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tida. Den blomstrende utviklinga som vind- 
krafta har vært inne i de siste 10 åra, begynner 
å flate ut. Ikke minst i Danmark og i utbyg- 
gingsområdene på den amerikanske vestky- 
sten vil det fram til 1991 bli en tilnærmet pause- 
stemning. Vindkrafta er slett ikke død, men i 
en overgangsperiode er den ikke så livlig som 
den engang var. Og det er to hovedårsaker til 
den lenge forventede stagnasjonen: Lavere 
oljepriser og ny teknologi. Jo lavere oljepris, 
desto mindre konkurransedyktig blir vind- 
krafta - selv om amerikanske eksperter hev- 
der at vindkrafta er konkurransedyktig så 
lenge oljeprisen ligger på omlag 18 US-dollar 
pr. fat. 
På den tekniske sida har utbyggerne allerede 
ventet lenge på større og mer driftsikre vind- 
møller som fortsatt ikke er ferdig utviklet til 
masseproduksjon. Vindkraftorganisasjonene 
satser nå mer på egne forskningslaboratorier 
istedenfor å hente teknologi fra flyindustrien. 
Men samtidig vil de beholde den tradisjonelle 
tilknytninga til NASA. I overgangsfasen fra 
små og middels store vindgeneratorer, det vil 
si under 600 kW, til morgendagens store møl- 
ler på omlag 4000 kW vil produsentene i første 
omgang produsere for to nye markeder; U- 
land og feriehus. Under den store fagmessa 
Wind Power '87 ble de store markedsmulighe- 
tene på disse feltene fremhevet, blandt annet 
under henvisning til Brundtland-kommisjo- 
nens rapport. 

Fra energikonferansen i Heming i Danmark 
juni 1988 der de to representantene fra Sør- 
Trøndelag Kraftselskap Rune Malmo og Stein 
Kotheim, skulle velge ut ei ny vindmølle til det 
norske vindkraftprogrammet. Og valget falt 
nettopp på den de studerer her en 400 kWh 
mølle fra Dansk Vindteknikk med variabel 
pitch på møllevingene. Et teknisk vidunder 
innen vindmølleproduksjon. 

Mens de store fagmessene i midten av 1980 
åra først og fremst var «vekstmesser» med 
fokus på nye utbyggingsområder, legges det 
de siste åra mer vekt på vindkraftas fortreffe- 
liQhet som en ren energikilde. Wind Power '88 
pa Hawaii i oktober 1988 hadde forurensing 
og drivhuseffekten som noen av sine viktigste 
temaer. Samtidig som miljøvirkningene etter- 
hvert tillegges mer og mer vekt fra organisa- 
sjonenes side i markedsføringa, snakkes det 
stadig høyere om konkurransedyktige priser. 
I følge amerikanske forskere er vindkrafta 
meget konkurransedyktig. Tall over drift, vedli- 
kehold og brennstoffkostnader gir klare tall 
for disse argumentene. Eksempelvis (cent/ 
kWh) var disse kostnadene i 1984 5,5 for olje, 
4,4 for gass, 2,2 for kull, 1,8 for atomkraft, 4,5 
for andre energikilder og 2,0 for vindkraft. Ser 
vi på de amerikanske talla for 1987 var de 
samlede gjennomsnittsutgiftene for olje 3,7, 
gass 2,9, kull 2,1, atom 2,2, andre 2,3, vind 1,2, 
geotermisk energi 2,5 og biomasse 2,8. (Fort- 
satt i cent/kWh.) Og dette er offisielle ameri- 
kanske tall. 
Norge har idag tre vindmøller i drift. Vi kommer 
seint - men vi kommer. For vindmøller finnes 
idag over hele verden. På Sydpolen har Green- 
peace ei vindmølle i sin leir for verdensnasjo- 
nalpark. I de arktiske områdene i Canada står 
vindmøller for hovedforsyninga av elkraften 
en rekke steder. Europa og USA har vi allerede 
vært innom. Verdens største vindmølle står på 
Hawaii, og over det meste av Stillehavet står 
vindmøller for viktige deler av strømforsy- 
ninga. I Andesfjellene, Mongolia, Kap Verde, 
India, Japan, Israel og en rekke andre steder 
er vindmøllene et daglig syn og en energikilde 
som definitivt er kommet for å bli. 

