r

.T
1,
«_

w.

i

n

l

I

\

.

_

*

f.

w

ieslhenl:

SW5
ler ned

på linjen

til

saltvannsbelegg.

Det er skremmende når elektrisiteten
ikke kommer tilbake i rimelig tid. Da
kommer det fram hvor avhengig et
moderne

samfunn

og enkeltmennesker

er, av sikker tilførsel av energi.
Det skrives nå i ettertid rapporter
om katastrofen som rammet Nordmøre gjennom orkandagen og dagene
med dårlig energitilførsel.
Og for

For å sette pris
på lyset, ma
man kjenne
mørket

mange,

også for meg,

kommer

etter-

tanken om hvordan dette kunne skje i
Norge i 1992.

flaggene heist i Kristiansund.
Nordmørsbyens 250-årsjubileum
skulle inn-

Ieg våger den påstand at få, om
noen, i Norge er forberedt på en slik
naturkatastrofe. Det må også konkluderes med at det var menneskers krea-

ledes med festgudstjeneste og avdu-

tive

king av signet og våpen på byens råd-

hjelpsomhet, menneskers evne til å
takle situasjoner og «stå på»-humør

Klokken

0700 ble de nye jubileums-

hus. Det blåste litt. Noen få mennesker
var tidlig

ute på årets første dag. De sa

i ettertid at det var nesten blikkstille.
Man merket en form for summing i
luften. Og så braket orkanen løs.
Festgudstjenesten
ble det ikke noe
av da taket på hovedkirkeli
forsvant,

og avdukingen tok orkanen seg av
raskt og effektivt. Flaggstenger med
jubileumsflagg knakk.
Nordmøringer

er vel som folk flest.

Noen feirer nyttårsaften til overmål.
Disse innskrenker vanligvis aktiviteten 1. nyttårsdag til å følge med på
nyttårskonsert fra Wien og hopprenn.
Men i 1992 ble det en annen form for
konsert. Noen bråvåknet etter få timers søvn ved at taket fløy av huset.
hos andre fløy vinduene
inn eller

skorsteinen av.
Vi er vant til «vær» på Nordvestlandet, fra det flotteste vær til det dårligste.

Vi er ikke helt uvant

med orka-

ner heller. Likevel var det mange redde mennesker
på Nordvestlaridet
januar i år. Under orkanen ble

1.
det

målt opp til 130 knop i kastene.
Det ble enorme skader. Oversikt
har

man

ikke

ennå.

men

man

er i

hvert fall klar over at mange mennesker har mistet sine livsverk, at naturen er påført ubotelige sår og at angsten sitter i mange i ettertid.

Det er ikke skremmende at elektrisiteten blir

borte

når uvær står på. Det

kan ha mange årsaker. fra trær som fal-

Statkraft

evner.

som gjorde

menneskers

solidaritet

at vi kom relativt

og

helskin-
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'esteslcribent denne gong. Harald M.

ristzansund.
i gang med

å reparere

ledningsnettet,

net fra krisen. Så vi kan være stolte av

hadde en uhyre vanskelig jobb. Det ble

at vi

levert

klarte

prøven,

men

skamfulle

over hvor dårlig forberedte vi var.
Ledningsnettet

til

Nordmøre

Ener-

en innsats

som det står respekt

av. Men spørsmålene som reiser seg, er
mange. Den enkelte husstand

var svært

giverk brøt sammen tidlig 1. nyttårsdag. Hva som var skjedd med høyspentnettet, visste man ikke før 3.
januar ut på dagen. Til regionen fører
det to 132 kV linjer og tre 66 kV ledninger. Før orkanen virket det nær-

dårlig forberedt på langvarig strømstans. Det oppsto mangel på alt. Hvorfor har folk flest så dårlig beredskap nå
i 1992? Næringslivet stoppet også helt

mest umulig

beredskapsplaner

at alle. ledningene

skulle

få store skader på en gang. Men det
var nettopp

ningene må bygges opp på nytt. Om
kvelden
2. nyttårsdag
lyktes det å få
spenning på én av 66 kV ledningene.
Den bragte nok energi til at regionen

fikk ca. 30% av normal energitilførsel.
Men situasjonen
var ikke normal. Det
ble levert energi til prioriterte
bygg
som institusjoner
o.l. Men grunnet
lavspentopplegget
var det noen som
fulgte med på lasset og fikk strøm.

Derved ble det mindre til andre som
hadde sonevis titkoblirig.
selvfølgelig
mye energi

Disse brukte
når de fikk

den, dels fordi alt med automatiske
brytcrre slo seg inn. Andre igjen hadde
ikke strøm fordi lavspentnettet også
liadtle store skader.
Og været var fortsatt

elendig.

opp

grunnet

mangel

næringslivet

I deler

på energi.

Har

eller dets organisasjoner
i tilfelle

stans i ener-

giforsyningen?
For et samfunn

det som skjedde.

Skadene var så store at noen av led-

som har gjort seg full-

stendig avhengig av sikker tilførsel av
energi, bør det som skjedde på Nordmøre på nyåret, reise debatt også om ener-

gitilførselen
spentnettet

generelt. Hvorfor er høytvunget

til fjtélls til de mest

utsatte vaarområder? Er ikke sikker
energitilførsel så høyt prioritert at den
kan gå foran andre interesser? Og hva
med dimensjoneririg av mustang’? Er
den god nok for eksepsjonelle vindstyrker? Hva med påbudte nødaggregater?

I ettertid er vi stolte av nordmøringenes innsats, og vi er takknemmelige
for
at (let ikke gikk med liv eller ble større
personskader.
Vi er klar over at dette
krume gått riktig galt dersom vi ikke

hadde hatt en god porsjon flaks og det
ikke var tatt ansvar. Det er ut fra disse
tankene

vi

sitter

igjen

med

det store

av regionen ble det inålt vindstyrke
over orkan i tre hele dager. De som var

spørsmålet: Hvordan skal vi hindre at

Fossekallen eies og finansieres av Stat-

Omslagsbilde:
1. nyttårsclrrg i år ble NordVestlunrleí
lrjemsoltt av den verste orkanen l znrinns niínne. Dette fikk også følger
for de! znfopprettefle
Statnett, som står

kraft SF. Utgivelsen

av tidsskriftet

foreståes av administrerende direktør
Gunnar Vatten. Synspunkter i artikler
og innlegg står for forfatterens egen
regning. og representerer
ikke nødvendigvis
foretakets syn.

2

Vår

Stek e, har vært ute 1'hardt vær, i ordets
Ieèfgeiitlige betvdning.
Hun er ordførerl

dette gjentar seg andre steder i Norge?

foran en tollopprjfditlrigsjobl)
ledningen
(Jvlrrds.

Aure-Ørskog.

på

300kl'

Foto: Bjorn M.

Siste gang
Innunder jul var det mange i [det gamle) Statkraft som var lei seg. De sørget
over at det gikk mot slutten, og klarte ikke se at det dermed også nærmet
seg begynnelsen. jeg sier dette, fordi jeg vet det. ]eg følte det slik selv.
Kanskje var det nyttårsrakettene som kastet lys over landet. Kanskje var
det orkanen vestpå - den verste i manns minne - som vekket oss. Eller
kanskje vi rett og slett ble lei av å sture? Ihvertfall
meldes det i disse dager
fra høyt hold om at de ansatte har vist en bemerkelsesverdig evne til raskt å
identifisere seg med sine respektive selskaper.
Det mangler mange biter før puslespillet
er lagt - både i Statkraft og i
Statnett. At de ansatte i begge foretakene nå slutter opp med full styrke,
borger imidlertid godt for fremtiden.
Hvordan fremtiden blir for Fossekallen, er ennå et ubesvart spørsmål.
Livskraftig som den er, og har vært gjennom 38 år, vil den vel sannsynligvis
overleve i det nye Statkraft -i en eller annen form.
Det har hersket en viss enighet om at i Nettselskapet ville Fossekallen bli
«en fremmed fugl». For Statnett-ansatte blir dette derfor den siste utgaven
av blodet de rettmessig har krav på. Og det blir den siste utgaven for meg.
jeg forlater ikke Fossekallen med lett hjerte. Vi har tross alt vært trofaste
følgesvenner i snart et ti-år. Men gleden over nye, spennende og inspirerende arbeidsoppgaver
overskygger langt på veg vemodet. For meg
som for hundrevis av nye Statnett-kolleger.
_

fossekallen

Md], 46]!/id/6

1 - 92
Postadresse:
Fossekallen

Postboks 5124 Maj
0302 Oslo 3
Besøksadresse:
Slemdalsvn.
Telefon:
(02) 95 99 99
Telefax: (02) 95 99 96
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Uværet kom med det nye året. Den
verste orkanen i manns minne la i
løpet av kort tid tre hele fylker
på

Redaksjonsråd:
For ledelsen:
Espen Ettre
Kåre Heskestad
Arne Pleym

Nord-Vestlandet i ruiner. Også det
nyopprettede
foretaket Statnett
overfor en toff opprydningsjobb

står
på

sine anlegg i Midt-Norge.

For de ansatte:
Alf Ivar Bruseth
(AF)
Edmund
Lan nes
(Arbeidsnian
sforbundet]
Kjell Arne Bursvik
[NEKF)
Aud Pedersen
(NTL)

En lykkelig

skilsmisse

Så er de skilt, da. Fra 1. januar av
er ikke livet i det norske kraftsyste-

met hva det engang var. Statkraft

Redaksjon:
Redaktør: Mette Kjeldsber
Redaksjonssekretær: Aud äerg
Utforming: Ingrid Adeler

SF og Statnett SF er to nye størrelseri det frie markedslivet som Energiloven ga fødsel til for et år siden.

Trykk:
Haakon

Arnesen

a.s

Redasjonen avsluttet:
31. januar
Direkte
innval
:
Ingrid Adeler: E02) 95 98 63
Aud Berg: (02) 95 98 62
Mette Kjeldsberg:
(02) 95 96 10
Informasjonsavd.:
[OZ] 95 98 65

Med blanke ark, men uten fargestifter?
Ved avslutningen av forvaltningsbedriften Statkraft 31. desember 1991,
overtok staten kortsiktig gjeld og kortsiktige fordringer som gjaldt for aktiviteter i 1991. Tanken var at de nyfødte selskapene Statkraft SF og Statnett SF skulle få starte med «blanke ark». Hvorvidt
ter i samme omgang, kan vel diskuteres.

Glomfjord-avtale

innen rekkevidde

Etter 8-10 års forhandlinger,
inngått

det er delt ut fargestif-

en rammeavtale

rett nok med varierende intensitet, er det

mellom

Norsk

Hydro

og Statkraft

om dispone-

ring av kraft til Glomfjord.

F "ressen
Med/em

Den Norsi: Fagpresses
Forening

«Levende lys» på norske kraftledninger
lfebruar 1987 sto ledningen Kvanndal-Songa i lys lue. Fenomenet virket
skremmende på øyenvitnene, men har nå fått en naturlig forklaring.
FOSSEKALLEN
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Årh u n drets storm i Mi dt-N orge:
ål

_tu r k r efte
I

rl d re s s u

Ved Kjell

Foto:

Ivar

Bjørn

uværet

kom

året.

Knutsen

M. Øverås

med

det

Inn fra havet

ter på timeter i sikre jafs. Etter ti
minutter i turbulent luft, siktet han
seg inn mot en delvis nedsnødd plankestabel lengst oppe mot toppen.

nye

stor-

met vindkastene,
feide med
seg det som var av løsgods
og trakk seg videre nordover.
Da det Iysnet av dag den første januar,
kom vinden
enda
sterkere
tilbake.
Vindmålere
langs kysten
fra Stadt til Helgeland
ble sprengt,
hustak
fløy som giljotinere
gjennom
lufta,

store

skogsområder

Hans

i alt det

den.

