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Lys og varme
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og godt

miljø
Berit Kvæven

er president

i Norske

Sivilin-

geniørers Forening (NIF). Hun arbeider

Fra å være skjellsord i natur- og miljøvernkretser, er vannkraft og Vannkraftutbygging
i dag blitt akseptert
som en hensiktsmessig energikilde
blant de fleste miljøbevisste borgere
av kongeriket. Vårt hvite gull gir oss
renere lys og varme enn alternativene
- og bedre miljø for oss alle.
Hvordan er så miljøet blant teknologene i Statkraft og NVE? Norske
Sivilingeniørers

Forening

(NIF)

flertall mener at ledelsen bør skaffe
seg bedre oversikt
over kompetan-

sine

1 500

medlemmer
Statens

om nyansatte.

*

Et flertall mener at etatenes målsettinger og resultatoppfølging
ikke er
god nok.

*

De fleste mener at det er lite samsvar mellom de krav jobben stiller
og den lønn som tilbys. Et meget

nivået i forhold til å ta i bruk ny tek-

gjen-

stort flertall av NIF's medlemmer
mener at akademikere i staten på
langt nær tjener nok vurdert mot

i Statkraft,

Vegvesen,

NVE,

NSB og Luftfartsverket.
Undersøkelsen avdekket en rekke fellesholdninger.

andre

for å stå styrket til økt konkurranse
med private. Privatisering av deler
av virksomheten møtes med liten
entusiasme

* Et flertall
duktivitet
planlegging

i etatene.

mener at etatenes prokan økes ved bedre
og prioritering.

grupper

statsansatte.

oppfatninger

teknologene

er så særegne for

i Statkraft og NVE? Un-

dersøkelsen
viser at i følge NlF-medlemmene
kan både NVE og Statkraft

ver. Kun en fjerdedel
mener
tid at dagens organisasjon

imidlerfungerer

godt. Mange peker på at bedre planog Omfordeling

av oppgaver

vil skape langt bedre effektivitet.
serte

for

sine

oppgaver,

W Statkraft

men

et

peker også på at ledelsen bør etablere
bedre introduksjonsordninger
for nyansatte, og skaffe seg bedre oversikt
over kompetansen
hver enkelt besit-

en

tredjedel

Kun

av NIF-medlemmene

Statkraft og NVE mener at kunnskaps-

Kunnskap og kompetanse blir de to
viktigste nøkkelordene i morgendagens samfunn. NIF arbeider for å styrke det norske

konkurrere med private firmaer når
det gjelder effektiv utførelse av oppga-

legging

* Teknologene føler seg vel kvalifi-

nologi er bra. Mange mener også at
Statkraft og NVE bør bli flinkere
til å
ta i bruk nye arbeidsmetoder.
Man

ter.

Hvilke

* Et flertall ønsker omorganiseringer

i
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kunnskaps-

og kompet-

ansenivået - og for at samfunnet setter høyere pris på utdanning, kunnskap og koinpetanse enn hva tilfellet
er i dag. NIF mener at det skal lønne
seg å ta en utdanning.
Vi kan ikke gi
opp kampen for å få beslutningst
akerne til å forstå at å investere i kunnskap og kompetanse
er lønnsomt
for
et lite land som Norge!

Fossekallen eies og finansieres av Statskraftverkene. Ut ivelsen av tids-skriftet foreståes av administreren e direktør Gunnar Vatten. Synspunkter
i artikler og innlegg står for forfatterens
egen regning,
og representerer
ikke nødvendigvis
etatens syn.

2

til

Statens Forurens-

sen som finnes, og ta bedre hånd

nomførte i fjor en undersøkelse blant
Televerket,

daglig som seksjonssjefi
ningstilsyn.

Omslagsbilde:

Statkraft

hor

srimrneri med andre satset på
fotballgruppen
til Fana Idrettslag riår' det ffelder lanseringen
av vårt birds, 'a om ren energi.
Foto: Ole Erik ”l0l<eide.

I godt

selskap

Det er i disse dager 37 år siden Fossekallen så dagens lys. At bladet nar nådd
en viss alder, er vel i seg selv ingen prestasjon. l\/len ser vi på hvilken form
«gamlingen» er i, er det likevel grunn til å glede seg.
Årene som er gått, nar heldigvis satt sitt preg. De første famlende utgivelsene i I954 og I955 må vi se på som ren pionervirksomnet, og i mange år
vaklet nok bladet i forsøket på å finne sin form et sted mellom Teknisk Presse og
l\/lenignetsbladet. Når Fossekallen i dag blir vurdert som et seriøst fagblad, er
det et resultat av god, gammeldags korpsånd og et sjeldent engasjement
gjennom mange år i Statskraftverkene.
Hva det koster av anstrengeler for å stable et fagblad på beina, vet bare de
som steller med dette til daglig.

De vet at skal man lykkes med et slikt prosjekt,

må alle gode krefter forenes. At Statkraft nar lykkes i sine bestrebelser med Fos~
sekallen, er vårt nye medlemskap i Den Norske Fagpresses Forening en bekreftelse på.
s, m.

Fagpressens

medlemsmerke

(nederst

på denne

side) vitner

om det gode

navn og rykte Fossekallen etter nvert nar fått, også utenfor Statkraft. Den Non
ske Fagpresses Forening står for en seriøs og moderne kunnskapspresse, og for
å bli akseptert i dette gode selskap, må bladet stå frem som en effektiv og profesjonell budskapsbaerer. Dette kan Statkraft, både ledelse, de ansatte og andre

fossekallen
7/91
Postadresse:
Fossekallen

bidragsytere,

godt

vaere litt stolte av

Det var et enstemmig styre i Fagpressen som innvilget Fossekallen medlemsskap. At bladet dermed burde tilfredsstille kravene til et godt fagblad, betyr ikke
at det ikke kan bli bedre. Det kan det Dg det vil det ganske sikkert bli, nvis det
altså overlever organisasjonstumultene. Enda en gang.

ii/: atiejuflis

Postboks 5124 Maj
0302 Oslo

3

Besøksadresse:
Slemdalsvn.
Telefon:
(02) 95 99 99
Telefax:
(02) 95 99 96
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900

Første dødsulykke
på Svartisen
Fraktbat navarerte ved anleggskaia i l<ilvik
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Kåre Heskestad
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Tekst

og foto:

Håvard

Willassen

Femti
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måneder

etter

at

kom i gang,
utb yggingen
utsatt
ble Svartisen-anleggene
for sin første dødsulykke.
fredag
30.
Sent på kvelden,
var tragedien
et fakaugust,
fraktum. Den NIS-registrerte

tebåten

«Langenuen»

på

rundt mens
I 200 tonn tippet
den lastet om bord deler av
fullprof ilboremaskinen
Felle» ved anleggs«Madam

kaia i Kilvik.

Sju av de åtte

berget
seg.
som var ombord
Men den 35 år gamle polske
Roman Wiosek
maskin isten
i havaristen,
var inn estengt
livet. Sjømanog han mistet
14 dager
nen bl e først funnet
senere.

en demonterte 500 tonn store
TBM-maskinen
«Madam Felle»
skulle fraktes fra Svartisen til Stavanger-kantene for lagring. Normalt er
det en jobb for ett av Statkrafts egne
fartøyer, ro-roskipet Elektron. Dette
oppdraget ble imidlertid satt bort til

oppdrag for Statkraft. -Vi ønsket å
gjøre en skikkelig god jobb med tanke
på senere oppdrag. Derfor ville jeg

spesialskipet

ikke se at det var gjort feil fra skipets
side som kunne forårsake ulykken.
Fartøyet har tidligere hatt mange stør-

<<Langenuen>>, som

er

hjemmehørende i Austrheim. Skipet
eies av rederiet Myklebusthaug/Christiansen,

og det

har

norsk/polsk

beset-

ning.

-Vi vurderte det slik at Elektron ble
et for kostbart

fartøy

å bruke

til

dette

oppdraget. Elektron har baugport som
en

ferje,

og

skulle

vi

bruke

henne,

måtte vi ha leid inn storkran fra Bergen for å få om bord de brede Madam

Felle-delene. Langenuen er utstyrt
med spesialkran, og etter tillatelse fra
sjøfartsmyndighetene, ble det inngått
kontrakt med det NIS-registrerte skipet, forteller
anleggsleder Arnold
Ulvik.
Lastingen
første kolli,

laste

ombord

« ladain

Felle»,

og ble

liggende 90 Grader på styrbord side. Politi,
leger 00 dykkere lette forgjeves etter den
savnedoe sjømannen
utover kvelden og natten.

enn dette, understreket

l sjøforklaringen kom det fram oppsiktsvekkende
opplysninger
som tyder
på feilinformasjon
eller misforståelser
omkring dybden ved kai i Kilvik ved
fjære sjø. Skipperen framholdt
at man

to ganger fikk opplyst at dybden var 6,5
meter. Kontrollrnålinger etter ulykken
viser

imidlertid

at dybden

dager etter

rett kjøl ve anleggskaia i Kilvik.

er 3,1

i realiteten

tok bunnen

da første kolli

var på plass, mistet stabiliteten og k'an90 grader da det tunge andre-

største delen på 120 tonn ved hjelp av
trimtankene
og lastebommene,
at
båten plutselig
kantret mot styrbord.

på kaitegningen,
sier anleggsleder
Arnold Ulvik.
Det ble slått full
katastrofealarm
etter ulykken.
og et stort apparat med

meg. Vi

var sju mann

som

Men

Roman

Wiosek

som

Langenuens

reder,

Mikal

Mykle-

busthaug, var selv med på turen nordover og om bord i skipet på sitt første

dette i dag. Men fra Statkrafts

båter, redningshelikopter,

side er

lege, politi,

brannvesen
og dykkere
var i aksjon
utover kvelden og natta. Bergingsbåter

utstyrt med spesialkran har senere fått
havaristen på rett kjøl og bragt samtlige deler

fra Madam

Felle

om bord

i

Elektron. Som igjen fraktet hele TBMmaskinen
til sin lagerplass
i Rogaland. De samlede kostnader forbundet
med ulykken er ikke lagt på bordet.

il

ulykken ble havaristen bra t på

bare

meter. Teorier går derfor ut på at skipet

“í
E!