VINDKRAFT I NORGE 
Forskning og utvikling på 
vindkraftområdet 
Siden 1982 har Energidirektoratet hatt ansvaret for det nasjonale vind- 
kraftprogrammet, som er et forsknings- og utviklingsprogram innenfor 
vindkraftområdet i Norge. Den daglige oppfølgingen av virksomheten 
foregår i Energidirektoratets systemavdeling, der kontoret for energikil- 
der og krafttilgang (ESK), også virker som sekretariat for Rådgivende 
utvalg for vindkraft (Ruvind). Ruvind er NVEs eksterne rådgivende 
organ for vindkraftspørsmål, og består av representanter for NVE, 
OED, kraftforsyningen, forskningsmiljøene og industrien. Ytterligere et 
organ innenfor det norske vindkraftprogrammet bør nevnes; Norsk 
vindkraftforum, som har som formål å informere om vindkraft i Norge, 
og som arrangerte et seminar om vindkraft på Frøya sommeren 1988. 
Seminaret samlet ca 40 deltagere, hvorav 7 var fra NVE. 

Vindkraftengasjerle E-folk fotograferl på Frøya sist sommer. F. v.: Erling Solberg, Knut Gussgard, Anette 
Hals, Rune Flatby, Sjur Arne Bjerk/i (foto}, Hans Habbestad og Christian Grorud. 

Det satses på flere prosjekter i vindkraft- 
programmet. Det som foreløpig har gitt de 
mest synlige resultatene er utprøvingen av 
et dansk 55 kW vindkraftanlegg på Frøya i 
Sør-Trøndelag. Dette anlegget har nå vært 
i drift i to år, og produksjonenen har vært 
som forventet. I tillegg til dette anlegget er 
det bygget to privatfinansierte anlegg i Nor- 
ge; et 75 kW vindkraftaggregat ved Valler- 
sund gård i Sør-Trøndelag og et 55 kW 
aggregat ved Klepp på Jæren. Samlet 
installert vindkrafteffekt i Norge er dermed 
på beskjedne 185 kW. 
Som en avslutning på perioden med utprø- 
ving av utenlandsk vindkraftteknologi vil 
det i regi av forsknings- og utviklingspro- 
grammet bli oppført et 400 kW vindkraftag- 
gregat på Frøya i løpet av 1989. Dette 
aggregatet representerer «State of the art» 
på vindkraftområdet. Hensikten er å prøve 
ut den aggregatstørrelsen som ventes å gi 
best lønnsomhet i fremtiden. 
Virksomheten på Frøya, samt vindmå- 
linger, simuleringer og beregningsarbeid, 
gir grunnlag for en viktig konklusjon; langs 
Norskekysten, i områder med kostbar 
kraftforsyning og gode vindforhold, kan 
vindkraft bli et lønnsomt kraftforsyningsal- 
ternativ. 

Vindkraften innpasses 
kraftsystemet 
Den mest aktuelle måten å utnytte vind- 

kraft på, vil være å bygge anlegg 
bestående av ett eller noen få vindaggrega- 
ter på 2-400 kW pr. stk. Typiske steder som 
vil egne seg for slik kraftproduksjon, er 
øysamfunn med kraftforsyning via sjøka- 
bel. Vindkraftanleggene tilknyttes forde- 
lingsnettet og produserer i samspill med 
den alminnelige kraftforsyningen. Dersom 
produksjonen fra vindkraftanlegget over- 
stiger det lokale kraftbehovet, vil overskud- 
det mates gjennom sjøkabelen og inn mot 
hovednettet. I en slik driftssituasjon vil et 
overskudd av vindkraft bli «lagret» i de 
eksisterende magasinene i vannkraftsyste- 
met. 