Så smeller

døra

igjen,

og med

maks turtall på motoren, stiger helikopteret til trygg høyde og forsvinner

ble

på sekunder
rasert til det
ugjenkjennelige
og strømmen
forsvant
fra hele landsdelen.
Tilbake
lå tre fylker
i ruiner
etter værgudenes
berserkerferd. Enda godt at det ikke

gikk

eneste faste siktepunkt

hvite. Med hvinende turbinmotor legger han helikopteret forsiktig inn mot
plankene. Så skjer alt med lynets hastighet. Sidedøra spretter opp. Fire
menn hopper ut i snødrev og blåst og
løper sammenbøyd bort fra rotorvin-

inn

i snøbygene

som

siger

inn

fra

vest. I slikt vær kan ikke helikopteret
bli stående uten å bruke motorkraft
mot vindkastene. Avtalen er at vi skal
hentes om en times tid
Driftsingeniør

liv, sier man i dag når

Odd Myrvang

og led-

ningsmester Iostein Mediaa søker begge over landskapet med erfarne øyne.
Rundt seg har de knuste betongrester
fra fundamentene, tonnevis av forvridd stål og sammenfiltrede ledninger. Rester etter bæremast 291 på den
fire år gamle 300 kV ledningen mellom Aura og Ørskog. Knekt, knust og
ødelagt av værguder i usedvanlig slett

man teller opp skader for
nærmere
én milliard
kroner.
Det verste uværet
i manns
minne gjøres enda verre og
blir gitt meteorologisk
status
som hundretil tohundreårsstorm.

lune.
n januarmørk

fredag med snødrev

fra vest, kjempet et lite helikopter
seg

oppover

mot

toppen

av

Rona

Naturkrefter
-

600 stupbratte meter over Tresfjord.
Den erfarne piloten fra Mørefly la
helikopteret mot vinden og tok time4
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med enorm styrke

Da ledningen Aura-Ørskog

ble satt i

drift i 1988, var den dimensjoneret
for
å tåle både snøskred, islast og vind

med

antatt

returperiode

på 50 år.

l

Snøskred er alltid jokeren i slikt terreng, og store islaster tidligere. Men
neppe noen har drømt om at vinden
alene skulle dra ledningen overende.

Forankringsmast 291 på Iednin en
Aura-Ørskog må reises på nytt etter or anens herjinger 1. nyttarsdag. Det blir en
tøf jobb for [ostein Medica, Margido
Ny eim, Per Magne Nyheim, Thomas
Iohnsen

og Arne

Dette spennet

var dimensjonert

for 37

meter i sekundet på tvers av ledningen,
og med

alle

sikkerhetsmarginer,

må

det ha vært minst 47 meter i sekundet
for at mesten skulle knekke.

M. Melby.

Så sterk vind kom det ikke til å bli
på Rona i Tresfjord. I alle fall ikke før
den statistiske

hundreårsstormen

måt-

te finne det for godt å dukke opp. Økonomisk var det en tvilsom investering

4
o

å bygge

'§_\.)’)

bæremaster

med

hundreårs-

stormer romsterende i bakhodet. Men
det tok altså bare, fire år før den dukket opp.
Rundt seg kunne Myrvang og Mediaa studere resultatet av naturkreftenes
herjinger.
Det ble et sjokkerende
studium i naturens enorme kraftutfoldel-

v

se. Betongfundamenter revet i stykker, stålbjelker vridd som den tynneste tråd og ledninger kastet femti meter
ut til siden. Siden vinden ble så sterk
akkurat

her, har nok også topografien

omkring spilt en avgjørende rolle.
Heller ikke nabomasten 290 har
sluppet skadefri fra stormen. Betongfundamentet har sprekkskader og ba-

I

remasten

er bøyd

i toppen.

Avviket

fra loddlinjen

er en halvmeter eller så.

Men skadene

er ikke større enn at de

lar seg reparere.
Noe annet er det med mast 291.
Den må bygges opp helt på nytt, fra

betongfundamentet mange meter under bakkenivå til toppledningen førti

(J

meter oppe i lufta. En kjempejobb
for
Iostein Mediaa og arbeidskameratene
hans. En stor jobb i sommerhalvåret,

f

en knalltøff

jobb i snø og kulde midt-

vinters.

Været avgjør

, _.

Tidligere

#3' "

brakke

samme dag ble ei varmeog en del

utstyr

fløyet

opp.

Arbeidslaget til Jostein Mediaa lå i
startgropa. Ny bæremast skulle bygges
opp så snart som mulig. Med stabilt
og godt vær kunne arbeidet gjøres på
noen få uker, i dårlig vær ville ukene
bli mange.
Først må det bygges en provisorisk
veg

opp

maskinelt

'x
`\
\.

\

_]

\\
\\

_ n.

“ax

mot

toppen

utstyr

av

`

V

.w
.a

.g

` \L

“Å

-l

Tungt

tatt å få gjort jobben. Sjølsagt kan mye
fraktes opp med helikopter, men det
ligger mye sikkerhet i en provisorisk
veg. Driftsingeniør Myrvang har allerede sørget for byggetillatelser
fra
grunneierne. Deretter kan arbeidslaget
begynne å fjerne restene av den havarerte bæremasten. En vanskelig jobb i
et ugjestmildt klima.
Forvridde stålbjelker er ikke det
letteste å hanskes med í ei tid da
Kong Vinter hersker uinnskrenket
FOSSEKALLEN
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må til for i det hele
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over Rena og landskapet rundt. Deretter
må det totalraserte betongfiindanientet
graves

opp

og erstattet

med

et nytt.
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statistisk

kommer

med

hundre

års inelloniroin?

Nye

stålbjelker skal så reises og festes sammen til et solid byggverk. Mediaa forteller at denne gang blir bæremasten forsterket til å tåle vindhastigheter på 49
meter i sekundet. Et kraftfullt byggverk i
betong og stål. Sterkt nok til å trosse de
villeste stormer.
-Det bør holde for nesten alle tenkelige situasjoner. Sjølsagt kan den
bygges enda større og tyngre. Det er
imidlertid et spørsmål om penger. Er
det forsvarlig bruk av penger å bygge
baeremaster med tanke på stormer
6

som

e

Dyrekjøpt

lærdom

Svein Fikke. som er inetetirolog
i Statnett. hevder at stormen
1. riyttårsdag
var verre enn de såkalte hundreårsstorim-me. Med opp imot 55 meter i
sekundet i kastene plasserte stormen
seg på statistikken
som hundretil

tohundreårsstorm

- og kanskje enda

sjeldnere.

-Det

er vanlig

praksis

når man

vaeravhengige laster. Nyrttårsdag ble
denne forutsetningen overskredet i rikt
monn. De dramatiske
konsekvensene
dette har hatt for store deler av kysten
fra Sogn og Fjordane til Nord-Trøndelag. vil føre til at norsk energiforsyning foretar en grundig gjennomgang

av forutsetningen

om 50 års lasten og

alle andre forhold
som berører kraftledniIigsdiinensjoneririg.
mener Fikke.

Rent faglig er Fikke «begeistret» for
orkanen. -Det er naturlig nok ikke
alle forunt å oppleve en 100-200 års

dimensjonerer
kraftledninger,
TVmaster og mange andre konstruksjo-

storm i løpet av sitt yrkesaktive
liv.
Det er derfor vel verdt å utnytte denne

ner,

hendelsen til å dra mest mulig

at man

bruker

50 års returtid

for

lær-

somhet.

Med

to tilførselslinjer,

ei fra

sør og ei fra nord, hadde byen følt seg
trygg. Men værgudene tok ikke særlig
hensyn denne dagen. De rev med seg
alt som kom i deres veg - ikke minst
kraftledninger.
Lite slapp uskadd fra
disse skrekktimene
på årets første
dag. Statnett Region Midt-Norge tilhørte de få heldige.
-Vi i Statnett slapp usedvanlig heldig fra uværet.

I tillegg

til denne

bæ-

remasten på Rona, fikk vi totalskadd
ei mast i Skorgedalen

jen mellom
noen

på 132 kV lin-

Istad og Grytten.

ubetydelige

Pluss

småskader

ellers.

Tilsammen skader for to til to og en
halv millioner kroner. Et nesten unevnelig tall når totalskadene i landsdelen

nærmer

seg én milliard

sier driftsingeniøren.
vise_ hvor

heldig

kroner,

For ytterligere å
Statnett

var

dette

døgnet, sier han:
-De fleste linjer
skinner i stasjonene

og mange samlei Møre og Roms-

dal og Trøndelag var kortvarig ute av
drift. Men heldigvis kunne de raskt
legges

inn

ekstreme
antall

igjen.

For

forholdene

å illustrere

har vi

driftsforstyrrelser

til

de

anslått

150 dette

døgnet, mens det både i 1989 og 1990
var 47 forstyrrelser
gjennom hele året.
Vi er videre
spesielt
godt fornøyd

med at våre driftssentraler og sambandssentraler virket omtrent uten
problemer. Dermed ble vi ikke satt ut
av spill og kunne utføre de tjenester
som ble forventet.

Tilbake til varmen
Timen på toppen av Rona ble kald. I
det gråhvite vinterlyset kunne man
skimte ned i en lun og skjermet dal.
Spørsmålet kom av seg sjøl: Hvorfor
legge ei kraftlinje
Mast 290 ble også skadet under uværet.

Ledningsmester
Jostein

Medina

driftsingenior
Mylv ang

00

Ocfd

studerer

ska-

dene.

dom av den. Ikke minst gjelder dette
hvordan terrenget og topografien virker i slike ekstreme værsituasjone
r.
-Statkraft har samarbeidet med det
norske meteorologiske

institutt

(DNMI]

om dette i flere år. Dette samarbeidet
vil Statnett fortsette, og forhåpentligvis forsterke. i samarbeid med alle
andre

parter

som ble berørt

av orka-

nen i nyttårshelgen.
Økonomisk forsvarlig å bygge kraftledninger med tanke på slike stormer,
er det neppe, mener Odd Myrvang,
mens han gransker bruddflatene på
skruer i grove dimensjoner. Revet
tvert av i den brutale vinden som kas-

tet

seg

ned

Eiradalen,

feide

langs

Rona og som deretter raste videre
nordover
langs Kyst-Norge.
Først
langt inne mot Nord-Sverige rnistet
den sin ødeleggende kraft.

over de mest værut-

satte fjellknauser når et dalføre ligger
noen få hundre meter lavere i terrenget? I en bisetning
fortalte Myrvang at:
-Her er det kryssende interesser ute
og går. Folk vil ha kraftlledningene

lengst mulig unna bebyggelse og dyrket mark. Men det spørs hvor langt
man kan gå før det får konsekvenser
for kravet om sikker strømforsyning.
Heldigvis er det opp til politikerne å
gi svaret, sier Myrvang.

Brått drukner vår samtale i et øredøvende

flapp-flapp-flapp.

na kommer helikopteret

Inn over Ro-

i lav høyde.

Det legger seg opp mot vinden,

Slapp heldig, tross alt
I dagene først på nyåret kom krisemeldingene fra hele Nord-Vestlandet
og

Trøndelag.

Særlig

ille rammet.

Byen var uten strøm i fle-

Kristiansund

ble

før lan-

dingsmeiene plasseres forsiktig
på
plankestabelen
.
Fire menn bøyer seg
sammen og bryter seg gjennom snøkav
og piskende rotorvind. De fire vil inn i
varmen

igjen.

