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Kraftlinjer gjennom boligstrøk er et 
tema som opptar svært mange - 
og ikke bare de som bor i umiddel- 
bar nærhet av slike linjer. Dr.philos 
Georg Thommesen ved Statens 
institutt for strålehygiene har skre- 
vet en rapport om dette, som vi 
bringer sammendraget fra i dette 
nummer. SIS har dessuten laget en 
oppstilling med 13 spørsmål og 
svar, som vi antar vil ha stor inter- 
esse for mange i etaten. 
SIDE 6. Foto: frog 

Sikkerhetstjeneste 
Beredskapsavdelingen - EB - i 
NVE arbeider med sikkerhetstje- 
nesten innen kraftforsyningen. 
De detaljerte informasjoner set- 
tes rimeligvis ikke på trykk ver- 
ken i vår eller andre aviser, men i 
en artikkel redegjør John G. Mar- 
tinsen for en del sentrale punkter 
i sikkerhetsarbeidet. 
SIDE 5. 
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Scenarier 
for kraft• 
omsetningen 
Debatten om en sterkere markeds- 
orientering av kraftforsyningen i 
Norge er i full gang i mange fora, vi 
minner f.eks. om Generaldirektø- 
rens leder i vårt nr. 1 i år. Denne 
gangen er det avdelingsdirektør 
Svein Storstein Pedersen, ES, som 
i sin artikkel presenterer 5 scenarier 
for markedsbasert kraftomsetning. 
Storstein Pedersen var NVEs repre- 
sentant i forbindelse med et utred- 
ningsarbeid på oppdrag fra Oed. 
SIDE4. 

Mq's 1250 dager 
Vassdragsdirektøren har sit- 
tet ved V-roret i 1250 dager - 
en ypperlig anledning for et 
intervju med LESEHESTEN. 
SIDE3. Pål Mellquist. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto. 

TOPPEN AV FREKKHET? 
NVE-er var med på å vinne darts- 
konkurranse i Storbritannia! 
SIDE2. 
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VEKSTOMRADER I NVE: 
ENØKOGNYEFORNYBAREENERGIKILDER 
Olje- og energidepartementet vil til- 
dele NVE økte oppgaver innen ener- 
giøkonomisering rettet mot forbruks- 
sektorene. Departementet ønsker også 
å gi NVE en utvidet rolle når det gjelder 
prototyp- og demonstrasjonsprosjek- 
ter innen hele bredden av nye forny- 
bare energikilder. Dette framgår av 
Stortingsmelding nr. 61 for 1988-89 
om energiøkonomisering og energi- 
forskning, som passerte Statsråd 26. 
mai. 
Tradisjonelt har NVE spilt en sentral 
rolle for å fremme enøk innen produk- 
sjons-, overførings- og distribusjons- 
systemene. Systemplanlegging og 
arbeidet med a samle eforsyningen i 
færre, større og sterkere enheter har 
vært de viktigste virkemidler i denne 
forbindelse. 
De statlige virkemidler for å oppnå 
bedre energiøkonomisering vil Olje- 
og energidepartementet gradvis over- 
føre forvaltningen av til NVE. Dette vil 
innebære en utvidelse av NVEs opp- 
gaver til å gjelde brukersiden, sies det 
i meldingen. Departementet påpeker 
at en slik styrking av enøk-virksomhe- 
ten i NVE vil kreve økte ressurser, end- 
ret kompetanseprofil og en mer sent- 
ral plassering av enøk-funksjonen 
innen NVEs organisasjon. Departe- 
mentet vil avvente innstillingen fra den 
arbeidsgruppen som for tiden vurde- 
rer NVEs oppgaver, organisasjon og 
bemanning før de tar endelig stilling til 

omfanget og organiseringen av NVEs 
enøk-virksomhet. Departementet 
fastslår imidlertid at det bør være ret- 
ningsgivende for gruppens arbeid at 
den kommer fram med et forslag som 
sidestiller enøk med våre øvrige 
hovedoppgaver. Arbeidsgruppen skal 
avgi sin innstilling innen 15. desember 
i år. 
Hittil har vårt engasjement innen nye 
fornybare energikilder vesentlig vært 
konsentrert om å forvalte det statlige 
vindkraftprogrammet, og samarbeide 
med eforsyningen og industrien om 

GENERALDIREKTØREN 

utviklingen av denne energikilde. Myn- 
dighetene mener at teknologien er 
såpass godt utviklet for utnytting av 
flere typer nye forn¥bare energikilder, 
at de etter hvert ma trekkes sterkere 
med i planleggingen av det samlede 
energisystem. Derfor vil departemen- 
tet gi NVE en utvidet rolle med forvalt- 
ningen av statlige tilskudd til prototyp- 
og demonstrasjonsprosjekter innen 
hele bredden av nye fornybare energi- 
kilder. 
De signaler som her er gitt og som vi 
håper Stortinget vil følge opp, er en 
imøtekommelse av forslag som NVE 
tidligere har fremmet overfor departe- 
mentet. 
På bakgrunn av den debatt som har 
fulgt i kjølvannet av Brundtland-kom- 
misjonens innstilling må vi forvente at 
både enøk og nye fornybare energikil- 
der blir stadig viktigere elementer i 
norsk energ\f)olitikk. 
Vi står altsa her overfor nye spen- 
nende faglige utfordringer. Sammen 
med de oppgavene vi har og forventes 
å få i forbindelse med at gass skal tas 
i bruk i fastlands-Norge, kan NVE nå 
stå foran en ny, rik utviklingsperiode. 
Nå er det opp til oss selv å gripe 
mulighetene. Vi får med departemen- 
tets utspill sjansen til å bidra avgjø- 
rende til at Norge fortsatt skal få en 
effektiv og miljøvennlig energiforsy- 
ning, og at vi selv får et utviklende og 
interessant arbeidsmiljø. 
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Redaksjonen har mottatt et brev med et 
innlegg til avisen fra en som kaller seg 
«Guri». Det er en meningsytring om for- 
hold i M29, og slike vil vi egentlig gjerne 
ha flere av. Det er bare et problem med 
brevet - det er anonymt. Og selv om vi 
nok kan sette innlegg på trykk i avisen 
under signatur, så er likevel redaksjonen 
nødt til å vite hvem som har skrevetinnleg- 
get. Det får vi altså ikke i dette tilfellet, og 
leserbrevet kommer ikke i avisen. Vi til- 
føyer for ordens skyld at innlegg om kont- 
roversielle temaer eller som uttrykker 
«sterke» meninger, skal stå under navn/ 
kjent signatur. 
Men når dette først er sagt, kan vi gjerne 
nevne temaet vår anonyme innsender 
ønsker å ta opp (så får vi for vår del 
nærmest i pose og sekk, for å si det sånn): 
røyking i M29. 
Etter innholdet i innlegget å dømme er det 
fortsatt medarbeidere i M29 som plages 
av andres røyking i fellesrom eller ikke- 
røykeres kontorer. Og mens vi bringer 
videre en oppfordring om å vise hensyn 
(og forsåvidt hensyn fra beg9.e parter) - 
videresender vi også spørsmalet som stil- 
les: hvem er det som har ansvaret for at 
røykeloven virker som den skal i M29? 
LESEHESTEN inviterer rette vedkom- 
mende til å komme med en redegjørelse i 
avisen. M 

