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Arbeidet med å tilpasse de mange 
elementene til et overordnet design- 
program har som kjent pågått i regi av 
Informasjonskontoret over en lengre 
periode. I mange tilfeller er det jo også 
snakk om å bruke opp eksisterende 
materiell før nytt settes i produksjon. 

Grafisk formgiver Kari 
Bentzen Bakken er en av 
krumtappene i dette 

"' :' , arbeidet, og hun gir i 
0 

 • v dette nummeret en over- 
sikt over etatens form- 
kurve og fargesituasjon 
sånn på tampen av året. 

 ;;•;. , : f j / /  , SIDE 6. 
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t ene av sentralbordets t 
fra venstre: Edith Hauge 
, Karen Brekke, Sidsel Ja 
fratradt etter 17 år i eta 

Foto 

SENTRALBORDET 
UTMERKER SEG 
med ny leder og ny giv. Senere følger 
forhåpentlig moderne teknikk og mer 
sentral plassering i huset. Vi har 
besøkt sentralbordet i M29, og snak- 
ket med den nye lederen. 
SIDE4. 

Usedvanlig'"Opptakt til årsfesten 
En sprudlende og l ad  gjeng tro til i 
kantinen med forhandsforestillinger i 
svært friske takter og meg general- 
direktøren som æresartist. Arsfesten i 
tekst og bilder finner du på side 8. 
I sanggruppen fra venstre: Margrete 
Åsen, Astri Svenkerud, Pål Meland, 
Leif Johnny Bogetveit, Erling Diesen, 
Reidun Sletthei Kværnum, Ruth Holth, 
Jon Sagen. 
I orkesteret fra venstre: Per Anders 
fladhagen, Odd-Erling Lange, John 
Anon Jonassen og Lisbeth Andreassen 
ved pianoet. 

Foto: frog 

VERDENS 
BREFORSKERE 
SAMLET I LOM 
SIDE3. 
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GENERALDIREKTØREN 

Vannkraftens kostnader er i praksis helt 
avhengig av kapitalkostnadene, idet drifts- og 
vedlikeholdskostnader er små. Etter hvert 
som vannkraftverkene blir nedbetalt, vil vi få 
en betydelig energiproduksjon til svært lav 
kostnad. 
Det produseres nå ca 100 milliarder kWh 
vannkraftelektrisitet pr. år i Norge. Hvis vi som 
en illustrasjon sier at de rene drifts- og vedli- 
keholdskostnader er ca. 2 øre og første- 
håndsverdien settes lik statskraftprisen på ca 
22 øre (fra 01.05.89), får vi en differanse på 20 
øre pr. kWh eller 20 milliarder kroner på årsba- 
sis. 
Idag brukes disse pengene til å betale avdrag 
og renter, til nyinvesteringer i kraftverk og 
ledninger, til skatter og avgifter til stat og 
kommune, til kundene i form av lavere priser 
eller til å styrke slunkne kommunekasser i 
form av pengeoverføringer eller gratisytelser 
fra elverket til eierkommunen. 
Vi står nå antageli overfor en periode med 
mindre behov for a bygge ut mer kraft. En 
stigende del av den nye kraften vi likevel får, 
vil bli gasskraft. Gasskraften har mye lavere 
investeringskostnader enn vannkraften. Vi må 
anta at rentenivået blir lavere. 
Slår alt dette til, vil kraftselskapene få et lavere 
investeringsbehov framover og gjelden vil 
etter hvert bli mindre. Renter og avdrag vil 
avta. 
Spørsmålet blir da hvordan de årlige 20 mil- 
liardene - som vil øke ytterligere i kommende 
r - skal disponeres. 
A gi kundene vesentlige avslag i prisen, støter 
an både mot målet om prisutjamning og om 
energiøkonomisering. Energiprisen anses å 
være det viktigste virkemiddel for å fremme 
enek hos forbrukerne. 
A gi utbyggingskommunene mer, utdyper 
allerede store økonomiske forskjeller i forhold 
til nabokommuner som fra naturens side ikke 
er tilgodesett med fossefall. 
Ingen vil ha innvendinger mot at kommuner 
og andre kraftutbyggere som har investert i 
kraftverk og vært gjennom de første økono- 
misk harde år med tunge renter og avdrag, får 
en rimelig avkastning på sine investeringer .. 
Men når de nedskrevne anlegg etter hvert 
utvikler seg til å bli rene «pengemaskiner" 
med svært lang levetid, oppstår det et spørs- 
mål om hvordan disse pengene på beste vis 
kan fordeles i samfunnet. 
En stor og vedvarende eierfordel hos enkelte 
kommuner vanskeliggjør dessuten de everks- 
sammenslutninger som Storting og Regjering 
har gått inn for, for å fremme en effektiv efor- 
syning, bedre enøk og prisutjamning. 
I høytidelige forbindelser og i en rekke energi- 
meldinger har det vært fastslått at vår vann- 
kraft er en nasjonal ressurs. Logisk burde da 
den økonomiske fordelen - grunnrenten - i 
større grad trekkes inn av Staten og brukes til 
beste for hele samfunnet. 
En slik form for beskatning av eforsyningen 
ville dessuten forenkle innkrevingen vesentlig 
i forhold til dagens ordning med elavgift som 
kunne falle bort. Elavgiften innkreves idag fra 
landets ca 2 millioner elabonnenter, og bidrar 
dessuten sterkt til å gjøre godtfolks strømreg- 
ninger uforståelige. 
En skatt på eierfordelen ved produksjon av 
vannkraftelektrisitet kunne kreves inn fra et 
begrenset antall kraftverkseiere. Skatte- 
grunnlaget måtte i så fall være en takst eller 
beregnet produksjonsevne. Det må ikke knyt- 
tes til selve den løpende produksjonen. Skjer 
det, vil vannkraftinnslaget i en driftssituasjon 
reduseres på bekostning av alternativ som 
tungolje og kull. 
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Takk for startåret! 
I 
' LESEHESTEN har lagt bak seg sitt første 

utgivelsesår, og redaksjonen vil benytte 
anledningen til å takke både bidragsytere 
og lesere for hyggelig mottakelse og fin 
oppslutning. 
Mange har fulgt opp redaksjonens opp- 
fordring om å bidra med artikler fra sine 
arbeidsområder - ofte ledsaget av fine 
fotos. Det er slikt som gjør en etatsavis 
levende og variert-til glede for medarbei- 
dere internt og aktuelle samarbeidspart- 
nere eksternt. 
Vi håper gode kolleger over hele landet vil 
fortsette, og forsterke, innsatsen for 
LESEHESTEN i 1989. Det er de som er 
midt oppe i det, som jobber med det, som 
er der når det skjer - som må tenke at 
«dette vil vi dele med våre kolleger og 
eksterne forbindelser», og sende avisen 
tekst & bilder. De fleste NVE-ere er både 
godt skriveføre og rimelig fotokyndige, så 
langt vi har erfart. 
Så la oss få gjenta oppfordringen: i forbin- 
delse med oppdrag, jobber, seminarer, 
rapporter, foredrag, kurs, befaringer, 
møter, symposier - og hva vet vi - tenk på 
etatsavisen! Send oss en artikkel, en kort 
omtale eller en notis alt etter som, og 
følger det bilde med, blir vi ekstra glade. 
(Film får du, og kamera får du låne av oss, 
om du vil.) 
Og ved siden av det fagpregede stoff et 
ønsker vi flere bidrag som ikke er direkte 
knyttet til jobb: glimt fra bedriftsidrett, fri- 
tidsaktiviteter, organisasjonsliv, kommen- 
tarer og debattinnlegg - send oss noen 
ord. Lurer du på noe, så ring oss eller kom 
innom så snakker vi om det. 
Vel møtt i tekster & bilder i 1989! 

Medarbeidersamtaler 
Av Frode Guldvog 

Medarbeidersamtaler er et sentralt og viktig tiltak som blir igangsatt 
innenfor OU-prosessen, men som peker langt utover denne prosessen i 
seg selv. Brekontoret i Hydrologisk avdeling - VHB - var først ute med 
gjennomføringen av slike samtaler, og LESEHESTEN var til stede under et 
oppsummeringsmøte i oktober. 