Fjorten

re-

det klinkende klart at vi holdt oss til og
viderebragte den dybde som er oppgitt

oppholdt seg nede i skipet, var fortapt, sa skipper Svein Kristoffersen
under sjøforklaringen i Salten herredsrett i Bodø.
skulle

re oppdrag
deren.

i Statkraft,
sa rederen i
Han kunne
overhodet

hodet, ble plassert i lasterommet. Det
var da man skulle heise om bord den

jeg i land.

da den

med karene
herredsretten.

tret rundt

klarte å redde oss unna. Selv svømte

å sekunder

gikk

for seg, og for å bli kjent

løftet startet. ~Vi vil ikke spekulere i

me mot

kantret

ordentlig

gikk oppskriftsmessig
da
det 60 tonn store kutter-

-Det skjedde i løpet av sekunder.
Plutselig så jeg bare svarte havet kom-

«Langenuen»

være med for å se til at lastingen

Demokratitonoet
s t øt t perr‘I o s j
Tsjekkoslovakia og Polen:

Ved

Ingvald

e k t i er
Ungarn,

S. Haga
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tatkraft
er for
tiden
deltaker

prosjekter

i det

i to

tidli-

gere Øst-Europa.

Ett i

Ungarn
og ett i Tsjekkoslovakia.
Begge
prosjektene
er finansiert

via

Utenriksde-

partementets

såkalte

Demokratifond.
Dessuten
er de første
kontakter
med Polen
etablert.

3:

-Støtten fra Demokratifondet
gir ikke grunnla
landene, men vi ser å dette som en mulig

for noe stort engasement
i de to
et til å etablere en {ante kontakt.

Dette håper vi kan le e til fortsatt engasjement, uttaler plandire tør Irégvald S.
Haga. Foto: Svein Erik Dahl/ amfoto.

llerede i februar 1991 ble det eta-

vende, og vil blant annet egne seg for

blert

distribuert
el-/varmoproduksjon
Dette er en anvendelse som har betydelig
interesse i mange land.
Statkraft
har fulgt dette prosjektet

en kontakt

med Ungarn

via

Kværner Hydro Power, som i lang tid
hadde vært engasjert i vurderinger av
et pumpekraftverk
der. Kværner tok
kontakt med Norconsult International
og Statkraft

for

et felles

møte

med

ungarske myndigheter og det ungarske
kraftselskapet.
I møtet med kraftselskapet ble det
identifisert

flere

oppgaver

hvor

de

norske selskapene kunne bidra med
støtte. Det ble samtidig undertegnet et
Memorandum of Understanding.
Med dette som støtte, søkte de norske partene om midler fra Utenriksdepartementets
Demokratifond,
og fikk i
juli innvilget
et beløp på cirka 2,2

millioner kroner. Partene har planlagt
et nytt møte i september/oktober for å
detaljere

arbeidsprogram

og framdrift.

For Statkrafts del forutsettes arbeidet i
hovedsak å omfatte systemvurderinger for innpasning av ulike krafttyper i
produksjonssystemet.
I Tjekkoslovakia har Mowill Turbinmotor allerede etablert et samarbeid med konsernet AERO om videreutvikling av en ny type små gassturbiner. Turbinkonseptet virker svært lo-

litt fra sidelinjen,

blant annet via del-

takelse

(Statlig

i SPUNG

program

for

utnyttelse av norsk gass). Men når det
gjelder spørsmål om systemmessig
innpasning
av slike enheter i det
tsjekkiske produksjonssystemet, ble vi
igjen trukket mer konkret med. Til
dette og til videreutviklingen
av det
industrielle
koslovakia,

samarbeidet
med Tsjekhar Utenriksdepartementet

bevilget et beløp på 600 000 kroner.
Som et resultat av et møte i Praha i
midten av september, har visestatsministeren i den tsjekkiske republikken,
hans rådgiver og miljøvernministeren
s<nx
bedt om å få besøke Statkraft i Oslo.
Dette besøket vil finne sted i slutten
av oktober.
Selvfølgelig gir ingen av de beløpene jeg

har

nevnt,

grunnlag

for

noe

omfattende engasjement i de to landene. Vi ser imidlertid

på dette som en

mulighet til å etablere et første samarbeid. Dette håper vi kan lede til fortsatt engasjement.

-‘

Vi har også hatt våre første kontakter med Polen, hvor vi har undertegKværner

Hydro

Power

er en av partene

i en

norsk samarbeidsgruppe som nå har tatt
Ée lføErste skri]t\t[1' retningtav

s - uro a.

orconsu

gjgctilfjejrrtient i

o

a ra

er

o så me , og initiativet
b ir støttet av
tenriksdepartemen
tets Dem okra ti fond .
Foto: Per Anders Hosenkvist/Samfoto.

net en rammeavtale
om vurdering
vannkraft
i de sør-vestlige
delene

av
av

landet. Også her kommer vi til å søke
om midler fra Demokratifondet, og vi
forutsetter et nært samarbeid med
Norpower.
FOSSEKALLEN
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Sigbjørn Johnsensjubel—Iek}
<asje

i Glormjord:

Dçt blir _dam
pa Svartlsenl
Tekst

og foto:

Håvard

Willassen
Glede P å . SVart1'sen:S{/‘ra
.
_venstre]
lokalpolitiker
Inga
leipnes,
finansminister
Sigbjørn johnsen,
leder i Arbeidsmandsklubben
Karl Martin Olsen og anleggsleder Arnold
Ulvik.
~

V

ä
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Godt arbeid gir resultater.
Slike lykkestunder kommer godt med i hverdagen for onIeggsfolkene
i nord.

Lekkasjer
av den vanjnjlige
sorten er en uting man må
leve med fra tid til annen i
Statkraft.
Derimot
er en budsjett-lekkasje
av den hyggelige

sorten,

fra

selv este

finans-

ministeren
person lig,
et kjærkommet
innslag
i en anleggsarbeiders
hverdag!
-Dette
er jo egentlig
Finn
Kristensens
fagom råde.
Men
Regjeringen
er som kjent et
lag-team,
og side n det er jeg
som representerer
Regjeringen her i dag, kan jeg bekrefte
at det blir damutb ygging
fra
1992,

slik

Glomfjord

at trinn

komme r

II i Stor-

i gang.

plass. Men i praksis er det duket for
mer vannkr aftutbygging og et prosjekt
til vel én milliard

Trinn
med

kroner

over flere år.

II i Stor-Glomfjord

Storti ngets

er i tråd

konsesjonsbehand-

ling fra 1987. Men denne fasen av
utbyggingen

ble som kjent

senere lagt

på is som følge av landets økonomi og
energisituasj on. Første byggetrinn
snart inn i sitt siste år, og trinn
på mange måter et være eller

går
II er
ikke

være for fortsatt norsk vannkraftekspertise gen erelt og flere hundre årsverk ved Svartisen spesielt.
Tall som anleggsleder Arnold Ulvik

presenterte finansministeren
at damprosj ektet
vann/I-Iolmvan n]

Storglom-

er kostnadsberegnet

til cirka én milliard
kommer

for, viser

(regulering

eventuelt

kroner. I tillegg
aggregat

II,

som

ter Sigbjørn Iohnse n nylig møtte lo-

med alle in stallasjoner vil beløpe seg
til nærmer e 300 millioner kroner. -I
dag er aktiv iteten på topp hva syssel-

alpolitikere, fagforeni ngsledere og Statkrafts anleggsledclse
ved Svartisen.

setting ang år, med 550 arbeidere.
I
stedet for ledighet
og trygd, er bror-

Og det var en svært populær statsråd

parten av disse nå sikret arbeid i Stor-

som umiddelbart

Glomfjord

Je,

slik

hørtes

det

ut da finansminis-

ette r budsjett-lekka-

sjen ble mottatt med muntre tilrop og
varme håndtrykk inn e på anleggsområdet i Kilvik. Flere hundre menn [og
kvinner) ser nå fra mtiden lysere i
møte.
«Pengeministerens»
utspill betyr at
det fra Regjeringens side blir fremmet

konkret forslag om oppstartsbevilgning over høstens statsbudsjett. Av
naturlige grunner ønsker ikke lohnsen å komme nærme re inn på bevilgningens størrelse eller andre detaljer
som har med Statkr aft å gjøre. Han
kan heller ikke dato feste når aggregat
II ved Svartisen kraf tverk vil være på

fram

til

1997.

Dette

er en

gledens dag for oss alle, uttrykker
anleggsled er Ulvik.
Også Meløy kommune og Nordland
fylke glede r seg stort over kraftnyheten. Men den som utvilsomt smiler
bredest av alle, er lederen i Arbeidsmandsklub ben ved Svartisen-anleggene,

Karl

Martin

Olsen:

-To

års

usik-

kerhet og kamp for arbeidsplasser og
videre aktiv itet, har endelig gitt resultater. Det er sterkt å viderebringe en
slik nyhet til våre folk på anlegget.
Men dette er bare halvveis. Nå skal vi
kjempe

vide re

for Melfjord-utbygging-

en, legger han til.
FOSSEKALLEN
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Av

Morten

Golimo

år det virkelig
blir komplisert,
og store utredninger
om
tekniske,
miljømessige
og juridiske
spørsmål
er påkrevet,
er Statkraft
på topp.
Det vil vi også tro er grunnen
til at Store Norske
Spitsbergen
Kulkompani
henvendte
seg til oss når

de nå planlegger

å bygge

bard. Det er prosjektansvarlig
som sier dette.

ut det såkalte

Sentralfeltet

i Plandivisjonen,

Odd

på SvalHolter,

0
I

i.
?

Svalbard

er ufor-

ulsigbart. Mye av
Statk1'af1s£orstud1'e
har gått utpå å artlegge
hvilke problemer man kan støte å
fåunder anle svirksomhet i delle
landet me
e kulde kyster. Hvis
man ikke vet hva som kan
skape problemer, kan
man virkelig få
problemer.
Foto: Svein Erik Dahl/
Samfoto. i _' il `

Nor es eneste kullkrajåverk ligger i
Lon earbyen. Det
var tatkraft som i
sin tid koordinerte
grosjekteringen
og
yg ingen av dette

km verket, og det
ble bygget med tanke pa utvidelse. En
utvidelse som nå
kan komme til å bli
nødvendi
Foto:
Svein Eri
Dahl/Samfoto.

