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NVE, seksjon Bre og Snø arrangerte 12. og 13. novem- 
ber et Nordisk glasiologimete i M29. Invitasjon gikk ut 
til alle medlemmer av /GS (International Glaciological . 
Society) i Norden, den såkalte Nordiske Gren av /GS. 
Det var tydeligvis populært med et slikt møte og ryktet 
spredde seg til flere land som har samarbeid innen gla- 
siologi med nordiske land. 

- I 

rdisk 

Bedriftshelsetjenesten flytter 
inn i nye lokaler rundt 1. mars. 

Norges Handikapforbund har vært 
med slik at forholdene har blitt tilret- 
telagt også for funksjonshemmede. 
Nærmere informasjon om flyttingen 
blir sendt ut senere. 

QResul tatet  var at vi fikk 45 deltagere 
fra de fem nordiske land pluss delta- 
gere også fra USA, England, Sveits 
og Frankrike. Møtet var lagt opp ufor- 
melt der forskerne skulle få presen- 
tere hva de arbeider med og få initiert 
diskusjoner rundt de ulike temaene. 
Det ble presentert arbeid fra Norge 
og Sverige, men også flere fra Sval- 
bard og Antarktis. Temaene spente 
over et vidt spekter;  bre- 
undersøkelser, havis, kvartærgeologi, 
snøskred og modellering. Vi klarte å 
få inn over tredve foredrag i løpet av 
de to dagene. Ekstra hyggelig var det 
at vi hadde med oss tre "pensjonerte" 
glasiologer: Olav Liestøl (78), som i 
40 år var glasiolog i Polarinstituttet og 
som gjennom sin lærergjerning ved 
Universitetet i Oslo har utdannet det 
meste vi har av glasiologer i Norge. 

Hans Rothlisberger fra Sveits, en av 
de mest kjente glasiologer i verden 
og tidligere president i IGS. Nå var 
han i Norge som gjesteforeleser ved 
Universitetet i Oslo. Gunnar Østrem, 
som alle knyttet til NVE kjenner godt, 
er jo fortsatt i daglig arbeid på NVE. 
Fredag kveld inviterte Østrem alle til 
hytta si på Krokskogen. Tett snøfall 
satte en fin ramme rundt den glasio- 
log-kvelden. 
Møtet var svært vellykket. Det var en 
fin anledning til å treffe nordiske kol- 
leger til uformell informasjon og kon- 
takt. Svenskene (Universistetet i 
Stockholm) annonserte under møtet 
at de ville arrangere et tilsvarende 
møte for Nordisk Gren av IGS alle- 
rede høsten 1994. 

Arkivet 
vil fra 

1.mars ha 
åpningstid 

fra kl. 9.00. 

Ved hastesaker kan 
man ta kontakt 

pr. telefon. 
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TILDELINGSBREVET FRA NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENTET 0 

NVE har mottatt det såkalte "tildelingsbrevet" fra departementet. Dette brevet er den endelige oversikt over de midler som stilles 
til disposisjon for NVE fra statsbudsjettet for 1994. Brevet inneholder også de prioriteringer som Stortinget og Regjeringen 
pålegger NVE for 1994. 

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet ble det bestemt at lønnsutgifter knyttet til administrativt arbeid for resultat- 
enhetene skal belastes kap. 934 post 30. Det ble derfor bestemt at det skal overføres 1,5 mill. kr. fra post 01 Lønn til post 30 
Forbygningsarbeider. Videre ble det bevilget 2,8 mill. kr. på post 31 til arbeidet med opprydding etter dambruddet ved Tårnet 
kraftverk. I forbindelse med at prisveksten fra 1993 til 1994 blir lavere enn tidligere antatt ble NVE i salderingen av statsbudsjet- 
tet kuttet med 300.000 kr. på post 11 Varer og tjenester. 

Stortinget har gjort vedtak om opprettelse av 3 nye stillinger som rådgivere knyttet til arbeidet med kontroll av netteiere og 
behandling av klagesaker i tilknytning til nettariffene. Videre skal 3 faste stillinger omgjøres til oppdragsstillinger. NVE har i 
1994 235 faste stillingshjemler og 26 tidsbegrensede stillinger. Innenfor de tidsbegrensede har NVE en ramme på 22 oppdrags- 
finansierte stillinger. 

PRIORITERINGER 

l 
RESULTATKRAV 

FFEKTIVT KRAFTMARKED 
ernentet pålegger NVE å foreta en 
e vurdering av nye markedsformer, 

herunder alternative finansielle markeder 
og behovet for etablering av regelverk for 
disse. Departementet legger videre stor 
vekt på å videreutvikle grunnlaget for 
monopolkontrollen og å styrke den prak- 
tiske gjennomføringen. Dette innebærer 
at NVE må legge stor vekt på å få til en 
effektiv monopolkontroll. Denne aktive 
monopolkontrollen må avveies mot nød- 
vendig ressursbruk for å systematisere og 
bearbeide den omfattende regnskapsin- 
formasjonen NVE innhenter fra og med 
1993, og for å gjennomføre en effektiv 
klagebehandling innenfor rimelige tids- 

, UTENLANDSHANDELEN 
- m e n t e t  forutsetter at NVE 

bygger opp nødvendig kompetanse og 
avsetter tilstrekkelig ressurser til å 
kontrollere at konsesjonsbetingelsene 
for utenlandshandel overholdes. Videre 
forutsetter departementet al NVE har 
tilstrekkelige ressurser til å behandle 
eventuelle konsesjonssøknader om 
nettforsterkninger innenlands og til 
le • av sjøkabel. 

. RESSURSANALYSER 
or deise med utenlandshandel er del 

s or interesse knyttet til effektpotensialet 
i Norge. NVE må legge vekt på å kunne 
redegjøre for effektpotensialet på kort og 
lang sikt. Departementet gir NVE ansva- 
ret for oppfølging av prosjektet 
"kartlegging av Norges energi- og 
cffcktpojensial". 

44.HYDROLOGIOG SDRAGSINFORMASJON 
del av sill ansvar for å sørge for 

at vannressursene utnyttes samfunnsøko- 

nomisk effektivt må NVE prioritere å inn- 
hente og bearbeide magasin- og tilsigs- 
dat 

5. FORVALTNING AV C 
VERNEDE VASSDRAG 

1 

b i n d e l s e  med prosjektet om differen- 
siert forvaltning av vernede vassdrag for- 
utsetter departementet at NVE legger vekt 
på å utarbeide et informasjonsopplegg 
som er tilpasset både kommunenes og all- 
mennhetens behov for informasjon om 
forvalt • g av vernede vassdrag. 

IORBYGNINGSARBEIDER • le sdclen av N V E s  forbygnings- 
v §ffi'. hel er med virkning fra 01.01 .94 
skilt ut som egne resultatenheter. Resultat- 
enhetene skal i følge departementet gis 
en så selvstendig stilling som mulig ved 
al det gjennomføres ct administrativt og 
budsjettmessig skille mellom anleggs- 
virksomheten og forvaltningsdelen. Om- 
organiseringen skal ha en prøveperiode 
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på 2 år. 

Forvaltningsdelen har det over- 
ordnede administrative ansvar for for- 
bygningsvirksomheten og et spesielt an- 
svar for planlegging og gjennomføring av 
forbygningsarbeidene. En sentral opp- 
gave for forvaltningen blir å utforme 
anbudsbeskrivelser, avgjøre anbuds- 
konkurranser og tildele kontrakter om for- 
bygningsoppdrag. Anbudsbehandlingen 
skal skje med sikte på at resultatenhetene 
skal konkurrere med private entreprenø- 
rer om oppdragene. Alle større forbyg- 
ningsarbeider skal derfor legges ut på an- 
bud og anbudsbehandlingen skal sikre al 
den tilbyderen som ut fra pris og kvalitet 
har levert det beste tilbudet får oppdra- 
get. 

Resultatenhetene skal hovedsake- 
Q l i g  utføre forbygningsarbeider og andre 

vassdragsrelaterte arbeider. Resultat- 
enheten opererer i hovedsak innenfor an- 
svarsområdet til den region de tilhører, 
men kan også konkurrere om oppdrag i 
tilstøtende områder. Resultatenhetene 
skal opptre på en mest mulig kostnads- 
effektiv og rasjonell måte. Resultat- 
enhetene skal i følge departementet til- 
strebe et best mulig resultat innen gjel- 
dende rammebetingelser. Det bør legges 
til grunn at driften minst skal gå i be- 

• omisk balanse. 

INTRODUKSJON AV NYE 
NERGITEKNOLOGIER 

deise med behandlingen av stats- 
tel har Stortinget fremhevet vik- 

tig eten av prosjekter innenfor området 
nye fornybare energikilder. Det forutset- 
tes at bioenergi skal prioriteres spesielt. 
Det legges særlig vekt på at prosjekter 
som gis støtte skal være energieffektive 
og miljøvennlige sammenlignet med al- 
ternativer. 

TILSYN OG BEREDSKAP 
cruet ønsker å øke innsatsen for 
v beredskapsarbeidet som gjør 

syningen mer skikket til å hånd- 
skader som skyldes naturgitte forhold 

og teknisk svikt. Departementet trekker 
derfor spesielt frem nødvendigheten av å 
prioritere en forbedring av reparasjons- 
beredskapen og rehabiliteringsevnen i 
forbindelse med avbrudd i strøm- 
forsyningen i fredstid. 

. ENERGIØKONOMISERING 
svar med St. meld. nr 41 for 1992- 

Om energiøkonomisering og nye 
fornybare energikilder vil NYE i 1994 få 
forvaltningsansvaret for de virkemidlene 

( ' ,s ta ten.  setter i _verk for å fremme en mer 
- effektiv energibruk. 

Departementet ber NYE utarbeide 
et forslag til opplegg for avtalefestet enøk. 
I første omgang vil det være hensikts- 
messig å prioritere el opplegg myntet på 
industrisektoren for å vinne erfaring. 
Departementet pålegger NYE å gi dette 
arbeidet høy prioritet i 1994. 

Hoveddelen av midlene som til- 
deles NYE til informasjon og opplæring 
om enøk skal gå t i l  informasjon og 
opplæringsaktiviteter og til støtte til opp- 
byggingen av regionale enøk-sentra. De- 
partementet ønsker også å følge opp de 
siste årenes satsning på kampanjer for å 
øke oppmerksomheten omkring enøk. 
Deler av midlene skal derfor benyttes til 
en enøk-kampanje som skal gjennomfø- 
res høsten 1994. 

departementet det som 
ssdragsrelaterte FoU- 

dnes i færre programmer 
ere ere går sammen. På denne 

bakgrunn oppfordres NYE til å vurdere 
mulighetene for enda sterkere samord- 
ning med annen relevant offentlig finan- 
siert forskning. Departementet ønsker at 
NVEs engasjement som kjøper og bru- 
ker av Fol.l-tjcncstcr skal være forankret 
i behov og aktiviteter i fagavdelingene. 
NYE oppfordres til å spille en aktiv rolle 
med hensyn til FolI-spersmål innenfor 
si LL ansvarsområde. 

INFORMASJONS- 
SIKKERHET I NVE 

Svanhild Mosebakken og Stein Bråten fra 
Avenir orientene i direktørmøtet den 
08.02.94 om rapporten om IT-sikkerhet i 
NYE. Informasjonssikkerhet omfatter 
både datasikkerhet og dokument- 
sikkerhet. NVE befinner seg på el gjen- 
nomsnittlig nivå når det gjelder IT-sik- 
kerhet. NYE er ikke spesielt sårbar for 
tap av data. Konklusjonen på rapporten 
var at det mangler en klar organisering 
av sikkerhetsarbeidet knyttet til IT-sikker- 
het. Videre er det en tilfeldig dokument- 
håndtering og -styring. Sikkerheten i det 

sentrale datamiljøet ble betegnet som 
meger bra. Sikkerheten ute i bruker- 
miljøene er tilfeldig ivaretatt, og det er 
stor risiko for sikkerhetsbrudd. 

Stein Bråten la vekt på linjeledernes an- 
svar for informasjonssikkerhet. Topp- 
ledelsens ansvar er overordnet planleg- 
ging og oppfølging, mens førstelinje- 
ledernes ansvar er å gjøre tilpasninger i 
egen seksjon, gjennomføring av rutiner 
og tiltak, foreta sporadiske kontroller og 
rapportere sikkerhetsbrudd. Han nevnte 
datavirusangrep, informasjonstyveri og 
manipulasjon av data som eksempler på 
konsekvenser av sikkerhetsbrudd. 

Svanhild Mosebakken ba om støtte fra 
direktørmøtet Lil det videre arbeid i form 
av aksept for utarbeidelse av sikkerhets- 
dokumentasjon, aksept for ansvarsmodell 
for sikkerhet og aksept for en strukturert 
innføring, bl. a. gjennom å bruke ledel- 
sen som referanse. 

DM ga ros for et godt arbeid til prosjekt- 
gruppen som har utarbeidet rapporten, og 
ga aksept t i l  det videre arbeid med 
informasjonssikkerhet. 

OVERFØRING AV 
UBRUKTE MIDLER 

FRA 1993 
Bjørn Aulieorienterte i direktørmøtet den 
08.02.94 om prinsippene for overføring 
som er lagt til grunn for AØs forslag til 
disponering av overførte midler fra 1993. 
Budsjettmidler som ikke er benyttet på 
grunn av forsinket oppstart av prosjek- 
ter, overføres til neste år. Budsjettmidler 
som ikke blir brukt som følge av effekti- 
visering/innsparing, overføres til neste år. 
Øvrige ubrukte budsjettmidler foreslås 
trukket inn til reservepotten/konkurranse- 
potten. Overforbruk som ikke er varslet 
og ikke har spesiell begrunnelse, blir truk- 
ket fra neste års bevilgning. Overforbruk 
som skyldes nye pålagte oppgaver på slut- 
ten av året medfører ikke fradrag på neste 
års bevilgning. 

Prinsippene for overføring av budsjett- 
midler til neste år ble vedtatt. Saken slutt- 
behandles i neste DM. 
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Rettelser til telefonlisten: 
Gimming, Terje 
Mobiltlf.: 94 33 32 84 
Tj.tlf.: 22 50 70 06 

Hagen, Jon Ove 
Mobiltlf.:94 32 26 32 

Holter, Benedicte 
Ny Tj.tlf.: 22 23 08 51 

Jensen, Torodd 
Rom 677 Tlf.: 9154 

Moen, Gunnlaug 
Tlf.: 9304 

Smith-Meyer, Sylvia 
Rom619B 

Vikingstad, Steinar 
Rom 479 Tlf.: 9297 

Nytilsettinger: 
Bergh, Yvonne 
Arkiv - Vikar 
Rom 548 Tlf.: 9041 

Haugum, Anne 
Avd.ing. - Vikar 
Rom 667 tlf.: 9292 

Moe, Viggo 
Avd.ing. 

Opedal, Sigrid 
Førstekonsulent 
Rom 408 tlf.: 9157 

Torgersen, Arne Martin 
Førstekonsulent - eng. 
Rom 464 Tlf.:9156 

Tilsatt i fast stilling: 
Eliassen, Petter 

Permisjon: 
Greve, Katinka Leiner 
Halsås. Anette Hals 

Pensjonister: 
Haugen, Erik Martin 
Helgesen, Tollef 

IK 

HB 

AF 

IK 

AF 

HM 

MM 

AF 

AFoU 

VRN 

MM2 

MM1 

HH 

ME 
ME 

EK 
VRN 

Slu/let: 
Christensen, Gerd 
Haugen, Anstein 
Lund, Britt 
Lundquist, Dan 
Solum, Geir 

dr in g-=-e--'r.'----"- . ...a.....-•___. 

AF 
AØ 
AF 
HV 
MM 

[ r " l  
;;:a.z 

AØ har hatt en gjennomgang av 
innkjøpsvirksomheten i etaten. En in- 
tern arbeidsgruppe har utarbeidet et 
forslag til ny innkjøpsinstruks, som et- 
ter behandling i Direktørmøtet er over- 
sendt departementet for godkjenning. 
Inntil slik godkjenning foreligger gjel- 
der det fremlagte utkast til ny instruks. 