Få sekunder

senere

er

re dager. Eldre og sjuke hadde det
vondt i mørke og kalde leiligheter.
Sjukehus og andre institusjoner måtte

helikopteret i lufta igjen. Langt der
nede rusler arbeidslaget bort til de forvridde restene av bæremast 291. Laget

ty til

har en del arbeid

kunne

aggregat

og nødløsninger

opprettholde

livsviktig

for å

som skal gjøres.
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Morten

Golimo

så

er de skilt,

da. Fra 1 .

januar
av er ikke livet i
det norske
kraftsystemet
hva det engang
var. Statkraft SF og Statnett
SF er
to nye størrelser
i det frie
markedslivet
som Ener
ilo-

ven ga fødsel

til for et ar

siden.
Streik,
arge slagord
og heftige
diskusjoner
som
brakte

sinnene

historie.

i kok,

er

Nå er alt glemt,

og kreftene

brukes

til å bygge
nyfødte

i stedet

opp de to

statsforetakene.

il Statnett og Statkraft være som
to ulykkelig adskilte søsken i tiden fremover?
—Nei, Statkraft og Statnett er nå to
helt ulike foretak med hver sine målsettinger. For Statnetts del er det viktig å innta en helt nøytral stilling i det
norske kraftsystemet.
I dette systemet

skal nettet bli en fysisk markedsplass
som Statnett

er satt til å forvalte.

Og

vi er avhengig av tillit for å kunne dri-

/

ve

foretaket

Larsen.

skikkelig,

fungerende

sier

Oddmund

stabsdirektør

i

Statnett.
Fra 1. januar i år overtok Statnett
ansvaret for statens anlegg i sentral-

í

nettet, nedtransformeringen til regionalnettet og utenlandsforbindelsene,
og fra 1. mai vil selskapet få ansvaret
for sentralnettsordningen.
Dessuten
har Statnett det overordnede ansvar
for driftskoordineringen
i det norske
kraftsystemet,

med

andre

ord

for

driftssikkerheten.

Det erforste gang i norsk historie at iiettet
står «på egne ben». Statnett SF eri
utgangs
unktet et transportselskap
med

ansvarfltzr å bygge ut og drive hø_vs entnettet i Norge. Hovedoppgaven blir å eggs
forholdene til rette for at produsenter og
forbrukere får dekket sitt transportbehov.
at markedet fungerer.
og at den tekniske
driftssikktrrheten
blir ivaretatt Foto: Svein

Erik Dahl/Samfoto.
FOSSEKALLEN
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funksjoner
i det «gamle» Statkraft,
svarer Larsen at delingen i prinsippet
ikke var noen rasjonaliseringsprosess.
De Statnett-ansatte
utgjør rundt
tredjedel
av det tidligere
Statkraft,
skal

det

rasjonaliseres,

er det

en

en
og
sak

som Statnetts styre må ta stilling til,
slår Larsen fast.
Når det gjelder hvilket personell
Statnett har fått til rådighet, beskriver
Larsen prosessen som en naturlig deling av ressursene etter hvilke oppgaver de to foretakene skal ha i fremtiden. -De

tert foretak befridd fra statens regula-

har hatt det samme behovet for.
Men vår sterke

forankring
tekniske

i det

miljø

er

like viktig som
den har vært.
bedyrer Stabssjef
Kåre Schjetne
Statkraft SF.

i

Nettet på egne ben

«Frysavtale»

Det er første gang i norsk historie at

Det er mange hensyn å ta under arbeidet med å utvikle Statnetts organisasjon. En joker i dette spillet er Samkjøringen
-For øyeblikket
foregår det forhandlinger mellom Statnett og Samkjøringen om hvordan forholdet mellom de to selskapene skal være i fremtiden. I den forbindelse er det inngått

drive

hovednettet

i Norge

(. . .). Vår

hovedoppgave er dermed å legge forholdene til rette for at produsenter og
forbrukere får dekket sitt transportbehov, at markedene kan fungere,
samtidig som den tekniske driftssikkerheten blir
ivaretatt»,
skriver
admini-

strerende direktør Odd Håkon Hoelsæter i «velkomstbrosjyren»
til sine
medarbeidere.
Selv om Statnett var i funksjon
allerede fra nyttår, er selskapets organisasjon ikke ferdig bearbeidet ennå.
Hovedtrekkene ned til divisjonsnivå
er klare,

men

deretter

blir

det

i stor

utstrekning opp til divisjonslederne å
utvikle organisasjonen videre. Først i
slutten av februar vil navnene på alle
divisjonslederne
være kjent, ifølge
Larsen.

-Som foretak står vi friere i forhold
til den statlige organisasjonsmodellen. Vi vil bruke den tiden vi trenger
til å skape en funksjonell organisasjon, men i løpet av forsommeren vil
mye være klart. Helt fastspikret vil
modellen forhåpentligvis
heller ikke
da være, for i Statnetts ledelse har vi
et ønske om å legge grunnlaget for en
bedrift som har evne til å omstille seg
i takt med tiden.
10
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en

såkalt

i

er og kunnska
som vi til nå i ke

at vi

mersielt. Derfor
trenger vi nok å
knytte til oss

selskap med ansvar for å bygge ut og

med nettdelen

medarbeidere
som har erfaring-

-Det er klart

for fremtiden må
opptre mer kom-

nettet utgjør en egen organisasjon.
«Vi
er i utgangspunktet
et transport-

som jobbet

Statkraft, er naturlig nok nesten automatisk føyet inn i Statnetts rekker.
Når det gjelder de sentrale stabsfunksjonene, har utvelgelsesprossessen vært
noe mer omfattende. For langt de fleste har det vært mulig å ta hensyn til
personlige ønsker, og jeg håper ikke at
noen føler at de er blitt shanghaiet.

med Samkjøringen

<<frysavtale>>,

som

blant

-Når

Statnett

nå er et serviceorien-

tiv, er det vel grunnlag

for å slippe

løs

lønningene også?
-I prinsippet står vi fritt, men det er
ikke tidspunktet nå til å si noe om
hvordan lønnsutviklingen
blir i Statnett. Alle har startet på det samme
lønnsnivå som de hadde i Statkraft.
og det som videre vil skje, er en forhandlingssak mellom ledelsen og de
ansatte, sier Oddmund Larsen.

Interninformasjon
I Statnett

på alvor

har Informasjonsavdelingen

fått en meget sentral plassering. Noe
Larsen finner helt naturlig.
-Vi er i ferd med å bygge opp en
helt ny bedriftskultur.
Dette innebærer en omfattende intern prosess. I den
første fasen av denne prosessen er vi
nødt

til

å ta interninformasjon

alvor-

annet sier at ingen av partene skal

lig. Samtidig må vi bygge opp et solid

bygge

tillitsforhold
rene innen

opp

sin

organisasjon

eller

ekspertise innen den praktiske driftskoordineringen
uten etter gjensidig
avtale. Det betyr at vi har «frosset»
den praktiske arbeidsdelingen
mellom

Statkraft

og

Samkjøringen

slik

den opprinnelig var. Det er med andre
ord vanskelig å si noe endelig om
Statnetts organisasjon før forhandlingene med Samkjøringen er sluttført.
Detaljene
30. juni.

må i hvartfall
utestå til den
Det er den fristen man har

satt seg for et vedtak når det gjelder
den endelige arbeidsdelingen.
En
arbeidsdeling som etter planen skal
fungere i praksis fra 1. januar 1993.

mellom oss og alle aktøkraftforsyningssystemet,

og vi må også sikre oss at myndighetene får den nødvendige
tiltro til oss. Vi
skal per definisjon være en serviceor-

ganisasjon, og dermed er skikkelig informasjonsarbeid og en god samfunnskontakt helt nødvendig.

Nye rammebetingelser
Også i Statkraft står det en del arbeid
igjen før den nye organisasjonsmodellen er på plass. Nyutnevnt admininistrerende direktør, Lars Uno Thulin,
må også få tid til å ta en titt på sakene.
Det man imidlertid vet, er at Statkraft
SF flytter til Høvik i Bærum siste uke
i juni.

Naturlig

deling av ressursene

Pr. i dag har Statnett cirka 870 ansatte, og de fleste av disse er overført fra
det tidligere Statkraft. På spørsmål om
det blir færre ansatte i Statnett enn
det som trengtes for å utøve de samme

Men før den tid er det mye som må
klarlegges. Mens nært innpå alle i administrerende direktørs stab er gått til
sengs med
virus,

et ikke

er stabsdirektør

tilnærmet

ukjent
Kåre

øst-asiatisk
Schjetne,

duggfrisk, i full sving med

å planlegge den nye organisasjonen.
-Vi legger nå til rette for en helt ny
organisasjon. De store trekkene kjenner
vi. Divisjons- og stabsansvar er på plass,

men vi kan dessverre ikke sette noen
dato for når alle detaljer er på plass.
Det blir til dels betydelige endringer i forhold til det tidligere Statkraft,
skal vi tro Schjetne.

-En

av de største

forskjellene er at vi ikke lenger har
egne divisjoner for plan- og anleggsarbeidet. Disse er nå samlet i en teknologi- og utbyggingsdivisjon. En annen
viktig
forskjell
er at vi har skilt
markedsoppgavene
fra den operative

drift. Vi får en egen markedsdivisjon
(som det foreløpig ikke er utnevnt
noen leder for). Dessuten kan jeg nevne at vi får en mer renskåret økonomistab. idet dataavdelingen er fly ttet
til produksjon.
Oppgaver knyttet til nettet er Statkraft nå fritatt for, men også i annen
sammenheng
\

t

n

selv aktører

-‘.\

/'

f _
f

Statkraft

stå overfor

- et «kremmerhus»?

En ren produksjonsbedrift

\

i et

og må føle oss frem

nytt marked med skarp konkurranse i
det samme markedet. Dette skaper selvfølgelig en ny arbeidssituasjon for oss.

Statkraft

r
f

vil

en forandring av arbeidsoppgavene.
-Vi står overfor til dels betydelige
endringer i våre rammebetingelser. Tidligere var det Statkrafts oppgave å fordele en sterkt etterspurt vare. Nå er vi

av

styrt

for
«kremmerem
Er dette realiteten
Det nye Statkraft?
må
-Det er klart at vi for fremtiden
opptre kommersielt.
Derfor trenger vi
nok å knytte til oss medarbeidere
som

A

har erfaringer og kunnskap som vi til
nå ikke

har hatt

det samme

behovet

for. Men vår sterke forankring i det
tekniske miljø er like viktig som den
."..

har vært.
Arbeidsoppgavene
er så og si ferdig
fordelt
innen Statkraft.
-Men
vi må

"i

fortsatt

arbeide

for

en best mulig

utnyttelse
av ressursene. Derfor kan
det tenkes at noen må rotere litt rundt

V.

i systemet inntil
er de riktige

vi er sikre på at det
som er satt

menneskene

på de riktige oppgavene.
-Og lønningene

blir

som

de samme

i

før?
-lallfall

fram

til

vårens

lønnsopp-

gjør. Men det er klart at markedet vil
noe

være med å prege forhandlingene

sterkere

enn

tidligere,

sier

Kåre

Schjetne.

Statkraft

SF er nå en ren produksjonsbe-

drift som står overfor betvdelige endringer i
ranzmebetingelsene. Tidfigere var det Stat-

\

krafts oppgave å fbrdrele en sterkt etterspurt
vare. Nå erforetaket
selv aktar 00 må føle

seg frern i et marked med skarp 'onkurranse.