I

Holter
gjør ikke en gang forsøk på å
være beskjeden. Det er da heller
ikke nødvendig når man vet hvilke
faglige ressurser Statkraft sitter inne
med på en rekke ulike områder.
-En av Statkrafts store fordeler er
den faglige bredden og tyngden vi
representerer

på

svært

mange

områ-

der. Det er det ikke mange andre selskaper, om noen, her i landet som sitter inne med. Derfor er det gledelig at
vi av og til kan få vise hva vi duger til
uten om vårt eget “lukkede” miljø,
sier Holter.

De

har

måttet

tråkle

domsavdelingen

Nytt gruvefelt
Det er selvfølgelig ikke utbyggingen
av selve gruvefeltet Statkraft har utredet. Den 50 sider store rapporten som
var ferdig i sommer, handler om en
eventuell ny gruves kraftbehov, om
eventuell utvidelse av det eksisterende kullkraftverket i Longyearbyen, og
ikke minst om bygging av den nødvendige kraftledningen frem til Sentralfeltet.
Statkraft fikk henvendelsen fra Store Norske Spitsbergen Kullkompani i
februar. Den 30. mai, nøyaktig på
dagen i følge avtalen, lå rapporten på
bordet. Først i løpet av Vårsesjonen
1992 skal Stortinget
avgjøre om
utbyggingen skal finne sted, og dermed om det eventuelt blir nye oppdrag for Statkraft.
Et Osean av lover Og paragrafer
- En viktig del av den forundersøkelsen som Store Norske ville vi skulle
gjøre, var å se på hvilke formelle krav
som

stilles

til

byggevirksomhet

på

Svalbard. Dermed har spesielt Eiendomsavdelingen i Statkraft fått «kjørt
seg» i arbeidet med denne rapporten.
12
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seg

gjennom

lover og paragrafer for å finne ut hva
som gjelder og hva som ikke gjelder
for Svalbard.
Byggevirksomhet
på Svalbard er
spesielt vanskelig fordi man må ta
hensyn til flere lover og bestemmelser
enn hva som er vanlig på fastlandet.
En stor del av rapporten handler om
hvilke regler som gjelder, og hvordan
man skal forholde seg til dem, sier
Holter.
For kuriositetens skyld kan vi nevne noen av de forskriftene som Eienhar

måttet

gå grun-

dig igjennom for å se om de har gyldighet på Svalbard eller ikke: Energiloven, Lov om tilsyn med elektriske
anlegg, en egen forskrift om vern av
naturmiljø på Svalbard, Plan- og bygningsloven, Forskrifter
om fredning
av kulturminner på Svalbard.
Forurensningsspø
rsmål
tar sysselmannen seg av i samråd med Miljøverndepartementet
og med Statens
forurensningtilsyn som rådgiver.

Uforutsigbare

forhold,

er vanskelig.

Sentralfeltet dekker et enormt område
nord for Sveagruven, og vil, hvis det
blir

satt i drift,

føre til økt energibehov

Selve den tek-

niske og praktiske delen av jobben
er i og for seg grei nok. Problemet
ligger i de klimatiske forholdene, og
i at vi her har med permafrost

å gjø-

re. Det vil si at alt er svært uforutsigbart. For eksempel kan våre inngrep føre til jordskred og til at elver
plutselig forandrer løp fordi vannet
ikke trenger ned i grunnen. Vi kan
si det slik, at hvis vi ikke vet hva
som kan skape problemer, kan vi
virkelig få problemer. Derfor har en
del av forstudiene

legge hvilke

gått ut på å kart-

forhold vi kan komme

til å møte, forteller
Kure.

prosjektlede
r

Ian

Rapporten omhandler
også en
mulig utvidelse av kraftverket på
Svalbard. Dette kullkraftverket som
ligger i Longyearbyen, var det i sin
tid Statkraft som koordinerte prosjekteringen

Økt energibehov

Svalbard

-Byr bygging av en kraftledning på
Svalbard på spesielle problemer?
-Alt som gjøres under ukjente

og byggingen

av, og det

ble bygget med tanke på utvidelse.
En utvidelse som nå kan komme til
å bli nødvendig både for å dekke
kraftbehovet til det nye Sentralfeltet

på Svalbard. Blir det drift på Sentralfel-

og for samfunnet

tet,

bard. En utvidelse av kraftverket vil
koste 42 millioner kroner. Kraftledning, inklusive koblingsanleg
g
og
transformatorer, frem til Sentralfeltet er beregnet til 62 millioner kroner.

kan

det

produseres

opp

mot

500 000 tonn kull hvert år frem mot
midten av neste århundre her. Andre
undersøkelser har også vist at det er store sjanser for å finne både gass og olje.
Dette er bokstavelig talt brennbare
politiske temaer. En hver utvidelse av
virksomheten på Svalbard vil uansett
medføre utbygging av energiproduksjon
og nye kraftledninger. I denne omgang
er det snakk om et strekk på rundt 80
km i ugjestmildt Svalbard-terreng.

for øvrig

Den meget grundige

på Sval-

rapporten

vil

være en del av underlaget for de
viktige beslutningene som skal tas
med hensyn til den videre utvikling
på Svalbard.

L

Statkraft sponse r fotbaltgruppen
i Fana Idrettsla g:

Renen erg imol

foiba
Freilem

Tekst_ : Dankert

Ole Erik Klokeide

Foto:

\

ved en
startet
ros jektet
melkontakt
tilfe ldig
i Fana
lom fo tballgruppen
i
og Statkraft
Idrettsl ag
fjor høst. Siden ble det
med større bedrifsuppler t
ter og en lokal installatør-

bestående

gruppe
mox,

Eilag ,

Pyrox,

Simonse n

og

Geir

Ing.

K.

Dalhaug,

sterke

i ‘I . divisjo n.
innsats
mellom
Lage t har ligget
2. og 5. plass i sin aller første sesong etter opprykket
i fjor høst. Seier og uavgjort mot Bryne, uavgjort

mot VIF på Bislet t,

er de

sterkeste

resulta-

tene.

Siste lørdag ør komm unevalget var
det underho dning og show på Fana
stad ion i regi av Statkraft o Fana.
Kjellbjør
Hikspolit ikerne
e (H) og Kje ll
Arne
Skau

Lun
an

e (SV),
ne Bon-

dev ik KrF) var bla nt de s ar este
Det jalp
straff esparkeksekutøre ne.

med paraplyerfra
gens ke nedbøren.

Au.

WP
MW*

\

og seier

hjemm e over avd elingsvinMjøndaner og semifinalist
len,

\

av Gla-

som også har koo rdinert
de lok ale interesse ne.
Samlet har alle bedriftene yde t over en halv million kro ner og der med gitt
for Fanas
et god t grunnlag
oppsikts vekkende

.,—.,

Statkraft i den berDeretter

slo Fana

opprykks kandidat Bryne .

“fi

t!
7

w f”
ette samarbeids
prosjektet
mellom
Fana og store bedrifter
innen

vannkraft

idrett,

er enestå
ende

innen

sier seniorformannen

gruppen

i Fana

Idrettslag,

norsk

i fotballHans-Ian

Erstad til Fossekallen. Tidligere gjor»a~f“'WM'
de vi som andre lag, vi samlet sponsorbedrifter

fra

alle

bransjer.

Med

vi får noen kroner for hvert mål vi
scorer. Vi fikk også bonus da vi hadde
sikret plassen i 1. divisjon. Vi hadde
fått betydelig mer om vi hadde rykket
opp i tippeligaen, men det får bli et
senere mål, sier en optimistisk

Erstad.

-Nær all reklame på banen og på
vårt utstyr er knyttet opp til våre energipartnere. Vi har avslått henvendel-

Samvirkelaget
på ryggen, bensin på
magen og pølsebod på leggene stod vi
frem som en assortert landhandel.
Nå
bærer vi imidlertid
frem et budskap
som er helhetlig og som står på egne
~ «awarsolide bein, uansett
sportslige resultater. Dette er nytt i norsk idrett, og det
har gitt mange positive reaksjoner,
sier Erstad.

som prinsipp sagt nei til oljeselskaper
og tilknyttede virksomheter. Vi markedsf
ren energi, fornybare ressurffw 'ører
ser etc. — og da må vi holde rene lin-

Krevende Statkraft-avtale

—Av alle bransjer og virksomheter,
hvorfor valgte Fana nettopp vannkraft?

-Statkrafts

samarbei
dspakke

setter

vi

stor pris på. Etter lange og dels vanskelige forhandlinger
kom vi frem til
en avtale som utelukkende er basert
på resultater. Statkraft betalte kr. 0,ved avtalens inngåelse.
Det er opp til
oss å vinne og få penger. Gode borte-

resultater gir bedre uttelling enn gode
kamper
hjemme. Beste spiller
og
“runner up" får energibonns i hver
kamp. Keeper får bonus for hver
omgang det ikke slippes inn mål, og

ser fra andre

Kraftfulle

-Vannkraften

innen
energi

ä.
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er

tidsriktig,

den

er

ENØK,
Statkraft
produserer
for hele landet, Bergen Lysver-

.i

i

slagord

samfunnsvennlig,
den er bærer av
grunnleggende verdier for vår fremtid
- og ren energi er et budskap som når
frem både nasjonalt og lokalt. Derfor
har vi også knyttet til oss virksomheter på alle plan. EB og Kværner er store på henholdsvis el/kabel og hydrologi, Norsk Viftefabrikk
er ledende

”å

«

og vi har

jer, sier Erstad med et smil.

ä

t

virksomheter,

ker produserer og distribuerer elektrisitet i vårt område og installatørene
tar hånd om det praktiske. Dessuten
har vi litt sans for “Fana i støtet”,
“Fana - et kraftsenter i norsk fotball",
“Vår energi tar aldri slutt”, “Fana —
din kontakt i fotballmiljøet"
og lignende. Mange treffende elektriske
begreper.
Stor oppmerksomhe
t
-Vi er glad for all oppmerksomhe
t

vi

har

og

fått,

både

i aviser,

i blader

innen idrettsmiljøene.
Vi er imidlertid ikke fornøyd med omfanget av
oppslagene. Vi har en så spesiell og
god sak å selge, at vi burde fått bedre
dekning i media. Men vi har lært mye
i vår første sesong i en høyere divi-

sjon, og neste år blir

flere

forhold

bedret. Det gjelder både de sportslige
resultatene,
og det gjelder vår felles

sak med kraftbransjen,
mistisk

Hans-Ian

sier en opti-

Erstad.