Demonstrasjonsprogram 
for vindkraft 
I stortingsmelding nr 38 (1986-87): «Norges 
fremtidige energibruk og -produksjon-, er 
det trukket opp mål for utvikling av alterna- 
tive energikilder: 
Sitat: Innen utgangen av 1980-årene skal 

en ha etablert en plattform av kunn- 
skap og erfaring for å kunne vurdere 
de nye energikildene i forhold til de 
konvensjonelle. 
En skal legge spesiell vekt på byg- 
ging og drift av demonstrasjonsan- 
legg på de mest lovende områdene. 
Resultatene av disse forsøkene må 
spres til alle potensielle brukere. 

Med utgangspunkt i intensjonene som 

Av Christian Grorud, ESK 

fremgår av dette, og resultatene fra forsk- 
nings- og utviklingsprogrammet, foreslår 
nå NVE at det settes i gang et norsk 
demonstrasjonsprogram på vindkraftom- 
rådet. Målet for virksomheten skal være å 
bygge vindkraftanlegg med en installert 
effekt på tilsammen ca 4 MW innen 
utgangen av 1992. Dette vil i praksis bety 
10-15 aggregater i størrelsesorden 250- 
400 kW pr. stk, og samlede investeringer 
på 35-40 millioner kroner. Det legges opp 
til en gjennomføring av demonstrasjons- 
programmet i regi av NVE. Som et ledd i 
forberedelsene til dette foreslås det avsatt 

Vindmølla på Frøya går under navnet «Astrid», 
oppkalt etter statssekretær Astrid Nistad. 
Foto: Sjur Arne Bjerk/i, ESN. 

3 mill. kroner allerede i 1989 til bygging av 
vindkraft-demonstrasjonsanlegg. Slike 
anlegg vil bli bygget med lokale kraftsel- 
skap eller andre lokale initiativtagere som 
byggherre, og det er en forutsetning at 
disse selv bidrar med minst 50 % av inve- 
steringene. Grunnlaget for et demonstra- 
sjonsprogram er nå lagt, og ved utgangen 
av 1989 kan vi ha under utbygging en sam- 
let vindkrafteffekt på ca. 1400 kW i Norge. 
Dette representerer en formidabel økning i 
forhold til de nåværende 185 kW! 

Vind/diesel-prosjektet 
Vind/diesel-prosjektet er en del av Forsk- 
nings- og utviklingsprogrammet, og det 
tas her sikte på å utvikle anlegg for samdrift 
mellom dieselaggregater og aggregater 
drevet med vind. Slike anlegg vil kunne gi 
betydelige innsparinger i dieselforbruket. 
De kan gi god lønnsomhet i områder med 
høye dieselpriser og med kraftforsyning 
som er basert på dieselaggregater. I dette 
prosjektet er Elektrisitetsforsyningens 
Forskningsinstitutt (EFI) hovedansvarlig for 
modellutviklingen og EB Energi bygger det 
nødvendige utstyr. Vind/diesel-prosjektet 
skal avsluttes i 1989. - Dersom resultatene 
er gode kan det være lønnsomt å sette 
slike anlegg i produksjon med henblikk på 
eksport til andre land. 
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LIFESTYLE & NEW LOOK- 
Tekst og foto: Frode Guldvog moteshow i superklassen 

I en ellevill forestilling på julebordet i 
M29 tro dyktige og inspirerte V-folk til 
med et velregissert og blendende 
«moteshow», etter å ha varmet publi- 
kum skikkelig opp med en spesial- 
laget video av det helt fornøyelige sla- 
get. Ledsaget av kraftfull musikk tok 
Susan Norbom (1) i elegant speaker- 
stil oss med på en presentasjon av 
NVE-ere før og nå. 
Leif Johnny Bogetveit (2) hadde den 
forsåvidt lite «fancy» oppgaven å gå 
igjen i ulike utgaver av NVE-ere før i 
verden - på dette bildet var han på 
befaring med sin regnfrakk og slag- 
støvler. Nils Haakensen (3) viste den 
nye NVE-er på befaring i varmere kli- 
ma, hvilket jo ikke er noen sjeldenhet. 
Per Einar Faugli (4) representerte 
NVE-er på helikopterbefaring i ulendt 
norsk terreng, i en smule aggressiv og 
ustatlig tone. Torbjørn Jutman (5) 

GLIMT FRA ET FORVÆRELSE 
Hun sitter foran skjermen. Dørene står 
åpne til de tomme kontorene på 
begge sider. Det er viktige tider og 
viktige møter for tiden - for alle. 
Men hun måtte gjøre ferdig rapporten! 
Der kommer de! Midt foran henne fort- 
setter de å diskutere. Hun prøver å 
konsentrere seg om de siste ordene i 

rapporten. Hun rakk det! Men interes- 
sen og øynene dras spørrende mot 
sjef og saksbehandler. 
Det føltes vondt når de gikk hvert til 
sitt uten å ha sett verken henne eller 
rapporten ... 