VANDRE· 
TROFE 

TIL NORGE 

Christian Grorud med trofeet han hentet hjem 
fra Skottland. Foto: frog 

British Wind Energy Society (BWEA) arrange- 
rer hvert år en dartskonkurranse i tilknytning 
til organisasjonens årsmøte/generalforsam- 
ling. I år deltok det fire «landslag» i konkurran- 
sen; England, Skottland, Canada og Norge, i 
tillegg deltok det tre lokale lag fra Storbritan- 
nia (Scilly Islands mm). Konkurransen var lagt 
opp som en cup, og Norge vant denne. Imid- 
lertid var det stor misnøye med at et ikke-bri- 
tisk lag skulle vinne det ettertraktede trofeet- 
og resultatet var at reglene ble endret: nå var 
det serie som skulle spilles, og vår cupseier 
ble kjent ugyldig. Vi vant serien også! Klokken 
var da 02.00, og ingen forsøkte å legge flere 
hindringer i veien for oss. Trofeet ble delt ut 
under en mindre høytidlighet dagen etter. 
Det norske laget besto av: 
Tor Anders Nygaard, Institutt for energitek- 
nikk, Christian Grorud, NVE og Angus Macrae, 
Robert Gordons Institute of technology. 
(Angus er ikke profesjonell dartsspH!er; det 
var et reellt samspill. .. '. 
Christian Grorud, ESK 
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VASSDRAGSDIREKTØRENS 
1250 DAGER 

Tekst: Frode Guldvog Tegning: Egil Nyhus 

I Pål Mellquist, NVE-veteran med i alt 17 år i etaten, 
de seneste 1250 dager som Vassdragsdirektør, 
LESEHESTEN vil vite hvordan det går! 

- Jo takk, det går fort, uhyggelig fort. 
Helt ubegripelig at jeg allerede er over 
halvveis i første periode. (Her innsky- 
tes for lesere med ambisjoner, at 
Vassdragsdirektører er blant dem som 
ansettes på åremål for seks år av 
gangen, maks. 2 runder uten ekstra- 
omganger.) 
Det er beinhardt, men interessant og 
moro - og det har vært mye å lære. 

Spesielle saker å peke på? Den mest 
spennende,kanskje? 

- Da må jeg si som Storm P.: Den har 
jeg ennå ikke opplevet! Det har vært 
mange interessante saker - og det er 
ofte de "mindre sakene", de små skritt 
så og si, som former utviklingen, mer 
enn de store "revolusjoner". 

Vassdragene forandrer seg? 

- Definitivt, men ikke minst endrer for- 
valtningen av dem karakter etter 
hvert. Vi forsøker nå i sterkere grad å 
markere vår allsidighet innen vass- 
dragsfagene. Svært mange er ikke 
klar over hvilket bredt spekter vi job- 
ber innen, for mye av dette har tidlige- 
re druknet i bruset frakraftutbygging- 
en. Jeg benytter bevisst enhver anled- 
ning til å framheve at 4/5 av Vass- 
dragsdirektoratets virksomhet intet 
har med kraftutbygging å gjøre! Det er 
ikke fordi vi ikke vil vedkjenne oss 
denne virksomheten, tvert imot. Vi er 
stolte av den innsats som er gjort, 
men det er så uendelig mye mer. 
Stikkord kan være: hydrologi, flom- 
varsling, flomvern, forskning i denne 
forbindelse, konsesjonsbehandling i 
andre sammenhenger enn kraft, 
aquakultur, grusuttak, natur og miljø i 
og ved vassdrag - fra høyfjell og breer 
og helt ned til havgapet. Jo takk, vi 
har da nok å rusle med, og her har jeg 
slett ikke fått med det hele. 

For en redaktør som har kommet inn 
i etaten etter siste omorganisering - 
utskillelsen av Statkraft - og som der- 
med er å betrakte som fullstendig 
historieløs, selvfølgelig, fortoner 
NVE-organisasjonen med to separa- 
te direktorater med en felles admi- 
nistrasjonsavdeling seg som svært 
kunstig. Kontakten mellom direktora- 
tene synes ofte svært ubetydelig, til 
tider virker det som om der var vann- 
tette skott. Det gjør det ikke lettere 
for oss midt imellom, at direktoratene 
ofte helst vil være seg selv nok og 
løse oppgavene også på våre fagom- 
råder innen egne skott. Forsåvidt 
finner jeg det forståelig at det lett blir 
slik med den nåværende organisa- 
sjonen, men det fremmer jo ikke 
samarbeidsatmosfæren og miljøet i 

etaten totalt sett. Håper du kan 
unnskylde en spørsmålsinnledning 
lang som et vondt vassdrag, men 
hvordan ser du på den forestående 
omorganiseringen? 