Fotballformann
Hans-Ian
Erstad. Statkraft
har 42 meter reklame på Fana stadion.

Dette fikk omfattende dekning i NRK/fjernsynet under NMi
riidrett
å samme
banen i au ust. { NØK-re lamen er Bergen
Lysverkerså
Statkrafts budskap er ren
energi/rent
miljø.

Kritisk søkelys på Stprp. nr. 104:
-Tanken om å koble kraftprisen til produktprisen er ikke n , og de artementet burde
nevnt livogor

s ike tan er tidligere er blitt
et er dermed ikke sagt at tanken

bgrligjisalcfab
men med fortiden som
underlag,

ville

solidere

grunnlag

videre

pa,

man

Åått et noe

å

ygge

mener

Erik Tøndevold.
Foto:

Svein Erik Dahl/

Samfoto.

e, lstorieløst
industrikontraktene
Av

Erik

Det

Tøndevold

er nå foreslått

at man

ker de siste årene har Stortinget end-

skal revurdere
og fornye
alle de industrikraftkontrak-

ret departementets
forslag i favør av

tene som utløper

startet under behandlingen

i l990-åre-

ne. De .nye kontraktene

vare til 31 .desember
2010.

Samlet

meldingen

skal

i året

kraftmengde

er

nesten 8 TWh/år. Dette er en
betydelig
andel både av
industriens
av Statkrafts
Dessverre
kontraktene
es. Gamle,

kraftforbruk
og
produksjon.
er det de dyreste
som skal fornysærdeles
gunstige

kontrakter

har så lang løpe-

tid at de ikke utløper
tidsrommet
2004-201
tortingsproposisjon

for i
1.

nr. 104 [1990-91)

Om fornyelser av Statkrafts industrikontrakter

om

og vilkårene

i kontraktene

om foregrepne hjemfall m.v., er på ti
sider, og leseren bør skaffe seg den.
Visse punkter er imidlertid
ikke
beskrevet i denne proposisjonen. Hvorfor nevner ikke departementet disse
punkene?
jeg kan ikke se at forslaget er drøftet med kjøperne. I en rekke slike sa-

i 1980,

og regjeringens
industrien.
Dette
like

av Energi-

etter

at indus-

kalles grunnrente, og spørsmålet er
hvordan en slik arbeidsfri inntekt skal
fordeles. I dag tilfaller en betydelig
del av grunnrenten

de kjøpere

som er

så heldige å ha 1956- og 1963-kon~

tri og elektrisitet hadde fått hvert sitt
departement. Ønsker man et slikt
stortingsregjereri? Hvorfor sikter ikke
departementet på blinken?

trakter,

Kraflpris

til fordel for andre formål ved hjelp

foruten

dem

denne grunnrenten

koblet til produktprisen

som

har

godt

nedskrevne vannkraftverk
som eies
evig [vannfall kjøpt før 1906] eller
som har fremtidig hjemfall til staten
[vannfall kjøpt etter 1906]. Deler av
har staten inndratt

J0 større risiko, desto lavere kraftpris,

av el-avgiften.

krever

om hvordan grunnrenten skal fordeles.
Forskjellen mellom å etablere ny
industri og å nedlegge eksisterende

industrien.

Ved

å

redusere

denne risikoen kan kraftprisen heves.
Derfor antyder departementet at man
kan komme til å koble kraftprisen til
produktprisen. Men dette er ingen ny
tanke, og man burde nevnt hvorfor
slike tanker tidligere er blitt forkastet.
Det er ikke dermed sagt at tanken er
håpløs,

men

med

fortiden

som

under-

lag, ville man fått et noe solidere
grunnlag å bygge videre på. Man kan
generelt si om proposisjonen at den
lider av å være historieløs.
Grunnrente
I det norske vannkraftsystem
er det en
betydelig
differanse mellom markedspris og selvkost.
Denne differansen

jeg savner en diskusjon

industri,
er stor. Vi må tross alt ta
hensyn til visse ensidige industristeder,

der

en

samfunnsøkonomisk

be-

traktning kan avvike betydelig fra en
bedriftsøkonomisk.
Men Valget må
nyanseres.
Høye transportutgifter
utkonkurrerte
prosesser
gjorde

og
at

kraftintensiv industri ble nedlagt på
innlandsstedene Rjukan og Notodden.
Nylig ble også Meraker besluttet nedlagt. Man kan si om disse fabrikkene
at de måtte nedlegges fordi de trengte
for mye av grunnrenten for å holde
segilive.
FOSSEKALLEN
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El-avgiflen
rammer

Dessverre

fordi den er et indirekte
noe kraft

For

virkemiddel.

den

høster

en del

for annen

men

grunnrenten,

blindt,

el-avgiften

kraft

av

er det

ingen grunnrente å høste. El-sektoren
nyter ikke godt av el-avgiften, for den
går rett i statskassen. For å få balanse i
må derfor el-forsyningen
regnskapene,

heve prisen der det er mulig å heve
den, nemlig i alminnelig forsyning, der
prisen allerede ligger høyt.
Innen alminnelig forsyning er hver
forbruk

enkelts

ø
l

lavt,

og man tåler

en

slik særskatt. Annerledes er det for
industri. I 1976 tenkte
kraftintensiv
man imidlertid ut en genistrek. Heretter skulle de nye standardkontraktene operere

var medregnet.

avgiften

heve

man

en kraftpris

med

der el-

Slik

uten

el-avgiften

kunne

å ramme

Denne
den dyreste industrikraften.
muligheten har vært godt utnyttet. Elavgiften er steget fra 1,0 øre/kWh i
1976

fjerne
Hvorfor vil departementet
denne genistreken i de nye kontraktene? Det sier man ikke noe om.
omgjøres
til et
som kun blir

El-avgiften
burde
virkemiddel,
direkte

brukt for å høste deler av grunnrenten
der denne er stor. For øvrig burde
denne særskatten sløyfes. Dermed ville man imøtekomme et av industriens
beste og hyppigst brukte argumenter.

Innen kraftsektoren står vi her overfor
en

parallell

til

jordbruket,

der

staten

ønsker å hjelpe de bøndene som
trenger det uten samtidig å gjøre rike
bønder enda rikere. Også her møter
t
(gode kontra
man grunnrentebegrepe
dårlige

.
jordbruksarealer)

Forskjellen

mellom jordbruk og industri er at ingen industri skal behøve hjelp. Men
den industri som er ugunstig stillet,
bør slippe unødvendig beskatning.
Det er derfor viktig å kjenne industriens tålegrense. Her kan man ikke
egne opplysninger

bare ta industriens
i betraktning,

da blir

for

for lav. Selvsagt

vil

tålegrensen

industrien

ha en

så lav kraftpris som mulig. Fra industrihold antydes det at utenlandske
har

konkurrenter

bedre

vilkår.

Her

savner jeg faktiske opplysninger. Man
kan ikke unnskylde seg med at slikt er
r,
for selv om
forretningshemmelighete
noe av dette er hemmelig, er det meste tilgjengelig for den som virkelig er
opplysningene.
i disse
interessert
Man må da stille seg to spørsmål:
1) Finnes

gunstigere

det

kraft

norsk vannkraft?
2] På hvilke eksportmarkeder
diskriminert

16

w
l

enn

blir det

mot norske kraftinten-

sive produkter
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grunn

å spørre

til

om

hvorfor

forhold

til EF, kan industrien

forvente

relativt gode vilk år. Skulle Norge deretter

bli

av EF,

medlem

kan

industri-

en høste hele gevinsten ved dette.
I andre

verdensdeler

finnes

x

gunsti-

ge, uutbygde vannkraftkilder og dessnaturgass. Hvorfor
uten ubenyttet
bygges ikke kraftintensiv

industri

der?

Det må skyldes usikre politiske og
økonomiske forhold samt liten teknisk kompetanse. På kort og mellomlang sikt ligger vår viktigste konkurland. Vi bør
ranse i industrialiserte
derfor se på kanadisk vannkraft og
kjernekraft.

Vannkraft

er

en

, mens kjernekraften
begrenset ressurs
er ubegrenset.

Derfor

vil

franske

kjer-

nekraftkostnader være en viktig opplysning for oss.
Den franske foreningen for aluminii
umhistorie
hadde et kollokvium
april 1990. Der ble det blant annet
holdt et foredrag om et nytt aluminiDette samarumverk ved Dunkerque.

beidet mellom Pechiney (industri)

og

jj/

fikk prisen for
EdF (franske Statkraft)
i 1990. Det finfinansiell
innovasjon

tålegrense

Industriens

all

\\

akkurat i
industrien
tok initiativ
november 1989 til å klarlegge nye
kontrakter. De gamle utløper jo så
sent som 31.12. 1995 eller senere.
Inngås det nye kontrakter mens det
ennå er usikkert hvordan Norge står i

fransk

i dag.

til 4,0 øre/kWh

må
Når det gjelder diskriminering,
man først og fremst se på det nærmeste store markedet, nemlig EF. Det er

(mengde og pris)?
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nes altså åpen informasjon, hvis man
leter etter den.
Hvilken pris setter industrien selv
på kraften? Norsk Hydro er delt i divisjoner. Hvilken kraftpris bruker eneroverfor
gidivisjonen
som avregning
e?
Denne kraftproduksjonsdivisjonen

prisen er neppe hemmelig. Trolig er
den høyere enn den tålegrense industrien bruker

for å påvirke

Er 1976-vilkårene

Stortinget.

når

vinner
fram
slike betraktninger
Stortinget skal behandle saken.

akseptert?