ILL 

gestaltet en formsikker ny-NVE-er til 
festbruk og banketter, mens Jan 
Fredrik Holmqvist (6) demonstrerte 
ytterst oppfinnsom utnyttelse av mes- 
seplastposene i beste dragshow-stil. 
Dette bare være ment som noen sma- 
kebiter fra et gnistrende gjennomført 
show - som satt som et skudd hos et 
takknemlig o tallrikt publikum, som 
ikke sparte pa applausen. Takken går 
også til de mange medvirkende kolle- 
ger på og bak scenen som ikke er 
nevnt her. 
Bravo! 

DET SKJER 
STADIG NOE! 

Husk å sende melding/notis/ 
artikkel/foto til etatsavisen! 
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HIPP-HIPP 
FOR KOH 
Hvem er det som bruker en steinhaug 
utenfor et tempel i Nepal, en kvinne- 
skulptur eller et bilde av en løvetann i 
en sprekk i asfalten for å forme vårt 
syn på hvordan norske vannkraftan- 
legg bør se ut? 
Ingen tvil - det er den ustoppelige 
bergenser Knut Ove Hillestad. Land- 
skapsarkitekten som begynte som en 
enslig svale i et sterkt teknokratdomi- 
nert NVE-miljø for 25 år siden, nå leder 
for den livskraftige Natur- og land- 
skapsavdeling. 
I dag kan han bokstavelig talt se at det 
spirer og gror i de sporene han har 
satt etter seg i terrenget. Men enda 
viktigere er de «mentale spor» som 
ikke bare har slått rot i mang en enspo- 
ret fagmann, men også utvikler seg 
der. 
Det er ikke alle forunt å bli karakterisert 
som en levende legende eller trend- 
setter, og vi skal kanskje være forsik- 
tige med å trekke frem de altfor svuls- 
tige betegnelser. Men det er vel neppe 
tvil om at i en eventuell rangering av 
NVE-ere som har gjort en innsats for å 
markere NVE utad på en potitiv måte, 
så kommer KOH ihvertfall til finalen! 
Utallige er de kåserier han har holdt 
land og strand rundt - ofte på univer- 
siteter og høgskoler hvor kommende 
enerasjoners meninger er i ferd med 
a formes. Å vurdere denne PR-innsats 
i kroner og øre er umulig. 
Om alle NVE-ere hadde utvist like mye 
initiativ, pågangsmot og energi i sitt 
arbeide, ville NVE utvilsomt blitt et 
særsyn i norsk statsforvaltning, om vi 
da ikke hadde eksplodert av skjær 
vikretrang! (Kanskje noe å tenke på for 
den anonyme lyskesparker i nyttårs- 
nummeret av -Fosseballen-r) 
Hipp, hipp for Knut Ove som har gle- 
det etaten med sitt virke i 25 år! 