Med bakgrunn i REFSA (regelverk 
for statens anskaffelsesvirksomhet 
m.v.) og foreliggende instruks vil AØ 
påpeke følgende sentrale forhold: 

; I 

[ r " l  
E I 
[ r " l  
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 For behovsmelding benyttes to typer 
 blanketter, en for Edb-kjøp og en for 
_. andre varekjøp. Blanketter for Edb- 
_____ , kjøp ligger hos AD. Blanketter for an- 
'{ ::::::>:,, { dre varekjøp ligger hos koordinatorene 

- og hosAØ. 
 Varebestillinger skal kun skje gjen- 
 nom de personer som har et særskilt 
I I bestillingsansvar i h.h.t. vedlegget til Ø instruksen. Hovedtyngden av NVEs 
.. r;;;;.---_-_ - _ - - -  _..., ansvar for varebestillinger ligger i AØ 
;;; 1 vi Jan Berntsen og Per Seehusen. 
, . c ; . . _ _ - - - - 4  Eventuelle spørsmål knyttet til inn- 
i kjøp rettes til AØ. 

• AIie innkjøp skal uansett 
innkjøpsmetode (anbud, kjøp 
etter forhandling eller direkte 
kjøp) så langt det er mulig 
baseres på konkurranse. 

0 

• For varekjøp benyttes som 
hovedregel behovsmelding. 
Behovsmeldingen skal god- 
kjennes av linjelder på riktig nivå 
avhengig av beløpets størrelse. 

• Som hoveoregel skal bestilling 
skje skriftlig. 

• Hvilke enheter/personer som 
har ansvar for den enkelte type 
bestilling framgår av instruksen 
m/ vedlegg. 

Bjørn Aulie 
AØ 
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Det er opprettet en ny serie for 
NVEs utgivelser; 

PUBLICATION 
De samme kriterier gjelder som 
for Publikasjons-serien, men 
som navnet tilsier skal denne se- 
rien være engelsk-språklig. 

Oppdragsrapporter fra 
Internasjonalt Kontor med mer 
allmenn interesse, vil nå komme 
som PUBLICATION.(IKs Report- 
serie vil fortsette som før.) 

Forside fås på Tegnesalen, 
mal for tittelside er lagt inn på 
g (g:\wp51\maler\pubeng.mal). 
Biblioteket sørger for IS SN/ISSN. 

Eventuelle spørsmål rettes til 
Redaksjonsutvalget 

v/Trine Varkald tlf 9302. 

Cyber 
blir tatt 

ut av drift 
1. mars. 

Eventuelle 
spørsmål rettes til 
Erik Fagerberg, 

tlf. 9083. 

I 
dag har sjefen ikke vært slik 
jeg ønsker han skal være. 
Jeg går hjem og lar min 
aggresjon gå ut over man- 
nen, som igjen lar det gå 

ut over barna som til slutt lar det 
gå ut over hunden. 

Har du noen gang tenkt på 
hvilken makt ord har over oss men- 
nesker? 

Jeg har vært i Amerika. 
"May I help you?" sa jenta i Flo- 
rida. "Have a nice day," sa hun 
etter meg i det jeg gikk ut av dø- 
ren. En opplevelse sterkere enn 
å vinne i pengelotteriet. 

På kontoret føler jeg 
meg fra tid til annet noe 
overkjørt. Så møter jeg 
først Liv. 

"Men hva er det  
med deg?" spurte Liv. 
Lengere nede i gangen 
møter jeg Arne. "Men er 
du oppe når du ser slik 
u t?"  "Nei , "  måt te jeg 
medgi, jeg burde kanskje 
ikke være oppe. 

Hva med våre arbeidskolle- 
ger? Sier vi pene ting om dem el- 
ler baktaler vi dem og sier nega- 
tive ting om dem? Ordene vi hø- 
rer kan knekke oss. Et hyggelig 
"Ha en hyggelig dag!" fra en kose- 

lig kollega er som sjokolade i hjer- 
tet. Men så farlig ordene vi sier 
er! De låser oss nemlig. Nega- 
tive ord gjør at vi blir negative. Po- 
sitive ord gjør at vi blir positive. 

Det er ikke alle som tar sjan- 
sen på å si hyggelige ord til omgi- 
velsene. Kanskje synes vi ikke det 
er noe positivt, men det er nå lik- 
som oppmuntringen, det verbale 
gledesutbruddet til en kollega som 
virkelig kan gi arbeidsdagen fart 
igjen. Det rare med hyggelige ord 
er at de virker like godt på sjefer 

som på oss andre. 
Det andre 

rare er at de 
ikke kommer 
tilbake til oss 

før vi har 
s e n d t 
dem ut 
s e I v .  
D e t 
t r e d j e  

rare er at 
det går an å 

si hyggel ige 
ting selv om man jobber i staten. 
"Ha en hyggelig dag." Si noe hyg- 
gelig til en kollega i dag da. Selv- 
følgelig ikke på grunn av at det er 
fortjent. Men på tross av det. 

Kollega 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Overingeniør/Avdelingsingeniør 
Eng. varighet 1 år, 

mulighet for forlengelse evt. fast tilsetting 
Ur. opptil 22 

Ved Enøk- og markedsavdelingen: 
Enøk-seksjonen (MM) 

Nr. 04/94 

Rådgiver/førstekonsulent 
Ur. opptil 25 

Ved Enøk- og markedsavdelingen: 
Enøk-seksjonen (MM) 

Nr. 05/94 

Avdelingsingeniør 
Eng. varighet 1 år 

Ur. 13-21 
Ved Energiavdelingen 

seksjon Nett (EN) 
Nr. 06/94 

Søknadsfrist: 11. mars 1994 

Overingeniør/Avdelingsingeniør 
(Programmerer) 

Ur. opptil 23 etter kvalifikasjoner 
Ved Hydrologisk avd. seksjon Hydrometri (HH) 

Nr. 07/94 

Søknadsfrist: 17. mars 1994 

I etterkant av enøk/inneklima-rappor- 
ten har NVE søkt Statsbygg om mid- 
ler til å gjennomføre en del enøk til- 
tak i Middelthuns gt. 29. Vi fikk tildelt 
720 000 kr som ble øremerket enkelt- 
tiltak på handlingsplanen i rapporten. 

AF startet arbeidet med å gjen- 
nomføre disse tiltakene i høst og er 
nå på det nærmeste ferdig. De store 
investeringene vi har fått støtte til er 
et sentralt driftskontrollanlegg for drift- 
og vedlikehold og muligheter for natt-Q 
og helgesenking av temperatur og au- 
tomatisk slukking av lys i kontorer og 
korridorer. 

Natt- og helgesenking av tem- 
peratur betyr at etter kl. 23.00 på hver- 
dager vil temperaturen i bygget set- 
tes ned til 18 grader. Klokken 07.00 
neste morgen skal den igjen være 
oppe på det nivået hver enkelt av oss 
har innstilt termostaten på. I helgene 
vil temperaturen være nede på 18 
grader hele tiden. 

Automatisk slukking av lys i 
kontorer og korridorer betyr at 
kl. 23.00 vil alt lys automatisk sluk- 
kes. For å få tent lyset igjen, må man 
trykke inn bryteren i korridoren. Bry- 
teren i korridoren fungerer også for 
kontorene. Det vil da lyse i en time til\ 
og så er det bare å gjenta prosessen 
hvis du driver med nattarbeid. 

Benedicte Holter, AF 
0 

/1- i-./ottette ett va-.,keli4 ! ! - - - -  
DET HAR ,.Jfc IKKE llØ,rr 

NOE. OH . . . . . .  
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Inntil juli 1992 fungerte Bedriftshelse- 
tjenesten (BHT) felles for NVE og 
Statkraft med 2 leger i deltidsstillinger, 
1 sykepleier i fu II stilling og 1 fysiote- 
rapeut i deltidsstilling. 

I forbindelse med Statkrafts 
flytting til Høvik ble BHT delt, og Liv 
Sanne Dalseg ble ansatt som be- 
driftslege 20 timer i uken i NVE. 
Denne stillingen ble utvidet ril 60% stil- 
ling fra oktober 1993. I løpet av høs- 
ten 1992 ble det lyst ut bedrifts- 
sykepleier- og bedriftsfysioterapeut- 
stilling i dagspressen. På grunnlag av 
disse utlysingene ble det foretatt 3 in- 
tervjuer med sykepleiere. Elisabeth 
Bøhmer ble ansatt i 80% stilling 

() 01.02.1993. Bedriftsfysioterapeut- 
, stillingen måtte utlyses på nytt i fag- 

tidsskriftet "Fysioterapeuten" pga. for 
liten respons i første omgang. Etter 5 
intervjuer ble Monica Berlin ansatt i 
40% stilling 22.03.1993, utvidet mid- 
lertidig til 60% stilling i oktober 1993. 

Fra mars/april 1993 fungerte 
BHT som et fullverdig team. 

r t -    
NVEs bedriftshelsetjeneste "selger" 
BHT til Riksarkivet (ca. 90 ansatte), 
Elektrisitetstilsynet (ca. 50 ansatte) og 
Polarinstituttet (ca. 50 ansatte). NVE, 
Hovedadministrasjonen , har ca. 250 
ansatte. Disponibel tid er prosentvis 
fordelt i forhold til antall ansatte. 

rt 
Teamet har jobbet mye med informa- 
sjon til de ansatte om hva Bedrifts- 
he ls etjeneste er:  forebygging - 
primærforebygging. Det er sendt ut 
flere rundskriv til alle ansatte og vi har 
deltatt på avdelings-/seksjonsmøter 
og selvsagt AMU-møter. 

Rutineundersøkelser av de an- 
satte blir nå hovedsaklig foretatt av- 
delingsvis. Dette innebærer samtale 
med sykepleier med utgangspunkt i 
spørreskjema, høyde, vekt, 
blodtrykksmåling og individuell helse- 
opplysning. Ut fra anamnese (syke- 
historie) og opplysninger på helse- 
skjemaet foretas så en klinisk under- 
søke Ise hos legen, og evt.  
blodprøvetaging. Her samtales også 
om generell trivsel og sammenheng 
med helse. Ved behov gis henvisning 
til spesialist eller utvidet blodprøve. 

Fysioterapeuten foretar indivi- 
duelle arbeidsplassbesøk fortlø- 
pende. Siden foretas befaring på av- 
delingen av hele BHT. Presentasjon 
av statistisk bearbeidede data og rap- 
po rt fra befaring presenteres på 
avdelingsmøte og til AMU. Vi oppfor- 
drer til tiltak i forhold til resultat og 
samtidig tilbakemelding til oss. 

S u f u  
';l:: 
Med utgangspunkt i "Røykeloven" og 
gjentatte henvendelser fra ansatte 
som ble plaget av passiv røyking, 
foretok BHT en grundig kartlegging av 

folks røykevaner i NVE og oppfatning 
av et evt. røykeforbud. 

Resultatet ble presentert AMU 
som vedtok totalt røykeforbud i kanti- 
nen. Røykerom i hver etasje og ge- 
nerelt forbud ellers i huset er mål fore- 
løpig. Intensjonene er å innføre totalt 
røykeforbud i M29. 

 
I forbindelse med oppussing i M29 
fremkom allergilignende reaksjoner 
hos enkelte ansatte. BHT søkte bi- 

1 4 , p e t e w  1993: 
Rutiner 
Konsultasjoner 
Samtaler (med lege) 
Samtaler med sykepleier 
Samarbeidsproblemer 
Telefoner (lege) 
Telefoner (sykepleier) 
Resepter 
Henvisninger 
Fysikalsk behandling 
Sykemelding I 
Sykemelding II 
Sykepengeattest 
Attester 
Arbeidsbriller 
Blodprøver 
Vaksiner 

200 
120 

46 
30 
20 

348 
ca.200 

83 
117 
31 
32 

1 
15 

7 
12 

ca.200 
ca. 40 

NVE har spesielt ansatt alle 3 i BHT utover 
grunnavtalens tidsramme. Dette har mulig- 
gjort et begrenset antall konsultasjoner for 
NVEs ansatte. 
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stand fra arbeidsmiljøeksperter både 
i Norge og i Sverige, som konkluderte 
med at det var foregått en utilsiktet 
reaksjon mellom anvendt maling og 
gammelt underlag. 

Spørreskjema, som kartla om- 
fanget av ansattes allergiplager, ble 
sendt ut, og de med spesielle plager 
fikk midlertidig sitte på uoppussede 
kontorer. 

Det er senere foretatt en over- 
maling, etter grundig testing av hvil- 
ken malingtype som bidro til rask her- 
ding. Denne saken tok mye av vår tid 
våren 1993. 

1 
Via vår kartlegging av helseplager i 
M29 bekreftes tidligere foretatt teknisk 
undersøkelse. Denne konkluderer 
med at ventilasjonsanlegget ikke til- 
fredsstiller dagens krav til inneklima. 
BHT anser det som svært viktig at 
nødvendige tiltak blir foretatt snarest. 

"1 
Av spesielle saker bør også nevnes 
flytting av BHT. Endelig vedtak ble 
fattet i november i år. BHT flytter så- 
ledes primo 1994. 

Vi sier oss tilfreds med at BHT 
etter mange års arbeid med saken en- 
delig er tilgodesett med lokaler som 
tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav. 

ri?'Jt,U-HØtu 
Bedriftshelsetjenesten deltok på 40 ti- 
mers AM U-kurs i NVE i mars måned, 
hvor vi selv bidro med innlegg. Vi har 
deltatt på 6 AMU-møter i NVE, 3 
AMU-møter i Riksarkivet, konstitu- 
erendeAMU-møterog senere 2AMU- 
møter i El-tilsynet. BHT har ikke vært 
innkalt til evt. AM U-møter på Polarin- 
stituttet. 

g 
BHT har foretatt 15 befaringer til- 
sammen på de 4 bedriftene. 

?Høtu 
BHT har deltatt i diverse møtevirk- 
somhet, eksternt og internt. Det er 
spennvidde fra ukentlige BHT-møter 
til møter med administrasjon, perso- 
nalkontor, vernetjeneste, innkjøp, 
planlegging, kvalitetssikring, budsjett 

og ekstern ekspertise. Tilsammen har 
det blitt ca. 60 møter. 

rl"J::r1'1t 
Det er etablert AKAN i NVE i løpet av 
året. Legen har deltatt i 3 AKAN-mø- 
ter, og bidratt i AKAN-relatert arbeid i 
3 av bedriftene. 

ri 
2 attføringssaker ble behandlet. 

ge#k  
BHT deltok i forbindelse med AMUs 
befaring, (Vassdragsavdelingen-Re- 
gion Øst, Elverum) i august -93. Vi har 
besøkt VRS (Vassdragsavdelingen- 
Region Sør, Tønsberg) i to dager. I 
forbindelse med velferdstur ble det 
foretatt et uformelt besøk ved VRM 
(Vassdragsavdelingen-Region Midt- 
Norge, Trondheim). I høst besøkte vi 
ET (Elektrisitetstilsynet) Region I og 
II samt deltok i et samarbeidsmøte. 

"V 
Vi har løpende kontakt med Statens 
institutt for folkehelse og 
vaksinasjonsavdelingen ved Ullevål 
sykehus for å holde oss oppdatert. 
AIie som skal på tjenestereise har til- 
bud om Gammaglobulin og evt. 
Malariaprofylakse. 

De ansatte på ET-EMU (Enhet 
for Medisinsk Utstyr) har dessuten 
alle fått Hepatittvaksine x 3, Polio og 
OT (Difteri-Tetanus) på grunn av 
smittefaren de utsettes for. 

" 1  
- holdt 6 kurs om ergonomi/ 
belastningslidelser. 
- etablert nakke/rygg-gruppe i trim- 
rommet i NVE 2 ganger i uken. Grup- 
pen klarer seg uten instruksjon etter 
en viss tid. Det planlegges å gi 
samme tilbud til de andre bedriftene, 
hvis det er interesse for det. 
- foretatt 78 individuelle arbeidsplass- 
besøk, med forslag til tiltak og opp- 
følging. 
- vært med på planlegging av inn- 
kjøp av nye kontormøbler ved 5 ulike 
arbeidsplasser/avdelinger. 

Ved behov har hun dessuten 
gitt individuelle øvelsesforslag for å 
motvirke plager hos ansatte. 