- Om det nå blir en "omorganisering" 
eller en "justering" gjenstår å se. Den 
organisasjonsformen NVE har i dag er 
hovedsaklig historisk betinget, og har 
hatt sin berettigelse ut fra våre sær- 
norske forutsetninger. Det er fortsatt 
mye som taler for å fortsette med den 
konstellasjon vi har. Men det bør 
være like klart at det ikke er noen na- 
turlov som sier at Energidirektoratet 
og Vassdragsdirektoratet må være EN 
etat. Mange forskjellige modeller for 
NVEs organisasjon er foreslått - også 
under den forrige omorganiseringen. 
Ved en strengt faglig vurdering av 
vassdragssakene og deres plassering 
i det totale forvaltningssystemet er det 
mye som taler for at Vassdragsdirek- 
toratet bør bli et selvstendig direktorat 
direkte under departementet. Dette 
hevdet Vassdragsdirektoratet også 
ved forrige korsvei. 
Løsningen blir imidlertid neppe valgt 
ut fra bare faglige kriterier, og dette 
skal ikke oppfattes som noe forsøk på 
å forskuttere resultatet av NVE-grup- 
pens arbeid. Innstillingen skal komme 
i desember, la oss diskutere forslage- 
ne etter hvert som de kommer på 
bordet. 

Uansett vil det kreves renere vannlin- 
jer og større fleksibilitet? 

- Ja, det trengs! Vi er etter mitt syn 
ikke en gang kommet helt i orden et- 
ter omorganiseringen i 1986, og nå er 
vi under sterkt press og stor slitasje 
igjen. Slikt skaper iallfall ikke en fleksi- 
bel og effektiv organisasjon. Min ube- 
skjedne mening er at etatene må få 
større frihet til å forme seg innenfor 
gitte rammer, de må kunne få gjen- 
nomføre endringer innenfra som re- 
spons på ytre stimuli. "Den nye sta- 
ten" dreier seg etter mitt skjønn om 
dette, og det kan vi få til! Men detalj- 
styring av organisasjonen etter tunge 
prosesser med departement, storting 
og andre instanser gir lite tilfredsstil- 
lende vekstforhold for slike omstilling- 
er. Det kreves ofte svært hard skalle 
for å stange seg gjennom stivheten i 
systemet. 

Og det er Vassdragsdirektøren i be- 
sittelse av, skjønner vi? Er det en for- 
utsetning for en moderne bedriftsle- 
der av ditt format? 

- Tja, det var dine ord, skjønt enkelte 
vil nok hevde at Vassdragsdirektørens 
skalle både er massiv og bløt på en 

., ½ 

 

r t (  ... 
r • 

' "' 0 f - •o 

, 0 , , ,  

. - ' - ' 
o .  

 

 

- .  - - - , , . . .  
• - - :3:::=   • . - - = - - -  - 

gang! Men fra spøk til alvor - forutset- 
ningen for at man skal kunne lede en 
moderne bedrift gjennom brenning og 
smult farvann, er at man har noen å 
lede som selv vil noe. Og det har vi i 
Vassdragsdirektoratet, store men- 
neskelige ressurser med betydelig 
kompetanse og kreativitet på mange 
felt. 
Når det er sagt, må jeg også si at det 
blant 250 personer selvfølgelig er 
noen som jeg kunne ønske var villige 
til å legge lista litt høyere og delta noe 
sterkere i team-arbeidet. Ikke nødven- 
digvis for min skyld, men av hensyn til 
overarbeidede kolleger og vår felles 
arbeidsplass og trivsel. 
Vi har en god korpsånd i Vassdragsdi- 
rektoratet. Det er kort og godt "ille 
mye bra følk her" som dem sier i Øst- 
fold. Og da er det klart at det går! Det- 
te var da også den viktigste årsaken til 
at jeg tok denne jobben for 1250 da- 
ger siden og jeg har ikke angret en 
dag. 

Verden har aldri hørt Vassquist fored- 
ra eller ytre seg uten å dra på tilhø- 
rernes smilebånd. Kom igjen: 

- Siden det nå er mange som er ute 
etter vår kompetanse og våre fagfolk 

og jeg samtidig aner et litt pikant glimt 
i redaktørens venstre øye, drister jeg 
meg på denne: "Det var et sangkor fra 
en avkrok i "Indre Enfold" som skulle 
til en sangfestival i Paris for noen år 
siden. Og Paris er jo kjent for mer enn 
Eiffeltårnet - byen er vel minst like 
kjent for sine vakre padserinner. Blant 
deltakerne var en gubbe som aldri 
hadde satt sin fot utenfor Østfolds 
grenser, og da han kom tilbake var en 
av naboene straks på pletten og lurte 
på hvordan turen hadde vært. Ryktet 
om de vakre pariserinnene hadde nok 
også nådd Indre Enfold, for det ble 
snart klart at det var dette naboen 
egentlig ville høre om. Og den nå ver- 
densvante østfolding rettet seg opp 
med en erfaren mine og sa til sin 
nabo: - Det ærnte te forkleinelse for 
kjerringa mi, men du veit - fagfølk e 
fagfølk!" 