Mq 

Pensjonistene 
danner forening 
I forbindelse med julen ble det også i år 
arrangert en sammenkomst for pensjoni- 
stene i NVE og Statkraft. Arrangementet 
fant sted den 15. desember i M29. Ram- 
men og opplegget var i samsvar med god, 
gammel tradisjon: Hyggelige omgivelser, 
god mat og godt drikke. De knapt 40 pen- 
sjonistene som hadde funnet veien til 
Speilsalen, syntes å hygge seg i samværet 
med gamle venner og medarbeidere. Det 
hele fant sted under A.A. Øgaards sikre 
ledelse. 
Velferdskontoret, som inntil nå har tatt 
hånd om velferdstiltakene i forbindelse 
med pensjonistene, har gitt uttrykk for at 
det bør opprettes en pensjonistforening, 
som på eget initiativ og ved hjelp av egne 
krefter kan ta opp og gjennomføre de akti- 
viteter og de arrangement som det måtte 
vise seg å være interesse for, eventuelt i 
samarbeid med Velferdskontoret. I sam- 
svar med dette ble det på julemøtet opp- 
nevnt et foreningsstyre, som fikk følgende 
sammensetning: 
A.A. Øgaard, formann, Marta Nergaard, 
Jorun Tande, Hans Hindrum, Reidar 
Schau-Svendsen, Finn Storaker og Audun 
Hage. 
Foreningens form og retningslinjene for 
styrets fuksjon og virke ble lite berørt på 
møtet. Det antas derfor at en av styrets 
oppgaver i første omgang må bli å finne ut 
av dette. Det ble dog gitt uttrykk for at man 
i utgangspunktet bør ta sikte på å få 
arrangert en, eventuelt to, turer årlig, samt 
en sammenkomst i forbindelse med julen, 
som nå. 
Opplysning av særlig betydning angående 
pensjonistforeningen vil bli gitt den enkelte 
pensjonist inntil eventuell annen frem- 
gangsmåte blir bestemt. 

A.H. 
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6 numre ble utgitt i den nye etatsavisens 
første årgang, som planlagt. Mange 
aktuelle temaer ble dekket, med både eks- 
tern og intern interesse. Selv om LESEHE- 
STEN primært er internavis, vet vi at de 
vassdrags- og energifaglige artiklene vek- 
ker interesse i hele bransjen, i tillegg til i de 
politiske og samfunnsorienterte miljøer. 
Blant avisens faste abonnenter finner vi 
derfor alle de større energiverkene, brans- 
jeorganisasjonene, kommunale og statlige 
institusjoner, etater og departementer. 
Som en oversikt for senere tilkommede 
lesere gjengir vi her forsidene fra 1988- 
årgangen. Lesere som måtte ønske 
eksemplarer av spesielle utgaver, kan hen- 
vende seg til lrlin Taugbøl, linje 695 (M29), 
som vil etterkomme ønskene så langt 
restopplagene gjør det mulig. 

NY BROSJYRE FRA EEØ 
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Energimyndighetene har i en årrekke hatt som 
et mål å opprettholde energibalansen i Norge, 
dvs. at tilbud og etterspørsel av energi skal 
være så lik som mulig. Tradisjonelt har denne 
balansen blitt tilfredsstilt ved at den økende 
etterspørselen er dekket ved økning av produk- 
sjonskapasiteten på tilbudssiden. 
Det er verdt å merke seg at utbyggingen på 
tilbudssiden fra myndighetenes side er forut- 
satt basert på samfunnsmessig rasjonelt 
grunnlag, mens man har lagt mindre vekt på et 
samfunnsmessig rasjonelt forbruksmønster, 
muligens fordi dette er vanskeligere å påvirke. 
De senere års fokusering på sammenhengen 
mellom energiforvaltning og forvaltning av vårt 
fremtidige miljø har gjort det klart for oss at 
både energitilbud og -etterspørsel må styres 
inn på en kurs som i langt sterkere grad ivaretar 
morgendagens krav til miljøkvalitet. Det sier 
seg selv at dersom en slik styring skal lykkes 
må vi intensivere hensynet til miljø i vår planleg- 
ging av tilbudssiden, og ftlrbrukssiden på et 
tidligere tidspunkt enn tilfellet er idag. 
Energiøkonomisering (enøk) er blitt en fellesbe- 
tegnelse på alle tiltak som reduserer energi- 
kostnadene og miljøulempene ved produk- 
sjon, overføring og bruk av energi. Det er altså 
bl.a. slike tiltak som kan ivareta miljøhensynet 
i energiforvaltningen. 
NVE har derfor definert enøk som et vekstom- 
råde, og har nylig distribuert en brosjyre som 
gir en prinsipiell skisse av NVEs syn på ulike 
spørsmål om enøk. Det er kontoret for rasjonell 
energibruk, EEØ, som er initiativtager til brosjy- 

Atlas over breer 
i Sør-Norge 

Av Gunnar Østrem, VH 

Nå foreligger et nytt og revidert breatlas for Sør-Norge . 
Det første kom i 1969 og var laget på grunnlag av eldre 
kart og flybilder. 
Det nye breatlaset er mer nøyaktig og inneholder mer 
informasjon enn det gamle. Foruten helt nye opplysninger 
om breoverflaten og terrenget foran breen (vann, morener 
etc.), er det også angitt rasfare for hver enkelt breenhet. 