Når man nå foreslår en innskjerpning,
ville det være interessant å få vite om
1976-vilkårene er akseptert. Man var
jo ved vedtaket

kårene ennå ikke akseptert. I 1983 jushjemfallkontraktene
terte Stortinget
slik at kraftprisen bare skulle opptrappes til 75% av 1976-vilkårene i 1995.
Det skal bli spennende å se hvordan

i 1976 klar over at kjø-

perne kunne blande denne kraften
med gammel, billig kraft. Vi må derfor
passe oss for å tro at industrien har
som en
akseptert
1976-vilkårene
gjennomsnittspris. Egentlig kan ikke
1976-vilkårene betraktes som en kraft-

Statkrafts

regnskapsbalanse

ene
ble tidligere fastsatt
Statskraftpris
slik at regnskapet balanserte. Svake
i gamle inprisreguleringsmuligheter
gjorde derfor at
dustrikraftkontrakter
prisen til alminnelig forsyning steg
meget sterkt. Men da man fikk nye
regler

for

renter

og

avskrivninger,

kunne man ikke lenger la alminnelig
forsyning

ta hele

støyten.

Derfor

har

pris i seg selv. De må sees på som en

Statkraft hatt store bokholderimessige

måte å få tak i grunnrente fra de gamle kontraktene på.

underskudd

Utvidelser

er billigere

enn nyetable-

ringer. For å oppnå stordriftfordel,
1976-vilkår for
aksepterte industrien
tilleggskraft. Den forsto at staten ikke
ville selge billigere.
til
For fornyelse av kontrakter
eksisterende produksjon, er 1976-vil-

fra og med

1986.

Slike

fiktive underskudd er dårlig PR som
bør unngås, og det er å håpe at de ikke
blir

brukt

som

argument

for å presse

oppover.
industrikraftprisene
Ved omorganiseringen har vi fått en
enestående anledning til å få mer realistiske regnskaper. Det er da viktig at
sen
ikke blir satt for høy.
åpningsbalan

1

\\

//2

l

t

/

//

Diskusjonen om norske kraftpriser har

Dagens Statkraft er bokført til cirka 25
milliarder kroner. Det er vanskelig å

går inn for å høste en del av grunnren-

forstå hvorfor

lenge til 2004-2011, og vi bør komme

man nå antyder

at man

ten i den billige

kraften.

Det er ikke

vil heve dette beløpet til 42 milliarder

i gang med

kroner

prisforskjellene i kraftintensiv industri.

(nye

Statkraft

10). Beregningen
offentliggjøres

32 og Statnett

å utjevne

de store

kraft-

dessverre vært nokså
olarisert i mange
tiår. Enten er man for e er så er man imot

kraftintensiv

industri. Tøndevold advarer

mot å la irritasjon
over «uangripeiige»
gamle, gunstige kontrakter
gå utover de
n e «riktigere»
kontrakter
som nå ska]
etab eres. Foto: Svein Erik DahI/Samfoto.

av dette tallet bør

slik at det kan debatte-

res.

Diskusjon
Diskusjonen om norske kraftpriser har
dessverre

vært

nokså

polarisert

i

mange tiår. Enten er man for eller så
er man mot kraftintensiv industri. Det
er synd. jeg savner nøytrale oversikter,

hvor

alle

fremkommer,

viktige
uten

å _31.’1Z__1935

=gsoiizaessf
L

opplysninger

at forfatterne

derer om visse opplysninger

vur-

vil svek-

ke deres forutínntatte holdninger. Mange
irriterer

seg over «uangripelige»

gam-

le, gunstige kontrakter. Vi må ikke la
denne

irritasjonen

re, «riktigere»

gå ut over de nye-

kontraktene.

Det er grunn til å tro at Stortinget
vil overkjøre
departementet
og gi industrien gunstigere vilkår enn St. prp.

nr. 104 angir for de nye kontraktene.
Samtidig

må man håpe at Stortinget
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Markedsmél og strategie r 1992-1995:

Fas tk r aft
Statk r aft
Ved markedsjef
Ar ild Forsberg

1; _Q,w" "

t Energiloven
kunne
feire
tt års jubileum
uten at

Statkraft

fr a

har fått

sin markeds-

frih et, har bare vært
for våre konkurrenter.

til nytte
Det er

kunne

tilby

sta ndardkontrakter

som

kan være lett om settlig via børs eller
til en tredje aktør .

Statkraft vil ik ke være den prisgun-

derfor gledelig at vi nå kan
inf ormere om vår frihet til å

stigste til enhver tid. Vi har imidlertid

for handle
om kraftkontrakter . Vårt nye styre er operativ t, og vil i tillegg
til andre

sept

vik tige

oppgaver,

behandle

kontrakter

gås basert
mersielle

også

kunne

som

på tosidige
forhandlinger.

må imidlertid

fortsatt

ta forfristil-

markedsandeler vi har tapt
siden 1. mai 1990, skal gjenvin-

nes innen 1995. Eksisterende
kunder
vil ha fortrinnsrett
til kontraktsfor-

len gelse, noe mange vil legge vekt på
når markedet
kommer
i balanse. Vi
vil tilby fleksible
samarbeidsavtaler
med større aktører hvor det stilles

kra v både til kjøper og selger. Dette
for at partene skal tilhøre vinnersegmentet i kraftmarkedet.

Bedre totaltilbud
Statkraft har et bedre totaltilbud enn
andre leverandører i markedet. Våre
fle rårsmagasiner som gjenspeiler vår
høye leveringssikkerhet, vil bli verdsatt av våre kunder når kraftbalansen
inn treffer

omkring

1995.

Nye

kom-

mersielle betingelser samt et åpent
Statkraft som kompetansesenter vil gi
po sitive effekter for våre kunder.
Mindre kunder som ønsker nye avtaler tilpasset sitt behov, kan forhandle
om enkeltelementer, men vi vil også
18 FOSSEKALLEN

som

kan

redusere

deres

totale

eriergikostrriader . Av forståelige årsaker kan Vi Vansk elig spille ut alle våre
kort her og nå, men vi ønsker med
dette å vekke en positiv interesse som

kan videreutvikle s i et nærmere samarbeid.

Vi

behold
om Stortingets
lin g av Statkraft.
De

inn-

kom-

som strategi å ti lby kundene et kon-

NR. 7-91

Krafibalanse
i 1995?
Skivebom er vel en brukbar betegnelse for dem som i sin tid prediket
balanse på kraftm arkedet
innen 1990
og kjempet for ny utbygging? Temperatur- og tilsigsko rrigerte
tall for nor-

malår viser imid lertid
ven. Vi har idag kun

at de traff skivel 3 TWh

fast-

kraftoverskudd, men mange blir smittet av de siste års ekstreme tilsig- og
klimaforhold. Hvor fort markedet kan
endre seg, viser tallene
antydning
til «tørrår»

for uke 23. En
i en kald mai

måned med lave tilsig skapte psykose
i tilfeldigkraftma rkedet med priser på
høy dag innland

16, 3 øre/kWh

og til

Sverige 17,8 øre/kWh.
Et forsiktig anslag gir 8,4 TWH forbruksøkning
til husholdning
og 3
TWh

til

industrie n

frem

til

år 2000.

Fastkrafteksport en til Sverige og Danmark vil etter 1995 være på 3,4
TWh/år. Målt mo t en utbygging på 7,5
TWh inklusiv op pgradering, viser dette at kraftmarked et kan være i balanse
allerede om få år.

Markedskommu nikasjon
Mange av våre forbindelser
er blitt
kontaktet
av eksterne
konsulenter

som har utført markedsanaly ser. Vi
vil takke for den positive res ponsen
som har medført at vi kan forbedre
våre

tilbud

og

med markedet.
utarbeidet

vår

kommuni kasjon

Det er blan t annet

rapporter

om

for ventede

kraftpriser frem til år 2000 som vi
gjerne stiller til disposisjon for våre
kunder. For at vi sammen skal bli mer
profesjonelle, har vi innledet et samarbeid

med

interessegrupper

innen

vår kundekrets, og dannet et faglig
forum som er delt opp i fire arbeidsgrupper: marked, teknisk, juri disk og
eksterne omgivelser.
Formålet med gruppene er å utarbeide

alternative

kontraktsformul eringer

tilpasset en markedsorientert kraftomsetning innen 1. desember 1991. Gruppene skal ikke behandle komm ersielle
momenter. Dette overlates til partene i
to-sidige

forhandlinger.

Gjenno m grup-

penes arbeid vil aktørene oppnå en større bredde og innsikt, og kontra ktsparagrafene vil bli forenklet. Resultatene
stiller vi til disposisjon for potensielle
kunder som ønsker forhandlin ger med
Statkraft.

rabatt

<

Tilpasset kundenes behov

Statkraft må ut i distriktene! Vi har
en landsomfattende organisasjon som
kan benyttes bedre lokalt. Det vil bli

Vi blir ofte spurt om hvilke strategier
vi har når det gjelder kunders kunder,
salg til institusjoner,
industribedrifter
etc. Statkraft vil her følge intensjone-

arrangert

ne i Energiloven og skape en økt konkurranse. Våre tilbud vil være markedssegmenterte og tilpasset kundenes behov. De kommersielle betingelser vil være avhengig av volum, leveringsspenning,

risiko,

markedsverdi.

Det vil derfor være en

volum-

og risikofordel

kraftkategori

og

dagsseminarer

i enkelte

dis-

DEN

grunn

'92, fordi

vi vet at mange repre-

amfoto.

ser vi frem

til

et konstruktivt

sentanter fra våre kunder vil benytte

samarbeid for å sikre våre kunder en

messen

solid fastkraftoppdekning

i en større

sammenheng.

Med denne utviklingen

Vi

som bak-

Twh KRAFTBALANSI995
E
‘.7

VULUMRABATT

verdsatt av våre kunder når kra balansen
inntref er omkring 1995. Foto:
vein Erik

Dahi/

kommunikasjon.

for visse kun-

ler «kraftstabburet» iKo beIv vår øye
Ieveringssikkerhet. Dette er noe som vi] bli

trikter i løpet av høsten, og vi håper at
våre invitasjoner vil skape en bedre
direkte kommunikasjon.
Vi vurderer sterkt å delta på ELIA-

ser også der frem til en faglig og nyttig

degrupper.

Statkra
har et bedre totaitilbud
enn
andre everandører
i markedet. Sammen
med de andre flerårsma
asinene genspei-

BALANSE
1994 -1996

til markeds-

orienterte priser og betingelser som vi
blir enige om i våre to-sidige forhandlinger.
Etters ørselsø kning
in I. eksport

?

u.

O

volum

GWh
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KOPIÉRENKOLLEGA!
Mange av dine kolleger støtter
Redd Barnas Aksjon Livsgnistl Gjennom fast lønnstrekk støtter de et av
Redd Barnas prosjekter i utviklingsland.

