eform vil vi
Sørens en og Johnsen har vært med på
presentere disse slik vet eranene ser
gjennom årene , skal vi gjen gi noe av assisterende dir ektør i stab med ansvar
dem. På gjensyn, altså !
føingen
av
over
jektkoordiner
for
pros
>.
disse <<begrunnelser>

ring.
Etter

«Rolf R. Johnsen har gjennom

en

40-
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Prosjektleder

Kåre Schjetne redegjør

for frem driften

i prosjektet

Statkraft

92.

Blir det EF som avgjør?
Et spørsmål

som

organiseringen

av

kan

få avgjørende

Norges

betydning

energiforsyning,

er

for
hvor-

dan EF’s energipolitikk
vil utvikle seg de nærmeste
årene. I særlig grad bør endringen
i Statkrafts organi-

sasjon tilpasses avklaringen
faktiske
land.
Den

endringer

som finner

eksisterende

samling

krafttransport
nerende

av EF’s krav, og av de
sted i de enkelte
av

EF-

kraftproduksjon

og

i ett selskap, finner vi igjen i de domi-

EF-land.

Kun England

har i sin bestrebelse

ringsanlegg samlet, og i høy grad valg av organisatorisk løsning for eksport og import av kraft.
Det er klart at det er Statkraft som i hovedsak er
bruker av sentralnettet. Alle de øvrige aktører i det
norske markedet har sin krafteksport knyttet til regional-/lokalnettet i tillegg til en marginal bruk av sentralnettet. Det kan da synes dristig å flytte statens del
av sentralnettet over til et monopolselskap. La heller
et nettforetak konsentrere seg om det som er viktig
for at det innenlandske kraftmarkedet skal fungere:
nemlig å sørge for lik adgang for alle til nettet, fastsette tariffer og bestemme godtgjørelse for drift- og
vedlikehold til alle netteierne. Da først vil nettforetaket kunne opptre nøytralt og behøver ikke bli
beskyldt for å velte monopolselskapets driftskostnader over på brukerne. Statkraft vil likevel som stor
markedsaktør

ha det største

til

å holde

ytterligere

etterspurt

og øke i verdi.

være i myndighetenes
strekning

å sikre

fortsatt

Det vil

da også

interesse i størst mulig
kontroll

over

ut-

disse ressur-

på å skape et kraftmarked gjennom en oppdeling av
det statlige kraftmonopol i tre selskaper, også etablert

ser. Det vil da være en klar fordel å kunne overdra

et nettselskap.
Dette er imidlertid
a-typisk, de fleste
land konsoliderer
selskapene for å kunne møte fremtidig konkurranse.
Det er følgelig all grunn til å stille spørsmål om
Norge bør foreta omfattende
organisatoriske
endring-

En organisatorisk løsning som skissert
ovenfor vil være et bedre utgangspunkt
for norske interesser i forhold til EF.
Dersom det senere skulle bli
påkrevet,kan
man eventuelt

er i forkant av EF-avklaringen.

foreta de nødvendige

Vi bør kanskje heller

avvente det som skjer organisatorisk
i de øvrige land.
Sikkert er det at om vi velger løsninger som viser seg
ikke å være til Norges fordel, så er det vanskelig
å
reversere prosessen siden. Dette gjelder både spørsmålet om å holde statens produksjonsog overfø-

C

disse anleggene

til Statkraft.

justeringer.
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incitament

nettkostnadene lave.
Med den miljøpolitiske utvikling vi nå ser konturene av, vil norsk vannkraft i de nærmeste år bli
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