 
Bedriftshelsetjenesten har bidratt til 
konfliktløsning, gruppe- og avdelings- 
vis, ved forskjellige anledninger. 

 
Førstehjelpskurs,( Riksarkivet), 
klimakteriet (overgangsalderen) og 
individuell veiledning. 

/ S / ? H ø t u  
WORC PERFECT 
(Liv, Elisabeth, Monica) 
STAM! -"YRKESMEDISIN, YRKESHYGIENE" 
(Liv) 
SYKEPLEIERFORBUNDETS TEMADAGER - 
BERGEN (Liv, Elisabeth) 
FØRSTEHJELP 1 + 2 (Monica) 
AMS-KONFLIKTLØSNING (Liv, Elisabeth 
METODE - PROSJEKT 
(Elisabeth, Monica) 
B-SEMINAR (Elisabeth, Monica) 
TOXIKOLOGI (Liv) 
JUS OG TRYGDEMEDISIN (Liv) 
ÅRSMØTE I 

0 0 B E D R I F T S L E G E F O R E N I N G E N ,  

Voss (Liv, Elisabeth) 

'Pd 
Livsglede og arbeidsglede 
(Carsten Isaksen) 
Psyke-soma 
Insektsallergi 
Klimakteriet 
Psykosomatikk 
Arbeidsmedisinsk forum 
Psyko-sosialt arbeidsmiljø 
Kvalitetssikring ( ' 1  
Fysikalsk medisin 

Avslutningsvis ser vi oss fornøyde 
med at vi har nådd de målene vi satte 
oss for 1993, i realiteten et 3/4 år som 
fullverdig team. Vårt langsiktige mål 
om primærfokus på forebyggende 
helsearbeid, vil også i 1994 ha høy 
prioritet. 

Ansvarlig: 
Redaktør: 
Lay-out: 
Opplag: 

Trine Varkald 
lrlln Taugbøl 
Tegnesal 
380 
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z Det er vanliw helgetilgang via Hovedinngang 
 til huset he igdagene i pasken. 

crY GARASJEN er åpen onsdag 30. mars til kl. 23.00, 
 men stengt resten av påsken. 

0 
INNKJØP 

 Ubemannet 28-30.mars ..... 
4. Føende gjelder 30. mars 1994: 

AR V 
 Siste frist for levering av utgående brev kl. 11.00 

() 
 BIBLIOTEKET er stengt • ..... .... 

 HOVEDKASSEN stenger kl. 12.00 

 POST 

z Siste frist for levering av utgående post kl. 12.00 

 TEGNESALEN er stengt 

"' KANTINEN er stengt 

L t 4 ·  
FROGNERBEKKEN BARNEHAGE 
NVE leier 3 barnehageplasser i Frognerbekken 

barnehage, Fridtjof Nansens vei 15. Barnehagen 
eies og drives av Statnettansatte foreldre. 

Fra 1. april 1994 er det en ledig plass i barne- 
hagen på stor avdeling for et barn som er 
fylt 3 år, eller fyller 3 år i løpet av våren. 

Interesserte bes henvende seg til APO 
v/ Bi rte Sten rød (9134) eller 

Tove I Aksnes (9016) så snart som mulig. 

Se retningslinjer for tildelings. 2 

Ende1ig en god grunn 
ti1 å stikke innom 
NVEs Bib1iotek: 

åpner nemlig 

BIBLIOTEK-BAREN 
sine dører for alle 

Fornøden drikke 
blir servert av 

NVE-BIL. 

Kun de 
UTSTEMPLEDE 
har adgang 
til Baren. 
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Nye stillinger: 
Bollestad, Erik 
Seksjonssjef (fung.) 

Traagstad, Øyvind 
Utredningsleder 

Tillegg: 
Bjelland, Rolv 
Rådgiver 
Rom 406 
Tlf.: 9313 

Olsen, Tor Erik 
Rådgiver 
Rom 407 
Tlf.: 9042 

Paulsen, Heidi Gunnel 
F. fullmektig - vikar 
Rom 425 
Tlf.: 9253 

Øvstedal, Jarl 
Avdelingsing. 
Rom 667 
Tlf.: 9309 

Nytilsettinger: 
Dyrstad, Kn ut 
Førstekonsulent 

Eek, Tom 
Førstekonsulent - vikar 

Permisjoner: 
Beldring, Stein 

Pensjonister: 
Reenskaug, Oddbjørg 

AJ 

BARNEHAGEPLASS TIL BARN 
A AV TILSATTE I NVE MV 

H 
ensikten med de få plassene NVE har til dis- 

MM posisjon er å kunne avhjelpe en vanskelig si- 
tuasjon i det enkelte tilfelle for tilsatte med små 

barn. Det legges til grunn at foreldrene også søker 
om kommunal barnehageplass for barnet. NVE tar i 
utgangspunktet sikte på å gi tilbud om barnehage- 

MM plass for en begrenset periode, frem til barnet evt /\ 
får tilbud om kommunal barnehageplass. '- i 

APO avgjør etter en samlet vurdering hvilke barn som 
får tilbud om barnehageplass. De kriterier som leg- 

HH ges til grunn ved vurdering og tildeling av barneha- 
geplass for barn av tilsatte i NVE, bør være kjent og 
akseptert i virksomheten. Følgende momenter 
(i uprioritert rekkefølge) vil være relevante 
vurderingskriterier for avgjørelsen: 

AFoU 

MM 

MM 

HD 

AD 

• rznger .. .  

Kort om retningslinjer for tildeling av 

• 
• 
• 
• 
• 

foreldres ansiennitet i NVE 
behov for å rekruttere og beholde særlig 
kvalifiserte medarbeidere 
hensynet til likestilling 
mulighetene for å få tilbud om barnehageplass 
utenom NVE 
evt andre hensyn 

Ellers vurderer APO mulighetene for å utvide 
barnehagetilbudet i NVE. Statnett opplyser at deres 
planer om å etablere en ny barnehage på Montebello 
foreløpig ikke vil bli realisert. Det vil derfor inntil vi- 
dere ikke være særlig aktuelt for NVE å leie flere bar- 
nehageplasser i Frognerbekken barnehage. Vi vil 
imidlertid ha en fortløpende dialog med Statnett og 
foreldrestyret i barnehagen med sikte på et utvidet 
tilbud. APO vil evt også undersøke mulighetene for 
å leie barnehageplasser i andre private barnehager i 
bydelen . 
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Ad god 
TELEFONSERVICE 
Til vår fortvilelse har vi på sentralbordet/resepsjonen i 
det siste registrert at meldingene til oss er blitt dårli- 
gere både fra NVE, Norsk Polarinstitutt og Husbanken. 

For innringere og internbrukere er det interessant 
at de som er fraværende forteller når de vil være tilbake 
på plass. 

Dette kan en gjøre både på telefonen og tid- 
registreringen. Operasjonen tar bare noen sekunder å 

C utføre korrekt. 
_J Vi oppfordrer de respektive sjefer til å innskjerpe 

dette i sin avdeling. Det er viktig for at vår service utad 
og innad skal fungere tilfredsstillende. 

Det fine systemet vi har bør utnyttes og kvalitets- 
sikring er et stikkord. 

Edith Hauge 

Endringer i 

JUSFUNI\SJONEN 
Fra 1. mars 1994 er Øyvind Traagstad tilsatt som utred- 

() ningsleder med særlig ansvar for organisering og gjen- 
nomføring av nødvendige juridiske utredningsarbeider 
i NVE. Stillingen er administrativt knyttet til avdelings- 
direktør i Administrasjonsavdelingen. 

Fra samme tidspunkt fungerer Erik Bollestad som 
seksjonssjef ved Juridisk seksjon i Administrasjonsav- 
delingen (AJ). 

Ansvarlig: 
Redaktør: 
Lay-out: 
Opplag: 

Trine Varkold 
lrlin Taugbøl 
Tegnesal 
380 

Følgende vilkår gjelder ved praktisering 
av fleksibel arbeidstid: 

1 . K æ R N E T I D  OG YTRE ARBEIDSTID 
Kjernetiden, dvs det tidsrom alle tilsatte må 
være tilstede er kl 09.00-14.30 hele året 
Den ytre arbeidstid, dvs det tidsrom hvor 
ankomst og slutttid kan variere er fra kl 
07.00-09.00 og fra kl 14.30-18.00 hele året. 

2. TrnSOVERFØRING 
Det tillates overført 45 plusstimer eller 10 
minustimer fra en måned til neste. 

NB! "Skyldig" tid utover 10 minustimer 
medfører trekk i lønn. 
Dette vil bli innskjerpet fra 1. april 1994. 

3. FRIDAGER 
Opptjente plusstimer kan avspaseres med 
inntil 12 hele fridager pr kalenderår. I må- 
nedene mai-september kan det maksimalt 
avspaseres 1 hel fridag pr mnd. I månedene 
oktober-april kan det maksimalt avspaseres 
2 hele fridager pr mnd. Fridagene må tas 
av opparbeidede plusstimer og kan ikke tas 
ut på forskudd. 

NB! Dersom du har glemt adgangskortet 
kan du evt stemple på gult kort for å doku- 
mentere arbeidstidens lengde. Tilsatte kan 
ikke uten videre be A's forværelse plusse 
på fleksitiden med henvisning f.eks til 
hjemmearbeid. Dette skal evt bekreftes av 
nærmeste overordnede. 

Spørsmål om arbeidstid, fleksitid mv kan 
rettes til avdelingenes koordinatorer og til 
APO v/ Birte Stenrød (9134). 
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NORGES FØRSTE LANDSKONFERANSE 

,, 
Norges første landskonferanse 
"Vatnet renn videre" 
som ble avholdt i Telemark i tiden 
7. - 12. juni ble meget vellykket. 
Ansvarlige for arrangementet var 
P J  Einer Faugli fra NVE og 
Øystein Da/land fra Telemark 
fylkeskommune. 

0 

Konferansens hen- 
sikt var å utveksle erfaringer og 
vise eksempler på metodikk og ob- 
jekter som vil kunne formidle kva- 
liteter i norske vassdrag. 

Alt i alt fremstår vassdra- 
gene i Norge som en fascine- 
rende del av naturarven, både sett 
utenfra og lokalt. Noen tilfeldighet var det nok ikke at 
den første landskonferansen ble holdt i Telemark. For 
vann spiller en stor rolle i fylket. Dammer og rør sørger 
for jevn tilførsel av vann som driver turbinene i de 
mange, store kraftstasjoner som er å finne for industri- 
elle gjøremål. 

Vannet, sentralt for Notodden, for slusene med båt- 
turer opp Bandakkanalen, bryggene med pakkboder og 
hus, de gamle sluseboligene, smiene, sagene og vakt- 
buene, Ulefos Jernværk, Norsk Hydro, Tinfos Jernverk 
- ingen tilfeldighet! 

Konferansens mønstring var  etablere 
kontaktnett p temaene 
• energibruk - vassdragsmiljø/kultur og plan, 
• næring og stedsutvikling 
samt et kulturelt og sosialt samvær. 

Med åpningsfanfaren "Vannmusikk" av Eddie 
Andresen, prolog av forfatteren Arvid Torgeir Lie og 
sangene "Frå dypet av min sjel" og "Hør fossen" 
sunget og spilt av søstrene Barstad, var grunnlaget 
lagt for et tredagers meget vellykket møte der vannet 
sto i sentrum. (Fortsettelse side 2) 

ANVISNINGSMYNDIGHET 
er gitt til 

E H"k (APO) I 
for periodene: 

13.06. - 30.06.94 og 25.07. - 05.08.94 

g H" (AF) I 
for perioden: 

01.07 .94 - 22.07 .94 
pga ferieawikling/permisjon i AØ. 
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' ' , P a , t . , e e t , ,  
(Fortsettelse) 

En innlegger hevdet at vi nordmenn "lider av kultur- 
blindhet" - en påstand nok mange av de tilstedevæ- 
rende setter et spørs målstegn ved. AIie gledet seg over 
det vi fikk oppleve - og det var ikke lite. 
Vi fikk oppleve rent, klart, stille og brusende telemarks- 
vann, gamle bygninger og nydelig natur. Telemarks- 
kanalen, slusene som blir drevet på samme måte som 
fra 1892 - med håndkraft. Blant rødmalte stuer på Øvre 
Verket - gjort i stand av darner og drevet av damer. Her 
var det møbeltapetserer, syersker som sydde ekte Øst- 
og Vest-Telemark-bunader og beltestakk, keramikere, 
grafikere, eget skinnverksted og tegneverksted. Kon- 
ditori, innredet i gammel stil med møbler fra omkring år 
1900, med den syngende Liz Franelin fra TV-program- 
met "Norge-Rundt". Skulpturparken Patmos - Norges 
første park for samtidskunst - et nytt og spennende til- 
tak. På Ulefoss med Ulefos Hovedgaard, Napoleon- 
tidens arkitektoniske hovedverk i Norge, bygget av Nils 
Aall i årene 1801 til 1807. 

Hydros museum med salpetergjødningens far, Kris- 
tian Birkeland, og Hydros første generaldirektør, inge- 
niør Sam Eyde, eventyrkunstneren Th. Kittelsens fem 
originalbilder fra utbyggingen på Notodden og 
Svælgfoss. Ulefoss Jernverk der vi fikk treffe dagens 
eier, Diderik Cappelen og hans hustru. Jern- 
virksomheten ble innstilt i 1927, men støperi- 
virksomheten lever i beste velgående. Foruten jern- 
verket har Cappelenfamilen store skogeiendommer, 
sagbruk, kraftverk på Ulefoss og Vrangfos samt Holla 
gård. 

A ta vare på og videreutvikle vassdragskvaliteter i 
alle norske vassdrag - et samarbeid mellom stat, kom- 
mune, de lokale samfunn samt grunneierne, var det 
stor enighet om blant deltakerne. Likeledes kom det 
positive frem at vi i dag opplever ordet samarbeid som 
en realitet, og ikke som før, da hver enkelt satt på hver 
sin fjelltopp. En stor fremgang! 

Vi som bor i Norge har en unik vassdragsnatur - 
innsjøer - elver. 
Tross epokene - "renner vannet videre"! 

Eva Bjørkum 

ARBEIDSTIDEN 

for gutter mellom 12 og 14 aa r  
er fra kl. 6.30 morgen til kl. 12.00 middag 

med 1/2 times frokosthvil fra kl. 9.00 til 9.30 

for gutter mellom 14 og 18 aar  
fra kl. 6.30 morgen til kl. 6.00 aften 

med 1/2 times frokosthvil fra kl. 9.00 til 9.30 
og 1 times middagshvil fra kl. 1 Lil 2 middag. 

Notodden Salpeterfabriker 

• •••••••••••••••••••••• 
Østfold Energiverk AS 
Region Halden: 
Nytt tlf.nr.: 69 17 30 00 
Nytt telefaxnr.: 69 17 31 00 

Gjesdal komm.everk heter nå: 
Gjesdal Everk 

Haugesund Energiverk heter nå: 
Haugesund Energi AS 

Osterøy Elektrisitetsforening heter nå: 
Osterøy Energi AS 

Frogn komm. Elektrisitetsverk og 
As Energi AS har vedtatt å fusjonere. 
Navneforslag: 
Søndre Follo Energi AS 
(ikke endelig avgjort) . 