991 breenheter 
Atlaset består av en tekstdel med kapitler om klima, 
geologi, bremålinger, navnsetting, brevariasjoner osv., 
samt en meget fyldig litteraturliste der man finner det 
meste som er skrevet om breer i Sør-Norge i nyere tid. 
Tabelldelen inneholder en rekke data om hver enkelt av 
de 991 breenheter som tilsammen dekker 1592 km' av 
Sør-Norge. For hvert enkelt dreneringsområde er det 
laget kart som viser breens nøyaktige beliggenhet og 
som har henvisning til de topografiske kart som kan være 
aktuelle for brevandring eller undersøkelser. 

Rikt illustrert 
Oversiktskart og register gjør det lett å finne fram i atlaset, 
som omfatter 248 sider, rikt illustrert med gamle og nye 
fotografier og en rekke detaljerte brekart og diagrammer. 
Det nye breatlaset koster kr. 160,- er i A-4 format og 

ren, og undertegnede har arbeidet med utfor- 
ming og tekst. 
Brosjyren er først og fremst beregnet på de 
som har besluttende stillinger i energiforsy- 
ningen, men er også tilgjengelig for andre, så 
langt opplaget rekker. Brosjyren skal også 
deles ut blant NVEs øvrige medarbeidere. 

Kari Solberg, EEØ 

ENØK 
- ET VIKTIG BIDRAG 

Til ENERGIBALANsEN 
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inneholder et vell av opplysninger om våre sør-norske 
breer. Det vil være av interesse for alle som har breer som 
fag eller som hobby. Atlaset over breer i Nord-Norge kan 
fremdeles skaffes. Det er på 315 sider og koster bare 
kr. 80,-. 

Kari Dietrichs 
Førstekontorfullmektig Kari Dietrichs døde 12. desem- 
ber ifjor. Hun ville ha fylt 70 år i april iår. Med henne er 
en representant for en generasjon av dyktige og samvit- 
tighetsfulle medarbeidere som hadde sin arbeidsplass 
ved NVEs forværelser gått bort. 
Som så mange av disse gikk hun ut i arbeidslivet etter 
å ha gått gjennom det vanlige utdannelsesmønster for 
sekretærer: Otto Treiders Handelsskole og stenografi- 
og maskinskrivekurs. Da hun kom til NVE i 1967 hadde 
hun 17 års grundig kontorpraksis bak seg. De første 5 
år var hun tilsatt på deltid ved forværelset til Avdelingen 
for vasskraftundersøkelser. Deretter ble hun fast ansatt 
ved Vassdragsdirektoratet med tjeneste ved forværel- 
set til Vassdragsavdelingen og ble min gode medarbei- 
der i 15 år til hun ble pensjonist i januar 1987. Kari 
Dietrichs var et menneske som avga respekt - grundig 
og pliktoppfyllende som hun var i alt hun gjorde. Hun 
hadde sans for riktig språkbruk, og det er nok mange 
av oss som har fått gjennomgå for slurvet rettskriving 
og tegnsetting i konsepter. Kontoret bar preg av hennes 
ordenssans og lyse humør og hun var for alle i 
Vassdragsavdelingen og direktoratet en avholdt kollega 
og medarbeider. Hun var snill og hjelpsom og hadde 
glede av å gjøre oss andre små hyggelige tjenester. 
Hennes dag var ellers fylt av varm omsorg og interesse 
for barn og barnebarn. På hytta på Konnerud samlet 
hun dem så ofte som mulig. Kari Dietrichs fikk med 
årene en stri og vond kamp mot en alvorlig sykdom. Vi 
måtte alle beundre henne for hennes tapre motstand. 
Med sorg mottok vi budskapet om at hun hadde tapt 
kampen. 
Jeg lyser fred over en kjær medarbeiders minne. 