Slike samtaler mellom ledere og medarbei- 
dere skal som kjent avholdes på alle nivåer i 
hele etaten etter hvert, og vi tenkte i denne 
omgang at andre kunne ha nytte av at vi 
bragte videre noen av våre inntrykk fra opp- 
summeringsmøtet i VHS. Erfarinene som 
framkom på møtet var også ment a gi primus 
motor Else Hole nødvendig tilbakemelding og 
eventuelle korrektiv for introduksjonsoppleg- 
get foran de etterfølgende samtaler andre ste- 
der i etaten. 
Brekontorets leder Bjørn Wold har gjennom- 
ført hele 12 medarbeidersamtaler i løpet av 
sommeren, og ga klart uttrykk for at han syn- 
tes det var en positiv og stimulerende opple- 
velse. Ledere i fagetater som NVE er gjerne 
tillagt både et administrativt (personal-) og 
faglig ansvar, og Bjørn Wold la ikke skjul på at 
han, som mange andre engasjerte fagfolk, 
ofte hadde lett for å prioritere det faglige. Han 
så medarbeidersamtalene som et viktig 
instrument til å bedre dette forholdet. Det har 
stor betydning at medarbeidere og leder 
bringes nærmere hverandre. Samtalene arter 
seg gjerne svært forskjellig - noen blir lett 
formelle, andre går smidigere. Slik må det nok 
være, det er jo store personlige forskjeller. Og 
nettopp her kan den aktuelle tidsperioden 
spille en rolle - samtalene bør helst ikke finne 
sted i avdelingens verste «stressperiode». For 
tid tar det - og man må og skal ta seg god tid 
både under forberedelser og samtaler. 
Nå er det ikke meningen at dette skal være 
noe møtereferat, poenget er å bringe fram 
noen av de erfaringene VHS-medarbeiderne 

ga uttrykk for, og noen av de spørsmål som 
ble reist. Vi henter derfor fra notatblokken: 
• Det bør beregnes 1,5-2 timer til hver samta- 

le, i tillegg til forberedelser og etterarbeid. 
• Det tar mye tid - men resultatet er at svært 

mye går lettere i det daglige arbeidet, og at 
det blir lettere åta opp saker. 

• Introduksjonen tok en hel dag- kunne med 
fordel skjæres ned til en halv dag. 

• Introduksjonsvideoen burde vært norsk og 
bedre tilpasset våre forhold. 

• Viktig at alle - også leder - er til stede på 
kursdagen (introduksjonen). 

• Introduksjonen bør ga så tett opptil samta- 
lene som mulig. 

• Spørsmålsskjemaet må ikke tas for boksta- 
velig. Kan brukes som stikkordliste og hus- 
keliste, men må ikke følges slavisk. Bruk 
skjemaet under forberedelsene og legg det 
til side. 

• Om stedsvalget: samtalene bør ikke foregå 
på leders kontor. VHS har forsøkt flere 
muligheter: Frognerparken, Herregårds- 
kroa, kontorer og møterom, og konkluderer 
med at møterom (ikke for stort) fungerte 
best. 

, Det kan være en tanke å avholde fellessam- 
tale (kontormøte) etter de individuelle sam- 

• I 
talene for åta opp de temaene som berører 
flere personer, avhengi av hvilket system 
for kontormøter man matte ha fra før. 

, Man bør verken nære uro for slike samtaler 
eller ha overdrevne forventninger. I noen 
tilfeller dukker det opp saker som lar seg 
løse med enkle og klare tiltak, andre ganger 
gir det seg ikke slik. Man må ta i betraktning 
at medarbeidersamtalene har både et kort- 
og langsiktig perspektiv. 

, Om hyppighet og oppfølging: Det er svært 
viktig at konkrete saker følges opp og ikke 
blir liggende eller glemt. Det finnes ingen 
fasitsvar på hvor ofte medarbeidersamtaler 
bør gjennomføres, en for stram tidsplan 
kan også gi et visst «press». Men uten noen 
form for tidsplan er det nok en mulighet for 
at det hele skyves ut og nedprioriteres. Et 
brukbart utgangspunkt kan være at medar- 
beidersamtaler gjennomføres en gang i året 
- eller oftere ved behov, så får man heller 
justere opplegget under marsjen. 

Dette var altså en del av de synspunktene vi 
noterte oss på brefolkets møte, men virkelig- 
heten er sikkert mer nyansert. Og det vil vi 
gjerne høre om - fra alle medarbeidere. Kom- 
mentarer og synspunkter ønskes velkommen 
- send noen ord til LESEHESTEN. 

Unødige 
forsinkelser? 
NVE-kassen (AØ) mener å kunne 
fastslå at gamle vaner virkelig er 
vonde å vende. Det viser seg at 
NVE fortsatt får svært mye post 
adressert til NVE, men som tilhører 
Statkraft. Dette kan da ikke være 
nødvendig? Spesielt reagerer kas- 
sen på inngående fakturaer i for- 
bindelse med nyere bestillinger - 
adressert til NVE, men bestilt av 
folk i S. 
Fakturakontrollen forsikrer at NVE 
ikke kommer til å betale så mye 
som en krone, så S-folkene kan 
like gjerne oppgi riktig faktura- 
adresse ved bestillingen. Det ene- 
ste man oppnår er merarbeid og 
forsinkelser. Og det vil man vel 
helst unngå i S også? 

Kassen 
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SENT LBORDET 
0 

I VARE HJERTER! 
Tekst og foto: Frode Guldvog 

Hjertet? Nåja, det er neppe akkurat på denne sentrale plassen omtalte 
bord i M29 til enhver tid har befunnet seg. Men nå er det altså uttalt og 
rundskrevet at det er der det vil være. Og det har til hensikt å komme dit 
ved å yte blid service både utad og innad og - forhåpentligvis - ved hjelp 
av en ny og moderne telefonsentral. 

For selvfølgelig, egentlig: sentralbordet - og da Og om teknikken ennå ikke har latt seg fornye, har 
ikke minst den menneskelige delen av det - er jo sikkert de fleste merket at det er en ny giv og 
hovedkontorets «stemme" (eller usynlige ansikt, innstilling fra sentralbordets side. Det skyldes ikke 
om man vil) utad i det daglige samkvem med det tilfeldigheter, viser det seg. LESEHESTEN syntes 
samfunnet etaten vår betjener - og innad både det var på høy tid å avlegge husets telesentral et 
hjerte og nervesystem som får det hele til å tele- besøk, og vi har hatt en prat med den nye lederen 
henge sammen, men med betydelige tekniske pro- for sentralbordet - Edith Hauge. 
blemer som dessverre går ut over både kundene 
og oss. 

Vår nye sentralbordleder 
Edith Hauge: - Med blid 

imøtekommenhet kan 
mye oppnås - i begge 

ender. 

I interiøret: Skjult til 
venstre: Ellen Herman- 

sen, i forkant: Bodil 
Magnussen, innerst fra 

venstre: Sidsel Jahr, 
Karen Brekke og Edith 

Hauge. 

Er du forresten all deles sikker på hvor sentralbordet 
sånn rent fysisk befinner seg? Det er det nok 
mange som ikke vet. Bare en ting å si om det: 
sentralbordet vårt har den mest usentrale plasse- 
ring vi kan tenke oss, forvist til underetasjen som 
det er. 

Så ser dere kanskje ikke mørkt på tanken om å 
flytte sentralbordet opp i inngangspartiet, som en 
del av resepsjonen, Edith Hauge? 

- Det ser vi meget lyst på, det er et forslag vi hilser 
med stor glede! Måtte det bare bli realisert! Vi som 
veileder de oppringende til riktige kontakter, vil jo 
med betydelig fordel kunne gjøre det samme for de 
besøkende. Samtidig vil vi fa en naturlig og etter- 
lengtet - og ikke minst nyttig! - kontakt med kolle- 
ger i forbifarten. Folk ville sikkert få lettere for å gi 
oss beskjeder, slik at vi får bedre oversikt og kan 
yte bedre service både eksternt og internt. 
Jeg har etter hvert noen års erfaring både fra sen- 
tralbord og resepsjonstjeneste, og kan vanskelig 
se noe annet enn at en slik kombinert løsning 
innebærer store fordeler for absolutt alle. 