••••••••••••••••••••••• 

0 
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Nye stillinger: Permisjoner: 
Bergesen, Birger Hjellet, Anne M. HH 
seksjonssjef ME 

Pensjonister: 
Meland, Pål Brekke, Arne APO 
seksjonssjef MØ 

Sluttet: 
Overførtfra ME til ER: Amundsen, Magne ME 
Solberg, Erling Engebak,Johan HV 

Hafsås, Anette Hals ME 

Fast stilling: Johansen, Christian MØ 

Martinsen, Gunnar AJ 
Rettelser til telefonlisten: 

Nytilsatte: Bakken, Bjørn M. rom 537 

Brekke, Gunnar VRS Berlin, Monica rom 147 

Avd.ingeniør eng. Berntsen, Jan rom 562 
Bogetveit, Leif J. rom 433 

0 Eide, Vidar HD Bollestad, Erik rom 566 

Avd.ingeniør eng. Bøhmer, Elisabeth rom 145 

rom 527 Dalseg, Liv Sanne rom 145 

tlf.: 9181 Due, Morten Nordahl rom 421 
Faugli, Per E. rom 671 

Holmgren, Kjell HH Hisdal, Hege rom 330 

Avd.ingeniør eng. Jonassen, John Ånon rom 570 

rom 528 Klepp, Anne Bente rom 6768 

tlf.: 9049 Knapstad, Bjørg rom 563 
Martinsen, Gunnar rom 567 

Høyland, Ole Jacob EN Rydehell, Marleen van Stam rom 541 

Avd.ingeniør eng. Seehusen, Per rom 561 

rom 437 Sneve, Tor M. rom 441 

tlf.: 9242 Solheim, Oddmund rom 646 
Strøm, Petter rom 564 

Kramer, Marianne Røtnes Traagstad, Øyvind rom 579 

Avd.ingeniør eng. ME Westbye, Per rom 148 

I 
rom 468 Westgaard, Kirsten rom 514 

tlf.: 9054 tlf.: 9108 
Tillegg: 

Kristensen, Søren E. ER Asvall, Randi Pytte HM 
Konsulent eng. Tj.tlf.: 67 53 03 12 

rom 455 
tlf.: 9291 Bogen, Jim HM 

Tj.tlf.: 22 10 91 55 

Lund, Sven-Bjørge EN 
Avd.ingeniør eng. Dyrstad, Knut MM 
rom 434 rom 465 

tlf.: 9210 tlf.: 9077 

Malm, Eric 0. ME Eek, Tom MM 
Rådgiver rom 4638 

rom 471 tlf.: 9091 

tlf.: 9347 

• rznger . . .  
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I forbindelse med omorganisering av M 

 

og mange nyansettelser, har behovet 
for felles opplæring/innføring i en del ak- 

 
tuelle temaer for avdelingen, meldt seg. 

< Dette var bakgrunnen for et opplærings- 
program for M-ansatte som har vært 

r'1 awiklet i april, mai og juni med siste 

 kursdag 17. juni. Programmet har ialt 

< 15 temaer og avsluttes med besøk hos 

I Akershus Energiverk. 

 Følgende temaer har stått på timepla- 

 
nen: 

  Kraftomsetning 

0   Hva er NVE? 

   Forvaltningslov, 

 

Offentlighetslov 

  Energiloven m/forskrifter 

<   Statnett markeds markeder 

   Anmelding, måling, avregning 

 
  Konkurranselov - elsektoren 

0   Overføringstariffer 
- retningslinjer 

   Tariffering sentralnettet 

   ACCESS-kurs 

r'1   Saksbehandling 

   Deregulering av kraftmarkedet 

 
og reguleringsmodeller 

   NVEs reguleringsmodell 

   Effektivitetsprosjektet 

 
  Regnskapsrapportering 

 Det er brukt både eksterne og interne 

 
krefter til forelesningene. Opplærings- 

 
programmet er spesielt rettet mot M- 
ansatte, men det har også vært delta- 

0 kelse fra andre avdelinger på enkelte av 
kursdagene. 

Juni, 1994 
Benedicte Holter 

kursansvarlig 

TIDSKONTO 
( f  I W t , -  
"f M - c f - 1 1 " )  

Tidskontoordningen trer i kraft 1. juli 1994 og 
gjelder alle som får barn fra og med 1. januar 
1994. Ordningen gjør det mulig å kombinere 
permisjon og arbeidstid, slik at man kan være 
hjemme hos barnet på deltid i 2-3 år. 

Tidskonto bygger på at arbeidsgiver og 
arbeidstaker blir enige om hvordan arbeidstake- 
ren skal kombinere permisjon og arbeid. Med 
tidskonto får arbeidstakeren forlenget permisjon 
samtidig som arbeidet gjenopptas gradvis. 
Tidskontoordningen gjelder også for arbeidsta- 
kere med redusert arbeidstid, så sant de arbei- 
der mer enn 50 % av full stilling. Arbeidstaker 
som ønsker tidskonto skal varsle arbeidsgiver 
senest 4 uker før full permisjon begynner. 

Nærmere opplysninger om tidskonto m v 
fås ved henvendelse til APO v/ Birte Stenrød. 

Overingeniør 
Ur. 20-24 etter kvalifikasjoner 

I Tilsyns- og beredskapsavdelingen, 
Tilsynsseksjonen (TT) 

Nr. 17/94 

Førstekonsulent/Rådgiver 
Ur. 20-24 etter kvalifikasjoner 

I Enøk- og markedsavdelingen, 
Enøk-seksjonen (ME) 

Nr. 18/94 

Rådgiver/Førstekonsulent 
Opptil ltr. 25 etter kvalifikasjoner 
I Enøk- og markedsavdelingen, 

Økonomiseksjonen (MØ) 
Nr. 19/94 

Søknadsfrist: 30. juni 1994 

0 

n 
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C 

Snøkartlegging H u  

satellitt 
Hydrologisk avdeli{Jg_er n§ 
istand til§ bestemme snø- 
dekket i hele Norge ved hjelp 
av satellittbilder. Dette er til 
stor hjelp for Flomvarslings- 
tjenesten ved NVE, og p§ sikt 
er planen§ bruke informasjo- 
nen om snødekket direkte i 
de hydrologiske modellene 
som prognoserer vannførin- 
gen i v§re vassdrag. 

Vi benytter de amerikanske værsatellittene i serien NOAA, 
med sensorer fra synlig område og inn i det infrarøde spek- 
teret. Bildene hentes via Internet fra satellittbakkestasjoner, i 
hovedsak fra Tromsø (Tromsø satellittstasjon) og Skottland 
(NERC Satellite Station, Dundee University). Etter konverte- 
ring til korrekt format, blir bildene lastet inn i ARC/INFO. Her 
blir hvert enkelt bilde klassifisert i vann (hav og innsjøer), 
barmark og ulike dekningsgrader av snø. Ved så å gi de 
ulike klassene passende farger, kan det genereres et kart 
som ved den gitte dato gir en oversikt over snødeknings- 
graden i Norge. 

Videre er planen å få ut tall for dekningsgraden fra 
nedbørfelt og i høydeintervaller. Det vil for eksempel være 
svært verdifullt å vite snødekket i et høydeintervall for et felt, 
når værutsiktene tilsier stor snøsmelting opp til dette høyde- 
nivået. Ved å koble tall om snødekket fra et felt i ulike 
høydeintervaller inn i de hydrologiske modellene, vil trolig 
den prognoserte vannføringen for dette feltet bli riktigere. 
Tall for snødekket i et felt kan også brukes for å gjøre anslag 
om snømagasinene sikrere, noe som kan bedre planleggin- 
gen av kraftproduksjonen. Ole Schjødt-Osmo 

Hver måned kommer det rap- 
porter fra Securitas om "uregel- 
messigheter" i bygget. For vår 
egen sikkerhets skyld vil vi 
minne deg om følgende før du 
går for dagen: 

• Husk å slå av kaffetrakteren 
• Husk å sette vinduet ditt i låst 

stilling 
• Slå av kopimaskinen 
• Slå av lyset 
• Lås døren 

Ønsker du å få tørket støv av 
pulten din er det greit å rydde 
den også før du med god 
samvittighet går hjem. 

Juni, 1994 
Benedicte H o l ,  A._ 

F I I 
- 

Vi minner om at arbeids- 
giveren i h t ferielovens § 5 
nr 1 har ansvaret for at 
arbeidstakeren får ferie. 

Nærmeste overordnede 
må påse at ferie blir fastsatt 
og avviklet for alle medar- 
beiderne i enheten. Det er i 
utgangspunktet ikke adgang 
til å overføre mer enn 1 O 
feriedager til det påfølgende 
ferieår, jfr ferielovens 
§ 7 nr 3. 

Tilsatte som ved utløpet 
av ferieåret har flere enn 1 O 
dager uavviklet ferie, risike- 
rer at disse dagene blir 
strøket ved inngangen til 
nytt ferieår. 
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t e n : J e k t g r u p p e  som 
e en kartleggiri'?J.IivMOCIJ.erheten i NVE 
asjonsteknologi). \ ø e i f i I B i d e t  ble ferdig- 

. ';.;.;--!::{';:::::::::•:::::;.;:::::::•:•:::•* . 
ar d.å. ProsJektgruppgnJØ,$.Jøtav Benedicte 
rik Hansen, Truls S '·····=·· _·:·::·=}Blihe Flatby, Tor 

Sneve, Fagerber ·,:=,.;"' : er) og Svan- 
oseba (prosjektan ,,,,, ) 9 9  var Stein 

, engasjert som;::·.·...... ••••• lig veileder. 
N'4L  tlet fortsetter i reg\i:åvD.tmoet arbeides nå 

r • • • I. • • ., "" • age en IT-sikkerhets-nåwdMOlenne håndbo- 
LOTUS 123, LOTUS FREE D PEf:iJ.;:-Ee.'f::,:i:,:\:J:::;:; ·.•·lt"··-.-.-·•.-.·.·.-.-.-.·.· 

De nyeste versjoner av LOTUS 123 og L O f f i : t C E  er ken vil bl.a. inneholde reglettiiw?Jfilv.§.Wor bruk av dis- 

j -  på serveren. WoRoPERFE!llJ{:f-#!også • æ r b a r e  PC'er, s j : : i - 1 : 1 1 , ·  skifte av pass- 

D t h. 1 nå t a i ø l  . ? k å  t kt Det ble også de11AUHØhHM.:lØf en ledersamling i 

! ; t ; : ;2; i i i : . i ;-  
oppmerksom på at avdelingerntsetWiti.-i''affi\:1=wt,iWArbel'de-'f'hie'd å lage ny IT-strategi er startet opp. 

Prosjektgruppen består av Benedicte Holter, John Anon 
Jonassen, Rune Flatby, Svein Taksdal, Susan Norbom, 
Astrid Voksø, Tor Erik Olsen, Frode Trengereid og Svan- 
hild Mosebakken (prosjektleder). Ny IT-strategi med 
tilhørende handlingsplan er planlagt ferdig i løpet av 
året. En mer utfyllende informasjon om dette prosjek- 
tet vil komme i første Intern-INFO til høsten. 

N V £ ¥ -  
NVE's nye 
gjenstår fort 
plettere adr 
inne til å t a  
bruk av adres 
er det i hoved 
som får plass. 

e r : : ! & o  
kjørte d ·== ····.•··· ·····=·=· ••• 

ne uken 
rog torv 

0 

N   NIJ£ 
NVE/AD har forhandlet ferdig kontrakt på nytt data- 
nettverk i NVE, både internt i M-29 og eksternt ut til 
NVE's regionkontorer. UPNET AS ble valgt som leve- 
randør. Det nye nettverket skal være i drift 15. juli d.å. 
Vi ser frem til at dette er på plass. Vi vil merke vesent- 
lig forbedring på hastigheten, spesielt for region- 
kontorene inn mot M-29. Vi håper også at vi innen 
samme tid skal være kommet langt med oppgradering/ 
omlegging av systemer og applikasjoner på vår 
databasemaskin (oppgradering av CD4680 til CD9480). 

D 
AD har i løpet av våren lagt ned et stort arbeid i å doku- 
mentere de nye systemene som er laget. Både sys- 
temdokumentasjon og brukerdokumentasjoner til de for- 
skjellige applikasjonene er laget. Ved behov kan doku- 
mentasjon fås ved å t a  kontakt med Olaug, AD . 

1 l f  
Kurskatalogen for høsten 94 kommer i juli/august. Det 
vil bl.a. bli satt opp kurs i Lotus 123, Lotus Freelance, 
Word Perfect 6.0. Er det ønske om andre typer kurs, gi 
oss et hint. 

IJ 
Til slutt vil vi be alle om å være flinke til å "virus-teste" 
alle disketter som brukes. Dersom noen trenger hjelp, 
kontakt AD-drift. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tidsskriftet "TD-nytt" 
(Tekniske driftserfaringer) fra 

Vassdragsregulantenes forening 
er gått inn. 

Vi gjør oppmerksom på at 
bestillingstiden på utenlandsk litteratur 

er 6-8 uker, hos enkelte 
forlag enda lenger. 
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a 0 

Pd veg til en ny kontordag . 

Hei, kan du ikke prøve/Ør du går inn gjennom døra 
å legge litt igjen av den tunge ber'da? 

Kanskje du heller skal sette "smilerynkene" på 
og glede dine kolleger som du snart skal hilse på nå?. 

Ta ikke alt så tungt her i verden! 
Forsøk med et annet syn under ferden! 
Når naturen vokner til liv som et under 

følg helller med på det som skjer i disse stunder..! 

C 
Tror du blomster og trær 

som alle omgir oss på jorden her 
bare visner hen når de "tenker" på høstens komme 

og glemmer å leve/ør dagen er omme .. ? 

Nei, de viser seg/ram i sin fineste skrud, 
og gleder deg med dette sittførste bud: 

Pris våren og sommeren og tenk ikke hva som skal skje, 
vinterens komme er det likevel ingenting å gjøre med! 

Slik er det ikke med oss mennesker små, 
vi grunner bestandig og kan ikke forstå, 

vi har alle vår tilmålte tid her i livet, 
snart er vi borte som et pust i sivet .... .! 

Husk derfor å leve mens du lever, 
og følg ikke alltid de andre som bare strever! 

Det er ikke så viktig hva du utretter her i verden 
bare du trives og/år litt ut av ferden ..... ! 

Eirik 

NVE vertskap for 
besøk fra 

uke 26 hadde vi besøk av en 
gruppe fra "State Secretariat of 
Energy and Water" (SEEA), Angola. 
NVE var offisielt vertskap for besø- 

ket og arrangerte møter med norske myn- 
digheter (NOE, NORAD), Norske kraft- og 
vannressursselskaper (Statkraft, Oppland 

- Energi, Lillehammer og Gausdal Energi- 
verk, Glommen og Laagen Brugseier- 
forening, Statnett og Oslo Energi), Oslo 
vann og avløp og næringslivet representert 
ved Kværner Energy, EBB Energy og 
eksportrådet med aktuelle konsulenter og 
entreprenø rse I skaper. 

I 

F l l Å A ;  
Mr. Mario Fontes (National Director of 
Energy), Mr. Felix Matias Neto (National 
Director of Water), Mr. M.V. Ingles Pinto 
(Director, Department of Legal Affairs and 
International Exchange) og Mr. Paulos 
Matos (Deputy General Director.ENE). 

A ' V l , t . . + M - t . .  

Arrangementene i Norge ble organisert av 
Internasjonalt kontor og våre gjester ble 
fulgt av Eivind Kindingstad (energi-rådgiver i 
Angola og for tiden ansatt i Norconsult) og 
Torgeir Johnson (ER). 

t 
NVE har bidratt til etablering av en energilov 
i Angola, og vi står nå foran et arbeid med 
bidrag til en forbedret vassdragslov. Angolas 
situasjon med pågående borgerkrig har lagt 
flere interessante prosjekter for norsk 
næringsliv på is. Det er derfor viktig med 
slike besøk som dette for å opprettholde 
kontakt og kunne være i posisjon når 
forholdene bedrer seg. Angola har spesielt 
behov for assistanse for å bedre vannforsy- 
ning og avløpsystemene og elektrisitets- 
nettet. 

Torodd Jensen 
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Av Bjørn Wold 

Utenlandsbesøk er ingen sjeldenhet i NVE. 
Likevel har asiatene vært underrepresentert 
i forhold til folk fra andre deler av verden. 
Derfor ble det lagt merke til at vi i første uke 
av juni hadde besøk av en gruppe fra Laos. 

Laos er vel mest kjent som landet 
som mottok det aller meste av bombene un- 
der Vietnamkrigen, uten at dette klarte å 
stoppe den stadige strøm av soldater og ut- 
styr gjennom landet fra Nord- til Sør-Viet- 
nam. I dag er Laos et av de mest fredelige 
steder på Jorden. Landet er noe mindre enn 
Norge i areal og har omtrent samme 
befolkningsstørrelse. Landet er også svært 
rikt på ulike naturressurser, ikke minst på 
vannkraft. Men bare ca 1 % av potensialet 
er utnyttet. Både for egen bruk og til eksport 
er kraftutbygging sett på som svært viktig. 
For å sikre en forsvarlig utvikling på 
vannkraftsiden er det viktig å bygge opp et 
lowerk og forvaltningsapparat. Den laotiske 
regjeringen har inngått en avtale med NVE 
om hjelp til dette arbeidet, som blir prioritert 
svært høyt i Laos. Den norske bistanden 
finansieres av NORAD. 