Age Hjelm-Hansen 

AmeAmesen 
En av det gamle NVEs virkelige veteraner, over- 
ing. Arne Arnesen, er gått bort. Han ville fylt 95 
år den 16. januar. 
Arnesen var utdannet bygningsingeniør fra 
NTH, der han gikk ut med glimrende resultater 
i 1916. Til NVE kom han i 1920 og ble der til han 
fratrådte med pensjon i 1962. 
I NVE arbeidet han både ved den daværende 
elektrisitetsavdelinen og ved Vassdragsavde- 
lingen, de siste 11 arene var han leder av Vass- 
dragstilsynet. 
Han var en av dem som opplevde de trange 
tidene før og under krigen og også den sterke 
ekspansjonen på vassdragssiden etter krigen. 
Den innsikt og den sindighet som preget Arne- 
sen gjorde ham godt skikket til å klare av både 
de trange og de mer ekspansive tider. Vi som 
arbeidet hos ham i Vassdragstilsynet husker 
også hans gode menneskelige egenskaper, 
særlig hans ro og vennlighet og hans interesser 
utover de faglige grenser. 
Etter at han gikk av med pensjon besøkte han 
fra tid til annen sin gamle arbeidsplass og 
forhørte seg - ofte i detalj - om eldre og nye 
saker. Han var en populær gjest hos oss, og vi 
savner ham. 

Bjarne Nicolaisen 
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HYDROLOGI KURS 

- «Miljøtyr-89» er et nytt tilbud til abonnentene våre. Vi har over- 
skudd pa elektrisk kraft, og dette mener vi at abonnentene bør få 
fordelen av. «Miljøfyr-89» er kort fortalt et nytt og billigere energi- 
alternativ til husholdningene og deler av næringslivet. 

Det er divisjonsdirektør Ivar Haarseth 
i Divisjon Detalj Sør i HEAS (Hedmark 
Energi AS) som på denne maten kom- 
menterer selskapets nye utspill over- 
for abonnentene. 
Haarseth legger forøvrig vekt på at 
«Miljøfyr-89» er mulig takket være at 
HEAS er et vertikalt integrert verk. Det 
betyr i praksis at HEAS har hånd om 
produksjonen, distribusjonen og sal- 
get av selskapets energi: 
- HEAS er bygd opp slik at vi kan 
tenke og handle på andre måter enn 
vi kunne før fusjonen mellom Glåmdal 
kraftlag, Solør kraftlag og Hedmark 
Energiverk 1. januar i fjor, påpeker 
Haarseth og fremhever verdien av 
ENØK i denne forbindelse: 
- Det er ikke snakk om å spare eller 
bruke så lite elektrisk kraft som mulig. 
Vi må se på den totale energibruken, 
deriblant anvendelsen av olje, parafin 
og ved som er i direkte konkurranse 
med elektrisitet til oppvarmin. Vi må 
til enhver tid bestrebe oss på a utnytte 
all energi på en mest mulig effektiv 
måte innenfor aksepterte lønnsom- 
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hetsrammer. Ut fra disse betrakt- 
ningene er for eksempel bruk av over- 
skuddskraft ENØK når det er lønns- 
omt. «Miljøtyr-89» er derfor et godt 
eksempel pa ENØK. Vi legger nå for- 
holdene til rette slik at forbrukerne får 
anledning til å bruke energien bedre 
innen vårt forsyningsområde. Dette vil 
gi forbrukerne lavere årskostnad med 
tanke på utgifter til oppvarming. Haar- 
seth legger også vekt på at elektrisite- 
ten er miljøvennlig: 
- De skadelige utslippene fra de fos- 
sile brenslene må begrenses mest 
mulig. Bruk av elektrisitet til oppvar- 
ming vil være et verdifullt bidrag i den 
generelle innsatsen for å begrense 
skadelige utslipp, sier divisjonsdirek- 
tør Ivar Haarseth. 