Men inntil videre må vi altså leve med både den 
bortgjemte plasseringen o den antikvariske tek- 
nikken. Hva kan vi gjøre for a lette trykket så lenge? 

- Først og fremst å gi så presise beskjeder som 
mulig. Mange er flinke til dette, de vil jo selvfølgelig 
gjerne at de som ringer dem skal få vite når eller 
hvor de er å treffe. Gi beskjed til forværelset der det 
er naturlig, eller gjerne direkte til oss. Når folk har 
forlatt huset, får vi jo beskjed via flexisystemet, så 
fremt de har stemplet riktig, men det er viktig at vi 
også får vite om bevegelser internt i huset. Sørg 
gjerne for at telefonen blir koplet over. 
Det må jo være rene detektivarbeidet til tider? 

- Det er det, kanskje litt for ofte. Jeg vil gjerne få 
tilføye at vi må få meldinger om forandringer av 
telefonnr. og flexinr. Men ellers vil jeg igrunnen bare 
si: snakk med oss når det er noe! Og kom og besøk 
oss. Jeg vet det faktisk har stått «Adgang forbudt" 
på døren her i underetasjen - men det gjelder ikke 
lenger. Kom innom og hils på oss! 
LESEHESTEN: gjør det nå. Forhåpentlig har vi ny 
sentral og kombinert resepsjonstjeneste/sentral- 
bord før vi vet ordet av det' 

' I :  
I i , 

t_ ' ' 

Seminar om 
naturgass 
på Østlandet 

Av Haavard Østhagen, VN 

Fylkeskraft Østlandet NS, som 
arrangerte seminaret, eies av energi- 
forsyningen i fylkene Akershus, 
Buskerud, Hedmark, Telemark, Vest- 
fold og Østfold. Selskapet skal sam- 
ordne energispørsmålene innen regio- 
nen og arbeide for bl.a. en sikker og 
tilstrekkelig energitilgang til sine eiere, 
enten gjennom oppkjøp av kraft eller 
produksjon i egen regi. 
Skal en dømme etter seminartema og 
selskapets farverike presentasjons- 
brosjyre, skal ny egenproduksjon av 
elektrisitet utelukkende(?) baseres på 
gass som energibærer. At det er en 
mulig gasstilførsel til Østlandet som 
har vært jordmor for Fylkeskraft Øst- 
landets fødsel, fremgikk klart av styre- 
formann Slungårds velkomsttale. 
Etter enkelte av innleggene å dømme, 
skulle en tro det var nærmest et ube- 
grenset behov for gass (kraftverk) på 
Østlandet. Det synes helt klart at for- 
bruket av gass både til el-produksjon 
og annet forbruk, vil avhenge av gass- 
prisen. Fra oljeselskapenes side, her 
representert ved ass. dir. Terje 
Osmundsen, Saa, ble det advart mot 
å basere seg pa en meget lav ass- 
pris. Han antydet et potensiale pa 0,5- 
1,5 milliarder Sm3 (GSm3) gass til el- 
produksjon i Norge i år 2000. Det vil gi 
el-energimengde på ca. 2,5-7,5 TWh/ 
år. Ellers varierte scenariene når det 
gjaldt gassbehovet på Østlandet år 
2000 fra O m3 til i GSm3 inkl. eksport til 
Sverige. Også når det gjelder ansla- 
gene for gasskraftbehovene i Norge 
totalt varierer anslagene betydelig, fra 
nær null til ca. 3 GSm3 (tilsvarer ca. 15 
TWh el pr. år) ut i neste århundre. I 
følge NVE er behovet for gasskraft for 
å oppfylle någjeldene måltall ved 
århundreskiftet 5-7,5 TWh/år jfr. siste 
«Løpehest» (oktober 88). 
I det hele synes situasjonen svært 
uklar. Departementsråd Himle slo 
under den avsluttende paneldebatten 
fast at et marked med et minimumsfor- 
bruk på 4 GSm3 må bygges opp før en 
gassrørledning til Østlandet vil for- 
svare investeringen. Skal et slikt mar- 
ked bygges opp, må alle de tre føl- 
gende forutsetninger oppfylles: 1) 
Gass direkte brukt i industrien, 2) 
Gass til kraftproduksjon og 3) Eksport 
til Sverige. 
En gledelig ting ved dette seminaret 
var at miliøfordelene ved å introdusere 
gass i var energiforsyning ble tillagt 
betydelig vekt. Adm.dir. i Fylkeskraft 
Østlandet understreket denne miljø- 
forbedringen i sin begrunnelse for 
hvorfor gass bør introduseres i energi- 
forsyningen østafjells. Han la da til 
grunn at gassen vil erstatte oljefyrte 
anlegg i stor utstrekning. Ved lokalise- 
ring av mindre gasskraftverk nær for- 
brukerstedene vil en dessuten minke 
behovet for nye, arealkrevende over- 
føringslinjer. 
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Verdens breforskere samlet i lom 
Av Gunnar Østrem, VH 

Den internasjonale organisasjonen for glasiologer, «International Glaciologi- 
cal Society», forkortet i IGS, har medlemmer i alle land der det finnes «evig 
is og snø». Foreningen utgir to tidsskrifter og arrangerer symposier og møter 
for glasiologer. I år hadde man valgt Lom som møteplass for symposiet 
«Snow and glacier research relating to human living conditions». 

Man skulle altså behandle snø- og breforsk- 
ningens resultater med hensyn til menneskelige 
aktiviteter, og derfor ville bl.a. snøskredforsk- 
ning stå sentralt. Så allerede på et tidlig stadium 
sto det klart at Norges Geotekniske institutt, 
med sine snøskredforskere, Hydrologisk avde- 
ling med sitt Brekontor og Norsk Polarinstitutt 
med sin erfaring fra arktiske områder skulle 
danne den lokale arrangementskomiteen. 

Mange deltakere 
Da innbydelsen til møtet ble sendt ut for vel ett 
år siden, strømmet påmeldingene inn - «alle» 
glasiologer og snøforskere rundt omkring i ver- 
den ville gjerne komme til Norge. Deltakerantal- 
let ble nesten en rekord i IGS's historie, ikke 
mindre enn 110 personer fra 16 land hadde 
samlet seg i Samfunnshuset i Lom da Sympo- 
siet ble åpnet. 
AIie ukens dager ble brukt til foredrag og disku- 
sjoner, bortsett fra en dag da samtlige deltakere 
dro til Geoteknisk Institutts forskningsstasjon i 
Grasdalen. Stasjonen liger mellom to av de 
lange tunnelene på helarsvegen til Stryn. Her 
fikk deltakerne se forskjellige installasjoner som 
norske skredforskere har satt opp i området. 

Bokgave til bremuseet 
Etter at det offisielle møtet var avsluttet dro 
deltakerne på to ekskursjoner - den ene med 
snøras, den andre med breforskning som 
hovedtema. 
Glasiologenes hovedmål under ekskursjonen 
var et besøk ved Austdalsbreen, der virkningen 
av oppdemmingen av Styggevatn-magasinet 
ble diskutert. En helikoptertur over Jostedals- 

breen til Erdalsbreen på Strynesiden var også 
en stor opplevelse som utlendingene satte stor 
pris på. 
Snøforskernes tur gikk bl.a. til Geiranger der 
man studerte rasfarlige områder og diskuterte 
ulike måter å sikre veier og bebyggelse for 
snøskred fra fjellsidene. 
Begge ekskursjonene hadde et møtepunkt i 
Fjærland - stedet for et planlagt bremuseum. 
Her ble det arrangert en høytidelighet, idet pre- 
sidenten i IGS, prof. Sam Colbeck, overrakte en 
betydelig bokgave fra alle verdens glasiologer 
til det kommende bremuseets bibliotek. Samti- 
dig ønsket statssekretær Jon Ivar Nålsund og 
fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Ingvald Ulve- 
seth, lykke til med arbeidet for bresentret. Høye- 
strettsadvokat Eilert Stang Lund takket på 
vegne av planleggingskomiteen for bok-gaven 
og lovet at den bl.a. skulle komme norsk bre- 
forskning tilgode når bresentret ble reist på det 
sted der gaven ble overrakt - et jorde med 
utsikt til Flatbreen, en av utløperne fra Joste- 
dalsbreen. 