Etter at det tidligere i år ble gjennom- 
ført et seminar i Vientiane, har en arbeids- 
gruppe med embets- og tjenestemenn fra 

Industr i-  og Justis- 
departementene i Laos utarbei- 
det et første utkast til en vann- 
ressurslov. Under besøket i 
Norge ble dette bearbeidet vi- 
dere, samtidig som gruppen fikk 
en grundig innføring i ulike nor- 0 
diske problemstillinger når det 
gjelder vannforvaltning. 

Etter planen skal arbei- 
det føre fram til at et forslag til 
vannressurslov skal presenteres 
for regjeringen i Laos i løpet av 
høsten. Deretter skal arbeidet 
med en elektrisitetslov starte 
umiddelbart og forhåpentlig vil et 
torsla; bli ferdig våren 1995. 

Norge er allerede invol- 
vert i kraftutbyggingsprosjekter i 
Laos. Både Statkraft og Norcon- 
sult arbeider med et prosjekt som 
heter Theun-Hinboun. Også her 
har NVE vært engasjert av NO- 
RAD bl.a. til å utarbeide prosjekt- O 
beskrivelser for t i l leggs- 
undersøkelser på miljøsiden og 
til en vannbruksplan. 

ETTERLYSNING! 

En sammenleggbar 
"overhead" tilhørende 

VASSDRAGSAVDELINGEN 
er savnet. 

Avdelingen vil gjerne ha den 
tilbake snarest. 

Enkelte ansatte har ordnet seg slik at de får all(?) sin 
privatpost tilsendt M29. Dette er en service vi ikke har i NVE. 

Privatpost betyr unødig ekstraarbeid for de som 
sorterer og videresender. Når det er reklamekataloger (Ellos, 
iKEA) ol på gang, kan det bli betydelige mengder post. 

Vi ber derfor om at alle som får sin post hit, sørger for 
å sende beskjed til alle sine kontakter om omadressering til 
sin privatadresse. 
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RAPPORT 
Nr 1: 
Truls Erik Bønsnes og Lars An- 
dreas Roald: Regional flom- 
frekvensanalyse. Sambandet mel- 
lom momentanflom og døgnmiddel- 
flom. (45 s.) 

Nr 2: 
Steinar Myrabø: Sæternbekken 
forsøksfelt. (29 s.) 

Nr 3: 
Edward Witczak: Vurdering av 
grustak i Stjørdalselva ved Måsøra 
- Hofstadøra. Stjørdal kommune, N- 
Trøndelag. Vassdrag nr. 124. AO. 
( 11 s.) 

Nr 4: 
Bjarne Krokll: a 1 oo og a 1 ooo 
avløpsflom med naturlig utløpspro- 
fil i Ulldalsvatn og Bergsvatn 
(079.Z). (13 s.) 

Nr 5: 
Rune Dahl, Hans Otnes og Frode 
Trengereid: Årsrapport for NVEs 
nterne havarigruppe. (8 s.) 

Nr 6: 
Harald Sakshaug: Vassdrags- 
teknisk vurdering av interimsvei ved 
bygging av ny Vikersund bru. (5 s.) 

Nr 7: 
Astrid Voksø, Bjarne Krokll: Flom- 
linjeberegning og flomsonekart for 
nedre del av Leira (002. CAZ). 
(9 s.) 

Nr 8: 
Lars-Evan Pettersson: Flom- 
beregning Lærdalsvassdraget 
(073.Z). (36 s.) 

Nr 9: 
Ole Elnar Tvelto og Hege Hlsdal: 
A study of regional trends in annual 
and seasonal precipitation and run- 
off series. (30 s.) 

Nr 10: 
Elnar Behelm, Eirik Smidt Erik- 
sen: Vassdragsteknisk seksjon 
1993. (73 s.) 

Nr 11: 
NIis-Otto Kitterød: The Hasle- 
moen-project - main results and 
experiences. (56 s.) 

Nr 12: 
Roger Sværd: Beregning av 
normalavløp for Taraldsvik kraftverk. 
(9 s.) -- - 

Nr 13: 
Bjarne Krokll: Vannlinje- og avløp- 
skurveberegning for utløpet av 
Ostevatn (067.6Z). (9 s.) 

Nr 14: 
Rune Dahl, Hans Otnes og Frode 
Trengereid: Uværet i Nord-Norge 
vinteren 1993. 
Hva har vi lært? (21 s.) 

Nr 15: 
Ingebrigt Bævre: Oversvømte 
arealer langs nedre deler av Orkla 
ved en middelflom. 
Orkdal kommune, Sør-Trøndelag. 
Vassdrag nr. 121.Z. (7 s.) 

Nr 16: 
BEGRENSET 

Nr 17: 
Hallvard Berg: Utprøving av 
erosjonssikringstiltak i Slemdals- 
bekken. (20 s.) 

Nr 18: 
Dag Bachke (red.): Vassdrags- 
tilsynet. Årsoversikt 1993. (36 s.) 

Nr 19: 
Arve M. Tvede: Vanntemperaturen 
i Suldalslågen. Forholdet mellom 
vanntemperatur, vannføring og vær- 
forhold i perioden 15. april -15. juni. 
(20 s.) 

NOTAT 
Nr 1: 
IKKE OFFENTLIG 

Nr 2: 
Marleen van Stam Rydehell: Eva- 
luering av IT-strategi for NVE. 
(17 s.) 

Nr 3: 
Anne Kroken, Gry Berg, Ollanne 
Elkenæs, Per Elnar Faugll: FoU- 
prosjekter 1992/ 93 innen vass- 
drags- og energisektoren. (110 s.) 

Nr 4: 
Ola Kjeldsen, Sverre Krog, Vidar 
Raubakken og Leiv Gunnar 
Ruud: Arbeidsinstruks og ansvars- 
forhold for mottak, bearbeiding og 
arkivering av hydrologisk data- 
materiale. (16 s.) 

Nr 5: 
Knut Hofstad: Elforsyningen i 
Norge. Organisasjonsforhold innen 
de enkelte fylker. (88 s.) 

Nr 6: 
Erling Diesen: Fremtidens 
vassdragsforvaltning. 
Per Elnar Faugli: Vannet som 
landskapsressurs anno 2000. 
(25 s.) 

PUBLIKASJON 
Nr 1: 
Hallvard Berg, Per Chr. Bøe, 
Henrik Elnevoll: Sikring mot skade- 
flom, Storsjøen i Odal. (105 s.) 

Ansvarlig: 
Redaktør: 
Lay-out: 
Opplag: 

Trine Varkald 
lrlln Taugbøl 
Tegnesal 
380 
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NVE - STATSBYGG 

Av Benedicte Holter, AF 

Før sommerferien hadde NVE et møte med Statsbygg 
om M29s fremtid. 

C 

Overta eiendomsretten 
Statsbygg informerte oss om at de regner med å overta 
eiendomsretten til bygget ca. 1. juli 1995. Bakgrunnen for 
overtakelsen er et regjeringsvedtak som sier at Statsbygg 
skal stå som eiere av alle statlige bygg. Vedtaket gir kun 
unntak for bygg over 100 000 m2, M29 er på 21 800 m2. 
NVE har tidligere søkt om å bli unntatt uten hell. 

Leieavtale 
NVE skal forhandle frem en leieav1ale for de arealene vi 
ønsker å disponere. Den enkleste avtalen vi kan inngå, er 

at Statsbygg kun tar ansvar for bygget utvendig m/park 
anlegg, vann og ventilasjon og at NVE har ansvar for 
resten i sitt leieområde. Vi kan som hovedleietaker også 
inngå avtaler med øvrige leietakere om å drive en del 
tjenester for dem, som idag. Ved å gjøre det, vil det i 
praksis bety få endringer i forhold til idag. Hvis vi velger å 
gå motsatt vei, kan vi la Statsbygg overta et større ansvar 
for bygget også innvendig og la være å selge våre 
tjenester. Uansett avtala, er det viktig for oss å t a  hensyn til 
de ansatte som blir berørt og at ikke NVEs servicetilbud 
reduseres på noen måte. 

Mer Informasjon 
Vi kommer tilbake med mer informasjon i denne saken med 
en gang vi har noe å informere om . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
  NK! Helgeland kraftlag, Postboks 569 

  13 energiverk i Sør-Trøndelag har etablert firmaet Trønder Enøk. 

  Varanger Kraftlag AIL heter nå: Varanger Kraft AS 

  Årdal Energiverk heter nå: Årdal kommunale Energiverk 

  As Energi og Frogn komm. El-verk heter nå: Søndre Follo Energi 

• • • • • •   Bodø Energi AS, Istad Kraftselskap AS og Kongsberg Energi AS går sammen om å etablere Norsk Energiallianse AS. • 
• • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Arbeidsmiljøutvalgets tur til Region 
Midt-Norge og til det store Verdals- 

raset gjorde et sterkt inntrykk på 
arbeidsmiljøutvalgets medlemmer. 
Guide på turen var Øystein Walberg. 
Han utgir i disse dager 2 bøker om 
Verdalsraset. Disse kan om kort tid 
lånes på Biblioteket. Jeg gjengir noen 
av historiene vi ble fortalt på turen tors- 
dag 18. august. 

"SKRÆKKEL/G ULYKKE I VÆRDALEN 
/NAT EN HEL BYGD ØDELAGT AF 
LERFALD. MANGE MENNESKER 
DØDE". 

Slike overskrifter møtte folk rundt om i 
landet da de åpnet avisene ut på dagen 
19. mal 1893. 

Det store Verdalsraset er vel den stør- 
ste naturkatastrofe som har rammet vårt 
land i moderne tid. 116 mennesker ble 
brutalt revet bort under forhold som vi 
vanskelig kan forestille oss. Angst og 
redsel har preget folket i Verdal helt frem 
til våre dager. 

s  
Skader på jord og eiendom var voldsom. 
Hele 3 kvadratkilometer raste ut. 
55 mill. m3 masse dekket et 9 km2 stort 
areal i flere meters (6 meter) tykkelse. 
Dette er en mengde som er helt uråd å 
fatte. 

  

Raset kom helt overraskende på folk. 
De lå i sin dypeste søvn og var fullsten- 
dig maktesløse da de voldsomme na- 
turkreftene slapp løs. 
Folk hadde nok merket seg forskjellige 
unormale omstendigheter før raset 
skjedde og undret seg over dette. Noen 
følte nok også en viss utrygghet uten at 
de kunne forklare nærmere hva det var. 
Som f.eks. at bekken forsvant under jor- 
den et stykke. 

Av Eva Bjørkum, sekretær i AMU 

o  
Overnaturlige varslerfikk kapellan Klute. 
En mørk kveld da Klute kom kjørende i 
sin karjol, møtte han en mann som tok i 
bisselet på hesten. Klute sa: "Hva skal 
det bety å stanse meg her på veien? Er 
det noe De vil snakke med meg om, så 
kan De treffe meg på kontoret!". 
Mannen sa ingen ting, men slapp taket. 
Klute la ikke merke til hvor det ble av 
mannen. Klute kjørte hjem så fort den 
tunge veien tillot. Da han kom hjem 
måtte han legge fra seg noe på konto- 
ret og gikk derfor dit med det samme. 
Han tente et lys, og så da en mann sitte 
på stolen ved siden av ovnen, og man- 
nen lignet svært på den mannen han 
hadde møtt. Han kunne ikke forstå hvor- 
dan vedkommende hadde greid å 
komme så hurtig frem, da han selv 
hadde kjørt så fort som den dårlige veien 
tillot, og ikke hadde han sett at mannen 
hadde noen hest. 
Presten sa: "Hva vil De meg?" 
Mannen svarte: "Jeg skal bare melde 
at det forestår Værdal en stor ulykke!" 
Og med det samme han hadde sagt 
dette, var stolen tom og mannen borte. 
I de om lag syv måneder som gikk fra 
denne dag og til rasulykken, sa Klute 
fra prekestolen hver søn- og helligdag: 
"Bered eder, det forestår Værdal en stor 
ulykke!". 

n 

H  
Det var mange øyenvitner til selve ra- 
set. Dessverre overlevde ikke alle. Ra- 
set startet kl. 00.30 om natten fredag 
19. mal nederst I Follodalen. 

T'lL 
Skredet gikk i tre avdelinger. Først et 
mindre parti. Det andre større enn det 
første, og det tredje - det mest vold- 
somme, varte i ca. 1/2 time. Allerede 
mens det sto på, var redningsarbeidet i 
gang. Ved personlig innsats fra enkelte 
klarte de å få med seg andre, og de 
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brukte hva de hadde for å hjelpe dem 
som lå ute i leirsuppen. Planker og bord 
ble lagt ut der det var mulig. De som 
våget seg utpå for å redde de stakkarne 
som lå hjelpeløse der, gjorde det til tross 
for at de anså det for helt sannsynlig at 
nye leirbølger ville komme. Og da ville 
alt og alle som befant seg ute på leir- 
overflaten bli begravet. De tok sjanser 
og satte livet på spill for å hjelpe andre. 
112 er blitt registrert som omkomne un- 
der selve rasulykken. 
4 andre døde noen dager senere av ska- 
der de var blitt påført. De fleste som ber- • 
get seg klatret på hustak. • • 

ENDRING AV REISEREGNINSBLANKETT 
I AØ notat nr. 26/94 varslet vi endringer av 

nåværende reiseregningsblankett. 

Disse endringer er nå foretatt, og ny blankett er trykket opp. 
Blanketten kan rekvireres hos koordinator eller 

rekvisitalageret ved hovedkontoret. 

• • • 

0 

0 

En historie er fortalt om en liten pike • 
som satt på et skap ute i leiren og så • 
ned. Hun ble spurt om hun hadde mis- • • tet noe. "Ja, jeg har mistet mor og far," • 
sa hun. • 

En annen historie forteller at de så • • en levende kvinne ute på leirflaten. Det • 
fantes ingen båt i nærheten, og akkurat • 
der var leirvellingen så tynn at det var • 

• helt uråd å komme seg ut til henne. • 
Neste dag hadde imidlertid overflaten • 
tørket så pass at det var mulig å t a  seg • 
ut til henne ved hjelp av ski. Men da var : 
hun død. • 

Tjenestekar Ole Olsen sov rasnatten • 
sammen med de andre tjenerne oppe i : 
andre etasje mens husfruen og hennes • 
barn lå nede. Husene ble tatt av leir- • 
bølgen. De som lå nede, ble innesper- : 
rel da leiren steg opp over dør og vin- • 
due • 
De som var oppe, trodde at de nede • 
hadde druknet. Husfruen klarte imidler- 
tid å gjøre dem oppmerksom på at hun 
og barna fremdeles var i live. Ole rev 
da opp gulvet med bare hendene og tok 
dem alle opp på lof1et, hvoretter han 
sørget for å få alle sammen trygt i land. 
Dette var nesten en umenneskelig kraft- 
prestasjon. 

På gården Melby bodde sønnesøn- 
nen Edvin, 9 år gammel, født i Chicago. 
Hans far hadde utvandret til Amerika og 
var gift der. Han hjalp sine foreldre med 
penger på deres eldre dager. Da hans 
kone døde i Amerika reiste han tilbake 
en tur sammen med sønnen. Han fant 
det best at gutten ble igjen i Norge, da 
han fant det vanskelig å ta seg av gut- 
ten i Amerika. I april kom det et brev fra 
Amerika til Edvin fra faren. Han holdt • 
på å gjøre i stand et nytt hus i Chicago, • 
og han ønsket å få lille Edvin tilbake til • 
seg. Den 8. mai sendte han 200 kr. til : 
reisepenger. Faren fikk aldri se igjen sin • 
lille gutt som han lengtet så etter. Ras- • 
massene tok både mennesker og dyr, : 
og en familie på 5 omkom. • 

• 

Har du hørt det siste? 
Nei, det var det jeg visste! 

Du liker jo sd godt d være den første til 
d fortelle om ting som hende vil ! 

Du elsker d skravle.]a. helst om andre! 
og for dette kan man deg stadig klandre! 

Det er jo dessverre sd mange som har det slik, 
ja, det er faktisk siste skrik ! 