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

FOSSEKALLEN

NR. 1-92

11

-leg tror at statsforetaket
Statkraft i praksis v1'1fungere som et AS, og etterhvert
som vi koinmer

i gang med

det daglige arbeidet, vil nok
de fleste

være enige med

meg i at Statkraft har fått
tilstrekkelig
operativ frihet.
Detaljstvringfra
departe»
mentalt hold, ser jeg på
som utelukket.
sier nyutnevnt Statkraft-sjef.
Lars

Uno Thulin.

Statkraft:

Norges

største

kraftprodusent
I

Intervjuer:
Foto: Svein
12
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Mette Kjeldsberg
Erik Dahl/Samfoto

om sivilingeniør
med doktorgrad
innen termodynamikk (læren om energi),
bør
Lars Uno Thulin
ha et godt
teoretisk
grunnlag
i den nye

jobben

sin. Den I . mars i år

tiltrer
han som administrerende direktør
i Statkraft
SF.
Praksis fra kraftforsyningen
er det verre med. -Jeg hverken
kan eller vil drive kraftverk,
sier han. Hva han skal, er
imidlertid
å drive Norges
største kraftprodusent
med et best
mulig økonomisk
resultat.
Thulin
mener
at Statkraft
gjennom
foretaksformen
er
gitt tilstrekkelig
operativ
frihet til å drive økonomisk.
I
praksis
mener han selskapet
vil fungere
som et AS.
Lars

Uno Thulin

(52) er sivilingeni-

ør, og doktorgrad har han også.
Det meste av sin yrkespraksis har han
imidlertid hentet innen det politiske
miljø

og innen

bank

og næringsliv.

Han har vært statssekretær i Kirke- og
Undervisningsdepartementet
og Industridepartementet, han har hatt ansvaret for olje- og industrisektoren
i
DnC, og han har vært administrerende direktør for DnC i London. For
øyeblikket og frem til han skal ta fatt
i Statkraft 1. mars i år, er han departementsråd

Tilstrekkelig

i Næringsdepartementet.

operativ

frihet

Det var en smilende og opplagt Thulin som nylig avla sitt første besøk i
Statkrafts lokaler. Velsignet med en
stor porsjon pågangsmot, gjorde han
et friskt førsteinntrykk på dem som
skal bli hans nærmeste medarbeidere
i tiden fremover. Og ifølge Thulin
selv, er det ingen grunn til annet enn
optimisme når det gjelder det nyopprettede Statkraft SF.
-Statkraft er i dag Norges største

kraftprodusent. Selskapet står for en
tredjedel av kraftomsetningen her til
lands, og med den formen Statkraft nå
har fått, det vil si foretaksformen, er
grunnlaget lagt for å drive selskapet
med god økonomi.
På spørsmål om Thulin hadde foretrukket en ren AS-modell, svarer han
med en viss forsiktighet. -Foretaksmodellen er vesentlig bedre enn forvaltningsmodellen.
Det er helt klart.
Når man ikke har gått så langt som å
gjøre Statkraft til et aksjeselskap, er
det fordi våre eiere, det vil si staten,
fremdeles ønsker å ha en viss innflytelse på prinsipielle sider ved selskapets virksomhet. I praksis vil dette få
liten betydning, tror jeg.
Thulin frykter ikke detaljstyring.
-Som sagt så tror jeg at statsforetaket
Statkraft i praksis vil fungere som et
AS, og etter hvert som vi kommer i
gang med det daglige arbeidet, vil nok
de fleste være enige med meg i at
Statkraft har fått tilstrekkelig operativ
frihet. Detaljstyring fra departementalt hold, ser jeg på som utelukket.
Det ville være brudd på selve grunntanken bak foretaksmodellen,
slår
den påtroppende Statkraft-sjefen fast.

Markedet

avgjør

Thulin
ønsker ikke egentlig å gi
uttrykk for sine vyer for Statkraft. Det
vil han helst vente med til han er på
plass i direktørstolen. Men går vi ham
på klingen, har han likevel synspunkter på litt av hvert. Når det gjelder
salg av fastkraft til utlandet for eksempel, mener han at dette er noe Norge
bør satse på hvis nasjonen har større
gevinst ved dette enn ved alternativene. Det samme gjelder Statkraft.
Hvorvidt
Statkraft skal satse på
gasskraft eller fortsatt vannkraftutbygging, vil også avhenge av om det er
marked for slik kraft. -Det er klart at
Norge må ha en kompetanse på gasskraft, og det er klart at det er mange
gode grunner til å satse på fortsatt
utbygging av vår fantastiske, rene
vannkraft, slår Thulin fast. -Men det
er også klart at for Statkrafts del må
det være økonomisk ryggrad i alt selskapet gjør. Når det er sagt, er det min
personlige oppfatning, at vi vil få god
etterspørsel på Statkrafts produkt i
tiden

fremover.

Vannkraften

har jo en

stigende stjerne både nasjonalt og
internasjonalt, til og med på naturvernhold.

ten her til lands lav, og med tanke på
beredskapen er det klart at man må se
seg om etter utveier for å bevare den
nødvendige kompetanse. I den forbindelse ligger det jo en mulighet i å ta på
seg oppgaver utenlands. Foretaksmodellen stiller Statkraft friere til å påta
seg slike oppdrag nå enn tidligere.
-Forutsetningen for at Statkraft kan
gå inn i eksterne prosjekter, er selvsagt at bedriften går med overskudd.
Det er imidlertid helt klart at kompetanse er et godt utgangspunkt for å tjene

penger.

kan selges

I forbindelse med omleggingen av
Statkraft til et rent produksjonsselskap, spør mange seg hvordan det
skal gå med plan- og anleggssiden i
det nye foretaket.
-For

øyeblikket

synes

Økonomisk

jeg hverken

ryggrad en betingelse

En viss prestisjekamp
niører

og økonomer

mellom

er registrert

ingei Stat-

kraft. Som i andre bedrifter. Denne
konflikten mener Thulin er fruktbar.
-Det nytter ikke hvor teknologisk
dyktig man er, hvis ikke det er økonomisk ryggrad i bedriften. På den andre
siden må økonomene leve med at forretningsdrift ikke går, hvis alle prosjekter skal «regnes i hjel». jeg ser på
samspillet

mellom

gruppene

som

nødvendig for en bedrift i utvikling.
Hvilken rolle de ansatte i Statkraft
skal spille, har Thulin denne kommentaren til: -Statkraft
er en stor
bedrift, men det er den ikke alene om.
På linje med andre store selskaper må
det arbeides med å finne frem til ordninger slik at de ansatte får den representasjon

de har krav

på. Det er mitt

ønske at de skal føle at de er med i
beslutningsprosessen, og i den forbindelse tror jeg det er viktig at selskapets ledelse respekterer de ansattes
behov for skikkelig informasjon om
bedriften.

Men la meg også understre-

ke at de ansatte på sin side må vise
repekt for det faktum at det er Statkrafts styre som er satt til å ta beslutningene.
Til tross for en sikker

og profesjo-

nell opptreden foran kamera og pressekorps, benekter Statkraft-sjefen på
det sterkeste at han er mediakåt. Det
er vel i næringslivet han har fått rampelystrening, da. Men har hans mangeårige byråkratiske virke påvirket hans
evner

Kompetanse

Dette

Norge som nasjon eller Statkraft hittil
har vært flinke nok til å utnytte. Ia,
jeg vil faktisk gå så langt som å si at
eksporten av kunnskap er underutviklet i Norge. For Statkrafts del tror jeg
en viss utenlandsvirksomhet
vil gi et
positivt bidrag til vår kompetanseutvikling.

-Nei,

vet

du hva. Også i departementene

til

å ta beslutninger?

blir

det da tatt beslutninger.
imot at mine erfaringer

jeg tror tvert
som embets-

mann, vil komme godt med i den
fremtidige jobben. Som jeg gleder meg
fabelaktig til!

er utbyggingstakFOSSEKALLEN
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De

mange forberedelser til tross, arbeidssituasjonen
føltes nok
temmelig
uoversiktlig
for den nyutnevnte
Statnett-sjefen
da han inntok sin plass i direktør-

stolen

like over nyttår.

Orkanen
vestpå var kanskje passende
bakgrunnsmusikk
de første

dagene.
sikt,

Men ikke på

skal

vi tro

Odd

Håkon Hoelsæter.
-Statnett
er tillagt
en
meget sentral funksjon
i
norsk kraftforsyning.
Vi
skal ivareta kraftforsyningens
riksvegnett.
Skal
vi kunne

løse

de oppga-

ver vi er pålagt,

meget viktig
tillit

er det

at vi oppnår

innen

bransjen.

I

I I

Statnett:

I

d

t

' ,: : 2; ' s ; : 2‘ .:.o , .

E

‘

:2I9arfStl(1 andel

lntervjuer:

Mette

Kjeldsberg

14 FOSSEKALLENNR. 1-92

Foto:

Svein

Erik

Dahl/

Samfoto

de ansatte kunne identifisere
seg
med den bedriften de jobber i, må de selv-

-Skal

sagt kjenne

den, slår nyutnevnt

Statnett-

sjef, Odd Håkon Hoelsæter fast. -Det er
viktig for alle å vite at den jobben vi gjør er
viktig, og jeg kan love at vi i ledelsen skal
legge oss i selen på dette punkt.

Sivilingeniøren

Odd Håkon Hoel-

sæthoer (46) har tidligere

vært

an-

satt i Ardal og Sunndal verk og i
Norsk Hydro. Han er nok én av dem
som kjenner det norske ledningsnettet best, for da han rett før jul i fjor
bestemte seg for å ta utfordringen
som Statnett-sjef, var han driftsdirektør i Samkjøringen. Hans inngående
bransjekunnskap er nok en fordel for
ham i disse dager, for store og viktige
oppgaver må løses allerede i løpet av
noen måneder. Forhandlingene med
Samkjøringen om hvordan forholdet
mellom de to selskapene skal være i
fremtiden, er allerede i gang, og en
løsning

må finnes

innen

sommeren.

Nye tarifferingsprinsipper
står også
på timeplanen, og til tross for at dette
blir en drakamp mellom mange interesser, har man tatt sikte på å komme i
mål med arbeidet innen 1. mai i år.

Målsettingen

er klar

Store utfordringer og en presset timeplan synes ikke å bekymre Statnetts
administrerende direktør. I hvert fall
ikke utenpå. Han virker rolig, avbalansert og meget klar. Kanskje er det
fordi det overordnede mål for det selskapet han skal lede, tydeligvis står
lysende klart for ham. -Da Energiloven ble vedtatt, ble grunnlaget lagt
for et nytt kraftmarked i Norge. Dette
markedet har behov for et nøytralt,
objektivt transportselskap - et kraftforsyningens riksvegnett om du vil.
Derfor har myndighetene opprettet
Statnett.

-Statnett er tillagt en meget sentral
funksjon innen kraftforsyningen.
På
sett og vis er vår posisjon og rolle en
betingelse for en desentralisert og
mangfoldig kraftforsyning. Produsentene og distribusjonsverkene
må nå
tilpasse seg en ny markedssituasjon,
og Statnett skal fungere som den
fysiske markedsplassen
for disse
aktørene. jeg ser dette som en positiv
måte å organisere kraftforsyningen på
som gir grunnlag for en betydningsfull rolle for Statnett i helhetsbildet.

Monopolet

ingen sovepute

Det er opplest og vedtatt at Statnett er
et naturlig monopol. Dette betyr ikke
at selskapet kan seile sin egen sjø.