Bresentret i Fjærland - Norsk bremuseum - er 
planlagt i samarbeid mellom Norsk Polarinsti- 
tutt, Universitetet i Bergen, NVE og Sogn og 
Fjordane distriktshøgskole. Sentret skal være 
en stiftelse med formål å spre kunnskap om is 
og isbreer. 

Vellykket 
Etter et opphold i Fjærland dro alle norske og 
utenlandske deltakere i Symposiet i chartret båt 
inn Sognefjorden til Flåm og videre til Finse, der 
ekskursjonen ble oppløst og alle dro til sine 
hjemland enten via Bergen eller Oslo. 
Symposiet var meget vellykket, og viste bl.a. at 
bre- og snøforskningen i Norge ikke står tilbake 
for liknende forskning i andre land. Deltakerne 
fikk også et fint inntrykk av Vestlandets natur, og 
mange kommer nok tilbake på besøk senere. Vi 
kan være stolte av den vellykkede gjennomf ø- 
ringen av dette internasjonale arrangementet! 

1 
I 

Vår virksomhet 1988 
NVEs årsmelding «Vår virksomhet» for 1988 er for 
lengst i fullt arbeid i de mange bidragsytende avde- 
linger og kontorer. 
Direksjonen har vedtatt at BB-meldingen skal lages 
over samme lest som meldingen for 1987. Det 
betyr en 32-siders trykksak med vekt på NVEs 
hovedarbeidsområder i 1988 som også er aktuelle 
i 1989. «Vår virksomhet» skal profilere etaten og få 
fram NVEs rolle i Norge og i internasjonal sammen- 
heng. Som tillegg til selve hovedmeldingen blir det 
som sist utarbeidet et årsspesifikt hefte på 8 sider 
med nøkkeltall og statistikk. 
Det redaksjonelle ansvaret ligger hos generaldirek- 
tøren og informasjonssjefen i felleskap. Den gra- 
fiske formgivningen og tekniske produksjonskoor- 
dinering blir besørget av designeren Kari Bentzen 
Bakken, som NVE har et omfattende samarbeid 
med på mange felter, slik det tør framgå av midt- 
oppslaget i dette nummeret. 
Tekstredaksjonen ivaretas av informasjonskonto- 
reULESEHESTENS redaksjon, som mottar manu- 
sutskrifter fra de enkelte bidragsyternes tekstbe- 
handlingsanlegg. Ferdig redigerte manus går så i 
retur til forfatter/tekstbehandler, som etter en even- 
tuelt ny runde retter opp i anlegget og sender 
redaksjonen ny utskrift. Det ble sist svært godt 
mottatt på mange hold at årsmeldingen utkom 
allerede ultimo 1. kvartal, som må kunne betegnes 
som noe av en rekord - ikke bare for NVE, men for 
større etater/bedrifter i det hele tatt. Ifølge infosjef 
Wenja Paaske er målet det samme for «Vår virk- 
somhet 1988». 

Fra Vetledalsseter i Erda/en i Stryn. Jim Bogen 
og Gunnar Østrem orienterer om glasiologi og 
materialtransport i området. 

Fra kanalen som den bredemte sjøen ved Supp- 
hellebreen i Fjærland er tappet gjennom. Hver 
vår dannes her en stor bredemt sjø, og hvert år 
på ettersommeren tappes sjøen ved at det dan- 
nes en kanal under breen. 

Vår 

"".alrlililliiiilll'r.""" vlrlcsoinhet ., =i'1f1!7 
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Nå får NVE en ansiktsløftning! 
NVEs symbol er modernisert og skriftsnittet Helvetica i kursivt 
løpende typer brukes i navnet. Helvetica vil også forøvrig bli brukt 
som etatens skrifttype. Fornyelsen av logoen er utført av designeren 
Liselotte Lenschow. 
Trykksaker fra NVE begynner å få en enhetlig form. NOTAT, PUBLI- 
KASJON og RAPPORT, også formgitt av Liselotte Lenschow, tør 
være kjent for de fleste, likeså de røde rammene på over-head 
transparentene. 
Den nye logoen traver kraftfullt inn på nye områder. På nyåret vil den 
være på plass på nytt brevpapir. Den pryder allerede joggedresser 
og penner og kommer snart på slips, skjerf og paraplyer! 
Til neste år kommer en designhåndbok med bl.a. retningslinjer for 
bruk av logoen i ulike sammenhenger. 

Tekst og form ved grafisk formgiver Kari Bentzen Bakken 

Tillit og omdømme 
Som statlig forvaltningsorgan er NVE til 
for borgernes skyld. NVE er en del av vårt 
demokratiske system og har derfor en 
særlig plikt til å informere om sin virksom- 
het - ikke bare for å oppfylle informa- 
sjonsplikten, men også for å få tilbake- 
meldinger i form av synspunkter, krav og 
kritikk fra almenheten. Etatens arbeids- 
oppgaver er særdeles viktige for samfun- 
net, og folk flest er interesserte i ressurs- 
forvaltning og energiutnyttelse. Det skal, 
og må, være et samspill mellom forvalt- 
ning og befolkning for at NVE skal nå de 
mål felleskapet har satt. Informasjon er 
derfor en integrert del av NVEs arbeids- 
oppgaver på alle plan. 
NVE arbeider i et, tildels, «sensitivt» 
område hvor det er sterke, motstridende 
interesser basert på politiske holdninger, 
ulike næringsinteresser og forskjellige 
andre gruppeinteresser. NVE må derfor 
ha et omdømme preget av saklighet, 
effektivitet, kompetanse og service. Dette 
kan bare skapes ved faglig godt arbeid - 
og kommunikasjon med det øvrige sam- 
funn. Omdømmet er selvsagt ikke et mål 
i seg selv, men en faktor ved virksomhe- 
ten som er av vital betydning for hvorvidt 
man skal lykkes i å løse de oppgaver man 
er satt til. Tillit er nøkkelordet for det gode 
omdømme. Og den skapes gjennom 
effektiv kommunikasjon. Det er her den 
grafiske formgiver kommer inn som res- 
sursperson. Medier og midler i informa- 
sjonsutvekslingen må utformes slik at 
budskapet kommer frem klart og tydelig. 

Profilering 
- noe mer enn design 
NVEs eksterne informasjonsvirksomhet 
har flere sider. Den skal bl.a. gi løpende 
opplysninger om hva man arbeider med, 
og dernest skape forståelse for beslut- 
niner som er tatt. Informasjon tar sikte 
på a gjøre noe med mottageren, f.eks. gi 
ny kunnskap, skape en endring i saksopp- 
fatning eller initiere en tilbakemelding slik 
at en dialog oppstår. Men informasjons- 
strømmen har alltid en bivirkning. Den 
medvirker til at det dannes et generelt 
bilde av NVE som etat og institusjon. En 
slik profil skapes ikke bare gjennom de 
rene informasjonstiltak som iverksettes, 
men ved enhver kontakt NVEs ansatte 
har utad; i hvert eneste brev og telefon- 
samtale, i alle møter og representasjoner 
og ethvert utført arbeid, det være seg en 
energiutredning eller elveforbygning. 
Folks oppfatning av NVE etableres m.a.o. 
av en nesten usannsynlig mengde ele- 
menter og forhold. NVE har et omdømme 
om man gjør noe med det eller ei - og da 
kan man like gjerne gjøre noe med det... 
Og denne erkjennelse har man i NVE. Et 
omfattende informasjons- og profilerings- 
program er under utvikling. Det er enkelte 
elementer av dette programmet som her 
presenteres. 

1r,1, . v..2  

, .... _ . 

i 

"I , 
:: !:;" 

 · - .  