Du er alltid pd jakt etter sannhet og løgn 
og kan ikke hvile ett eneste døgn! 

Farer omkringfor d oppspore det siste, 
for her gjelder det intet d miste ... 

Har du satt deg ned og tenkt noengang 
hvilken skade du gjør dagen lang? 

Ved stadig d bakvaske og etterstrebe, 
andres liv og det d leve? 

Gjør derfor en snarlig slutt pd dette tøvet 
og finn heller noe positivt som du kan gjøre! 
Vi har jo alle sammen, "store" som "snuJ", 

rett til d gd gjennom livet uten stadig d bli tråkket pd! 

Eirik 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Nordmarka skogsmaraton 
1994 ble arrangert for første gang 

lørdag 2. juli. Strålende sommervær 
med temperaturer opp mot 25 grader 
skremte ikke løperne fra å stille til start 
for å "gjøre" 42 km i vakre Nordmarka. 
Ca 65 løpere meldte seg på samme dag 
slik at 423 slitere var påmeldte da start- 
skuddet smalt kl 1100 og NVEs Vass- 
drags- og energidirektør Erling Diesen 
kunne sende løperne i veg. Medlemmer 
av bedriftsidrettslaget i Norges vass- 
drags-  og energiverk (NVE) i 
sammarbeid med IL Geoform stod for 
arrangementet og målet var 200 delta- 
kere første året, så fikk man se om ar- 
rangementet hadde livets rett. 

S p e s i a l -  
u t n e v n t e  h a r e r  

Ved hjelp av 2 spesialutnevnte harer ble 
løperne geleidet sikkert ut av start- 
området ved idrettshøyskolen, forbi lett 
påkledde badegjester ved Sognsvann 
og videre inn i de "dype" skoger på vei 
nordover. Her overtok merkebåndene 
og km-skiltene. Første drikkestasjon var 
på Skjærsjødammen hvor det var  tillop 

til kødannelser når hovedfeltet ankom. 
Kanskje var det godt med en liten pust? 
Ingen sure miner ble registrert her iall- 
fall av de som stod bak "skranken" og 
etterlylte med like høy puls som loperne 
med startnummer på brystet. 

L o f f  m e d  
s y l t e t ø y  

I den grusomme stigningen opp til Bjørn- 
holt strakk feltet seg ut. Her oppe var  
det mulig å hive innpå litt bananer og 
rosiner samt kjøle seg ned litt før det 
bar videre. "Ville det være futt i beina til 
enda mer stigning. Hadde man åpnet 
fornuftig?". Spørsmålene var nok der 
blant de fleste. Ved Hakloa var det ven- 
ding og så bar det tilbake mot Kikut. 
Halvveis var  man kommet her. Væske 
og matpåfyll og en kald svamp skulle gi 
næring opp de harde stigningene til 
Sakariashytta. Det kan være slitsomt 
med oppoverløping, men heri ra bar det 
bratt utover ned forbi Finnerud gård, og 
det var nok mange som fikk merke det i 
beina. Litt loff med syltetøy på ga ek- 
stra næring på stasjonen i bånn av bak- 
kene og gjorde nok godt for de seige 

kneikene opp mot Studenterhytta. Rett 
før denne bar det inn i skogen på sti. 
For noen føltes det godt med litt varier- 
ende underlag, for andre ble stein og 
røtter som ekle fremmedelementer for 
en sliten kropp uten spenst igjen. Ut på 
tunet ved Blankvannsbråtan ble man 
heiet og geleidet videre fram på skogs- 
bilvei av lystige funksjonærer. Nå bar det 
igjen nedover og mange '1ølte" at mål 
var  "like bort i der". Over tunet på Ullevål- 
seter var det mulighet for dusjing, og 
mange speidet forgjeves etter en mat- 
stasjon. Et par km til måtte de, laaange 
km. Siste stasjon reklamerte i program- 
met også med "Coca-Cola", men her fikk 
bare den første halvdel av feltet. Så 
neste år ... skal også du få! Ned de siste 
bakkene bar det, flatene ved Sognsvann 
ble til moter, speaker hørtes i det fjerne 
mens beina skrek der under og ba le- 
gemet gi seg med denne piningen - sna- 
rest! 

n 

S t a s j o n e n e  

Noen følte det nok ille, men inntrykkene 
fra sanitets-personalet og løperne var 
at de 11 avkjølingsstasjonene og de 8 
mat/ drikke stasjonene hadde greid å 
holde hodene relativt kalde og væske- 
balansen rimelig i likevekt til å makte de 
42 knallharde km'  erne. 
Beste dame ble Signe Strømme Wørp 
og beste herre, Ulf Rødvik, og de kom i 
mål på henholdsvis 3.21.05 og 2.37.56! 
De ble påskjønne! med en stor rosemalt 
bolle hver og for øvrig var  det boller av 
mindre format til 1 /4 av løperne. Disse 
premiene fikk meget god mottakelse. El- 
le rs v a r  det  mange gjeve 
uttrekningspremier hvor de fleste gikk 
til mosjonsklassen (hvor nesten halvpar- 
ten ble premiert). Fullt så populært var 
ikke vår flotte diplom. Nå er det kun pins 
eller merke som godtas så det jobbes 
allerede hardt for å bedre på dette - og 
det ettersendes for i år. 

0 

G r i l l i n g  

Dagen ble avsluttet med grilling ved 
Sognsvann der funksjonærer og løpere 
var  inviterte. Med vakker aftensol over 
blikkstille Sognsvann gjorde det godt 
med koteletter, salater rn.rn. Og praten 
gikk selvfølgelig om hva som gikk bra 
og ikke bra enten man var løper eller 
funksjonær. Så til neste år .... _ 1 
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Ny stilling: 
Kindingstad, Eivind E-stab 
Rådgiver 

Dale, Herbjørg VED/ forværelset 
Sekretær 
rom 673 

Paulsen, Heidi Gunnel H/ forværelset 
Sekretær 
rom 517 

Fast stilling: 
Torgersen, Arne Martin MM 

0 Nytilsatte: 
Borlaug, Tor Magne VRV 
Konsulent 

Johannessen,lngelill Maj. A 
F.fullmektig 

Lindberg, Dag R. HM 
avd.ingeniør eng. 
rom: 627c 
tlf. :9151 

Tewelde, Alem EN 
Avd.ingeniør eng. 
rom: 434 
tlf.: 9188 

Amdal, Tor VVNRØ 
avd.ingeniør eng. 

0 
rom: 605 
tlf.:9210 

Pensjonister: 
Alvestad, Ruth Alice M 
Brudevoll, Olav VRV 
Mathiesen, Grethe ANED 

Sluttet: 
Dahl, Elisabeth AF 
Gjermundrød, Knut ER 
Laumann, Tron HB 
Lund, Sven-Bjørge EN 
Pedersen.Margrethe Asen A 
Tvilde, Bjørn AJ 
Aagenæs, Knut Harald HM 

Rettelser til 
telefonliste/persona/oversikt: 

Sentrale tjenester: 
S (forværelset) 
rom 664 
tlf. 9324 

Hovedklasse 
rom 563 

Innkjøp 
rom 561 
rom 562 

tlf.: 9256 (P. Seehusen) 
tlf.: 9038 (J. Berntsen) 

Dyrstad, Knut 
rom 408 

Granberg, Tordis 
rom 557 
tlf.: 9102 

Knapstad, Bjørg 
rom 563 

Opedal, Sigrid 
rom 463 

Sønsterud, Roar 

Torblaa, Eivind 

Westgaard, Kirsten 
rom 568 

Tillegg til kortnr. listen: 
NS Salten Kraftsamband 
tlf.: 3601 
Telekraft NS 
tlf.: 3504 

Personaloversikt: 
Vassdragssikkerhet: 
M idttø mme, Grethe Holm 
overing. 
tlf.:9365 

Natur og miljø: 
Helgestad, Anne Kronen 
overing. 

• 
rz ng-=-er•;::;......:..•--=--· ___, 

Alfabetisk telefonliste: 
Reisekontor 
Tlf.: 9020 

MM 

AØ 

MØ 

HH (Omr. 11) 

TT 



JmunINFO Torsdag 22. september 1994 6 

NVEs vellerdstur Iii Vestlandet 1991' 

7.-1 o. september 1994 

37 NVE'ere trillet ut fra M29 onsdag 7. september. Merl 
Gunnar ved rattet i buss fra Edvardsen, følte vi a . .., 
rede etter første kjørte kilometer at her kunne vi over- 

late de trafikkale brasene helt og holdent til sjåføren. 
Vi var også i de beste hender når det gjaldt turopplegg og 

fagli(J innhold. Eva Bjørkum som reiseleder og Per Einar Faugli 
som ansvarlig for det faglige, utfylte hverandre perfekt. 

F lrstl stopp 
Første stopp var  Gol med lunsj på Pers Brazzeria. Den 
planagte turen med jernbane fra Gol til Voss utgikk. I stedet 
fortsatte turen med buss til Hol, videre over Geiteryggen, ned 
Aurlandsdalen til Aurland og Flåm, ut til Underdal og gjen- 
nom tunnel til Gudvangen, gjennom ny tunnel og videre til 
Voss. 

Per Einar var inspirerende kunnskapsformidler etterhvert 
som vi passerte elver og vassdrag. Vi fikk innblikk i differensi- 
ert forvaltning av vernede vassdrag, om hvordan elveleiene 
kan forandre seg over tid, om nedbørsfelt, om is, breer og 
vann, om forsøkene NVE utfører og mye, mye mer. Han fikk 
oss til å føle oss stolte over å være en del av NVE. 

Fleischers hotell er velkjent i vide kretser. Her ventet en 
bedre middag og fine faciliteter. Dette oppholdet var nok rei- 
sens "clou" når det gjaldt musikk og dans. Unge og eldre koste 
seg til ut i de små timer. 

Voss 
Etter frokost neste daq holdt en representant fra Voss kom- 
mune en liten forelesning, som dreide seg om differensiert 
forvaltning av hele Vassavassdraget, i tråd med utarbeidet 
forslag fra NVE. Vi kan med rette si at vi har fått vite mye på 
denne turen. 

Før vi forlot Voss og Vossestrand hadde vi saumfart 

pølsemakeriet til Nils Geitle A/S og hatt en titt innom 
Treskjæreriet. 

Til musikk, som spente fra "svensktopp", evergreens og 
jazz til etterlengtet klassisk innimellom, rullet vi over Vika- 
fjellet ned til Hopstock hotell i Vik, for lunsj. Fjellområdet hadde 
ikke fått ildfargene på enda. 

Nlgardsbreen og Brehelmsenteret 
Etter en natt i Marifjøra kom vi inn i Jostedalen og Breheimen 
fredag morgen. De fleste fulgte Per Einar til fots mot 
Nigardsbreen. Det kjentes godt å få røre på lemmene etter 
mange timers stillesitting. Breheimsenteret som ble ferdig for 
2 år siden er verdt et besøk. Arkitekturen er ment å illudere 
en bre. Fra den fine kafeteriaen ser en rett over mot 
Nigardsbreen. NVE har egen stand i senteret. 

Været på turen var fint. Mens stormene rev i rigger og 
trær og regnet bøllet ned på Østlandet, hadde vi ingen vind, 
mye sol og passe temperatur. 

Mange kullnartske topper 
A få med alle detaljer er vanskelig, men nevnes må picnic 
ved Jostedøla med spekepølse, ost, vin og flatbrød, og 
laksemiddagen på Husum hotell. Det var kulinariske topper. 

Før siste etappe var over, hadde vi enda en overraskelse 
i vente - møtet med Marit Anny i hennes Vevstogo i Valdres. 
Blid og vakker sto hun på trappen og tok oss alle i hånden. 
Og mens spillemannen Ringen trakterte to-radaren ble vi trak- 
tert kviukake - en Valdresspesialitet. 

Takk! 
Gjett om vi har hatt det flott! 

NVE, Eva og Per Einar skal ha takk for den festlige turen!! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ... - - - - - - - - ----- - - - ... - ..... 
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I 

Medarbeidersamtaler 

Pakistansk 
delegasjonsbesøk 

3 S 3 6  

AIie etatens ledere har nylig mottatt en påminnelse fra 
APO om å gjennomføre årlige medarbeidersamtaler. 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i NVE har tidligere i år et- 
terlyst oppfølging av medarbeidersamtaler. 

Vi anbefaler at samtalene avholdes som en nyttig 
og nødvendig innledning til virksomhetsplanlegging for 
1995 som starter i disse dager. APO ber om tilbake- 
melding fra avdelingene om behov for kurs av generell 
karakter og som NVE selv kan arrangere. 

Virksomhetsplannlegging 
ved regioQkontorene 

Av Torodd Jensen 

NORAD finansierer et elektrifiseringsprogram i Nord Pakis- 
tan (Pakistansk Himalaya rundt tettstedet Gilgit) og kan bli 
involvert i planlegging og utbygging av større vannkraftverk i 
områder grensende til hovedstaden Islamabad. 

C 

APO gjennomfører i disse dager en runde på alle 
regionkontorene i NVE for å foreta en opplæring i 
virksomhetsplanlegging. Frem til i dag har ikke region- 
kontorene utarbeidet egne planer, men arbeidet med å 
utarbeide egne virksomhetsplaner for 1995 startes nå 
opp. Virksomhetsplanarbeidet ved regionkontorene kre- 
ver et nært samarbeid med fagavdelingene som er re- 
presentert ved regionkontorene. Oppfølgingsmøte mel- 
lom region- og seksjonssjefene er allerede planlagt se- 
nere i høst. 

I tillegg til virksomhetsplanlegging har oppfriskning 
av innholdet i medarbeidersamtaler vært satt på dags- 
orden på møtene ved regionkontorene. 

Ferie 

Besøk 
I denne forbindelse hadde vi besøk fra administrasjonen Nord- 
området, Northern Areas Public Works Department (NAPWD) 
og Pakistansk NVE/Statkraft, Water anr' Power Development 
Authority (WAPDA). NAPWD er an sva, .19 for all infrastruktur 
inkludert småkraftverk i Nordområdet. WAPDA er blant an- 
net ansvarlig for mellomstore og store kraftverk i Pakistan. 
Besøket var delvis finansiert av NORAD og norsk næringsliv 
(Kværner, ABB. NORPLAN og NORCONSULT). 

NVE organiserte besøk til offentlige organer som NOE, 
NORAD, Eksportrådet, Statkraft samt arrangerte en turtil kraft- 
verk i Gudbrandsdalen med besøk i Glommen og Laagens 
Brugseierforening, Oppland Energiverk, Vinstra Kraftselskap 
og Midt-Gudbrandsdal Energiverk. 

Besøket innledet med et dagsmøte i NVE der alle avde- 
linger fikk presentere sine fagområder i Norge. Presentasjo- 
nen ble godt mottatt og de ble gitt et bilde av NVE som en 
tung fagetat i det norske offentlige miljøet. 

APO minner igjen om at arbeidsgiveren iht ferielovens 
§ 5 nr.1 har ansvaret for at arbeidstakeren får ferie. 
Nærmeste overordnede må påse at ferie blir fastsatt 
og avviklet for alle medarbeiderne i enheten. Det er i 
utgangspunktet ikke adgang til å overføre mer enn 1 o 
feriedager til det påfølgende ferieår, jfr ferielovens§ 7 
nr.3. Tilsatte som ved utløpet av ferieåret har flere enn 
10 dager uavviklet ferie, risikerer at disse dagene blir 
strøket ved inngangen til nytt ferieår. 

Interessant samarbeidspartner 
Pakistan kan bli en interessant samarbeidspartner for NVE i 
framtiden pga muligheten til utveksling av erfaring som be- 
drer kompetansen for begge parter. Mulige samarbeids- 
prosjekter ligger innenfor lovverk, hydrologi, elkraft og enøk. 

Ansvarlig: 
Redaktør: 
Lay-out: 
Opplag: 

Trine Varkold 
lrlln Taugbøl 
Tegnesal 
380 
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Jeg har lyst til å begynne med et 
par av NVEs arbeidsoppgaver i 94 
som angår hver og en av oss som 
strømbrukere. 