-Nettopp dette at vi er tillagt monopolrollen, vil stille store krav til oss.
Vi vil bli fulgt med argusøyne av en
samlet bransje. På bakrunn av den
turbulens som har hersket i kraftforsyningen i den senere tid, særlig i fjor
høst, finner jeg dette rimelig. Men jeg
finner det også rett og riktig at brukerne av nettet vil forsikre seg om at vi
driver kostnadseffektivt og at vi ikke
forskjellsbehandler. Den største utfordringen for Statnett i tiden fremover,
slik jeg ser det, blir derfor å overbevise bransjen om at vi virkelig er det
nøytrale, objektive transportselskapet
som kraftforsyningen har behov for.
-Dette

er ingen

liten

oppgave,

og

skal vi lykkes, er det klart at vi må ha
hele bedriften med oss. Alle må dra i
samme retning.

Bedrifiskultur

og korpsånd

Statnett har i dag rundt 870 ansatte,
de fleste av disse er overført fra forvaltningsbedriften
Statkraft. De kjenner sitt nett, men er dette nok?
-Det er helt klart at Statnett er
begunstiget med mange dyktige medarbeidere. Men vi må ikke glemme at
vi nå står overfor til dels nye oppgaver, som vil kreve en holdningsendring på en rekke områder. Spesielt
tror jeg det er viktig, både for vårt forhold til omverdenen og for det indre
miljø i bedriften, at vi satser på servicefunksjonen.
Utviklingen
av en sunn og god
bedriftskultur
vil kreve sitt av alle.
-Det viktigste for ledelsen i denne
sammenhengen er at foretakets mål og
strategier blir gjort kjent. Skal de
ansatte kunne identifisere seg med
den bedriften de jobber i, må de selvsagt kjenne

den,

slår Hoelsæter

fast.

-Det er viktig for alle å vite at den jobben vi gjør er viktig, og jeg kan love at
vi i ledelsen

skal legge oss i selen på

dette punkt.

Eifektivitet

i høysetet

Til gjengjeld krever sjefen at de ansatte gjør sitt for å følge opp målsettingene. Dette gjelder kanskje spesielt på
det økonomiske området. -Statnetts
virksomhet må betegnes som infrastruktur, og mange tror kanskje at vi
dermed ikke behøver å være så nøye
med pengene. Men her tar de feil.
Også i Statnett vil det bli stillt strenge
krav til rasjonalitet og kostnadseffektivitet,

noe

vårt.

styre,

der

også

nettets

brukere er representert, er spesielt
opptatt av. Og vi skal ikke skuffe
dem!
Selve organisasjonsmodellen
slik
den nå foreligger, er Hoelsæter rimelig fornøyd med. Den er velegnet for å
tilfredsstille
de behov man har for
øyeblikket. -Ieg er klar over at det er

gjort en kjempejobb fra det tidligere
Statkrafts side med tanke på delingen.
Ved en skilsmisse som den vi nettopp
har vært igjennom, tror jeg imidlertid
alltid

det vil

være behov

for en viss

«etterhogst». Men jeg tror vi bare skal
konstatere at det som er gjort hittil, er
bra. De skjevheter som eventuelt skulle dukke opp underveis, får vi justere
etterhvert. jeg mener for øvrig at ingen organisasjon bør være statisk, og
det er mitt håp at også Statnett får
mulighet til å endre seg i takt med
tiden.

Fortsatt levende
entreprenørvirksomhet
Et område innen Statnetts virksomhet
som Hoelsæter i har lite bakgrunnskjennskap til, er plan- og anleggssiden. Han ser frem til å sette seg inn i
disse sakene, men kan allerede nå
love at han vil gå inn for en fortsatt
levende entreprenørvirksomhet i Statnett.

-Vi har en viss portefølje av nettanlegg som vi har ansvaret for, også beredskapsmessig. Det blir derfor nødvendig for oss å bevare og videreutvikle den kompetansen Vi i dag har på
plan- og anleggssiden. Vi må ta sikte
på en viss mengde oppdrag, og er det
ikke tilstrekkelig marked for oss innenlands, må vi vende oppmerksomheten mot utlandet. Slik virksomhet
krever selvsagt at vi er konkurransedyktige, men når vi nå faktisk står friere til å engasjere oss utenfor eget selskap, tviler jeg ikke på at vi skal greie
den jobben også.

Stort Nettselskap?
Hoelsæter mangler med andre ord
ikke planer for fremtiden. Ei heller
presserende arbeidsoppgaver i øyeblikket.

En av disse oppgavene

er de

pågående forhandlinger med Samkjøringen, og vi tillater oss å spørre Hoelsæter om han fremdeles går inn for et
stort nettselskap. Slik han gjorde da
han var Samkjøringens

mann.

-Forholdet
mellom
Statnett og
Samkjøringen er som kjent gjenstand
for forhandlinger i første halvår av
1992. Til tross for de sterke motsetninger som har vært mellom det tidligere Statkraft og Samkjøringen, er jeg
overbevist om at vi skal finne en løsning som alle kan være fornøyd med.
En fusjon mellom de to selskapene er
helt klart et aktuelt alternativ, mer
ønsker jeg ikke å si om den saken på
det nåværende tidspunkt.
Med store vyer for det fremtidige
Statnett haster Hoelsæter videre. Han
gleder seg til å ta fatt på oppgavene.
Og han mener det skal bli utrolig
interessant å følge Statnetts utvikling
i tiden som kommer.
FOSSEKALLEN
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Ãpn i n gsbal an senfor Statkraft og Statn ett :

Med b l an k e
For

Statkraft:

Børre

avslutningen
av forvaltningsbedriften
Statkraft 31 . desember
1 991,
overtok
staten kortsiktig
gjeld og kortsiktige
fordringer som gjaldt
for aktiviteter
1991 . Tanken var at de
nyfødte
selskapene
Statkraft

SF og Statnett

SF skulle

i

få

starte med «blanke
ark».
Hvorvidt
det er delt ut fargestifter
i samme omgang,
kan
vel diskuteres.
Selv

om

begge

selskapene

går en spennende
og utfordrende
tid i møte, er det klart
at de ressurser
som er stilt til

rådighet,

ikke gir rom for de

helt

mulighetene.

store

For Statnett:

Evensen

ved

kroner. Av dette vil-

i balanse i 1995/1996 og deretter få en

vel 20 milliarder

være bundet

gradvis

skudd vil det ikke bli før etter år 2000.

lån og igangværende prosjekter, slik
at vi vil ha mulighet til å låne 4-5

Vi vil

milliarder

i løpet

Betydelige

av 1990-årene

overomtrent

i tillegg.

Dette er lite

Små lommepenger,
store utfordringer

helt store prosjektene.
Nye prosjekter
må vurderes ut fra lønnsomhet
og foretakets likviditets-situasjon.
Det bør understrekes
at det ligger
mange spennende
utfordringer
foran

Innenfor

åpningsbalansen

får vi

500

millioner kroner i kontantbeholdning.
Disse pengene vil danne en buffer til
å møte svingninger i likviditetsbehovene. I tillegg får vi et investeringslån

oss. Dette gjelder spesielt vårt forhold
til utlandet. Et stikkord her vil være
strategiske allianser med størrelse og
slagkraft til å møte internasjonale utfordringer.

av staten til igangsatte nye prosjekter
innenfor
en viss ramme.
Dette gir

Statkraft mulighet til å delta i interessante prosjekter.

i

\

\

xx

`\

x

vil måtte skapes i konkur-

ningsbalansen,

lånerammer

TELt.

og kon-

tantbeholdning en stor rolle.
Statkraft SFs åpningsbalanse er satt
til 31 milliarder kroner, det vil si at
nye Statkraft SF kjøper deler av gamle Statkraft for 31 milliarder kroner.
Apningsbalansen er fastsatt ut fra sel- \n
skapets inntjeningsverdi. Dette innebærer at man har sett på hvilke freminntekter

og utbetalinger

Intet overskudd

i 90-årene

Staten går inn med en egenkapital på
cirka 12 milliader kroner, og resten
av staten

til

forholdsvis

gunstige lånebetingelser. Til tross for
gunstige lånebetingelser vil vi ikke ha
tilstrekkelige inntekter de nærmeste
årene til å betjene en så høy kapital. Vi
vil derfor gå med et driftsunderskudd i

1992og 1993.
FOSSEKALLEN
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Vareop

tellingeni

det ti ligere Statkraft er en omfattende jobb. Mange
mennesker og
mange avdelinger
er med på dette
viktige prosjektet.
som går ut på å finne riktig prisla
p
og en rettferdie
or-

deling av Statkraftverdiene. Foto:
Svein Erik
Dahl/Samfoto.
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sel-

skapet kan regne med, og kapitalisert
verdien av disse.

16

kroner

opp til

i forhold til den kapitalen vi forvalter.
og vil ikke medføre muligheter for de

ranse med andre selskaper. De rammebetingelsene som er lagt for bedriften, vil bli sterkt utslagsgivende for
konkurranseevnen.
Her spiller åp-

må vi låne

SF har fått en låneramme

ikke tjene penger sett under ett.

tatkraft SF vil fremover være én
blant flere aktører i et marked, og

tidige

Larsen

på 25 milliarder

forbedring.

Statkraft

Kjersten

Får vi den prisutvikling
som ligger
til grunn for åpningsbalansen,
vil vi gå

N;

inntektene

ar k ,

\
`

m en

u te n

argesti fter?
holdningen på 100 millioner
kroner. Utgangspunktet
er at selskapet starter
med en balanse på «ny
frisk». Her slipper man å
ta hensyn til tidligere års
overskudd
eller underskudd
jmed unntak

Apningen

for utenrikshandelen).

av 1992-regnskapet

står i at man tar den oppgitte

Starter

«Hy

fI‘iSk»

lfølge Stortingsproposisjon
nr. 1 ble
Statnetts åpningsbalanse
anslått til 9,5
milliarder
kroner. Av disse er kassabe-

be-

balansen

og fordeler på de forskjellige eiendelene. Deretter er det opp til regnskapsavdelingene og Horisonten-systemfolkene å gjøre rutinene så «perfekte» at
man får en korrekt regnskapsføring og
rapportering.

Igllike verdier
Apningsbalansen til Statnett SF tar
utgangspunkt i anskaffelsesverdien,
det vil si det varen kostet den gang
man kjøpte og betalte den. Det er justert for verdifall på eiendelene ved at
man har brukt såkalt lineære avskrivninger (det vil si lik avskrivning pr.
år). Forvaltningsbedriften

Statkraft

be-

nyttet saldoavskrivninger på alle eiendeler. Dette er en metode som gir større
kostnadsbelastninger tidlig i avskrivingsperioden sammenlignet med lineære anvskrivninger.
Apningsbalansen
til Statnett vil
derfor ha andre verdier på anleggsmidlene enn de bokførte verdiene i
Statkraft, fordi disse er basert på en
annen avskrivningsmetode. Dette gjelder ikke for overføringsanleggene, hvor
man viderefører saldometoden også i
Statnett.