Slik skulle vi gjerne sett at
alle barn i Mosambik
kunne
ha det- trygt
lassert på
mors rygg.
en vi vet at

300000 barn har

bortimot

mistet foreldrene
sine. De
har krav
å en trygg barndom, så a oss hje pe dem
nå! Foto; Inger Sangnes.

Kan du tenke deg en bedre investering?
I. _ _ — — _ _ _ _ _ — _ _ .

la,

_ _ — — _ _ _ _ _ _—.‘

jeg vil være med på
Redd Barnas AKSJON LIVSGNIST!

Vennligst
Kr. 50,- Cl
' Navn:

Avd/kode'
Sign'

trekk

meg pr. måned:

Valgfritt

beløp kr .............. ..

Totalt

er

nå

16

ansatte i 160 bedrifter

000
og

offentlige etater med på
Aksjon
Livsgnist.
Det
totale bidraget vil beløpe
seg til 6 millioner kroner
i 1991. Intet mindre enn
imponerende mener Redd
Barna. Ønsker du å delta
i Aksjon

Livsgnist,

kontakt med
kontoret.

så ta

lønnings-

av kabelen skal legges ut sommeren
1992, den andre delen sommeren
1993. Idriftssettingen
er planlagt 1.
oktober 1993. Kabelen vil gå ut fra
Kvarenes utenfor
Kristiansand,
og
skal tas i land nordvest på Iylland ved
Tjele.

-Det er stor glede i Alcatel Kabel
over denne kontrakten, sier direktør
for høyspentdivisjon
en,
i.

Statkraft
møtte Energiog industrikomitéen
I forbindelse med Stortingets behandling av proposisjonen om Statkraft,
har representanter

for bedriften

vært

at vi ligger

ke-verkene vil vi rette en takk til Tokke
og Vinje arbeiderparti
for at de tok ini-

i verdenstoppen

når

det

gjelder sjøkabel og utlegging av denne. Det var tross alt tre store internasjonale konsern som var invitert til å

delta med tilbud.
godt grunnlag

Avtalen gir oss et

til å konkurrere

re prosjekter verden rundt, og vi vil,
dersom det oppstår behov for dette,

Gunnar

utvide

stabsdirektør

Kåre

produksjonskapasiteten

i Hal-

Schjetne og fungerende driftsdirektør
Jon Ingvaldsen som møtte for Stat-

den,

kraft.

men

ved den nye kabelen

å si,

administrerende direktør Gunnar Vatten. For det første sikrer den bedre
ressursutnyttelse i begge landene ved
samkjøring av våre respektive varme-

Møtet

hvordan
uttaler

varte

utfallet
Vatten

én time,

ble, er umulig

til

var imidlertid
kan forstå.

vel

Fossekallen.

gemyttlig,

Tonen

så vidt

vi

Energi-

Freilem

(SI)

og industrikomitéen

på Svartisen

forbindelse
behandlingen

_

med forberedelsene til
av statsbudsjettet for

sier Teslo.

~Statkraft ser to betydelige fordeler

og

Ref.: Dankert

til Danmark,

vannkraftsystemer
.

sier

Dessuten

gir

den vesentlige miljøfordeler
ved at
vannkraft erstatter fossilt brensel.
Stortinget godkjente bygging av den
nye kabelen i juni. Avtalen mellom Statkraft

og det danske

Elsam

inkluderer

sak til befaringen. En viktig grunn til
reisen var også at komitéen ønsket å

leveranse av 1 TWh fastkraft i tre år fra
1993, gjensidige transittrettigheter i de
to land, bruk av overskuddsenergi, tørrårssikring og en pumpekraftavtale som
varer til år 2013.
Dette blir den tredje elektrisitetskabelen mellom Norge og Danmark. De
første ble satt i drift i henholdsvis 1976
og 1977. Siden da har Norge eksportert
34 TWh til en verdi av 3,2 milliarder

gjøres

kroner,

1992, var Stortingets

energi-

og indus-

trikomité på befaring på Svartisen
den 11. og 12. september i år. Det er
antatt at regjeringen fremmer forslag
om en første bevilgning

til bygging

av

dam ved Svartisen i det kommende
statsbudsjett,

kjent

og dette var en hovedår-

med forholdene

omkring

Hydro/Glomfjord
og Statkrafts leveranse av kraft til dem. Det ble også
gitt orientering

om Statkrafts

Sjøkabelavtale

Freilem

(SI)

til Alcatel

Statkraft og Alcatel Kabel Norge AS er
blitt enige om å inngå en avtale om
produksjon av en ny sjøkabel mellom
Norge og Danmark. Avtalen har en
verdi på cirka 500 millioner kroner.
Kabelen

blir

124 kilometer

lang,

og

kommer til å ligge på ned til 540
meters dyp.
Effekten i den nye 350 kV likestrømskabelen blir 440 megawatt, og
den kan årlig overføre inntil 3,5 milliarder
22

kilowatttimer
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(TWh).

importert

Første del
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2,5

TWh

til

Tekst og foto: Olav Godtland
Opprustning

og utvidelse

av kraftverk

I revidert

nasjonalbudsjett

det bevilget

25 millioner

1991 ble
kroner

til

opprustning og utvidelse av kraftverk.
Det har vært stor interesse for tilskuddsordningen,

og søknadsm
assen

har langt overskredet det bevilgede
beløp.
Den 1. august var det kommet inn
40 søknader
om tilskudd.
Norges
vassdragsog energiverk
som administrerer
ordningen,
har gitt tilsagn

om følgende prosjekter:
Prosjekt/søker

Millioner
kroner

Lekum,

Hydroenergi Kjell Ioa

1,0

Skjelfoss,
Hydroenergi

0,5

Storefoss,

Nomeland,
Kristiansand

Kjell Ioa
Valdres

Energiverk

Energiverk

1,5

5,0

en

verdi av 300 mill ioner kroner.

aktuelle

ledningsprosjekter
i forbindelse med
Svartisen-utbyggingen
og fremføring
av kraft til Hydro.
Ref.: Dankert

og

tiativet til dette møtet, men gjør for
ordens skyld oppmerksom på at Tokke-verkene ikke driver valgkamp.

om stør-

og det var styreformann Hans O.
Bjøntegård, administrerende direktør
Vatten,

rev», oppsummerte
spørsmålene for til
slutt å svare på dem i tur og orden. Om

spørsmålstillerne fikk tilfredsstillende
svar er noe usikkert, men som bildet
viser, fortsatte diskusjonen også etter at
møtet offisielt var hevet. Her ved Tok-

en. Dette

den 24. september,

Teslo.

-Vår fabrikk i Halden er nå sikret beskjeftigelse og arbeid til alle fast ansatte frem til 1993. Gjennom denne
avtalen har vi fått en ny bekreftelse på

i møte med Energi- og industrikomitéskjedde

Halvor

Tokke-verkene
benyttet
imidlertid
anledningen til å stille spørsmål
for
eksempel om sine rettigheter ved overgangen til statsforetak. Represe
ntanter
fra kommunen var mer opptatt av den
økonomiske utviklingen, og da spesielt skattespørsmål.
Statsråden som er en «gammel ring-

Ref.:

Vidar

Bern

(PE)

Statsråd på Tokke-besøk
Fredag 30. august avla olje- og energiminister
Finn Kristensen
Tokke-ver-

kene et besøk.
Statsråden hadde avsatt en time i
en hektisk valgkamp til de ansatte
ved Tokke-verkene
,
hvor
terte om omorganiseringen

at

`>>.

han orienav Stat-

kraft.
Det var et forventningsfullt
publikum som møtte statsråden. De ansatte
hadde forberedt seg godt både med
spørsmål og kommentarer til omorganiseringen.

Med hensyn til nyheter ble nok det
lydhøre

publikum

skuffet,

for statsrå-

den kom ikke med nye avsløringer.
Det meste var kjent fra før. Ansatte ved

2
i

Hjelmeland, Lyse Kraft

3,5

at man til slutt bestemte
vente

Børtveit,

Sunnhordland
Matre,

Kraftlag

BKK

1,0

Sør-Trøndelag Kraftselskap
Tunnsjø, Nord-Trøndelag

3,0

Hvis

1,0

som

Energiverk

0,5

Lofotkraft

1,0

alle prosjektene
forutsatt,

kommer

innebærer

det

Erik

investe-

(NVE)

Statkrafts

eldre kraftverk
i år om

statlig støtte til utvidelse
og opprustning av eldre kraftverk
(se foran). Lis-

ten fra Statkraft omfattet seks prosjekter. Dise representerte

en investering

på 200 millioner kroner, og en
tilgang i størrelsesorden 100
Prosjektene gjaldt enkelttiltak
Tokke-verkene [modifikasjon av
se inntak),

Østlands-verkene

utskiftninger),

kraftGWh.
innen
diver-

(løpehjuls-

Vestlands-verkene

[små-

kraftverk i tappeløp for Sysendam
men,
overføring

av blant

annet

Blådalsvatn

til Iuklavatn i Mauranger-området).
Dersom Statkraft skulle fått til skudd
via

denne

ordningen,

var

det

en forut-

setning at Olje- og energidepartement
et

ville skaffe til veie budsjettmidler
den resterende

til

Thorstein

egen

Asvall

(S)

Mange ansatte i Statkraft har sikkert
registrert at det for tiden foregår en
stor undersøkelse når det gjelder
sammenhengen mellom
kreft og
yrke innen vår bransje.
Undersøkelsen, som har pågått
en tid,

utføres

deltar

finansiering.