Vi har utarbeidet nye "retnings- 
linjer for måling og avregning", som 
gjør det mulig at også vi som 
husholdningskunder skal kunne 
handle fritt i kraftmarkedet. Hittil har 
det kostet opptil 4 000 kroner å skifte 
strømleverandør, Fra 1. januar 1995 
skal det koste kunden bare 200 kroner 
å gå over til annen leverandør. 

Litt spesielle TV-"snutter" 
signert med vår røde hest er vel ellers 
årets friskeste NVE-satsing. Et meget 
synlig resultat av at departementet har 
overført til oss forvaltningen av de 
statlige midler til enøkinformasjon og 
-opplæring. Vi har også sett annonser 
i avisene og fått brosjyrer i postkassa. 
Reaksjonene hittil tyder på at forbau- 
sende mange virkelig ser på TV- 
reklame ! 

Beredskap til gull 
Før og under de uforglemmelige 

OL-døgn i februar utførte beredskaps- 
folkene våre, sammen med de invol- 
verte everlc., litt av en bragd. Tross 
streng kulde og toppbelastning besto 
energiforsyningen prøven med glans. 
La dere forresten merke til seiers- 
pallene, stort sett betrådt av nord- 
menn. De var laget av århundre 
gammel is som våre brefolk hadde 
valgt ut fra Supphellebreen i Fjørland. 

Hett tema 
Årets heteste stridstema dreier 

seg utvilsomt om framføring av nye 
kraftoverføringer. I Stortinget i vår ble 
det ensstemmig uttalt at Regjeringen 
må sørge for at miljø, helse og 
estetikk blir tillagt større vekt ved 
konsesjonsbehandling av kraft- 
overføringer. Vi er nå kommet godt i 
gang med en utredning for å finne 
kriterier for når kabling bør vurderes 
av hensyn til landskap og miljø. 
Sammen med vår rapport om tekniske 
og økonomiske forhold ved luft- 
ledninger og kabel, skulle vi B et 
solid faglig grunnlag for oppfølging 
av Stortingets signaler. Når det gjelder 
mulig helserisiko fra magnetfelt, 
venter vi stadig på en offentlig 
utredning, som er under arbeid. 

Exit stønad? 
Ordningen med stønad til 

bygging av ledninger i utkantstrøk 
korn i hardt vær. Etter år med redu- 
serte bevilgninger, foreslo Regjerin- 

. gen i høst å avvikle ordningen. 
Stortinget vedtok imidlertid en 
påplussing og ba samtidig om en 
vurdering av framtidig investerings- 
behov i nettet. 

Konkurranse på 
alle kanter 

Kraftprodusentene sluttet å 
oppgi hvor mye vann de har i magasi- 
nene sine, etter at det ble konkurranse 
i kraftmarkedet. I NVE fikle vi en 
mengde klager fra større kraftbrukere 
som ønsket denne informasjonen for å 
kunne bedømme markedsutsiktene. 
Saken løste seg i sommer med et 
kompromiss. NVE innhenter nå 
magasindata og sammenstiller dem en 
gang i måneden på region- og lands- 
nivå. Statistisk Sentralbyrå offentlig- 
gjør så disse samledataene. I det siste 
er det reist forslag, bl.a. fra 
Konkurransetilsynet, om ukentlig 

offentliggjøring. 
Også NVEs egne anleggsfolk i 

regionene må nå konkurrere, både om 
oppdrag innen sine tradisjonelle 
virksomhetsområder og om eksterne 
oppdrag. De er nå halvveis i en 
prøveperiode på to år som egne 
resultatenheter, så konklusjonene kan 
vi først trekke om et år. 

Ny giv for 
kraftutbygging? 

Da energiloven kom i 1990, ble 
det bråstopp i kraftutbyggingen. 
Kraftprodusentene måtte konkurrere, 
og prisene falt fordi vi da hadde et 
overskudd av kraft. Siden har etter- 
spørselen innenlands økt, særlig i 
1994, og det er gitt åpning for en viss 
eksport. Magasinfyllingen er lavere 
enn på mange år. Markedsprisen på 
kraft har følgelig steget markert i 
løpet av året, og vi merker på nytt en 
gryende interesse for kraftutbygging. 
Dessuten har en gruppe av tunge 
aktører tatt fram igjen planer om 
gasskraft. 

Regjeringen vil til våren 
fremme en melding om bruk av gass i 
Norge.Vi går interessante tider i møte! 

Takk til dere alle for innsatsen i 
1994.God Jul og velkommen til nye 
tak i 1995. 

Erling Diesen 
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Nytilsatte: 
Grasto, Kjetil 

() MØ 
F.konsulent 
rom 465 tlf.: 9215 

Grøttå, Lars 
SV 
Overing. 
rom 655 tlf.: 9237 

Johannessen, Ingelill M. 
A 
F.fullmektig 
rom 576 tlf.: 9320 

Køber, Magnus Espeland 

Ci MØ 
F.konsulent eng. 
rom 406 tlf.: 9146 

Nøtsund, Øystein 
VRV 
Avd.ingeniør 

Risnes, Vigdis 
AØ 
Vikar, Hovedkassen 
rom 562 tlf. 9176 

Stubrud, Rune 
AF 
Vikar. Tegnekontoret 
rom 553 tlf.: 9304 

Taugbøl, Geir 
HM 
Overing. vikar 
rom 629 tlf.: 9063 

Permisjoner: 
Homstvedt, Svein 
HM 
Kårstein, Heidrun 
HV 
Stenrød, Birte 
APO 
Traagstad, Inger Marie 
HM 

Pensjonister: 
Fossheim, Oddvar 
V 
Granberg, Tordis 
AØ 

Sluttet: 
Batalden, Bjørn S. 
VRV 
Moen, Gunnlaug 
AF 
Rønniksen, Knut 
VK 

(slutter forts.) 

Martinsen, Gunnar 
AJ 
Pedersen, Svein S. 
E 

Slutter 31.12.94: 
Greve, Katinka Leiner 
ME 

Rettelser til 
telefonliste/ 
personaloversikt: 
Tillegg: 
Brynildsen, Astrid 
VK 
Mobiltlf.: 92 08 21 04 

Rettelser: 
Bjelland, Rolv 
MØ 
rom 478 
Kvæmum, Reidun Slethei 
ME 
Overing. 
Torblaa, Eivind 
SV 

Flomkontoret 
Mobiltlf.: 94 24 24 96 

Prognosekontor HV 
tlf.: 9360 

Nytt om e-verk: 
Statnett Markt-d AS har ltjopt den 
private kraftbørsen Norsk 
Kraftmarked AS. 
Norsk Energiallianse AS 1NEAl 
opprettet av Bodo Enerul AS, 
Kongsberg Energi AS oit NS tstad 
kraftselskap har ltj11pt 75C'/c av 
Norgeskralt, 
Hallingdal Kruttlag blir omdannet til 
aksjeselskap og delt i to. Hallingdal 
Kraftnett NS vil få ansvaret for 
liojenettcL 
Hallingkraft NS skal drive itjop "It salg 
av krJft. 
Stord komm. E.verk hlir ak.,jt•wlskap 
og heter nå 

Varanger Kraft N S .  
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V assdragss ikke rhe t s  
s e k s j o n e n  
var  sterkt represen- 

tert  under International 
Commission on 
Large Dams  
( ICOLD) 18. 
kongress i Dur- 
ban, Sør-Afrika 
i november .  
ICOLD er en 
mektig organi- 
sasjon med 81 
medlemsland  
f ra  alle fem 
kontinenter 

F o r m å l e t  
med ICOLD er å bedre planleg- 
ging, design, konstruksjon, drift 
og vedlikehold av store dammer. 
Det arrangeres kongress hvert 
tredje år. I Durban var det et vold- 
somt arrangement med ikke min- 
dre enn. 25 forskjellige studie- 
turer, flere korte ekskursjoner, 
kultur og selskaplige aktiviteter 
i tillegg til de tekniske spørsmål 
som ble behandlet. 

0 
President Nelson Mandela 

foretok den høytidlige åpninga 
og startet med følgende ord: "Jeg 
vet ikke mye om dammer, men 
etter å ha vært omgitt av hav på 
alle kanter i 27 år vet jeg desto 
mer om vann". Det var et mektig 
møte, ikke vanskelig å forstå den 
respekten han har fra en hel ver- 
den. 

Det var forelesninger fra halv 
ni til seks hver dag. 1000 men- 
nesker i salen, en liten prikk langt 
der fremme som prøvde som best 
han kunne å gjøre inntrykk på 
forsamlinga. En runde med fore- 

drag ble fulgt av en runde med 
spørsmål, og jeg ble mer irnpc • 
nert over møtelederens evne til å 
forstå engelsk av alle kvaliteter 
enn av nivået på diskusjonen. 
Ante vi et snev av markerings- 
trang i den noe tilårskomne for- 
samling? 

Norges eksportråd hadde satt 
opp en flott stand i utstillingsom- 
rådet, der en rekke norske bedrif- 
ter ble presentert. 

Ikke bare fun- 
gerte den som et 
utmerket sam- 
lingssted for de 
norske delta-  
gerne,  den  til- 
trakk seg også 
mye oppmerk-  
somhet fra ut- 
1 e n d i n g e r ,  og 
skaff et Norge og 
norsk damekspert- 
ise god reklame. 
ICOLDs "Annual 

Damkongress 
i Sør -Afrika 

meeting" 1995 finner sted i Oslo 
og vi brukte mye tid på å få folk 
interessert i å ta turen hit.Norge 
var stort sett representert ved 
myndighetene og dameierne. 

Det var en interessant kon- 
gress, ikke minst var det inspire- 
rende å treffe fagfolk fra hele 
verden og å oppdage at Norge 
ligger godt an i forhold til de 
store damnasjoner. Men det er 
betenkelig at ikke norske konsu- 
lenter og entreprenører velger å 
sende representanter til en slik 
kongress. Det er ikke mye akti- 
vitet på damfronten i Norge, og 
begrenset aktivitet i resten av 
verden, men desto viktigere må 
det være å være der det skjer og 
å skaffe seg kontakter. Vi får håpe 
de tar det igjen i Oslo neste år. 

Av Kristin Tangvik 
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1994 

C) 

var året Norge arrangerte tidens mest 
suksessrike OL og ikke minst freds- 
meklingen i Midt-Østen. 

Arbeidsmiljøkongressen 1994 
ønsket å rette søkelyset på kjente eta- 
blerte ordninger som fleksible 
arbeidstidsordninger, fleksible organi- 
sasjoner, fleksible ansettelsesforhold og 
tryggere tilværelse for arbeidstakere. 
De mente at Norge er inne i en tid hvor 
noen folk brenner for sin jobb, mens 
andre brenner ut - hvor man stiller 
spørsmål om hvor syk man må være for 

Arbeidstakernes kunnskap, ferdighet 
og holdninger vil bli avgjørende for 
virksomhetens vekst og konkurranse- 
evne. Det blir helt avgjørende for et 
godt arbeidsmiljø å sørge for at alle 
jobber mot felles mål, og ser sin plass 
og funksjon i helheten. 

Det er mye som tyder på at vi i 
fremtiden får en flatere organisasjons- 
struktur, med mindre hierarkier og færre 
mellomledere. Fremtidens muligheter 
byr på medvirkning, demokratisering 
og for på alvor å sette den menneske- 
lige ressurs i sentrum. Krav til kom- 
petanse, stadig kompetanseutvikling og 
mobilitet kan føles som press og gi 
travle arbeidsdager. Kravene til 
omstillingsevne kan også føre med seg 

økt utrygghet for arbeidsta- 
kerne. 

å være syk og hvor frisk man må være 
for å være i jobb. 

Svar på alt dette fikk jeg dessverre 
ikke, men jeg ønsker å referere noen av 
de synspunkter som kom frem fra noen 
av foredragsholderne. 

Statssekretær Einar Orskaug, 
KSD, snakket om internasjonale påvirk- 
ninger og nasjonale utfordringer for 
norsk arbeidsliv og norske myndighe- 
ter, og sa at det i dag fantes flere lys- 
punkter i situasjonen for norsk økonomi 
og norsk arbeidsliv. Økonomien er i 
vekst, vi har svært lav prisstigning og 
vi har ct overskudd i driftsbalansen 
overfor utlandet, Ledighetsutviklingen 
går den riktige veien. På landsbasis har 
ledigheten blitt redusert med 9 600 per- 
soner fra august i fjor til samme periode 
i år, og en sysselsettingsvekst på 1,2 pst, 
eller 23 000 personer, fra første halvår 
i fjor til første halvår i år. 

Han sa videre at Norge har klart 
å snu den negative utviklingen. For 
fremtiden vil virksomhetene i økende 
grad være avhengige av omstillings- 
evne og kompetanse. 

I 1989 ble det foretatt en ar- 
be ids- og bedrifts- 
undersøkelse som viste at 
trygghet i jobben var det nest 
viktigste for arbeidstakerne. 
"El godt arbeidsmiljø" var 
det viktigste! 

En utfordring vil være å sørge for 
at kravene ikke fører til at svakere grup- 
per i arbeidslivet støtes ut eller at for- 
skjellige negative former brer om seg 
på bekostning av etablerte rettigheter, 
lover og regler. 

Direktør Knut Schrøder ved 
regionssykehuset i Tromsø snakket i 
sitt foredrag om endringsarbeid i virk- 
somheter med sterk faglige kultur og ba 
den enkelte stille seg spørsmålet "hvem 
er vi til for?" Er vi til for oss selv, for 
vår egen profesjon, for vårt eget fag- 
område, for min fagforening? Har jeg 
noe å tjene på å samarbeide med andre, 
eller er det bestå selvstyre og ikke bry 
seg om hva andre gjør? 

Samarbeid med andre faggrupper, 
profesjoner og avdelinger vil gjøre det 
bedre for de vi skal betjene. I offentlig 
sektor er det ingen hovedmålsetting å 
tjene penger, men å utnytte de ressur- 
ser vi har på en effektiv måte, mens vi 
samtidig bevarer en høy kvalitet på de 
tjenester vi yter. 

For å skaffe grunnlag for 
endringsarbeid i en organisasjon preget 

av faglig kultur, er det viktig å skape en 
felles forståelse for hva som er hoved- 
mål og strategi. 

Å skape felles grunnleggende 
normer og verdier og fokusere på per- 
sonlig kvalitet og egenutvikling hos alle 
ansatte er det viktigste virkemiddel for 
å få til et endringsarbeid. Det kreves at 
man er villig til å stå frem med menin- 
ger. At man har sine visjoner og disse 
må kommuniseres. Man må skape et 
miljø hvor det er tillau å være åpen, ha 
meninger, hvor det er viktig å få frem 
kreativiteten hos alle ansatte, hvor det 
er lov å være uenig og å få uenigheten 
på bordet, og hvor tverrfaglig samarbeid 
er et nøkkelord. Men også respekt for 
medarbeidere og andres meninger. 

Fra andre forelesere var kvalitets- 
sikring av service et aktuelt tema. 

I det japanske språk finnes det 
ikke noe forskjell mellom ordene 
"gjest" og "kunde". Det forteller litt om 
den japanske kultur der en forretnings- 
forbindelse og en æret gjest sees på som 
samme viktige person. 

Å arbeide i service betyr å ha et 
forhold til mange mennesker. Det stil- 
les krav til tilpasningsdyktighet og to- 
leranse hos den enkelte. 

Eva Bjørkurn 

Om 

Intern-INFO 

Ansvarlig 
redaktør: 
Layout 
Opplag : 

lrlin Taugbøl 
Tegnesal 
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Redaksjonen 
avsluttet 12.12.94 
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RESULTAT AV VALG 
AV VERNEOMBUD FOR 

0 

VERNEOMRADENE 1-6. 

Verneområde O ADMINISTRASJONSAVDELINGEN 
Verneombud: Synnøve Aasen 
varaombud: Turid Budeng 

Verneområde lfJ ENERGIAVDELINGEN 
Verneombud: Jan Slapgård 
varaombud: Hans Otnes 

0 
Verneområde IJ HYDROLOGISK AVDELING 
Verneombud :Morten Nordahl Due 
varaombud: Kjell Dalviken 

Verneområde IJ ENØK- OG MARKEDSAVDELINGEN 
Verneombud: Elisabeth Hof gaard Lycke 
varaombud: Torfinn Jonassen 

Verneområde IJ SIKKERHETSAVDELINGEN 
Verneombud: Ada Røtnes 
varaombud: Jan Fredrik Nicolaisen 

Verneområde Im VASSDRAGSAVDELINGEN 
Verneombud: Marit Fleischmann 
varaombud: Ivar Sæveraas 
Resultatene fra regionkontorene er ikke klare ennå. 