Omfattende vareopptelling
Firmaet

Arthur

Andersen

ble engasjert

som konsulent av OED ved fastsettelse
av åpningsbalansen for Statkraft, og
Statkraft/Statnett har arbeidet videre
med de praktiske problemstillingene.
Fristen for avslutning av åpningsbalansen er satt til 31. mars 1992. Da er
siste gjennomgåelse av den valgte eksterne revisor inkludert.
Det er mange avdelinger og mennesker i gamle Statkraft som er med på
dette prosjektet. Ion Bergmann-Paulsen
har ansvaret for fordeling og verdsettelse av eiendelene mellom Statnett SF og
Statkraft SF. Dette har vært en meget
omfattende jobb. Han har fått «input»
fra andre avdelinger, og har hatt hjelp
av flere konsulenter utenfra.
Fordelingen og verdsettelsen var
ikke klar da man satte opp den foreløpige balansen i Stortingsproposisjon nr.
1. Det kan derfor

oppstå

forandringer

med hensyn til åpningsbalansen.
Statnetts gjeld pr. 1. januar 1992 vil
bli «finansiert» av gunstige lån fra staten. Etter hvert er det lagt opp til at
selskapet må ta opp lån på det private
markedet.
\
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i n n en re k k evi d d e
tter
er,

8-1 0 års forhandlingrett

de intensitet,

lertid

etablere arbeidsplasser i distriktet.

er det inngått

For å skape grunnlag for å utnytte
kraften andre steder, har derfor Norsk
Hydro inngått avtaler med Meløy
kommune om alternative virksomheter som i hovedsak vil sikre arbeidsplassene i kommunen.

med

en rammeavtale
mellom
Norsk Hydro
og Statkraft
om
disponering
av kraft til Glomfjord. Rammeavtalen
er med
visse presiseringer
godkjent
av OED. Disse presiseringene
er i forste rekke knyttet
til de
føringer
som er gitt i $t.prp.
104 (I990-91)
om industri-

ens kraftleievilkår

og må inn-

arbeides
i en detaljert
leieavtale
som erstatter
gere avtaler.

---4.,___

krafttidli-

xi.

ll kraft som i dag produseres i
Glomfiord
kraftverk, i middel 820
GWh/år, leveres til Norsk Hydros fabrikker i Glomfjord. Kraften leveres med

en frekvens på 25 Hz. Etter gjeldende
avtale har Statkraft plikt til å levere
denne kraftmengden fram til år 2007.

Kraften fristilles
Den rammeavtale som nå er godkjent
av OED, innebærer at Norsk Hydro får
tillatelse

til å disponere

fristillt

kraft-

mengde etter omlegging andre steder i
konsernet. Betingelsene for slik tillatelse vil i hovedtrekk
være i samsvar
med St.prp. 104 (1990-91),
blant annet med full betalingsplikt,
og at kraften nyttes
til industriformål
innen

Hydro-konsernet.
Glomfiord

bare

kraftverk

produsere

Navervannene.

skal i framtiden

fra

restfeltene

Dette

tilsvarer

mot

en års-

på cirka 85 GWh/år når

produksjon

den nye Stor-Glomvassdammen

nå blir

bygget. (Uten dammen ville restfeltene

á

«nh

at kraften skulle utnyttes for å

varieren-

nok

Industriell

omlegging

tilsvare

en

produksjon

på

cirka

GWh/år.)

fjord, blant annet med nedlegging av

Glomvann utgjør cirka 220 GWh/år.
Det er forutsatt at to av de eksiste-

ammoniakk-produksjonen.

omlegging

For en slik

er det vesentlig

kunne gjøres tilgjengelig
frekvens.
For Statkraft innebærer

kraftproduksjon
Svartisen

delig

kraftverk

at kraft

rende

ved å slippe

seks

tapping

aggregatene

for

fra Stor-

i Glomfjord

ved normal

bygges om for å levere kraft ved 50
Hz. Hvert aggregat får en effekt på cir-

fortsatt

ka 20 MWe.

i Glomfjord

full

etter at

er i gang, et bety-

produksjonstap.

Statkraft

Produksjonsgevinstene

99

Norsk Hydro har ønsket en omlegging
av sin industrivirksomhet
i Glom-

Dette henger

Glomfjord
Statkraft

kraftverk

effektreserve

skal fortsatt

levere

en kraft-

sammen med at vi i dag tapper vann
fra Stor-Glomvann
ned til Navervann,

mengde tilsvarende middelproduksjo-

som er inntaksmagasin for Glomfjord.

GWh/år. Av dette skal 85 GWh/år
leveres fra ombygget Glomfjord kraft-

Vann fra Stor-Glomvann
tes i Svartisen
kraftverk,

energiekvivalent

som benytvil ha en

på i middel

cirka

nen i Glomfjord

kraftverk,

som er 820

verk,
resterende
del fra Svartisen
kraftverk
ved 420 kV. Norsk Hydro

1,3 kWh/I113. Benyttet i Glomfjord,
vil
ekvivalenten
være redusert til cirka

ønsker å utnytte Glomfjord

1, 0 kWh/H13 på grunn av tappingen.
Norsk Hydros omlegging i Glom-

og har fått rett til å disponere produk-

fjord vil medføre
redusert
kraftforbruk, og Norsk Hydro har ønsket tillatelse til å disponere
differansen

henhold til dette. Forutsetningen er at
eventuelle flomtap som Statkraft måtte bli påført på grunn av dette, skal
dekkes av Norsk Hydro.

mellom
nåværende
og fremtidig
kraftuttak til andre formål utenfor
Glomfjord. En forutsetning for den
opprinnelige kraftleieavtalen var imid-

som viss
sjon

og

magasin

i

kraftverk

for Glomfjord,
Navervannene

i

Det er forutsatt at den rammeavtale
som nå foreligger,
blir avløst av en

detaljert
ønsker

Norsk Hydros omlegging i Glomfjord
vil
medføre redusert kraft orbruk, og Hydro
har ønsket tillatelse
ti å disponere di feransen mellom nåværende og fremti
ig
kraftuttak
til andre formål utenfor Glomfjord. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

effektreserve

kraftleieavtale,
å ha på plass

som partene
innen

1. mars

1992. Avtalen vil ha en varighet tilsvarende den opprinnelige kraftleieavtalen,

det vil si fram til år 2007.

Det ser da ut til at en avtale om
Glomfjord-kraften

endelig

skal kunne

komme på plass.
FOSSEKALLEN
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Europas

in dustri utsl ipp

kortsl utter :

p å n orsk e k raftl ed n in g er
Tekst:

Svein

Foto:

Svein
Erik
S
f
am ‘no

M.

_

Fik ke

Oahu

_

februar
1987 sto ledningen
lwanndal-S onga
I lys Iue._Fe_nomenet virket
skremmende
pa øyenvitne ne,
men har na fatt
en naturlig
fo rklaring.
Grundige
un dersøkelser
viser at langtr ansportert
forurensning øker Iedn ingsevnen
i is på isolatore ne
dramatisk.
Kortslutningen
på KvanndalSonga og man ge andre uforklarlige
utfall de siste årene, skyldes
sannsynligv is
ekstremt
sure skydråper.
Og for urensningen
i det norske
høyfjellet
kommer
langveisfra
- fra Tyskland
og Polen, ja til og med fra Russland,
mener eksperte ne.

.;

`

--ea.

Figur 2. Stabilt høytrykk over Storbritannia, luften lå til å
begynne med rolig over sør-England, men beveget se så
rundt høylrykket. Lav vind hastighet førte til ubetydeñg tilførsel
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av sjøsalt på veien

mot den norske

vestkysten.

øndag 8. februar 1987 falt 300 kV
ledningen Kvanndal-Songa ut på
grunn av kortslutning fase-jord. Siden
det var uvær i fjellet med tåke og dår-

ut linja i ein viss fart, men i ettertid så
skulle me tatt oss betre tid og befart
langs ledningen og tatt bilder.

lig

ledningen virket som en «lysløype»
over fiellet den natten? Visst var det
is, men «ikke noe å skrive hjem om».
I andre tilfeller
kan isolatorkjeden
være innbakt i tykke islag uten at ledningen faller ut av den grunn. Salt på
isolatorene ble betraktet som et kystfenomen og noen vesentlig forurensende industri er det heldigvis ikke i

sikt,

kom

ikke

montasjeleder

Ion

Haaranes & co seg ut på linja før sent
mandag kveld. De fant noe is på linene og isolatorene, men langt mindre
enn det ofte kunne være på denne
ledningen, og ellers var det tilsynelatende ingen feil. Omtrent Ved midnatt ble de enige med driftssentralen i
Sauda om at de skulle legge ledningen inn igjen. Vi lar Haaranes selv fortelle hva som da hendte:

Hva kunne

årsaken

være til at hele

Mange uforklarlige
Kunne

-Me

nedbør»? Ledningsmester Terje Rokås
gravde fram 24 tilfeller med tilsvarende «uforklarlige» feil på 420 kV ledningen Sima-Dagali. Norsk institutt

personar

som var i nær-

leiken av mast 32, og den opplevinga vi
hadde i dei få minutta linja lå innkopla, gløymer

me aldri. Det var spraking

og fresing og lys frå stort sett dei mastene me såg mot Sandevann. Me fekk lagt

for

luftforskning

tilfeller

institutt

(DNMI)

be-

regner‘W: forflytningen av en luftmasse
fra i dag til i morgen, kan de beregne
hvor den luften som er over oss i dag,
var i går eller dagene før. Resultatene
av beregningene

til DNMI

var ganske

noen eksempler

er vist

i

feil

«Lysløype» over norsk høyfiell
var fem

meteorologiske

entydige,
figurene.

de traktene.

det henge

salt i luften, like ofte var det både
mye salt og annen forurensing i form
av sulfater og nitrater. I de siste tre
tilfellene var det ikke salt i det hele
tatt, men høye konsentrasjoner av sulfater og nitrater i luft og nedbør.
Pâ samme måte som Det norske

sammen

(NILU)

med

fant

var det et høyt innhold

«sur

at i sju

av sjø-

Ekstremt sur luft
Figur 1 viser en luftstrøm med stødig
kurs mot øst over Nord-Atlanteren
som hvirvler opp mye sjøsalt fra
skummende bølgetopper.
På figur 2 var det et stabilt høytrykk
over Storbritannia,
luften lå til å

-Det er det grunn til å tro at forurensning hadde mye større betydning
for de
24 use-jord kortslutningene
på Kvann-

al-Songa enn fordelingen
.\>‘*IY:'3:v~

indastriforurensning

i luften

av salt og
skulle

tilsi,

mener Svein M. Fikke

/

/

i
J
«f
I.

/,

l

V?‘

Undersøkelser
forurensning

viser at langtransportert
øker

ledningsevnen

i is på

isolatorene på høyspentledningene
dramatisk. Slik forurensning kommer langveisfra, viser de samme undersøkelsene.
FOSSEKALLEN

NR. 1-92

21

.n
Av

:'I

I
I

I

I

.

n

Leningsiztestei'
Ter'e Bakås 0gm0nt(1sje1eder jon Haaranes
tar sannnen 1ned sine

folk har gjort en betydelig innsats når det
gjelder å skaffe n y viten om hvordan
mentene virker på ledningsnettet.

ele-

begynne med rolig over sør-England,
men beveget seg så rundt høytrykket.
Lav vindhastighet førte til ubetydelig
tilførsel av sjøsalt på veien mot den
norske vestkysten. Luften var relativt
tørr. men den lille nedbøren som
kom.

var ekstremt

sur med

pH=3,36.

Dette er blandt de aller laveste

pH-

verdiene som er målt i Norge. Vi har
også fått jordfeil
i det norske høyfjellet med forurensing
fra Tyskland,

Polen, ja til og med Russland.
man

,

Isingens natur
Alle overslagstilfellene vi har tindersøkt, har forekommet i typisk «isingsvæm,

med

temperatur

nær

0°C,

tåke, vind, eventuelt med sludd eller
snø. Det er derfor rimelig å tro at overslagene har noe med is på isolatorene
å gjøre. Men hvordan kan et tynt islag
[som

på Kvanndal-Songa]

slå ut en

kraftledning?
Noen enkle betraktninger om isingens natur gir kanskje delvis svar:
En sky består oftest av bitte små
vanndråper. Når temperaturen er under 0°C, er dråpene underkjølt og fryser når de treffer en kraftledning. I
22
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Brannskader

på

isolatorer i høyspentnettet

er en

kostbar affære.
Ikke rart at norske
forsknin vsrestlltater å clêrtte feltet
ve ker interesse
internasjonalt.

au

absolutt ren luft vil vi ikke få dråper

(natriumklorid),

eller

skyer.