Olje- og energidepartementet har nå
meddelt at Statkraft likevel ikke kom
med ved denne tildeling. Det skyldes

i

i undersøkelsen
,

og som

skaffer Tynes det nødvendige materialet.
Undersøkelsen går i korthet ut på
å avdekke om det finnes sammenhenger mellom yrke og kreft innen
«elektriske yrker». Første del av
undersøkelsen,
tistisk

som

karakter,

er

er av rent staallerede
ferdig,

og Tynes har nå tatt fatt på fordypningen i materialet. Denne delen av
undersøkelsen som tar sikte på å
kartlegge hva slags påvirkning vi
blir utsatt for innen ulike yrker når
vi arbeider i nærheten av elektriske
og magnetiske felter, må vi vente på
til våren 1992.
Resultatene av undersøkelsen vil
selvsagt

for

av lege Tore Tynes

.regi av Kreftregisteret. Ved siden av
Statkraft er det åtte store energiverk
som

Også Statkraft søkte tidligere

for

Yrke/kreft-undersøkelsen

i gang

Kielland

med

Ref.:

ringer på cirka 260 millioner kroner.
Den sysselsettingsmessige
effekten
anslåes til 400-500 årsverk. Krafttilgangen blir cirka 115 GWh.
Ref.:

ansvar

finansiering.
Det forventes at tilskudd til opprustning og utvidelse av eldre kraftverk også blir gitt for 1992. Da kan
Statkraft igjen delta, denne gang på
lik linje med de øvrige selskap.

5,0

Heimerdalen,

omgjort

1,0

Kassen, Roald A Flo
Skjærlivatn,

Narvik

seg for å

ble

statsforetak,

Aurland Kommunale Kraftlag

Håvik,

Statkraft

1,0

Leinafoss,

Elektrisitetsverk

til

være av stor betydning

for

hele vår virksomhet. Dessverre er vi
blitt kjent med at en del kvinner i
driftsområdene har reagert på at de
ikke blir tatt med i undersøkelsen.
Vi vil gjerneunderstreke at det her
ikke er snakk om diskriminering.
Når Tynes har valgt å konsentrere
undersøkelsen om menn, er det
rent vitenskapelige grunner til det.
For å sikre at grunnlagsdata som
nyttes
mulig

i

undersøkelsen

ensartet,

måtte

er
han

mest

velge

å

basere den enten på kvinner eller
menn. Og som kjent er det fremdeles svært få kvinner tilsatt innenfor
vår sektor. For å få et materiale som
er omfattende nok til å gjennomføre
undersøkelsen,
Ivri e debattanter
ve møtet mellom
olje- og ener iminister

Finn

risten-

sen o de ansatte
ved
ekke-verkene
den 30. augustiår.
Fra venstre:
B".
Aamold,
H,
ormann,
K. Asheim,

Finn Kristensen
H. Midtveit.

Eva

Trivdes
og

måtte

Tynes

derfor

velge å bruke data for mannlige
arbeidstakere.
Fossekallen kommer tilbake med
mer stoff om denne viktige undersøkelsen senere.

Det

fins

hos
alltid

Nyland

(OP)

Statkraft
hus

for den

som

vet å

lete, heter det seg. Måken som er

avbildet
her,
fikk dette bekreftet
da
den for en tid siden slo seg ned ved

Innset-verkene
s
men.

driftssenter

i

Skjo-

Bildet viser en måke som ruger i et
reir laget av vår oppsynsmann
Alfred
Larsen.

Historien begynte med at at vi skulle

bruke

traktoren

vår.

Men

akk,

på

taket av traktoren hadde en måke etablert seg med reir og det hele. Larsen
syntes det var synd å ødelegge reiret,

så han bygget reirkasse og flyttet reir,
måke og egg over i denne.
Måken
aksepterte
flyttingen,

og

fortsatte rugingen på sin nye boplass.
To måker skiftet om å ruge. Mens den
ene lå på eggene, satt den andre på
mønet

av garasjetaket

og ventet

på tur.

Dette gikk fint, og etter en tid så to
måkeunger
dagens lys her ved driftssenteret i Skjomen.
Ungene vokste til, og en stund hoppet de rundt på plenen under reiret.
Selv om måkefamilien
så ut til å trives med Statkraft,
måtte vi ikke nær-

me oss ungene når de var ute å luftet
seg slik. Da var mor straks i beredskap, med skrik og skrål over hodene
på oss.

En dag var både foreldre
borte. Antakelig

og barn

hadde de trukket

ned

i fjæra. Så nå er det ledig hus Ved
Statkrafts
måker.

driftssenter

i Skjomen.

For

Tekst og foto: Ion P. Hanssen

Hjertelig

takk

Jeg vil med dette rette en hjertelig takk til arbeidskolleger og
funksjonærer
for den varme
oppmerksomhet
de viste meg i
anledning
min avslutning
i
Statkraft. Mange takk!
Idar

Karlsen

På grunn av en misforståelse
ble dette ikke tatt inn i forrige
nummer av Fossekallen. Redaksjonen beklager!
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Prosjektleder
Kare Schjetne
redeajm for fremdri
en ztprosektet Sta kr at t 92

trollproblem

for

og

prismyndighetene.

Driflsikkerhet
gjennom
klare ansvarsforhold

Stortingsbehandlingen er begynt

Den største aktiviteten overfor komiteen vedrørende St.prp. nr. 100 synes imidlertid å være
knyttet til driftskoordinering.
Noe som ikke
kommer overraskende på oss.

Allerede

klar; driftssikkerheten må ivaretas gjennom klare
ansvarsforhold. Med Statnett som eier og konse-

Statkrafts
nen,

før Stortinget

startet

Energi-

var samlet til høstsesjo
og

industrikomiteen

sitt

interesse

i denne

sammenheng

er

arbeid med høringene for St.prp. nr. 100 og 104.

sjonær, må foretaket

Bransjeorganisasjoner,

stand og drift er i samsvar med konsesjonsbestemmelser, beredskaps- og sikkerhetsbestemmelser.
Driftskoordineringen er en del av dette ansvaret.
Finner Statnett det hensiktsmessig, vil det kun-

industriens

organisasjoner,

fagorganisasjoner og Statkraft passerer hverandre
med hastige skritt i stortingskorridorene
på vei til
komiteens
møterom.
Skrivelysten
i bransjen er

ha ansvaret for at nettets til-

også stor. Det aksjoneres sterkt overfor komiteen
via postverket. Men komiteen kjører et stramt
program. Siktemålet er klart, stortingsbehandling

ne sette bort

6-7. november.

å utføre

Stram titlsramme

Dette er et økonomisk spørsmål. Kostnadene
ved dagens ordning er altfor høy. Dette skyldes i

l

vesentlig

l

Konsekvensen

av at stortingsbehandlingen

først

kommer i november, er en enda strammere tidsramme

for gjenomføringen

om at det er ønskelig

at fristen

1. januar

opprett-

holdes. Ytterligere utsettelse skaper enda mer uro
og usikkerhet blant de ansatte. Det er den verste
løsningen.

Når beslutningen

er tatt, er det ønske-

lig at brikkene faller på plass så fort som mulig.

Komiteens hodepine
Selve delingen av Statkraft synes etter hvert politisk

ukontroversiell.

deloppgaver

innenfor

sitt ansvars-

område til Samkjøringen. Alternativt kan den
delen av Samkjøringen som Statnett trenger for
disse oppgavene,

integreres

grad overlappende

i selskapet.

arbeidsoppgaver

i

dagens Statkraft og Samkjøringen.

av omorganiseringen.

Det gir oss ikke nettopp overflod av tid fram til
iverksetting. Vi har imidlertid varslet komiteen

Det er en av hovedforutset-

ningene å få skilt ut sentralnettet for å få etablert
et mer effektivt kraftmarked. Men hva med de

«Brysom»

utenlandshandel

Organiseringen
av utenlandshandelen
er også
brysom. Flere, til dels kryssende hensyn må ivaretas. Det må være nødvendig
markedsinnsyn

og lik behandling og mulighet for de norske
aktørene. Samtidig må det være en samlet norsk
opptreden overfor utenlandske aktører. Det må
videre etableres ordninger
som ikke kolliderer
med EFs regelverk,
samtidig
som leveringsikkerheten sikres i det norske vannkraftsystemt.
Det synes som det i dag er mest hensiktsmessig at Statkraft
fortsatt forestår eksport/import
på vegne av det norske kraftsystemet.
Statkraft

Neppe. Det er til begrenset hjelp for markedseta
-

vil uansett måtte spille en helt sentral rolle på
bakgrunn av sin størrelse og betydning for eksis-

bleringon

terende

andre forutsetningene,
at bare

faller

de like

sentralnettet

lett på plass?

er åpent

og til-

gjengelig for alle. Leverandører vil være avhengig
av regional- og lokalnett for å nå fram til kundene. Uten åpen adgang til disse nettene, med
akseptable priser, vil ikke kraftmarkedet fungere.
Myndighetene har her et betydelig ansvar for å
påse at eierne av disse nett opererer dem etter forutsetningene for kraftmarkedet.
Hvis så ikke
skjer, bør spørsmålet om utvidelse av nettselska
pet vurderes.
Aktiviteten
for å begrense markedstilgangen
er
ellers stor innenfor rammen av vertikalt
integrerte

selskap. Betydelig etablering av regionale samarbeidsavtaler bidrar effektivt til å redusere det tilgjengelige markedet. Vi ser her et økende kon-
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eksport/importavtaler.

Det burde

ligge

til rette for å organisere denne virksomheten
innenfor

rammen

av det nye Statkraft.

Hvem

er

egentlig tjent med en forhastet løsning, før vi vet
om noen

av disse løsningene

hensynene som er nevnt foran?

bedre ivaretar

de

Tanker
Tokke

7":-itt!

om

eg sitter i godstolen med Fossekallen nr. 6/1991 og leser en meget
interessant

artikkel:

En kraftutbygger

krysser sitt spor. Ieg gir redaktøren
honnør for artikkelen. Kom med flere
i samme stil. De underbygger etatsånden i bedriften
- særdeles viktig
i
våre dager.
Vi som opplevde
Aura-, Røssågaog Tokke-utbyggingene
i 1950- og
1960-årene,

ser

tilbake

på

denne

tiden med en slags begeistring.
Som
Sørensen sier: «Vi ble vist tillit
og

fikk store oppgaver lagt på våre skuldre, noe som riktignok

tilførte

oss et

stort arbeidspress, men som også
skapte et grunnlag for entusiasme og
pågangsmot hos oss det gjaldt»
gere kraftverksdirektør
Sigurd

fjær var - som det sies i artikkelen
en glimrende

sjef,

klare beslutninger.

som

alltid

Feilskjær og mis-

TidliAale-

ére er uttrvkk

som K. Y. Nilsen

-

stårnokså
med

fattet

ham, fikk inntrykk

av at også han så

på Tokke-tiden

med stor gle-

de.
Den meget leseverdige artikkelen
inneholder
imidlertid
et og annet utsagn som jeg gjerne vil kommentere
ganske kort. Det sies at Tokke kraft-

stasjon er feilplassert. Det kan så
være. Ieg skal ikke ta opp den diskusjonen

igjen.