LESEHESTEN takker Vassdragsdi- 
rektøren for samtalen og ønsker ham 
fortsatt mange positive erfaringer 
med sine fagfolk både i inn- og ut- 
land. 
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SCEN\RIER FOR MARKEDSBASERT 
KRAFIDMSETNING I NORGE Av Svein Storstein Pedersen, ES 

Tegning: Egil Nyhus 

Diskusjonen om en sterkere markeds- 
orientering av landets kraft- og energi- 
forsyning er i ferd med å tilta. Dette er 
en problemstilling vi i dag finner igjen i 
flere sektorer i vårt samfunn og som er 
inspirert av tanker utenfra. Ikke minst 
er EF-landene gjennom etableringen 
av det interne marked i 90-årene, med 
på å påskynde debatten også i land 
utenfor fellesskapet. 

Olje- og energidepartementet har nylig fått utredet 
spørsmål om en videre effektivisering av det norske 
kraftmarkedet. Senter for Anvendt Forskning (SAF) 
har stått for utredningen som har vært styrt av en 
komite med representanter fra Oed, Finansdepar- 
tementet og NVE. Undertegnede har vært NVEs 
representant i dette arbeidet. 

! : i : : e l i g g e r  nå og vil sikkert vekke debatt • ·/ AUKSJON m0 
innen kraftforsyningsbransjen. Studien er interes- I};, \' 
sant da den representerer en rendyrket økonomisk "" ..,,_ ,  
tilnærmingsmåte til en bransje som tradisjonelt har ,lo) 
vært produksjonsorientert og ingeniørdominert. M- , 
Studiene inneholder en beskrivelse av dagens ' 
norske kraftmarked, en teoretisk gjennomgang av 
effektiviseringsbegrepet og en evaluering av 
dagens kraftomsetningssystem på dette grunnla- 
get. Konklusjonene er formulert som scenarier for 
markedsbasert kraftomsetning i Norge: 
1. Etablering av kraftmarkeder. 
2. Opprettelse av et nettselskap- Transkraft NS. 
3. Omorganisering av distribusjonsverkene. 
4. Omdefinering av Statkrafts rolle i kraftomset- 

ningen. 
5. Regulering og politisk styring. 
Scenarieformen er valgt for å kunne beskrive en • 
utviklinsprosess og de prinsipper og retningslinjer 
som ma legges til grunn for denne, uten at tiltakene 
er endelig formulert eller er uttømmende for den 
saks skyld. De overordnede målene for alle scena- 
riene er at de skal bidra til å utvikle et effektivt 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
fungerende kraftomsetningssystem totalt. 

Scenarie 1: 
Etableri.ng av kraftmarkeder 
Det etableres to kraftmarkeder: et kontraktsmar- 
ked for fastkraft og et spotmarked. 
Det opprettes et omsetningsorgan - Kraftsentralen 
NS - felles for kontrakts- og spotmarkedet. Sel- 
skapet organiseres som en selvstendig forret- 
ningsvirksomhet, fortrinnsvis som et aksjeselskap 
med majoritetseierskap for markedsaktørene/ 
medlemmene. Det kan være naturlig at Samkjø- 
ringen omdannes til et slikt omsetningsorgan og 
omorganiseres tilsvarende. 

Kraftsentralen fungerer som klareringssentral for 
markedsomsetningen og som driftssentral for pro- 
duksjonssystemet. Den forestår også samord- 
ningen med transmisjonsnettet. 
Det sørges for at markedene er hensiktsmessig 
sammensatt med hensyn til markedsdeltakere. 
Hovedtyper av markedsaktører er: 
- kraftverk 
- distribusjonsverk 
- større kraftbrukere innen industri og øvrig 

næringsvirksomhet 
- produsenter og forbrukere av andre energifor- 

mer enn elektrisitet. 

Det utformes retningslinjer og vilkår for markeds- 
adgang, under hensyntagen til hovedprinsippet om 
fri etablering. 

Scenarie 2: Opprettelse av et 
transmisjonsselskap 
Transmisjonsselskapet Transkraft NS organiseres 
som en selvstendig forretningsmessig enhet, for- 
trinnsvis som et aksjeselskap. Det kan være natur- 
lig at selskapet utskilles fra Statkraft. Eierforhol- 
dene til selskapet må avklares nærmere. Det kan 
være et helstatlig selskap eller offentlig eid, f.eks. 

med offentlig eide kraftselskaper (kraftverk og dis- 
tribusjonsverk) som medeiere i det siste tilfellet. 
Transkraft eier transmisjonsnettet og forestår 
transmisjon av kraft. Det opprettes en rammeavtale 
mellom Transkraft og Kraftsentralen om vilkårene· 
for bruken av transmisjonsnettet. T ranskraft skal 
drive etter prinsippet om kostnadsminimalisering. 
Selskapet reguleres av offentlige myndigheter etter 
nærmere fastlagte prinsipper. 
Adgangen til transmisjonsnettet skal være åpen for 
enhver som har behov for krafttransport, på de 
vilkår som forøvrig gjelder for selskapets virksom- 
het. 

Mer penger til Domsikring 
Etter aktivt detektivarbeid i For- 
bygningsavdelingen er det kom- 
met for en dag at Stortinget 
11.04.89 har bevilget ytterligere 
100 mill.kr. til kap. 1885, post 
30, forbyggingsarbeider, for 
1988-89. Beløpet er en del av 
Finanskomiteens forslag om til- 
tak for å begrense arbeidsledig- 
heten. Men forslagstilleren, Vel- 
sand fra SP, har følgende 
begrunnelse: «Økt innsats til 
elveforbygging m.v. som et ledd 
i aktiv miljøpolitikk». Så nå må vi 
nok melde oss kollektivt inn i SP! 
Det er hyggelig å konstatere at 
vår miljøverninformasjon i sam- 
band med flomsikring begynner 
å vise frukter. Også Energi- og 

industrikomiteen har slått fast at 
forbygging i fremtiden vil bli et 
av de viktigste effektive midler 
mot forurensning fra naturlig 
jorderosjon og fra arealer som 
utsettes for oversvømmelser. 
Vi har ellers ingen problemer 
med å finne plass til den nye 
tildelingen. Både flommer og 
leirskred siste året har medvirket 
til at køen av hus- og jordeiere 
som trenger bistand, ikke ser ut 
til å avta. Så det skal ikke mangle 
på nyttige samfunnsoppgaver i 
vas sd ragsforvaltn ingen. 