,, 

dø 
NY£ 

IYON6ES VASSDRAG 
OG EN£1?6/VE/fJ< 

• - NVE 

Miljøvennlig NORGES VASSDRAGS- 
OG ENERGIVERK - 

brevpapir i NVE 
NVEs hovedoppgave er ressursfor- • valtning, både i stort og smått. Det er - NVE 
derfor naturlig at NVE i noen tid har NORGES VASSDRAGS- 

OG ENERGIVERK 
undersøkt markedet for et mer miljø- Boks 5091 Ma1 0301 Oslo 3 

vennlig papir enn det klorblekte som 
er vanlig idag. Nå har Hunsfos Fabrik- 
ker lansert en papirkvalitet basert 

• hovedsakelig på mekanisk tremasse - 

og uten bruk av klor i fremstillingspro- 
sessen. Denne type papir utnytter tre- - NVE 

NORWEGIAN 
virket langt bedre enn kjemisk masse WATER RESOURCES AND 

og forurensningen er minimal. KURSBEVIS ENERGY ADMINISTRATION 

Hunsfos Naturkopi kan brukes i kopi- F o , ' ° " 1 k u . , ,  

maskiner og har god lagringsbestan- ---- dighet. Prisen er også gunstig.  • NVE vil i tiden fremover prøve det nye ;;;;;---_ 

papiret i forskjellige sammenhenger. - NVE 
NORWEGIAN 

Også andre statsorganer vurderer hel WATER RESOURCES AND 
ENERGY ADMINISTRATION eller delvis overgang til mer miljøvenn-  PO Box 5091 Mat fv-0301 OSLO 3 

lige papirkvaliteter. 

Slik ser NVEs logo ut: 
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Design og innhold - innpakning 
og vare 
Den grafiske utforming av trykksaker o.l. 
er bare en liten del av institusjonens profil. 
Men den synes godt. Den er så å si bare 
innpakningen; det er selve varen, dvs. 
NVEs virksomhet og måten den gjøres på 
som er den egentlige skaper av etatspro- 
filen. På den annen side er det nødvendig 
med en helhetstenkning på grunnlag av 
NVEs særpreg og arbeidsoppgaver i sam- 
funnet. Ta f.eks. NVEs symbol, hesten og 
kronen, det har betydning for oppfat- 
ningen av etaten. Skiftet man ut dagens 
symbol med en stilisert atomreaktor eller 
Nordsjø-rigg, vil man skape andre asso- 
siasjoner enn vannkrafthestekrefter top- 
pet av monarkisymbolet ... 

Tegning: Egil Nyhus 

Effektiv informasjon og identitet 
Den grafiske formgivning har to klare for- 
mål. For det første skal den skape identi- 
tet og identifikasjon. Bruken av logo og 
utforming av informasjonsmidler skal 
være gjenkjennelig. Med et raskt blikk 
skal NVE gjenkjennes - og forbindes med 
noe positivt. 
For det annet skal den grafiske form effek- 
tivisere informasjonsprosessen. Grafisk 
design er ikke lek med farveblyanter o 
fikse montasjer av bilder. Poenget er a 
lette overføringen av et budskap fra 
avsender til mottager. Dette gjøres bl.a. 
ved en grafisk standardisering som base- 
rer seg på velfunderte prinsipper om les- 
barhet og menneskets evne til å motta og 
tolke synsinntrykk. Et standardiserings- 
program innebærer dessuten betydelige 
økonomiske og tidsmessige besparelser 
ved produksjon av trykksaker. 

•• 
Helvetica 

normal 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
1234567890%'Ys?§&-()!:".,OIII 

Helvetica 
- NVEs skrift 
Skriftsnittet Helvetica som er valgt som 
NVEs standardskrift, er en moderne skrift, 
tegnet av Miedinger i slutten av SO-årene. 
Den er enkel og klar, med god lesbarhet. 
Helvetica finnes i mange utgaver, som 

lett, normal, halvfet og fet, smal og bred, 
rett og kursiv. Den finnes i de fleste trykke- 
rier. 
I designhåndboken som er under arbeid, 
vil vi komme nærmere tilbake til typografi 
og enkelte regler for god lesbarhet. 

NVEs ansikt skapes av deg! 
Hver eneste medarbeiders kontakt med omver- 
denen skaper NVEs profil og omdømme. Først og 
fremst gjennom faglig dyktighet og kompetanse, 
men også ved måten man opptrer på i telefon, på 
møter eller gjennom brev. 
Den mangeartede virksomhet i NVE må fremstå 
med et felles preg. Som NVE-er, «markedsfør» 
etaten: Jogg i joggedressen! Bruk slips og skjerf 
når de kommer! Og gå med paraplyen når det 
regner! 
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Gjennombrudd for teatergruppen p; 
Tekst og foto: Wenja Paaske 

La det være sagt med en gang: NVE har fått en entusiastisk amatørteater- 
gruppe som vi kan vente oss meget av! 

Klappsalvene og de utallige fremkallingene 
etter opptredenen på årets store årsfest i M29 
i oktober, var en handfast bekreftelse på det. 
Etter en meget lovende forhåndsopptreden i 
lunsjpausen, var forventningene skrudd 
nesten faretruende høyt opp, men de unge 
aktørene satset alt og vant stort! 
Det måtte være befriende for alvorstyngede 
medlemmer av OU-prosessens mange grup- 
per og utvalg å høre etatens problemer 
behandlet med smittende humør og gjøgler- 
glede. Satiren hadde brodd, men ble aldri 
ondsinnet. Nettopp derfor gikk den hjem. 
Kveldens eminente toastmaster John Ånon 

Jonassen fra Økonomikontoret, slo an en 
ledig og uanstrengt tone etter at Ruth Holth, 
fra Energidirektoratet, hadde fremført en 
imponerende versifisert prolog i sagastil. 

Generaldirektør Erling Diesen var kveldens 
hovedtaler. Også han tok for seg etatens 
behov for omorganisering. På bakgrunn av 
den trange budsjettsituasjonen understreket 
han at vi må lære oss til å gjøre mer med de 
samme midler. Vi må hele tiden forsøke å 
tenke nytt, ikke stivne i gamle vaner. Vi må 
opparbeide en omstillingsberedskap, og vi 

Feststemningen var det ikke noe å si på. På venstre side av  
bordet ser vi: Else Marie Holtmoen, Arne Gulbrandsen, Tove / "--. 
Kjærstad, Petter Støm, Nina Rooth. På høyre side sitter: Vivi ..,. _ 
Jerndahl, Steinar Bognerud, Sølvi Holt, Anne Mette 
Johnsrud. 

må gjennomsyres av den samme økomo- 
miske bevissthet som preger den gode del av 
næringslivet. Han trodde ut fra OU-prosessen 
så langt at vi allerede er på god vei. 

 
Kveldens gode toastmaster - Jon Ånon 
Jonassen, Aø, hadde all grunn til å smile. 

Da teatergruppen entret podiet, svingte det 
skikkelig. 
Musikken ble taktfast besørget av Odd Erling 
Lange på gitar, Knut Karijord, Statkraft, på 
bass og Lisbeth Andreassen på piano. 
Ingen var et øyeblikk i tvil om at Tordis Hage, 
Statkraft, spilte «huslege» Gro eller at Leif J. 
Bogetveit skulle være søster Anne. 

I budsjettproposisjonen for 1989 står det at 
NVEs oppgaver, organisasjon og bemanning 
skal vurderes. Diesen understreket at dette 
var kommet inn etter initiativ fra NVE selv, og 
ikke pådyttet oss utenfra. Han så dette som 
en naturlig videreføring av OU-prosessen. 
Administrasjonen vil ta initiativ til å få gjen- 
nomført en slik vurdering så snart som mulig, 
fortrinnsvis ved hjelp av etatens egne krefter. 
En ny overraskelse sørget Arne Olsen for da 

ls-Bjørn (Wold) hygget seg åpenbart i godt 
selskap med Erling Diesen og Kari Lindboe 
Pettersson, som foruten å være gift med Lars 
Evan på kontoret for overflatehydrologi, også 
selv har hatt jobb i NVE. 

Data/ice (Jakobsen) smilte oppmuntrende til  
kveldens takk-for-maten-taler Arne Olsen. Turi 
Budengs bordkavaler er Inge H. Vognild fra 
ES. 

- Min heldige dag, smilte Karin Anker Hassel, 
nyansatt i VH, da hun vant festlotteriets natur- 
foto av Knut Ove Hillestad. 
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0 årsfesten 
han, i sin meget personlige takk-for-maten- 
tale, trakk sammenlikninger mellom NVE uten 
Statkraft og den ulykkelige hovedpersonen i 
suksessromanen «Blikktrommen» av den 
vest-tyske forfatteren Gunter Grass. 