' ) Valgkomiteen v/Benedicte H. Ljøgodt 

EN GOD GRUNN TIL 
Å LEGGE KVELDS- 
TUREN OM 
NVE-HUSET I 
MIDDELTHUNS GT. 
29 .... 
Observante NVE-ansatte har 
sikkert lagt merke til at vi har 
fått satt opp NVE-logoen i 
messing på sydveggen, 
flombelyst. Den synes godt 
om kvelden. Ved hoved- 
inngangen er det også satt 
opp full messingfarget logo. 
Så håper vi at ingen lenger 
er i tvil om at dette er 
NVE-huset og at logoen vår 
er en gull-farget hest. 

NVEs råd 
avvikles 
Departementet har besluttet at 
NVEs råd skal avvikles ved 
funksjonsperiodens utløp i 1994. 
Begrunnelsen er at NVE er ct 
fagorgan for NOE og at politiske 
saker avgjøres på departements- 
plan. 
Rådet avholdt sill siste møte 
I 2.dcscmbcr. 

Fungerende 
Av del ingsdirektør 

i Energiavdelingen 

Avdelingsdirektør i Energi- 
avdelingen Svein Storstein 

Pedersen har sagt opp sin 
stilling i NVE pr. 31.12.94. 
Seksjonssjef Marit H. Flood 
(ER) vil fungere fram til ny 
avdelingsdirektør tiltrer. 
Det tas sikte på å lyse ut 
stillingen i januar. 

Jogger 
du? 

Trenger du gode 
uttøyningsøvelser? 
Henvend deg i så fall til 

fysioterapeut 

Monica Berlin 
( Tlf. 9187) 
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Ved John Ånon Jonassen, sekretær for 
direktørmøtet .r0rmas; 

\,i\iJ  O  
FRA 

DI AEKTØR.MØTET 

NVEs 
INTERNASJONAIE 
ENGASJEMENT 

· • ·  . . 

DESEMBER 
'1994 • 

n 
\ . 

Direktørmøtet har satt NVEs 
internasjonale engasjement på 
dagsordenen. Internasjonalt kontor 
(IK) ved Terje Gimming ønsket en 
dialog med DM om hva slags rolle IK 
skal ha i NVE samt når og hvordan IK 
skal benyttes. IK har fremsatt et 
forslag til retningslinjer for når/ 
hvordan IK skal brukes. IK foreslår 
følgende: 

1. IK leder og koordinerer 

oppdrag for NORAD (som i dag) 

2. IK leder og koordinerer 

oppdrag i direkte kontrakt med 
myndigheter i U-land og U- 
landsoppdrag/oppdrag mot Sentral- 
og Øst-Europa med andre 
oppdragsgivere. 

3. IK leder og koordinerer 

oppdrag i kontrakt med konsulent 

firmaer som er rettet mot U-land. 

4. For andre internasjonale 

oppdrag benyttes IK dersom 
avdelingen finner det formålstjenlig. 

5. IK involveres ikke i faglige 

internasjonale utvalg og 
organisasjoner med mindre det faller 
naturlig ut fra den faglige bakgrunnen 
hos medarbeidere ved IK eller U- 
landsproblematikk utgjør en vesentlig 
del av engasjementet. 

Vidar Nebdal Svendsen ønsker en 
strategi for hvordan og hvor mye 
NVE skal engasjere seg i 
internasjonal virksomhet. SV har i 
dag 1 m fulltidsengasjert innen 
dette området, men får stadig 
henvendelser fra utlandet. I følge 
Arne Tollan har Hydrologisk avdeling 
et greit engasjementsnivå i dag. Skal 
engasjementet øke må en se på 
organiseringen av den internasjonale 
virksomheten. Tollan fremhevet 
særlig deltakelse i prosjekter knyttet 
til institusjonsoppbygging som nyttig. 
Kjell Otto Bjømå mente at vi må se 
på ressursforbruket knyttet til 
internasjonalt engasjement, og 
vurdere hvor langt vi kan strekke oss 
uten at det går ut over våre nasjonale 
oppgaver. Det ligger store oppgaver 
knyttet til tidligere østblokkland, 
EØS-avtalen og EU-land. Han trakk 
frem eksemplet om 
vassdragslovgivningen. 

Bjørn Wold mener at det er viktig at 
NVE har et internasjonalt engasjement, 
noe som gir ny kunnskap og ny energi. 
Han ser likevel to problem. Det ene er 
de korte fristene på u-landsoppdrag, noe 
som belaster de samme medarbeiderne 
hver gang og som vanskeliggjør 
opplæring, Nye medarbeidere må læres 
opp slik at oppgavene kan spres bedre. 
Det andre er habilitet der NVE vurderer 
et prosjekt i en tidlig fase, mens vi 
senere blir trukket inn i en utførende 
fase. Erling Diesen understreket at DM 
i denne omgang går for de foreslåtte 5 
punkter i IKs notat, samt at det etableres 
et forum for  regelmessig 

erfaringsutveksling. Diesen ønsker at 
det blir utarbeidet et eget policy- 
dokument om NVEs internasjonale 
virksomhet. På bakgrunn av dette ble 
det nedsatt en arbeidsgruppe bestående 
av Terje Gimming, Kjell Otto Bjørnå 
og Arne Tollan som i løpet av et par 
måneder vil fremme ct forslag til DM. 

NYTf 
REGLEMENT 
FORALTA 
KRAFTVERK- 
DISKUSJON 

Direktørmøtet diskuterte 
Vassdragsavdelingens forslag til nytt 
reglement for Alta-vassdraget. Oddvar 
Fossheim redegjorde om Statkrafts 
søknad om nytt 
manøvreringsreglement for Alta 
Kraftverk. Hovedkjernen i 
problemstillingen var om NVE skal 
foreslå å pålegge Statkraft å installere 
ny omløpsventil for å hindre at 
stasjonsutfall-i kraftverket fører til fall 
i vannstanden, som kan medføre 
fiskedød. 

VP-95/ 
BUDSJETT-96 

Direktørmøtet har gjennom høsten 
»rbeidet med rammene for VP-95 på 
bakgrunn av St. prp. ru. 1. 

I proposisjonen er det foreslått at 
NVE får tre nye stillinger med 
lønnsmidler til arbeidet med 
monopolkontroll. I forbindelse med 
budsjettforslaget knyttet det seg en 
viss spenning til bevilgningen til 
Statsstønaden (tilskudd til 
energiverk). r St. prp, nr. 1. var det 
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ikke foreslått bevilgning til nye 
tilskudd utover de tilsagn som 
allerede er gitt. Det er ikke satt av 
midler til energiplanlegging. Senere 
har Stortinget plusset på bevilgningen 
med 10 mill. kr. for 1995. Utover 
dette er det små endringer i forhold til 
budsjettet for 1994. 

Direktørmeter vil ta opp spørmålet 
om bevilgning til energiplanlegging i 
forbindelse med budsjettforslaget for 
1996. Denne virksomheten vil stort 
sett gå som normalt i 1995 på grunn 
av overføringer fra 1994. 

Direktørmøtet har videre behandlet 
prinsippene for beregningen av 
grunnbeløpene til de enkelte 
avdelinger. Disse er basert på 
kostnadsdekning av avdelingenes 
faste kostnader, samt en per capita- 
tildeling til dekning av variable 
driftsutgifter. 

Avdelingene har videre kommet 
med innspill til fordeling av 
"konkurranse-potten". 
Sluttbehandlingen av "konkurranse- 
potten" vil skje på nyåret når man har 
en bedre oversikt over ubrukte midler 
som kan overføres til 1995. 

(EN), Rolv Bjelland 
(Sosialøkonomenes forening) og Jon 
Eilif Trohjell (NIF). Arbeidet skal 
være ferdig innen 01.02.95. 

0 

NVEs 75-ARS 
JUBILEUM I 1996 

Wenja Paaske og Trond Ljøgodt 
har utarbeidet et forslag som går ut på 
å markere NVEs jubileum bl. a 
gjennom oppbygging av et vannhjul 
på Kongsberg samt spesialartikler i 
Vann & Energi. Wenja Paaske 
utfordret avdelingsdirektørene til å 
komme med forslag til temaer og 
artikkelforfattere innen 01.02.95. 
Åpningen av vannhjulet vil skje i 
sept-96. En foreløpig budsjettramme 
er 500.000 kr.for vannhjulet, og 
150.000 kr. til artikkelskriving og 
oppgradert layout som tidligere er 
bevilget Direktørmøtet har bedt om at 
det arbeides videre med et slikt 
opplegg. I følge de siste 
opplysningene er det fare for at et 
vannhjul blir for dyrt, slik at andre 
former for markering må vurderes. 

  Effektprosjektet 

  Virkningen av økt utenlandshandel 

på det norske markedet 

  Forholdet NVE/OFE 

  Administrative utviklingstiltak 

  NVEs Internasjonale engasjement 

  Hydrologiske pålegg 

  Sikkerhetsarbeid. 

KUNSTNERISK 
UTSMYKKING I 
NVE 

Det er besluttet å sette av et årlig 
beløp til kunstnerisk utsmykking i NVE. 
Det vil bli nedsatt en komite som skal 
utrede saken og Kunstklubbens formann 
Kjell Ono Bjørnå har fått ansvaret for 
dette. 

UTREDNING AV MØTE MED DIREKTØRMØTETS 

FORHOLDET NÆRINGS-OG FREMTIDIGE 

EIM ENERGI- ROLLE 
Direktørmøtet har diskutert DEPARTEMENTET P grunn av at NVEs råd legges ned fra 

( - - ,  behovet for en utredning av 
Direktørmøtet har hvert år et møte 

01.01.95 vil direktørmøtet i større grad 

"- samarbeidformene mellom 
diskutere prinsipielle faglige 

Energiavdelingen og Enøk- og 
med NOE for å diskutere NVEs problemstillinger enn tidligere. 

markedsavdelingen. Erling Diesen 
virksomhet for kommende år. I år 

konkluderte med at han ønsket en 
forelå det et foreløpig tildelingsbrev MØTEPLAN FOR 

utredning av følgende forhold: 
som dannet utgangspunkt for 
diskusjonen. Tema som ble diskutert DM FOR 

I 
var bl. a.: 0 

Plassering av arbeidet med  Differensiertforvaltning av 1. HALVAR 1995 
statsstønaden vernede vassdrag Dato Ukedag Tidspunkt 

2 Utenlandshandelen 
18.01.95 Onsdag kl.0900 

3 
  Erfaringer med resultatenhetene (HELDAGSMØTE) 

Områdekonsesjoner i 
07.02.95 Tirsdag kl.0900 

forbindelse med oppkjøp/   Vassdragsforvaltning ved 
20.02.95 Mandag kl.0900 

sammenslutninger regionkontorene 
07.03.95 Tirsdag kl.0900 
20.03.95 Mandag kl.0900 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe  Kravtil dokumentasjon om 
04.04.95 Tirsdag kl.0900 
24.04.95 Mandag kl.0900 

med Kjell Otto Bjørnå som leder og leveringskvalitet 09.05.95 Tirsdag kl.0900 

med John Ånon Jonassen som 29.05.95 Mandag kl.1300 

sekretær. Videre består gruppen av   Utenlandshandelen 13.06.95 Tirsdag kl.0900 

Jon Sagen (MM), Håkon Egeland 27.06.95 Tirsdag kl.0900 
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Nr1ipporter 
N r . 2 4 :  
Bjarne Krokli: Flomberegning 
forViervatn (074.BlAC). (14 s.) 

Nr. 25: 
Eirik Traae: Vassdragsteknisk 
vurdering av utfyllinger langs 
Drammenselva for GIS-veier i 
Nedre Eiker Kommune. (10 s.) 

N r . 2 6 :  
Bjarne Krokli: Flomberegning 

(' for Nyset-Steggje. (21 s.) 
/ 

N r . 2 7 :  

Lars-Evan Pettersson: Flom- 
beregning Ålesund Vannverk 
(101.3 og 101.5Z). (15 s.) 

Nr. 28: 
Lars-Evan Pettersson: Flom- 
beregning i Uste/Nes-regulerin- 
gen i Hallingdalsvassdraget 
(012.CZ og 015.LlB). (37 s.) 

N r . 2 9 :  
Jim Bogen: Erosjon i Uvdalsel- 
ven (11 s.) 

(\ 

\ __ J p l i k a s  j o n e r  

Nr. 2: 
Sigrid Opedal: Kraftmarkeds- 
undersøkelse pr. 01.03.1994. 
(21 s.) 

Nr .3 :  

Sigrid Opedal: Pris på elektrisk 
kraft til husholdninger 1994. 
(4 s.) 

Nr .4 :  
Gry Berg (red.): FoU-program- 
met "Vassdragsdrift" - status- 
rapport 1993. (59 s.) 

Nr. 5: 
Gunnar Brekke: Kartlegging av 
vassdragsinngrep i Aust-Agder. 
(40 s.) 

Nr. 6: 
Torsten Herfjord, Øystein Aars, 
Svein Homstvedt: Hydrologisk 
publisering gjennom 99 år i 
NVE.(284 s.) 

Nr. 7: 
Inger Sætrang (red): Statistikk 
over overf øringstariff er i regio- 
nal- og distribusjonsnett 1994. 
(66 s.) 

, i i b l i c a t i o n s  
No. l: 
Torstein Herfjord, Haavard Øst- 
hagen, Nils Roar Sælthun: The 
Water Hyacinth with focus on 
distribution, control and evaport- 
ranspiration. Office of Internatio- 
nal Cooperation, 1994 (39 pp.) 

No. 2: 
Jon Eilif Trohjell, Inge Harald 
Vognild: Underground cables as 
an alternative to overhead lines. 
A comparison of economic and 
technical aspects of voltages over 
22 kV. Energy Department, 1994. 
(65 pp.) 

No. 3: 
Asle Selfors (red.): Quntification 
of environmental impacts of 
various energy technologies. Fi- 
nal report. Energy Department, 
1994. 
(52 pp.) 

Nye telefone" 

1. JANUAR 1995 
er VRS på plass I nye 
kontorlokaler I Statens 
Park I Tønsberg. 

POSTADRESSEN 
BLIR SOM FØR : 

NVE-Region Sør 
Postboks 2124 
3103 Tønsberg 

Kontoradresse: 
NVE-Region Sør 
Statens Park 
Anton Jenssensgt. 5 
Tønsberg 

Telefon: 
Telefax: 

• I I • 

33 37 23 00 
33 37 23 05 

Medarbeiderne kan nås ved 
direkte Innvalg på følgende 

nr.: 

Bjørg Delbekk 33 37 23 00 
(Forværelse) 

Haakon Haga 33 37 23 01 
Berit Svendhelm 33 37 23 02 
Bjørn Madsen 33 37 23 03 
Eirik Traae 33 37 23 04 
Kjell Molkersrød 33 37 23 06 
Turid Bakken 
Pedersen 33 37 23 07 
Knut Svendheim 33 37 23 08 

Følgende medarbeidere 
blir fortsatt å treffe 
på degamle numrene: 

D a g J . D a n d  38351400 
Jakob Gjerde 2 2 25 91 00 
Harald Sakshaug 32 75 21 19 

( +innvalg 242) 
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Hovedbygningen 

Garasjen 

Arbeidstiden er: 

Sentralbordet 

Kantinen 

Reisekontoret 

Hovedkassen 

Arkivet 

Kl. Datoer 

0600-2300 I romjula 

0600-2300 I romjula 

1000-1545 I romjula 

1000-1545 I romjula 

Vil være stengt I romjula 

Vil ha redusert bemanning I romjula 

1100 -1300 I romjula 

1000-1545 I romjula 

NB! Det bes om at post leveres før kl.14 fra nå og ut året 

Biblioteket 1000-1545 29.12.94 og 30.12.94 

- Lønningskontoret 1000-1545 I romjula (_ 

Kjørekontoret 1000-1545 I romjula 

Posten 1000-1545 I romjula 

Tegnesal 1000-1545 29.12.94 og 30.12.94 
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