BAN 

VASSDRAGS- 
JURISTER 

Statkraft har tatt et initiativ for å få 
dannet en Norsk Vassdragsjuridisk 
Forening. I et brev til LESEHESTEN 
heter det at bakgrunnen er at vann- 
kraft også i fremtiden vil være den 
fremste kilde til elektrisk kraft i Norge. 
Samtidig er vassdragenes betydning 
som rekreasjonsområder stigende. 
Lovlige og ulovlige utslipp i vassdrag 
fører dessuten til en rekke konflikter 
med andre interesser. 
Dette tilsier at det i en rekke miljøer 
burde være betydelig interesse for 
vassdragsjuridiske emner, mener 
Statkraft, men peker på at det mangler 
et forum hvor de som arbeider med 
eller har interesse av slike spørsmål 
kan møtes uformelt. Det er derfor 
sendt ut et skriv til en rekke antatt 
interesserte etater og bedrifter, hvorav 
NVE rimeligvis er en. Vi regner med 
å få en meddelelse om saken fra 
rette vedkommende i NVE i et senere 
nummer. 
Nærmere opplysninger om foreningen 
kan ellers innhentes fra Juridisk avde- 
ling i Statkraft, telefon (02) 46 70 70. 

frog 
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Scenarie 3: Omorganisering 
av distribusjonsverkene 
Distribusjonsverkene organiseres som selvsten- 
dige forretningsenheter, fortrinnsvis som aksjesel- 
skaper som drives på forretningsmessige vilkår. 
Eierforholdene må avklares nærmere. Distribu- 
sjonsverkene har åpen adgang til kraftmarkedene. 
Distribusjonsverkene eier og driver distribusjons- 
nettet. Kunder som ønsker å kjøpe kraft fra andre 
leverandører skal ha anledning til å få kraften trans- 
portert på verkets nett. 
Distribusjonsverkene reguleres av offentlige myn- 
digheter etter nærmere fastlagte prinsipper. Andre 
funksjoner enn distribusjonsfunksjonen gjøres kon- 
kurranseutsatte. 
Distribusjonsverk som i dag også har kraftproduk- 
sjon, bør som hovedregel skille ut denne som egen 
forretningsenhet eller selge den ut til andre kraft- 
produsenter. 

Scenarie 4: Omdefinering av Statkrafts 
rolle i kraftomsetningen 
Stamnettet skilles ut fra Statkrafts ordinære virk- 
somhet, ifr. scenarie 2. Statkraft gis anledning til å 
opptre på samme vilkår som øvrige aktører i kraft- 
markedene. Siden selskapet åpenbart vil være en 
dominerende aktør som vil påvirke markedsutfallet, 
må det være ordninger som hindrer en slik 
markedsinnflytelse. En måte kan være å divisjona- 
lisere foretaket i selvstendige overskuddssentre 
e.l., f.eks. på regional basis. 
Organiseringen av kraftutvekslingen med utlandet 
bør klarlegges nærmere. Fra et markedsbasert 
synspunkt er det mest nærliggende å se kraftom- 
setningen med utlandet direkte i sammenheng 
med den innenlandske kraftomsetning, og organi- 
sert etter de samme hovedprinsipper. Dette vil si at 
krafttilbud og kraftetterspørsel fra utlandet kan ten- 
kes representert direkte i de innenlandske kraftmar- 
keder. Statkrafts nåværende rolle i kraftomset- 
ningen med utlandet vil i så tilfelle falle bort. 

Scenarie 5: Regulering og politisk 
styring 
Det må her utvikles og implementeres hensikts- 
messige reguleringsordninger for et markedsba- 
sert kraftomsetningssystem for effektiv ressursal- 
lokering. 

Kommentarer 
Studien vil bli videreført av Oed med en utdyping 
på enkelte områder. Ved at scenariene benytter seg 
av økonomiske begreper og beskrivelser, kan disse 
synes mer radikale enn de aktuelle konsekvenser 
behøver å være. De største utfordringene ligger i så 
måte i å avklare distribusjonsorganets stilling i for- 
hold • til produksjonsleddet/engrosverkene og 
Statkrafts rolle innen et effektivt kraftmarked. Dette 
bør være spennende utfordringer for NVE i arbeidet 
med et fremtidig kraftmarked. Arbeidet må her 
legges an på å klarlegge hvilke løsninger som både 
er praktisk realiserbare og som samtidig fremmer 
et effektivt kraftmarked. En ny Energilov vil gi vik- 
tige virkemidler i så henseende. 

Etterretning/spionasje 
Etterretningstrusselen mot kraftforsyningen har sitt 
opphav i det forhold at en motstander har behov 
for best mulig oversikt over hovednettet med vik- 
tige kraftanlegg, styrings- og sambandsmuligheter, 
samt samkjøringsorganisasjonen. Opplysninger 
om fordelingsnettet vil være av særlig betydning 
der hvor dette direkte berører krigsviktige installa- 
sjoner. 
En annen viktig del av etterretningsbehovet vil være 
konsentrert om detaljopplysninger om de enkelte 
anlegg og om sårbare punkter i overføringsnettet. 
Slike etterretninger er f.eks. nødvendige for å foreta 
aksjoner mot nøkkelpunkter innen kraftforsy- 
ningen. Det vil også være behov for opplysninger 
om viktige reservedelslagre, tilgjengelig repara- 
sjonspersonell, samt nødstrømsarrangementer. 
Vi kan heller ikke se bort fra at kraftforsyningen, 
som så mange andre norske virksomheter, blir 
utsatt for industrispionasje. Og denne dreier seg 
ikke bare om konkurrenter som stjeler industrihem- 
meligheter fra hverandre, men også om regjeringer 
som på denne måte skaffer seg opplysninger og 
informasjon om forhold som direkte angår landets 
sikkerhet. 