Men så spilte orkesteret opp, og selv direktør 
Asbjørn Vinjar glemte langtidsgrensekostna- 
der og vertikalt integrerte verk og svingte seg 
isteden energisk i dansen. 

FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR 
FOR GASSFORSYNINGEN I NORGE 
- Når nå gass skal planlegges inn i det norske energisystem, 
hvordan skal det ordnes økonomisk og organisatorisk? spurte 
energidirektør Asbjørn Vin jar i et foredrag i Norsk Energiforening. 

Torbjørn Jutman som overdådig morsom låg- 
halt kjenning med et E-bein og et V-bein søker 
hjelp hos doktor Gro. 
Leif J. Bogetveit (i hvit skjorte) og Pål Meland • 
vakte også spontan begeistring. 

- Min konklusjon er enkel, sa direktør 
Vinjar: Distribusjon av naturgass må være 
monopolitisk i sin karakter. Med tanke 
på samfunnsmessig økonomisk kost- 
nadsminimalisering bør vi velge å legge 
gassdistribusjon inn under de samme 
enheter som driver med kraftdistribusjon, 
eventuelt fjernvarmedistribusjon. Gevins- 
ten ved dette er større enn den gevinst en 
vil oppnå ved å lage «konkurrerende 
monopoler», mente energidirektøren som 
forutsatte at prisen på naturgass blir så 
interessant sammenlignet med andre 
energibærere at gass blir tatt i bruk i det 
innenlandske energisystemet. 
Lovproposisjonen om gassdistribusjon 
og gassrørledninger ventes fremlagt med 
det første, kanskje allerede samtidig med 
fremlegg til ny energilov. NVEs stand- 
punkt er at gassforsyning bør betraktes 
på samme måte som fjernvarme, og kra- 
vet fra forbrukers side, ved fremføring av 
gassledningsnett paralelt med kraftled- 
ningsnett og eventuelt fjernvarmenett, må 
være en total kostnadsreduksjon. I NVE 
går vi inn for at lov om gassledninger bør 
innarbeides som del av den generelle 
energiloven, og at gassforsyningsanlegg 
bør planlegges som en integrert del av 
det totale energisystemet. 

Hovedrørsystem for gass 
- «I første omgang vil det ikke bli tale om 
mer enn ett rør, - til Østlandet, med for- 
lengelsesmulighet til Sverige», understre- 
ket Vinjar. Det ligger i sakens natur at det 
blir tale om bare ett foretak for gasstrans- 
port, dvs. det må bli et monopolistisk 
foretak. 
Hvis et hovedrør for gass blir lagt fra 
kysten og over til Østlandet, og eventuelt 
videre til Sverige, er det lett å tenke seg 
avgreninger til punktbelastninger eller til 

Ved et 75-års 
jubileum._ __ 

forsyning gjennom et forgrenet distribu- 
sjonsnett i visse distrikter som ligger i __ ,;:. 
rimelig nærhet av hovedrøret. Foretak av 5  !=. 
monopolistisk art bør også ha ansvar for 1 f r u f '   
slike hovedfordelingsrør, mente Vinjar. {  .-  
Foretak for hovedrørledning for gass bør l - ,!//4  
imJdlertid ikke kjøpe og selge gass, bare : ! J f ;  1. 

sta for transporten.  - . : ~ 
Gasskraftverk 
Bygging av gasskraftverk basert på avta- 
ler om kjøp av ilandført gass og transport 
gjennom hovedrørledning vil være av inte- 
resse for energiverkene (fylkesverkene) 
for produksjon av elektrisitet og eventuelt 
fjernvarme eller for bruk i varmesentraler, 
mens industriforetak vil kunne være inte- 
ressert i gasskjøp til produksjon av elektri- 
sitet og varme for egen virksomhet. 
Energidirektør Vinjar mente det vil være 
naturlig at Statkraft tillegges rollen som 
produsent av kraft basert på gass for eks- 
port av kraft til naboland. Statkraft bør 
også kunne spille en interessant rolle 
sammen med innenlandske energiverk og 
eventuelt industribedrifter når det gjelder 
utnyttelse av gass til kraftproduksjon og 
varmelevering innenlands. 

Gassprosjekter 
Pr. idag arbeides det med 6 gassprosjek- 
ter i Norge: 
Full utbygging av Kårstø som vil kunne få 
en produksjonsevne 5 TWh eller en trinn- 
vis utbygging av Kårstø med en produk- 
sjonsevne ca. 1,5 TWh. Gasskraftverk i 
Midt-Norge vil kunne få en produksjon- 
sevne 5-7,5 TWh, mens gasskraftverk på 
Karmøy vil kunne gi ca. 3,4 TWh. Produk- 
sjonsevnen for gasskraftverk i Grenlands- 
området er beregnet til ca. 1,5 TWh, og 
forutsetter gassrørledning til Østlandet. 

Lang og tro tjeneste ved VH 
Ved en enkel høytidlighet på Avd.dir. Arne Tollans kontor fredag den 2/9 ble overing. 
Sverre Krog og avd.ing. Kjell Sundøen hedret for 25 års virke ved Hydrologisk avdeling. 
T ollan kom med pene ord til to populære og arbeidssomme medarbeidere. 
Fra venstre: Kjell Sundøen - Arne Tollan - Sverre Krog. 

Tekst og foto: Henrik Svedahl. 

Jeg er fortsatt innbygger av Lørenskog 
kommune og derved abonnent ved 
Lørenskog Energiverk. Dette verk har i år 
75-årsjubileum, som avisen til Lørenskog 
Vel, som er et superlokalorgan, ikke kan la 
gå upåaktet hen. 
Siste nummer viser da også at Verket 
følger med tiden. På første side er rykket 
inn et stort iøyenfallende avertisement 
som forteller at abonnentene tilbys å få 
redusert sine strømreninger ved å 
besøke Verket for der å fa utlevert diverse 
tetningslister helt gratis. Med fete typer 
står det: For vi tenker vel alle Energiøko- 
nomisering? 
Resten av nummeret er fylt av et intervju 
med administrativ leder fra et år tilbake, 
tidligere boligkonsulent og ordfører Isak 
Wiik. Han tar et friskt løp gjennom Verkets 
historie med henvisning til gamle proto- 
koller det sikkert er artig å bla i. Raskt er 
han framme ved dagens situasjon for et 
verk som skal forsyne en kommune som 
er gjenstand for en vanvittig utbygging. 
Det skal de nok klare, for de er, akkurat 
som oss her i huset, erfarne og dyktige. 
Men så var det dette med Verkets nåvæ- 
rende økonomiske situasjon. 
Den er ikke god. De hadde opprinnelig 
forutsatt en prisøkning fra i år til neste år 
på 13%. Men til alt hell for oss abonnenter 
har vi en forbrukerstadsråd som skjønner 
at noen av oss som sitter på luseløn- 
ninger, ikke makter mere. 4 % er grensen. 
Så sjøl om underskuddet vil bli kraftig 
redusert fordi AEV, vår leverandør, er 
underlagt den samme prisreulering, blir 
det betydelig, sier Wiik. Og sa legger han 
til, riktig nok med et smil: «Mitt håp for 
1989 må derfor bli en riktig kald og sur 
vinter slik at kronene strømmer inn og 
underskuddet blir redusert» 
Det var gullkornet, særlig i kombinasjon 
med avertisementet jeg har sitert ovenfor. 

Tegning: Svein Nyhus. 
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Kjære redaktør! 
Vet du at det har vært/er kjedebrev på gang i huset? 
Jeg mottok et i går og er ikke den eneste. Av brevet 
fremgår det at hvis en innen 95 timer innfrir brevets krav, vil en 
kunne oppnå både kjærlighet, lykke og hell. I motsatt fall vil en 
kanksje kunne bli utsatt for både uhell og ulykker. 
De aller fleste av oss vet at slik virksomhet er ulovlig. Brevene 
sendes selvfølgelig anonymt, men avsenderen er her ikke helt 
konsekvent, idet konvoluttene skrives for hånd. Og jeg som 
trodde vi i 1988 var kommet litt lenger enn som så! 
Tenk i vår tid hvor vi er pålagt å spare, og bruke NVEs kopierings- 
maskiner til noe slikt! Je tror ingen av kollegene i NVE ønsker 
å få tilsendt denslags spadommer. Eller hva sier du? 