Utenlandsbesøkende 
Hydrologisk avdeling er involvert i vann- 
ressurskartlegging i Vest-Tanzania. I den 
forbindelse deltar tre hydrologer fra Tanza- 
nia i hydrologiske analyser og rapport- 
skriving, som foregår hos NVE i tidsrom- 
met 23. januar - 1. mai. 

Kjell Repp, VHO 
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Avd.ing. Heidi Ytterstad demonstrerer hvordan flomvarsling utføres. foto: frog 

Også på tampen av fjoråret arrangerte Hydro- Skjeseth fra NLH som forelsete (forøvrig glim- 
logisk avdeling kurs i hydrologi for etater rende som vanlig) om grunnvannskilder. 
utenom NVE. Det første kurset ble holdt i 1987 Etter hvert foredrag ble deltakerne forelagt en 
for alle fylkenes vassdragsforvaltere og fiskeri- øvelse som hadde tilknytning til forelesningen 
konsulenter. Denne gang var målgruppen og som skulle løses på stedet. Vårt inntrykk 
saksbehandlere i departementer som kom- var at denne vekslingen mellom forelesninger 
mer i kontakt med hydrologiske problemstil- og øvelser ble godt mottatt av deltakerne. 
linger. Det viste seg at denne målgruppen ikke På vei opp til Randsvangen besøkte vi en 
var så lett å lokke ut av departementskonto- urbanhydrologisk avløpstasjon ved Hønefoss 
rene sine, derimot var det bedre respons fra hvor avløpsforholdene før og etter utbyg- 
deres ytre etater. Deltakerne kom fra Miljø- gingen av et stort boligfelt blir målt. En sam- 
verndepartementet, Landbruksdepartemen- ling av hydrologsisk måleutstyr ble også utstilt 
tet, Vegdirektoratet, Statistisk Sentralbyrå, på Randsvangen under kurset. 
Direktoratet for Naturforvaltning, Statens For- Siste dagen var lagt opp med en rundtur på 
urensingstilsyn, og noen fra andre avdelinger hovedkontoret i Oslo hvor hvert kontor på VH 
i Vassdragsdirektoratet. Vi savnet vårt eget demonstrerte et av sine aktuelle prosjekter i 
departement og Finans! Kursstedet var form av en utstillinQ med faglig guiding. En 
Randsvangen Kurssenter. omvisning med pafølgende shopping på 
Kurset var lagt opp rundt de aktiviteter som Hadeland Glassverk var også lagt inn i pro- 
foregår på VH og alle foreleserne, med unntak grammet. 
av en, arbeider på VH. Unntaket var prof. Arve M. Tvede, VH 

JULI 
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i år er det allerede 
skjedd noe galt med, 
og LESEHESTEN er 
bedt om å formidle 
galskapen til de av leserne som har 
mottatt NVEs årskalender for 1989. 
Infosjef Wenja er lei seg. Grafisk 
formgiver Kari er lei seg. Ordentlig 
triste og leie, og de beklager alt de 
kan. For det som ikke får skje, det 
skjedde nettopp i juli 1989. 
Det er mange fotoperler i NVEs uhyre 
populære 1989-kalender, og det 
store bildet som pryder feriemåned 
juli er jo blant de fineste, enten man 
nå ferierer ved kysten eller ikke. Men 
- og omsider er det vår hensikt å 
komme til saken, byråkratisk sen- 
drektige som vi nå engang er - det 
har seg altså slik at dette flotte fotoet 
fra Grønningen fyr ikke er tatt av den 
i bildeteksten oppførte fotograf. Han 
har riktignok tatt andre bilder av 
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samme fyr, og det skal være her mis- 
forståelsen har sitt opphav, om vi nå 
har forstått det rett (men det er jo 
slett ikke så sikkert, det heller). 
Det som imidlertid skal være sikkert, 
er at det flotte julikalenderbildet har 
en annen opphavsmann: fotograf 
Arve Kjersheim, profesjonelt hjem- 
mehørende hos Riksantikvaren. 
Æres den som æres bør, synes nå vi 
i LESEHESTEN, og gratulerer herved 
fotograf Arve med blinkskuddet som 
helt sikkert vil være mange NVE-ven- 
ner til stor glede, samtidig som vi 
ønsker Wenja & Kari god korrektur- 
bedring. 

frog 