Terrorisme 
En tredje sikkerhetstrussel er terrorisme. Med terro- 
risme menes bruk av vold eller trussel om volds- 
bruk for å oppnå spesielle mål som kan være både 
av økonomisk og politisk karakter. • 
Det kan ikke ses bort fra at kraftforsyningen kan bli 
utsatt for terroranslag. Aksjoner mot et eller flere av 
kraftforsyningens nøkkelpunkter kan fra en terro- 
rists synspunkt gi meget gode uttellinger når det 
gjelder å skape uorden og kaos, f.eks. i et bysam- 
funn. Bak slike aksjoner kan det stå både privatper- 
soner og større organisasjoner, kanskje av statlig 
opprinnelse. 
Motivene bak en «privat» aksjon kan være ønske 
om hevn, konkrete krav av ett eller annet slag, 
f.eks. om å få utlevert en pengesum, eller det kan 
rett og slett være behov for spenning, forskrudde 
ideer eller andre irrasjonelle forhold. 
Motivene bak en organisasjons aksjoner kan være 
av ideologisk karakter, for å aksjonere for et politisk 
system, eller de kan ha sitt grunnlag i økonomiske 
eller andre konkrete krav, som å få frigitt personer 
fra fengsel. 

Beskyttelse 
Norge er et åpent samfunn der alle interesserte - 
og blant dem også fremmede etterretningstjene- 
ster - stort sett kan skaffe seg pålitelige og omfat- 
tende opplysninger gjennom offentlige dokumen- 
ter, tidsskrifter, aviser, radio og fjernsyn. Med en 
relativt beskjeden innsats kan det fra åpne kilder 
hentes ut oversikter over landets kraftforsyning. 
Det er derfor nødvendig først å fastsette hva som 
skal beskyttes. 
AIie beredskapssaker - som f.eks. kraftselskape- 
nes beredskapsplaner - skal beskyttes, både ut fra 
kraftforsyningens egen interesse og av hensyn til 
kompromitteringsfaren for opplysninger som har 
tilknytning til totalforsvarets hovedplanverk. Opp- 
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Sikkerhetstjeneste 
innen kraftforsyningen 
Begrepet «sikkerhetstjeneste» bærer et umiskjennelig militært preg. 
Det er også naturlig, da det som regel er Forsvaret- og til en viss grad 
også politiet - som forbindes med sikkerhetsmessige spørsmål. 
Sikkerhetstjenesten inngår som ett av mange tiltak et land benytter 
seg av for å beskytte seg overfor fremmede makter som kan true 
dets sikkerhet. 

Sikkerhetstjeneste angår ikke bare det militære 
forsvar. Et moderne samfunn er bygget opp og 
sammensatt av et mangfold virksomheter og aktivi- 
teter, som alle må vise ansvar for å redusere de 
muligheter uvedkommende har til å skaffe seg den 
informasjon som er nødvendig for å ødelegge eller 
forstyrre virksomheten. Dette gjelder også kraftfor- 
syningen. Elektrisiteten spiller en dominerende 
rolle i energiforsyningen her i landet, og det ville få 
meget alvorlige konsekvenser om elforsyningen 
skulle falle ut for kortere eller lengre tid. 
Sikkerhetstjeneste innen kraftforsyningen må i 
videste forstand ha som mål å bidra til å forebygge 
driftsforstyrrelser forårsaket av representanter fra 
«en fremmed makt», terrororganisasjoner eller 
andre personer som av ulike årsaker og motiver 
ønsker å sette kraftforsyningsenheter ut av drift. 

Trusselen 
Den sikkerhetsmessige trussel mot kraftforsy- 
ningen kan deles inn i tre hovedområder: 
- etterretning eller spionasje 
- sabotasje 
- terrorisme 

( Sabotasje 
Sabotasje, hærverk eller tyveri er en annen sikker- 
hetsmessig trussel, som ikke nødvendigvis har 
politisk bakgrunn. Overføringsanlegg og driftssent- 
raler kan utgjøre aktuelle mål for kriminelle elemen- 
ter og sabotører både i fred og krig. Fra tid til annen 
forekommer det uhell og hendelser innen kraftfor- 
syningen som synes å være et resultat av kriminelle 
handlinger. Vi har hittil her i landet heldigvis bare 
hatt et fåtall slike hendelser, og vi kan heller ikke 
vise til alvorlige skader som er foranlediget på 
denne måten. De hendelser som har forekommet 
har vært av relativt uskyldig natur, som mindre 
innbrudd, skudd mot isolatorkjeder og master m. v. 
De fleste av dem kan vel betegnes «rampestreker». 
Under dette punkt er det verd å merke seg at det 

har forekommet en rekke forskjelligartede krimi- 
nelle handlinger ved kraftforsyningsanlegg i Sve- 
rige de senere år. Vi har også registrert tilfeller av 
det her i landet, men foreløpig bare i et lite antall. 
Vi har naturligvis ingen garanti mot at også Norge 
vil få mer av dette. 

lysninger som gir generell oversikt over landets 
kraftforsyning er i utgangspunktet beskyttelsesver- 
dig. Som nevnt ovenfor kan imidlertid ofte slik 
informasjon hentes i åpne kilder. Det er derfor med 
vår samfunnsform vanskelig å sette opp klare og 
entydige sikkerhetsmessige regler på dette områ- 
det, bortsett fra å si at man alltid skal være tilbake- 
holden med å gi slike opplysninger. 
Detaljopplysninger om de enkelte anlegg - det 
være seg kraftstasjoner, koplingsanlegg, daman- 
legg eller overføringsanlegg - må beskyttes for å 
vanskeliggjøre sabotasjeaksjoner i beredskaps- og 
krisesituasjoner, eller eventuelle aksjoner i fredstid 
gjennomført av grupper eller enkeltpersoner som 
av ulike motiver kunne tenkes å ville forvolde drifts- 
forstyrrelser. 