Karin Sandbjør, ES 

Det synes jeg var trist å høre. Jeg har ikke 
mottatt noe slikt - i så fall ville jeg latt 
skiten gå rett i bøtta. For det er jo der sånt 
hører hjemme. Selvfølgelig er det dumt at 
noen misbruker etatens maskiner i spare- 
tider, men det tristeste må vel være å 
registrere at vi har folk blant oss, som 
bruker tid og energi på å spre faenskap i 
etaten - med sikte pa å skape uhygge og 
dårlig stemning blant kolleger og medar- 
beidere. 
Karin, la oss sammen med alle de andre 
heve oss over krapylets lavmål. Det er jo 
ikke særlig vanskelig når det ligger på det 
nivået der. 

frog 

ENØK-kalender 
fra ENI 
Energiverkenes årskalender for 
1989 har enøk som tema. 
Kalenderen er laget av Energi- 
forsyningens Informasjonstje- 
neste, og har korte, sesongak- 
tuelle tekster med enøktips, illu- 
strert med enøkornet i Svein 
Nyhus' fine strek. 
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Terskelbygging i 
Tekst: Halvor lngebrethsen 
Foto: Media Team 

I juli 1987 ble styret i Lyse Kraft 
forelagt en sak som omfattet planer 
for bygging av terskler i Årdals- 
vassdraget. Foranledningen var et 
ønske fra Norges vassdrags- og 
energiverk (NVE) om å bedre fiske- 
forholdene i Årdalsvassdraget, og 
terskelbygging ble i den anledning 
vurdert som hensiktsmessig virke- 
middel. 

Terskelplanene omfattet ialt 27 
ulike tiltak og hadde en total kost- 
nadsramme på 2. 7 mill. kroner. I 
henhold til NVE's forslag skulle 
Lyse Kraft dekke 2 mill. kroner og 
Ulla-Førre verkene de resterende 
700.000 kroner. Styret i Lyse Kraft 
stilte seg positive til NVE's forslag 
og bevilget de nødvendige midler. 
Arbeidet med terskelbyggingen ble 
påbegynt sist vår og forventes 
fullført i løpet av høsten. 

Terskelbyggingen innebærer at 
det ovenfor terskelen etableres et 
basseng og nedenfor terskelen en 

I t -  -,, 
Lyse Kraft 

0 

Ardalsvassdraget 

Terskler er vanlig i elver som får redusert vannføring ved regulering. 

kulp. For øvrig bygges tersklene 
slik at vannstrømmen konsentreres 
i et smalt parti av terskelen. På 
denne måten bedres fiskens mulig- 
heter for oppgang vesentlig. Det er 
da også allerede i inneværende se- 
song registrert en bedring av fiske- 
forholdene i de elveavsnitt hvor det 
er bygget terskler. 

Foruten positive virkninger for 
fisket har  tersklene også en viktig 
estetisk funksjon ved at det eta- 
bleres terskelbassenger på elve- 

avsnitt som ellers vil fremtre som 
tilnærmet tørrlagte. 

Av øvrige fortrinn nevnes at 
terskler ofte kan ha en gunstig 
virkning på vegetasjonsforholdene 
ved at grunnvannsspeilet heves. 
Dernest kan terskelbassengene 
være ønskelig for vanning av jord 
og buskap, for bading, for brann- 
slokking, og for gjerdehold. 

TIDSSKRIFT- 
SIRKUIASJONEN 
Både tidsskriftabonnement og sirkula- 
sjon øker stadig. Da vi ikke har bud- 
sjett til et ubegrenset antall av Far- 
mand, Forbruker-rapporten, Foto- 
grafi, Kapital og Økonomisk rapport, 
er sirkulasjonstiden blitt uakseptabel 
lang. 
For å få mer flyt i sirkulasjonen bes alle 
om å ikke beholde noe tidsskrift mer 
enn 3 dager. (De mest «populære» 1 
dag.) Hvis den neste på listen sitter i 
rommet ved siden av - stikk innom 
med tidsskriftet. 
Noen personer er notoriske -sirkula- 
sionssinkere». Skjerp dere - bibliote- 
ket får stadig meldinger om at det ikke 
er ideelt å Iese julenummer i sommer- 
ferien. 
Vi minner om at alle innkomne tidskrif- 
ter legges ut i biblioteket hver tirsdag 
og fredag før de sendes ut på sirkula- 
sjon. 
AIie beskjeder om endringer sendes 
biblioteket separat - ikke skriv på sir- 
kulasjonslisten da det ofte tar lang tid 
før vi får disse opplysningene. 
Biblioteket vil sende ut en liste over 
hva den enkelte har på sirkulasjon. 
Denne må returneres biblioteket i revi- 
dert stand ellers vil vi ta oss den frihet 
å anta at mangel på svar betyr at ved- 
kommende ikke lenger er interessert i 
å være med på tidsskriftsirkulasjonen. 
Ajourført liste over bibliotekets for- 
skjellige tidsskriftabonnement kan 
fåes ved henvendelse til biblioteket. 

Trine Varkald, Biblioteket 

NY AVD.DIR. I OED 
Underdirektør Erik Johnsen er konstituert 
som avdelingsdirektør i Olje- og energi- 
departementet for den tid departementet 
bestemmer. 
Erik Johnsen vil tjenestegjøre ved Seksjon 
for økonomi og planlegging i departemen- 
tets Markeds- og økonomiavdeling. 

Oo l, NYE MEDARBEIDERE 

Karen Brekke 
(48) f.ktr.fullm. ved Sentralbordet. 

Har vært hjemmeværende. 

J U B I L A N T E R  

25 år i etaten 

November/desember: 
Gerd Strøm 

AØ, 1.11. 

Bjørn Kai Hansen 
ET-3, 11.11. 
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Vi synes vi ville koste på oss et hyggelig sommerminne i den 
verste mørketiden. Sist sommer ble, som en prøveordning, 
gressplenen utenfor kantinen i M29 tatt i bruk under lunsjen. 
Dørene inn til kantinen ble åpnet - og dermed ble det luftigere for 
de som satt ved bordene, og mulighet for å slange seg i det 
grønne for alle som ønsket det. frog 

LESEHESTEN 

NVE BYGGHERRE I 
TELEMARKSKANALEN 
Telemark fylkeskommune skal etter avtale 
med Staten overta eieransvaret for Telemarks- 
kanalen. Før overtakelsen skal Staten ruste 
opp kanalen ved å bygge om dammene ved 
Lunde og Kjeldal sluser. Disse dammene er 
gamle og tilfredsstiller ikke lenger kravene til 
sikkerhet og manøvrering. Arbeidet er kost- 
nadsberegnet til 78 mill kroner, og vil bli påbe- 
gynt i oktober. 
Forbygningsavdelingen har byggherreansvar 
for de nye dammene, og Statkraft har ansvaret 
for prosjektering og byggeledelse. Som kon- 
sulent er engasjert rådgivende ingeniør Elliot 
Strømme A/S. Hovedentreprisen er gitt til Aker 
Entreprenør, som allerede er igang med tilrig- 
gingsarbeidene. 
Dammene vil bli utstyrt med et lukearrange- 
ment som ikke tidligere er brukt her i landet. 
Avløpet forbi slusene ved Lunde og Kjeldal vil 
bli regulert ved hjelp av luftfylte gummiluker 
montert på et betongfundament. Høyden på 
lukene blir automatisk tilpasset vannmengden 
i elva. Denne konstruksjonen er rimeligere enn 
tradisjonelle stålluker, og innebærer også 
driftsmessige besparelser. 
Arbeidene medfører at båttrafikken mellom 
Lunde og Hogga sluser må innstilles somme- 
ren 1989. Trafikken opp til Lunde vil bli opprett- 
holdt ved hjelp av en ny brygge nedenfor 
Lunde sluse. 
Vi regner med at de nye dammene vil stå 
ferdig i desember 1989. 