Na* ion og et negativt

ren,

den

Men

luften

inneholder

jordoverflaten,

er aldri

masse

vulkansk

helt

støv

spaltes i et positivt
Cl‘-ion.

fra

aske, sjøsalt

Forurenset is øker ledningsevnen

og ikke minst alle typer forurensing
som vi mennesker lager. Slike partikler virker som kondensasjonskjerner,
hvor vanndampen kondenseres.
Hvis en slik kjerne løser seg í van-

Det er de elektrisk ladede ionene som
er årsak til ledningsevnen. Sulfater og

net, får vi først en sterk konsentrasjon

sju ganger mer til ledningsevnen enn
hvert av de andre tunge ionene.
pH verdien (surheten) er egentlig et
mål. for antallet H+—ioner, jo flere H*ioner, jo lavere pH. Altså må vi forvente at forurenset is med lav pH får
konsekvenser for isolasjonsholdfastheten på isolatorene.

av de stoffene som denne kjernen inneholder,

men den tynnes

ut når drå-

pen vokser. Volumet øker med diameteren i tredje potens, en femdobling
av diameteren fører da til at konsentrasjonen

blir

redusert

til mindre

enn

en hundredel.
Små skydråper gir bare tynne islag,
men denne isen kan altså være mye
kraftigere forurenset enn det vi måler
i vanlig nedbør! Når forurensingen
løser seg i vannet, spaltes den i ioner
som har elektriske
ladninger.
eksempel salt, som har formelen

For
NaCl

nitrater fra industrien

gir H+-ioner

som er mye lettere og mer bevegelige

enn de andre. Ett H+-ion bidrar rundt

De
hjelp

siste

vintrene

fra driftsfolkene

mange prøver

har
våre,

vi,

ved

stor

samlet

inn

av is på kraftledninger

og prøvestativer. NILU har analysert
det kjemiske innholdet og gruppert
ionene fra «naturlige» kilder og fra
langtransporterte

forurensninger.

Der-

med er det også mulig å beregne
bidraget til ledningsevnen fra de to
gruppene.
Resultatet så langt er forbløffende. I
over halvparten av 17 prøver bidrar
langtransportert forurensning til mer

enn 75 prosent av ledningsevnen, og i
bare to prøver var den naturlige forurensningen fra sjøsalt og vulkanaske
hovedårsaken til ledningsevnen!
Etter dette er det grunn til å tro at
forurensningen hadde mye større betydning for de 24 fase-jord kortslutningene på Kvanndal~Songa enn fordelingen av salt og industriforurensning i luften skulle tilsi.

Internasjonal

interesse

Energiforsyningens
tutt

(EFI)

har

Forskningsinsti-

utført

et

interessant

laboratorieforsøk hvor vi har sett noen
enkle eksempeler på utladninger over
en isbelagt isolator. Videre har EFI
laget et opplegg for feltforsøk på Gaustadtoppen der vi måler lekkasjestrøm, overslag og tar isprøver
spenningssatt
isolator.

fra en

Arbeidet vårt har vakt stor interesse
internasjonalt. Sist høst hadde vi besøk fra Japan, blant annet fra verdens
største

isolatorprodusent,

NGK.

Der

har de lagt om sine forskningsprogrammer etter våre oppdagelser og vil
kanskje komme med forslag til mottiltak etter hvert.
Dette er nok et eksempel på at de
erfaringene

våre driftsfolk

gjør. skaffer

oss alle ny viten. Dette er en viktig og
verdifull ballast for Statnett!

L‘
f

i

både for og imot

Regjeringen

-Ieg er både overrasket og skuffet over
de utsagn som er kommet fra olje- og
energiminister

fra norsk
Gavepakke
vannkraftindustri
Norsk vannkraftindustri har tatt initiativet til å skape inntil 8 000 nye
arbeidsplasser her i landet. Den sys»
ble
selsettingsmessige «gavepakken
næringsminister
og energiminister

overrakt
og olje-

Ole Knapp
Finn Kris-

met
tensen under fjernsynsprogram
«Møt utfordringen» onsdag 11. desemberi fjor.
på
for tilgangen
Forutsetningen
arbeidsplasser er at innsatsen med å
oppruste det norske elkraftsystemet
intensiveres,

kombinert

med

begren-

set utbygging av ny vannkraft. En del
av den økte krafttilgangen vil bli
benyttet til å dekke behovet for mer
kraft innenlands mot slutten av 1990årene. Men i tillegg vil det være et
overskudd på rundt 7 TWh som det
vil være mulig å binde opp i eksportkontrakter. Det er lagt opp til at disse
kontraktene kan ha en varighet på
inntil ti år. Beregninger viser at dette
vil gi Norge inntekter i størrelsesorden 2,

5 milliarder

kroner

pr. år.

En annen fordel er at langt nedskrevet vannkraft kan tas tilbake til norske
når behovet foreligger,
forbrukere
etter at mottakere i utlandet har betalt
betydelige deler av utbyggingskostnakter
i
dene. Ved å inngå eksportkontra
det perspektiv det her er snakk om,
tilf redsstilles både kravet til lønnsomhet og behovet for fleksibilitet i utnyttelsen av våre vannkraftressurser.
En annen viktig forutsetning er at
det i forslaget er tatt hensyn til den
kraftintensive industrien og det behovet de har for tilgang av elektrisk
kraft til konkurransedyktige priser.
Undersøkelser viser at det er økeni
de interesse for norsk vannkraft
utlandet,

ikke minst

ut fra miljømes-

sige begrunnelser. Dersom de 7 TWh
fra Norge bli benyttet til å erstatte
i kullfyrte kraftverk
kraftproduksjon
vil det blant annet kunne gi en CO2tilsvarende
det totale
reduksjon
utslippet fra hele Norges bilpark.
Det er ikke her snakk om en storstilet utbygging av ny vannkraft, men
realisering av prosjekter som vil være
lite kontroversielle. Forslaget gir en
samlet krafttilvekst på 20 TWh i perioden 1995 til 2005, i en kombinasjon
av nye

utbygginger

og opprustning.
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etter en

fliktfylte norske vassdrag for eksport,
men det er det heller ingen som har
foreslått, understreker

Aamodt.

Han leg-

ger vekt på at samarbeidet mellom Statkraft, EB, Kværner, Siemens og Alcatel
baserer seg på bruk av vassdrag som er

foreslått utbygget i Verneplan IV. Dessuten skal økt krafttilgang komme fra
moderniserte og effektiviserte kraftverk
uten inngrep i naturen.
ville ikke avvise
-Næringsministeren
intidsbegrenset fast vannkrafteksport

gsrammer vi skissernen de sysselsetnin
te, og jeg håper både for norske arbeidsplasser og for norsk næringsliv at det er
dette

som

er

syn,

Regjeringens

sier

Aamodt.

Norge tjente

i overskudd

i 1991 300 millioner

kro-

med tilfeldig

kraft

ner på handelen

Samlet
Sverige og Danmark.
var i fjor 6 TWh [milliarder
en verdi

kilowattimer)

til

lioner

Norge

kroner.

har

behov

eksporterte

tet mellom

var

overføringskapasi-

bedre produksjonsforhold
av større

ge på grunn
Sør-Norge.

samt

i Nord-Nornedbør

enn i

I 1990 var det rekordeksport av kraft
fra Norge på 16,

4 TWh til en verdi av

979 millioner kroner. Prisen pr. solgte
kilowattime er dermed nær fordoblet
fra 5, 9 øre i 1990 til 10, 6 øre i fjor.

Det

gir Norge en betydelig fortjeneste selv
er redusert.

om eksportvolumet

Det var i 1991 store endringer
krafthandelen

med

både

Danmark. Eksporten
til

fra 12, 3 TWh

Sverige

i
og

til Sverige sank
4, 7 TWh,

til

108,3

mer

kraft,

enten

den

nye kraftverk eller fra
og opprustede verk, sier
understreker imidlertid
kraftbalansen synes sik-

ker i flere år fremover.

bygger nye dammer
Statkraft
ved Svartisen
Styret i Statkraft SF har vedtatt å bygge dammene i forbindelse med kraftutbyggingen ved Svartisen. Byggearbeidene vil gi cirka 1 550 arbeidsplasser fordelt

over

.
en 8-årsperiode

De

et
til
nye dammene er kostnadsberegn
1 121 millioner kroner inkl. renter.
starter

neste år og magasi-

net på 3, 5 milliarder kubikkmeter
vann skal etter planen være fylt og produksjonsklart i 1998.
Det skal bygges to dammer: Storglom.
vassdammen og Holmvassdammen

EB-konsernet,

mest

og Sør-Norge,

Nord-

2,6 % i 1991

sikrer

120 årsverk

Eksporten
var
størst i annet halvår.
til Sverige, mens
størst i Nord-Norge
importen var størst i Sør-Norge. Dette

skyldes mangelfull

for

Statkraft-kontrakt

av 300 mil-

mens importen

i første halvår,

Økte

kommer fra
moderniserte
Vatten. Han
at den norske

Byggingen

Krafteksport:
300 millioner

overfor
eksport

ket av kraft

TWh, og på noe sikt betyr dette at vi

den sier han ikke ønsker å bygge ut kon-

mens

ved selskapet

EB Ener-

gi, har fått tilsagn på å levere strømretteranlegget til den nye kabelforbindelsen som Statkraft skal bygge mellom Norge og Danmark. Kontrakten
har en verdi på cirka 260 millioner
kroner, og vil frem til ferdigstillelse i
november 1993 sikre beskjeftigelsen
for cirka 120 ansatte i konsernet.
ne
i
De samlede anleggskostnade
Norge ved dette prosjektet blir cirka
320 millioner kroner. I tillegg kommer
Den
i Danmark.
anleggskostnadene
130 kilometer lange kabelen koster
cirka 500 millioner kroner.
Flere EB-selskaper er engasjert i
prosjektet. En betydelig bidragsyter
vil være EB National Transformer i
Drammen, som skal levere transfomatorene.

-For oss er dette en meget verdifull

eksporten til Danmark ble redusert fra

kontrakt,

3, 9 til

tør Øystein Sørensen i EB Energi.
-Men det er også et krevende oppdrag
n skal
vi har påtatt oss. Hele leveranse
gjennomføres på to år, og dette er
langt kortere tid enn for anlegg av tilsvarende type som er levert tidligere.

1, 2 TWh.