Brosjyren 
som presenterer 
«Krafft orsyningens beredskapsorganisasjon» 
er nylig utkommet i en oppdatert og moderni- 
sert utgave. Oen er laget i et samarbeid mel- 
lom Beredskapsavdelingen og Informasjons- 
kontoret. 

Unngå detaljer 
Som en måte å oppnå beskyttelse på bør det f.eks. 
legges vekt på at de informasjonsbrosjyrer som 
utarbeides av de forskjellige kraftselskaper ikke gir 
en for detaljrik beskrivelse av anleggenes oppbyg- 
ning, konstruksjonsmetoder og kapasiteter, selv 
om det i opplysningene med overlegg kan være 
lagt inn feil og desinformasjon. I tillegg til den i 
etterretningsmessig sammenheng uheldige detalj- 
rikdom vi finner i mange fargerike brosjyrer, kan de 
også virke som den rene inspirasjon for enkelte til 
å forsøke seg på kriminelle handlinger mot kraftfor- 
syningen. 
Mange brosjyrer og beskrivelser inneholder i det 
hele tatt opplysninger som i detaljrikdom går langt 
ut over det en vanlig turist eller besøkende har 
behov for å vite. Til spesielt inviterte, fagfolk, m.v. 
som kraftselskapet kjenner bakgrunnen til, er det 
anledning til å gi mer dyptgående opplysninger. 
De sikkerhetsmessige forholdsregler som gjelder 
for brosjyremateriell, gjelder også ved utforming av 
de informasjonsplakater som settes opp ved 
damanlegg og andre kraftforsyningsanlegg. Plaka- 
tene bør ikke inneholde flere opplysninger enn det 
som er av generell interesse for gjennomsnittsturi- 
sten. 

Fotoforbud 
En vanlig måte å innhente opplysninger på er ved 
fotografering. Det skal ved oppslag sørges for å gi 
opplysninger om eventuelle fotograferingstorbud. 
Når det gjelder uttalelse til pressen og andre media, 
bør det utvises stor forsiktighet med å utlevere 
opplysninger som kan ha betydning for beredskap 
og forsvar. Uttalelser til media skal bare gis av 
selskapets ledelse eller de som er spesielt bemyn- 
diget etter interne retningslinjer. 
Beskyttelse mot sabotasje og terrorisme kan til en 
viss grad møtes med sikringstiltak som vakthold, 
inngjerdinger, solide porter og dører til viktige deler 
av anlegg, godt låseutstyr og eventuelt alarm- og 
overvåkingssystemer. 
I dagens situasjon forsterkes problemene fordi 
bemanningen ved mange anlegg reduseres i takt 
med automatiseringen, og fordi ekstra bevokt- 
ningsstyrker som f.eks. militære avdelinger i beste 
fall vil være tilgjengelige etter at beredskap er iverk- 
satt. 

Høy beredskap 
Dagens samfunn er svært sårbart overfor strøm- 
brudd. Så og si all virksomhet har på en eller annen 
måte gjort seg avhengig av elektrisk kraft, og en 
omfattende svikt i den offentlige kraftforsyning kan 
få de alvorligste konsekvenser. Kraftforsyningen 
her i landet er godt forberedt og har en høy bered- 
skap når det gjelder å mestre vanskelige situa- 
sjoner som har sin årsak i tekniske forhold, vær og 
klima. Den samme beredskap og reparasjonsevne 
vil nok kunne anvendes for å utbedre slike skader 
som er nevnt ovenfor, men disse vil kunne bli mer 
omfattende og av annen karakter. De enkelte sel- 
skaper bør vurdere om det er mulig å gjennomføre 
flere forebyggende tiltak, f.eks. ved å effektivisere 
vakt- og varslingsopplegget. 
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I en rapport fra i høst gjen- 
nomgår dr. philos Georg 
Thommesen ved Statens 
institutt for strålehygiene 
en del forskningsresultater 
og studier vedrørende 
temaet «kraftlinjer og 
kreft», SIS har også satt 
sammen 13 spørsmål og 
svar som gir en god over- 
sikt over temaet. Vi gjengir 
dem her, med rapportens 
sammendrag som innled- 
ning. 

Av dr. philos GeorgThommesen, SIS 

Elektriske installasjoner omgir seg med et 
elektrisk og et magnetisk vekselfelt. I van- 
lig tilgjengelig avstand fra en høyspent- 
ledning vil den elektriske feltstyrken 
kunne gå opp mot ca. 10 kV /m, mens den 
magnetiske flukstettheten kan gå opp 
mot ca. 10 µT. 
Mulig ubehag i forbindelse med nabo- 
skap til en høyspentledning knytter seg 
særlig til induserte strømmer og sjansen 
for gnistutladninger, og derfor til elek- 
triske felt over ca. 2-3 kV /m. Det elektriske 
feltet er bl.a. avhengig av spenningen på 
ledningen og avstanden til den, men kan 
lett skjermes av vegetasjon og husveg- 
ger. Sterke elektriske felt kan i noen grad 
sanses bl.a. som hårvibrasjoner. Implan- 
terte hjertestimulatorer kan påvirkes. 
Utover dette har det ikke vært fastslått 
noen medisinske eller biologiske virk- 
ninger av felt i den aktuelle størrelsesor- 
den. 
Det er fortsatt usikkert om elektriske og/ 
eller magnetiske felt fra kraftledninger og 
andre elektriske installasjoner også kan 
ha andre virkninger. Bl.a. er det mistanke 
om en svak overhyppighet av visse former 
for kreft. Det har også vært rapportert 
diverse ubehag og opphopninger av syk- 
domstilstander eller abort. Mistanker om 
helseskade knytter seg til langvarig eks- 
ponering, og derfor mest til den kompo- 
nenten av feltet som ikke svekkes vesent- 
lig av vegetasjon og husvegger, nemlig 
det magnetiske feltet. Mistanke om nega- 
tive helseeffekter har vært fremmet hvor 
f.eks. magnetfeltet fra en høyspentled- 
ning overstiger det man vanligvis finner i 
boliger med elektrisitet installert, ca. 0.2 
µ, T. Et 50 Hz magnetfelt på ca. 0.2 µ., T kan 
tilsvare en avstand til høyspentledningen 
på opp til 150 m avhengig av belastningen 
på ledningen. Magnetfeltet er så svakt at 
det i dag ikke gis noen fysisk eller fysiolo- 
gisk forklaring på de påståtte fenomene- 
ne. 
Det kan altså i dag hverken påvises sik- 
kert eller utelukkes at svake elektriske 
eller magnetiske felt kan ha helsemessige 
eller andre biologiske konsekvenser. Det 
finnes derfor heller ikke tilstrekkelig 