Haakon Haga, VFØI 

! Elv blir 
«laboratorium» 
NVE - Norges vassdrags- og energiverk og 
Universitetet i Bergen har inngått en inten- 
sjonsavtale om et elvelaboratorium i 
Eksingedalen i Hordaland. Det spesielle 
med dette prosjektet er at hele elveløpet 
skal brukes til fullskala forsøk, bl.a. på tiltak 
som kan bedre miljøforholdene. Samar- 
beidspartnerne vil også inngå en avtale 
med Grunneierlaget på Ekse om å bruke 
grendahuset til feltstasjon for forskningsfor- 
mål. 
Eksingedalen ligger i sentrum av et område 
hvor det over en lang periode har foregått 
vassdragsutbygginger. De fleste typer 
reguleringsinngrep er representert, derfor 
er stedet velegnet til vassdragsforskning. 
Det er allerede en omfattende forsknings- 
innsats i området, som har resultert i et 
stort antall hovedfagsoppgaver, fagrappor- 
ter og vitenskapelige publikasjoner. 
Avtalen mellom NVE og Universitetet i Ber- 
gen er inngått for å sikre kontinuiteten i det 
arbeidet som er nedlagt, og for å bane vei 
for nye innsatsområder innen forskning og 
undervisning. 
«Laboratoriet» vil være åpent for ulike fag- 
miljø med tilknytning til vassdrag og vass- 
dragsreguleringer, og man legger vekt på å 
få frem tverrfaglige prosjekter. 

Etatsavis for NVE 
Redaktør 

Frode Guldvog 
Red.sekr. 

!rlin Taugbøl 
Grafisk form 

Arne Lie 
Merethe Christophersen 

Utgitt av 
Informasjonskontoret 

Informasjonssjef 
WenJa Paaske 

Norges vassdrags- og 
energiverk 

Boks 5091 Maj. 
0301 Oslo 3 

Telefon (02) 46 98 00 
Telefax (02) 69 61 51 

En kan til tider Iese om elektriske og 
magnetiske felt som kommer fra var- 
meelementet under madrassen i 
vannsenger. Mange stiller spørsmål 
om slike felt, populært kalt «elektro- 
smog», er farlige. Vi går daglig i slike 
felt fra alle elektriske apparater. 1V- 
apparatet, panelovnen, komfyren, 
strykejernet osv. omgir seg medelek- 
triske felt av ulik styrke. Forskning som 
er foretatt, kan ikke entydig påvise 
påvise noen fare ved å bli utsatt for 
elektriske eller elektromagnetiske felt 
av normal styrke. Når vannsenger spe- 
sielt er blitt trukket fram, skyldes nok 
det at en tilbringer så mange timer 
sammenhenQende i en vannseng og 
derfor blir pavirket av slike felt over 

 lengre tid. For å unngå dette, kan man 
 •    ..• gå til anskaffelse av et ur som kobler 

•  i;: KONKURRANSE 

« Elektrosmog » i vannsenger 
varmeelementet ut om natten og inn 
om dagen. Den store vannmassen vil 
vanligvis holde på varmen selv om 
elementet er koblet ut i 6-8 timer, heter 
det i en melding fra Energiforsyning- 
ens Informasjonstjeneste. Fabrikanter 
av varmeelementer for vannmadras- 
ser er blitt klar over problemet, og nye 
elementer vil sannsynligvis bli utstyrt 
med en metallskjerm beregnet på til- 
knytning til jord. 

Akkja, det er med litt blandede 
følelser vi tar med løsningen på 
premiekryssordet i forrige num- 
mer. Som mange merket, var det 
en feil i kryssordet - eller snarere 
en manglende markering/skrave- 
ring. Sånt er jo noe av det verste 
pasjonerte kryssordløsere vet, 
men vi håper likevel på tilgivelse 
nå oppunder jul. Den manglende 
markeringen er her vist med en 
stjerne. 
Ingen ny konkurranse denne gang 
- • øtter i 
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Annonsene svikter, 
avisdøden truer: 

- Dette er ikke sesongen 
for å dra til sjefredaktøren 

under julebodet... 
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WALISISKE KOI,l,EGER 
BESØKTEV 

foto: frog 

I november hadde V-direktoratet 
besøk fra Wales. Styreformannen i 
Welsh Water Authority, Mr. John 
Elfed Jones, C.B.E. til venstre på 
bildet), kom til NVE pa faglig besøk, 
ledsaget av Mr. Aneurin Rhys Hug- 
hes, britisk ambassadør til EF-kom- 

Ordføreren sang ut 
På folkemøtet i forbindelse med NVEs rådsbe- 
faring i Søndre Land nylig, beviste ordfører 
Bjørn Hansen at utbygningssaker fremdeles 
setter følelsene i sving her til lands. Søknaden 
fra Vest-Oppland Kommunale Kraftselskap 
(VOKKS) gjaldt konsesjon for utvidet regule- 
ring av Trevatna. Ordføreren ga fulltonig 
uttrykk for sitt syn ved å avsynge en versifisert 
hyldest til Trevatna i 5 vers! Wenja 
Foto: Brynjar Eidstuen (Oppland Arbeiderblad) 

misjonen. De er begge walisere. De 
ønsket å drøfte hydrologi, vannbruk 
og miljøspørsmål med norske fag- 
folk, og hadde avsatt to timer i NVE 
for dette formål. Bård Andersen fra 
VF, Sunniva Schjetne fra VN og 
Øystein Aars fra VH tok seg av den 
faglige orientering. 
Gjestene viste stor interesse for inn- 
føringene i våre arbeidsområder og 
problemer, og kom med stadige 
spørsmål og kommentarer. Dette 
førte til at de på eget initiativ for- 

lenget oppholdet med en halv time, 
noe vi tolket som et tegn på at de 
fant diskusjonene nyttige. I alle til- 
felle var det et meget hyggelig 
besøk, hvor tiden fløy så alt for fort. 
Så får vi håpe at vassdragsdirektø- 
ren fikk supplert med eventuell 
manglende informasjon under sitt 
samvær med gjestene om kvelden, 
han var nemlig forhindret fra å delta 
om formiddagen. Kjenner vi Mell- 
quist rett, klarte han utvilsomt dette. 

Øystein Aars, VH 

NVE 
gratulerer 
NTE 

I et gratulasjonsbrev til Nord-Trøn- 
delag Elektrisitetsverk skriver ge- 
neraldirektør Erling Diesen: 
Når Nord-Trøndelag Elektrisitets- 
verk, NTE, 1. oktober overtar forsy- 
ningen av Vanvikan-området i 
Leksvik kommune, har fylkesver- 
ket ansvaret for all kraftoppdek- 
ning og distribusjon til alminnelig 
forsyning i Nord-Trøndelag. Med 
dette har Nord-Trøndelag som det 
første landfylket også oppfylt Stor- 
tingets prinsipale mål om ett verti- 
kalt integrert energiverk i hvert 
fylke. 
NTE framstår i dag som en 
moderne og effektiv bedrift, som 
tilbyr elektrisk kraft, installasjons- 
tjenester og kundeveiledning på 
samme vilkår til alle innbyggere. 
Nord-Trøndelag er på grunn av sin 
utstrekning og sitt bosettings- 
mønster et kostnadskrevende 
område for eldistribusjon. Likevel 
greier NTE å holde elprisen 
omtrent som landsgjennomsnittet. 
Samlingen av energiforsyningen i 
Nord-Trøndelag har vært en tidkre- 
vende prosess, der alle gode kref- 
ter innen fylket har virket sammen. 
Når målet nå er nådd, vil vi fra NVE 
gratulere med resultatet. 
NTE vil være et inspirerende 
eksempel for de samlingsbestre- 
belser som nå foregår i mange 
andre fylker rundt i landet. 

NYTTÅR 

Hilsen redaksjonen 

Mosambik-minister 
på besøk 
Mosambiks «Minister of Industry & 
Energy» - Mr. Antonio Branco - avla i 
slutten av oktober et besøk i M29. 
Etter møte med ledelsen i NVE fulgte 
lunsj med ledelsen og innbudte gjes- 
ter i lunsjrommet, der dette bildet av 
Mr. Branco ble tatt. 

foto: frog 

DET SKJER STADIG NOE! Husk å sende melding/notis/ 
artikkel/foto til etatsavisen! LESEHESTEN 