Importen

fra Sverige

økte

fra 0, 3 til

3 TWh, mens importen fra Danmark
var 0, 17 TWh mot ingenting året før.
Det ble i 1991 importert litt kraft fra
Sovjetunionen

der til Finland.
24

Kristensen

Finn

debatten i NRK. Dette sier konsemsjef
Bjarne Aamodt i Alcatel STK. Regjeringens representanter ga i programmet
uttrykk for at de var interessert i en dialog med bransjen.
-Det er forbausende at statsråd Kristensen i programmet lover å vurdere
mulighetene, mens han i et presseintervju straks etter tar avstand fra økt norsk
vannkrafteksport, sier Aamodt. Statsrå-

-Vi er nå tilbake i mer normale forhold etter to svært nedbørrike år med
klima,
sier administrerende
mildt
direktør Gunnar Vatten. Tilsiget i våre
magasiner var i fjor 30, 3 TWh mot
42, 2 TWh i rekordåret 1990. Likevel
er våre magasiner 78 % fulle mot en
normal fyllingsgrad på 68 % ved årsskiftet. Statkrafts magasiner har langt
sinebedre fylling enn kraftverksmaga
ne for øvrig i landet som har nær 60
°/o fylling som et gjennomsnitt.
-Det samlede innenlandske forbru-

og eksportert

små meng-

sier administrerende

direk-

.ilílbäg
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Arne

\

Berg

Det var med sorg og vemod vi mottok det ufattelige
bud at vår gode venn og inspirerende kollega gjennom mange år, Arne Berg, gikk bort 1. juledag.
Arne utdannet seg til elektroingeniør i Karlsruhe i
1955. I 1956 begynte han i Elektrisitetstilsynet
der
han arbeidet fram til 1962. Fra da av var arbeidet
knyttet

til

elektro-prosjektering

av

det

hovednettet, inklusive kabelanlegg og utenlandsforbindelsene. I de 30 årene han har arbeidet med dette,
har NVE/Statkraft prosjektert og bygget omlag 6 000
km med store overføringsledninger. Dette er mere enn
halvparten av alle slike ledninger som er bygget i
Ikke bare omfanget er imponerende, også teknologisk var utfordringene store: Med Arne Berg som prosjektleder ble dengang verdens største sjøkabelanlegg,
likestrømkabelen mellom Norge og Danmark gjennomført

inn i samarbeid

og spenningsatt

i 1976. Gjennomføringen

av

prosjektet bragte norsk kabelteknologi fram iverdenstoppen, og har bidratt til at Norden fortsatt betraktes
som foregangsland for energipolitisk samarbeid over
landegrensene.
Omtrent

samtidig

med

likestrømkabelen

til

Dan-

mark skulle verdens lengste fjordspenn (4 800 meter)
over Sognefjorden strekkes. Arne sto som så ofte før,
sentralt i teknologiutviklingen,
en teknologi som stadig er videreutviklet og brukes både i Norge og utlandet.
Arne

nøyde

seg imidlertid

aldri

med «å gjøre job-

videre

linjeskjøting

linestrekking,

var

han

fant

han

teknikken

ga problemer
initiativtakeren

ved
og

pådriveren til utvikling av eksplosjonsskjøter. Da behovet for økt utnyttelse av eksisterende ledninger gradvis
økte, tok han initiativet til utvikling av hullina. Med
sin fantasi og kreativitet var Arne den teknologiske
kunstneren blant oss.
Arne har hatt en utfordrende
og spennende
arbeidsdag i NVE/Statkraft. Da signalene om deling
av Statkraft

i to selskaper

kom,

misslikte

han

det

tydelig, —få hadde som han følt på kroppen hvordan
små og sårbare fagmiljøer satte nærmest umenneskelige krav til den enkeltes arbeidsinnsats når store og
krevende

prosjekter

skulle

gjennomføres.

Lojal

og

pliktoppfyllende
som Arne var, sparte han seg aldri.
Det ble ofte mange og lange både dager og netter. Til
tross for dette bevarte han både overskuddet og innsatsviljen, den gode replikken satt løst og historiene
kom lett både i jobb og i lystig lag.

venner.

venne-

og bekjentskapskrets

enn de fleste.

overalt.

Han markerte

seg i faglige

miljøer,

og var det

naturlige samlingspunkt i mere sosiale sammenhenger.
Alltid et godt ord til alle, alltid hjelpsom og tjenestealltid

det modererende

element

hvis kontrover-

sielle problemer meldte seg. Også i det lokale hjemlige
i Lesterudveien

i Lommedalen

var

Arne

den

samlende.
I forbindelse med den siste omorganiseringen fungerte Arne både som avdelingsdirektør og kontorleder.
Da vedtaket om deling av Statkraft i et produksjonsselskap og nettselskap var vedtatt, satte han lojalt kreftene inn i arbeidet med å få plan- og anleggsfunksjonen i
Statnett til å fungere best mulig, - både nattetimer og
helg gikk med. Iula som skulle gitt en velfortjent pust i
bakken, ble istedet avslutningen på et aktivt, men altfor kort liv.
Våre tanker og medfølelse går til hans kone Berit, de
to døtrene Marianne og Kathrine og hans øvrige familie.
Som kolleger sitter vi igjen med savnet av en god
venn og medarbeider, men samtidig med de gode minnene og rike opplevelsene vi fikk sammen. Minner til
inspirasjon og utfordring i tiden som kommer.
Takk for innsatsen og samværet Arne!

Kolleger i Statkraft og Statnett

k

j
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Med

sitt utadvendte og livsbejaende vesen vant han innpass

miljø

så hinderet,

både nasjonalt

Haslum Krematorium var mer enn fullsatt da Arne
ble bisatt den 7. januar. Ikke underlig at Arne hadde en

muligheter.

moderne

l

dem til hans personlige

villig,

Der andre

med andre institusjoner,

og internasjonalt. Hans grundige kunnskaper og dype
innsikt skaffet ham respekt blant kolleger og eksperter
rundt om i verden, og hans blide og omgjengelige vesen
og hans lune måte å presentere synspunkter på, gjorde

ben». Hans ambisjoner gikk langt utover det enkle og
nødvendige. Han var faglig perfeksjonist, og stadig på
jakt etter forbedringer. Der andre så problemer, så han
for å komme over.
Da tradisjonell

i

if

Arne hadde i alle år nær kontakt med anleggsvirksomheten utover i landet, - ikke bare med ledelsen,
men også enkeltmennesker på arbeidsplassene. Hans
pedagogiske evne gjorde ham til en skattet foredragsholder. Det finnes knapt et menneske ute ved kraftledningsanleggene som ikke kjente ham.
Det er naturlig at en mann som Arne også ble trukket

Norge.

V

i

elektriske

NR.1-92
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Lik estilling til tross, det er ikke mange
kvinner ved norske kraftanlegg i dag.
Noen er det selvfølgelig, og én av dem
er vår bidragsyter denne gang.
Karin
helt

feil,

Ianson
godt

er. hvis

kjent

vi

ved våre

ikke

tar

Statkraft-

anlegg. Ikke bare ved Svartisen-anleggene hvor hun er for øyeblikket. At
hun i sin tid valgte anleggslivet, var
ikke så rart. Skal vi tro henne selv, så
har hun det i blodet. Det hadde mannen hennes også, og det er en av hans
selvopplevelser hun har valgt å dele
med Fossekallens lesere.
Karins historie er vel ikke egentlig
morsom.

Ia, ja, det kan vel

diskuteres

forresten. Men at den gir en god
karakteristikk av kvinner som velger
mannssamfunnet

i sin ytterste potens,

er sikkert.
Man må tute med de ulver man
omgås, det er sikkert. For anleggs-

jentene

betyr

nok

det

en tøffere

og

mer direkte form enn vi andre er vant
med. Når det gjelder kokka i Hellandsbygd, ble nok hun i sterkeste laget,
selv for et garvet mannfolk. Det kan kanskje Edmund Langnes ved overførings-

anleggene i nord bekrefte, for det er
han som har fått stafettpinnen av Karin

Et syn for

uder

I Sauda, hvor jeg hører
jemme når
jeg ikke er på jobb, er vi proffe på

utbygging av vannkraft. Her har det
nok vært mer enn ett gullkorn å hente,
men dessverre er det ikke så mange
igjen av den genereasjonen som har
opplevd og kan gjenfortelle noe av det
som hendte den gang.
jeg har min

historie

fra min mann,

som den gang var anleggsarbeider ved
Saudefallene. Well.

Karin Ianson
[63)fra Sauda
svinger pisken
og steller godt
med guttene
sine i Storjordbrakka ved
Svartisen-anleggene. Statkra ts anleg svir somhet
ar
hun fulgt
å
nært hol
i cirka 15 a"r.1I:0t0:
Svein Eri

F'

—..

_.
I,

i
'

Dahl/Samfoto.

:få

Kokka i et kokkelag i Hellandsbygd
et par mil fra Sauda hadde vært på
handletur.
Den gang foregikk
slikt
med fast kjerrekar, hest og kjerre. Ved
Storli møtte de en fjellbonde
som sto
og ventet på sin rasjon skrå. Da spør

kokka: -Vil
du se vaskebalja
mi,
Endre? Han trodde nok hun hadde
fått seg et nytt vaskeredskap

og svarte

ja. Dermed reiser kokka seg i all sin
prakt, ferm og fin, drog opp sine side
skjørt og viste frem sine herligheter.
Dette ble for sterkt for gubben.
Han
satte skråen i den gale hals og svimte

av. Et slikt syn var nok ikke dagligkost for en stakkars

fjellbonde.

«Vannhusholdningens
David

Nytilsatt:
Andreassen,
Nina B.
Carlsen, Trond Inge
Eivik, Ingrid H.
Haugen, Jorun

Mangelrød, Ragnar
Ranes, Oskar
Webjørnsen,
Hans

holdningens

far»,

november

i fjor.

Arne

Vinje,

Iorun

Tor

Fossen,

Bente

Huseby, Sjur
Iohansen, Iohn Kåre

Etter ytterligere to år ved Oslo tekniske

Overm on tør

Glomfjord-verkene

skole havnet han i NVE i 1947.

Overingeniør

Rana-verkene

Montasjeleder

Rana-verkene

I NVE kom han inn ved Kraftledningsavdelingens
tegningsarkiv (Ul-

Avding.

Østlands-verkene

Dri ftsarbei der

Rana-verkene

Bålsrud, Moxness og Svanøe. I dette
arkivet
fantes en gammel vannhus-

Direktør

A

Overingeniør

AO-M

Fullmektig
Førstekonsulent

Svartisen-anleggene
OAF

A Vd .in g.

26

A Vd.direktør

Arne

Børsheim,

Knut

Egil

PK

Rana-verkene
Oppsynsmannsass.Svartise
n-anleggene

Solem,

Skiftleder

FOSSEKALLEN

Vidar

NR. 1-92

han

som ble avbrudt

on tør

Glomfjord-verkene

stipend

ved

et

av krigen.

Stranger reiste hjem til Tvedestrand.
hvor

han fikk

verkstedopplæring

ved

Holt Smie og Mek. Verksteder. Han arvidere

her i to og et halvt

under

år.

overingeniørene

holdningsprotokoll
for Nore-verkene.
Denne ga starten til utarbeidelse av
skjemaer

for

hvert

enkelt

kraft-

verk etter hvert som de kom i drift.
I samarbeid med Hydrologisk avdeling ble alt det nødvendige materialet
for vannhusholdningen

Lindgren, Ivar

Overm

fikk

fransk gymnas i Rouen, et opphold

beidet

Død:
Berg,

29.

opp-

Region M-N

leeksamen,

nye
Per

en rik

Overingeniør

Slottet:
Abelvik,

70 år den

Etter

vekst med fiske- hytte- og båtliv i
Tvedestrand, og dertil en middelsko-

levålsveien)

Monssen,

fyllte

«vannhus-

DSA
ØØ
ØØ
ØØ
DTR
Aura-verkene
ØØ

Gått av med pensjon:
Kåseth,

far»

også kalt

Førstekonsulent
Førstekonsulent
Førstekonsulent
Kontorsjef
A vd .in g.
Montasjeleder
Førstekonsulent

Tilsatt i ny stilling:
Austvik,
Rolf
Grunnvoll,
Asgeir
Nygård, Iohn
Solhaug, Egil Inge

Stranger,

ved kraftverke-

ne utarbeidet. Dataene mottok man
daglig over telefon, og på grunnlag av
dette ble det så utarbeidet skjemaer for
ukes-, måneds- og årsrapporter. Slik
sett ble det etter hvert et stort arbeidsområde Stranger fikk ansvaret for.
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