Men

det forundrer

meg

at man ikke påpeker at planlegging og
beslutninger

,

spesielt når det
gjelder karakterlstikk av Tokkeverkene. Foto:
Svein Erik
Dahl/Soinfoto.

Det hersker bare

én mening om den saken. Vi som fikk
anledning
til
noen
samtaler
med
Aalefjær da det gikk mot slutten for
tilbake

fremoverfor

om tekniske

tiltak

skjer

stand er at interiøret i Statkrafts stasjoner er holdt på et nøkternt nivå og
stort sett er teknisk betinget. Vi skal
heller ikke lukke øynene for at man
mange steder ute i distriktene ser på
et stort kraftverk som et verdifullt
objekt i turistmessig
sammenheng.
Og
da kan det nok være delte meninger

om hva de besøkende er interessert i.
Jeg har i denne forbindelse

lyst til å

på grunnlag av den innsikt og teknologi som er tilgjenegelig på det aktu-

nevne en episode som jeg oppfatter
som uttrykk for Aalefjærs syn på det-

elle tidspunkt.
Da vi arbeidet
med
Tokke-utbyggingen
utover i 1950-årene, kjente vi for eksempel
ikke til
SF6-teknologien,
og ingeniørgeologi-

te. Han ønsket

en var i sin barndom - for å nevne
noen viktige

momenter.

galt å vurdere

Det må være

tekniske planer

40 år siden,
dagens teknologiske
nivå.

ble

utarbeidet

for

som
ut

fra

Det sies videre at et kraftverk er en
fabrikk som produserer strøm, og
«der behøver man hverken fliser eller
annet kostbart fjas». Ieg er selvsagt
enig i at et kraftverk kan sammenlignes

med

en

fabrikk,

men

det

er

en

fabrikk hvor renhold og de klimatiske
forhold er av stor betydning for vedlikehold og driftssikkerhet.
Min på-

alltid

å få seg forelagt

planene for interiøret i de kraftstasjoner vi planla. Han avsatte rommelig
tid til dette - travel som han alltid
var. Det var Sima jeg skulle redegjøre
for: Her bruker vi kranbane og søyler
av stål på grunn av fjellforholdene,

mellom søylene mures med Leca
veggelementer, en lett himling i hvelVet, vinyl på maskingolvet osv. Aalefjær ble sittende tankefull og taus. Det
var tydelig at han syntes vi hadde
vært vel nøkterne i denne store kraftstasjonen. Han likte ikke planene det skjønte

jeg godt.

Etter

kom dommen. -Dette
hall,

gjengi

kan

du ikke

blir

se det?

den engasjerte

en stund

fulgte, men interiøret ble utført som
planlagt. Da det hele sto ferdig, oppsøkte Aalefjær meg og ga uttrykk for
tilfredshet. -Du hadde rett, resultatet
ble

meget

bra.

Han

var

real

sånn,

Aalefjær.
Vi som har drevet med vannkraftplanlegging

på <<livstid», kan vel stort

sett si fra hvilken
verk stammer.

Men

tidsepoke et kraftslik

er jo teknik-

kens verden. Skulle vi ha planlagt
Tokke-verkene i dag, ville kanskje
meget sett anderledes ut. Ville vi for
eksempel funnet andre løsninger for
Byrte, Bitdalsvann og Venemo? Kunne vi innpasset pumpeturbiner
i systemet? Det er naturligvis
en rekke
spørsmål som kan stilles. Men uansett

valg av alternativ. Tokke-verkene ble
fullført, kanskje litt optimalt i alle
deler etter dagens målestokk.
Mye
kunne vært løst på en annen måte ingen tvil om det. Men feilskjær
og
sogar misére er uttrykk jeg står nokså

fremmed overfor i denne sammenheng. Ingen deler av Tokke-verkene
fortjener en slik karakteristikk.

en lager-

Ieg skal

diskusjon

ikke

Kjell Yngvar

Nilsen

som
FOSSEKALLEN
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Olav Solheim
er anleggsle-

(45)

der forjostedaianlegget. Det har
han vært siden
januar

1990,

men

til Statkraft kom
han allerede

t.
X

i

1974. Både Eid-

gerte

Caterpillar sine produksjonsanlegg i
som
USA for maskinentreprenørar
hadde kjøpt CAT-utstyr.
Turen starta frå Gardermoen og

fu]
ne

t ra begynse til slutt.

At det er forskjell på Kong Salomo og
Iørgen Hattemaker,
er noe vi alle vet.
Og vi antar at det samme gjelder for

en justisminister

og en Statkraft-kok-

ke. Men det er nå ikke alltid

se forskjellen,

Historien stammer frå utbygginga av
Eidfjord-anlegge. Pay & Brink arran-

fjord- og jostedalanIeg et har han

Foto: Svein Erik
x 'Éí DahI/Samfoto.

”Ri

Skuikke

så lett å

da. Særlig ikke hvis

er noe
omstendighetene
omkring
ved
uklare. Takk til Olav Solheim
Iostedal-anlegget
som ved sitt bidrag

har hevet denne spalten til regjerings-

den

gong

ein

ekskursjon

til

gjekk med fly over til USA.

No hadde det seg slik at ein delegasjon frå regjering og departement med
justisminister
Inger Louise Walle i
spissen var med samme flyet. Ein
lokal maskinentreprenør frå Hardanger som var med blant ekskursjonsdeltakarane, hadde «fyra godt innpå»
både før og etter at flyet tok av frå
Gardermoen.
Då han etter ei tid i lufta fekk auga

inntrufne.
Men når sant skal sies kan
det vel være at også den omtalte kok-

på statsråden, såg han straks at det var
noko kjendt med henne og gjekk bort
for å slå av ein prat. Rettnok kunne
han ikkje heilt plassera henne med
det sama, så han starta samtalen med

ka hadde sitt å si i sakens anledning?

følgjande:

nivå. Bare det beste er godt nok!

Solheims historie gir ikke rom for
av det
juslisministerens
vurdering

vet vi, men
Vidar Bern,

utfornår Solheim
for tiden leder av

elektroavdelingen

i Oslo, er det duket

Ikke
drer

av
for litt av hvert i neste nummer
Fossekallen.
Den tid den sorg. Solheims utmer-

kede bidrag er den rene bekreftelse
på et ikke ukjent gammelt ordtak.

sett

«Eg er sikker

deg mange

gonger

på at eg har
før,

men

greier

ikkje heilt å plassera deg . . . , men tar
eg ikkje mykje feil så har du vore kokka på Sysen!>>
Kva justisministeren sa til det å bli
igjenkjent som kokka frå Sysen, har
referenten frå ekskursjonsturen ikkje
teke med.

Tilsatt

i ny stilling:

Barstad,

Helge

gmsuumma

Iohansen,

Tom

trasjonsbygget

på Dalen.

I.

Ottar H.

Kleiv, Hallgeir
Nyhagen, Steinar
Svendsen, Gjermund

Systemet

er gjennomgående dublert slik at
Statkrafts krav til driftssikkerhet
er
blir oppfylt. Kontrollsystemet
til
kraftstasjonene
via
knyttet
dublerte telelinjer og mottar store
mengder informasjon fra stasjonene som blir presentert for driftspersonalet på 10 grafiske dataskjermer med ekstra høy oppløselighet.
Kontrollsystemet vil bestå av åtte
datamaskiner

sentralt,

og over

30

datamaskiner installert i kraftstasjonene og damanleggene.
foretar
automatiske
Systemet
beregninger basert på innkommende
data og presenterer resultatene i lett
forståelig form for det ansvarlige
driftspersonale. Ved hjelp av denne
informasjon kan driftspersonalet styre kraftstasjonene slik at vannressurser og kraftstasjoner utnyttes optimalt med hensyn til driftsikkerheten
ved stasjonene og sikker leveranse
av elektrisk kraft til forbrukerne. Til
kontrollsystemet er det også knyttet
reguleringsfunksjoner for et større
antall

varm og dammer

i området,

slik at bruk av varm skjer optimalt.
Det nye systemet vil være med på
å realisere Statkrafts planer om 5%
effektivisering av dagens produksjonskapasitet Kontrakten har en
verdi på mellom 20 og 25 millioner
kroner.

Overingeniør

Bjerke, Ian Gaute
Hauståker,

Nytt kontrollsystem fil Tokke
Control Data A/S har inngått en
avtale med Statkraft om leveranse
av et avansert datamaskinbasert
kontrollsystem for Statkrafts kraftstasjoner i Telemark. Kontrollsystemet skal installeres i adminis-

Montasjeleder
Overingeniør

Montasjeleder

Overingeniør
Montasjeleder
Skiftleder

Tokke-verkene
Østlands-verkene
Breheim-verkene
Aura-verkene
Tokke-verkene
Østlands-verkene
Østlands-verkene

Gått av med pensjon:
Furu, Hallvard
Hopperstad, Ame
Iohansen, Odd Erling
Solhaug, Odd

Overingeniør
Oppsynsmass.
F ørstekonsuient
Materialforvalter

PMT

Rabbås, Helge

Overingeniør

DPL

Sveggen, Heidi

Ingeniør

Sveggen, Kurt
Zeiner, Haldis

Avdjng.
Førstefullmektig

Vestlands-verkene
Vestlands-verkene

Iostedal-anlegget
OPA
Rana-verkene

Nytilsatt:
Friberg, Iohn R.
Hafr. Victor
Johansen, ]ohn Kåre
Larsen, Nils
Rinvoll, Arild

Avdjng.
Førstekonsulent
Avding.
Avdjng.
Overingeniør

Tokke-verkene

Walle-Hansen,

Førstekonsulent

Ol
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Tokke-verkene

Glomfjord-verkene
PMK
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Frist for innlevering:

4. november

Vinnere

6/1991:

av kryssord

Erik Haugen
Statkraft Oslo
May Britt Hauglid
Statkraft

Bjerkvik

Gjertrud
Odda

Sandvin

Vinnerne får tilsendt
tre lodd i pengelotteriet.
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