grunnlag for å angi noen konkret skaderi- 
siko. 
- Hva er elektriske Oij magnetiske felt? 
Disse feltene oppstar henholdsvis på 
grunn av spenningen på en kraftledning 
og strømmen gjennom den. Slike felt opp- 
står ikke bare rundt kraftledninger, men 
overalt hvor elektrisk energi benyttes. Kil- 
dene til slike kraftfelt omfatter vanligelek- 
trisk apparatur av ethvert slag, slik som 
hårtørkere, barbermaskiner, miksmaste- 
re, motordriller, varmekabler, brødristere, 
elektriske skrivemaskiner, vannsenger og 
varmetepper. 
- Finnes det forskrifter for feltene fra 
kraftledninger i Norge? 
Nei. De norske reguleringene som finnes 
i «Forskrifter for elektriske anlegg» er 
utformet med henblikk på teknisk sikker- 
het, slik som fare for overslag (gnister), 
brannskade eller elektriske støt. 
- Hva er alternativene til kraftledninger 
i luftspenn? 
Jordkabler, som er mer enn 10 ganger så 
kostbare som luftledninger, eller egne 
lokale strømaggregater, som produserer 
elektrisk energi vesentlig dyrere enn de 
store sentraliserte kraftverkene. 
- Hva vet vi egentlig om sammen- 
hengen, hvis det er noen, mellom de 
elektriske og magnetiske feltene fra 
kraftledninger og virkninger på hel- 
sen? 
Vi vet en hel del om sterkere elektriske og 
magnetiske felt og virkninger av induserte 
strømmer i kroppen, men ennå alt for lite 
om det er noen virkninger, og i tilfelle hva 
slags, av de svake feltene fra kraftled- 
ninger. Det er gjort noen epidemiologiske 

undersøkelser, men de gir ikke entydige 
svar. Det er funnet noen biologiske effek- 
ter i laboratorieforsøk, men noen direkte 
sammenheng med eventuelle helseeffek- 
ter av slike felt som publikum kan bli utsatt 
for, er ikke fastslått. 
- Kan elektriske o magnetiske felt fra 
kraftledninger forarsake kreft? 
Det finnes i dag i alt 9 epidemiologiske 
studier som belyser dette spørsmålet. 4 
gjelder kreft hos voksne og 5 gjelder kreft 
hos barn. Voksen-studiene viser sammen- 
lagt ingen sammenheng mellom krefttilfel- 
ler og de svake feltene fra kraftledninger i 
nabolaget. Barne-studiene viser i tre tilfel- 
ler en statistisk sammenheng mellom et 
økt antall av krefttilfeller og naboskap til 
kraftledninger. 
- Beviser disse barne-kreft-studiene at 
elektriske og magnetiske felt kan forår- 
sake kreft hos barn? 
Nei. Studiene viser en statistisk sammen- 
heng mellom naboskap til kraftledninger 
og økt hyppighet av en av de to vanligste 
krefttypene hos barn, henholdsvis leu- 
kemi (blodkreft) og hjernekreft, men kan 
ikke angi noen årsakssammenheng. 
Ingen har heller kunnet vise hvilken biolo- 
gisk prosess eller mekanisme som vil 
kunne påvirkes av disse elektriske og 
magnetiske feltene slik at kreft kan utvik- 
les. Svært meget forskning gjenstår for å 
kunne besvare dette spørsmålet, som i 
tilfelle antagelig henger sammen med 
langvarig eksponering og at disse syk- 
dommene har lang utviklingstid. 
- Men hvis denne sammenhengen blir 
bekreftet i nye studier, hva så? 
Foreløpig er det ikke grunnlag for å angi 

noen form for skaderisiko. Man har likevel 
forsøkt å beregne hva det vil bety dersom 
de tallene som den siste amerikanske stu- 
dien viser, skulle ha generell gyldighet for 
alle former for kreft hos barn og dersom 
vel 10% av barna bor nær en kraftledning. 
I så fall antar man at ca. 10-15% av alle 
krefttilfeller hos barn kan skyldes feltene 
fra kraftledninger. Dersom bare leukemi 
blir påvirket av feltene, vil tallet være 
vesentlig lavere. 
- Omfatter studiene alle typer kreft hos 
barn? 
Ja. De fleste studiene dekker alle tilfeller 
av kreft hos barn i alderen 0-14 år, men på 
svært begrensede geografiske områder. 
Siden de hyppigste kreftformene hos 
barn er leukemi og hjernekreft, er det sær- 
lig for disse kreftformene man kan vente 
å finne de sikreste tallene. 
- Kan man få målt de elektriske og 
magnetiske feltene i et bolighus? 
Ja. Elektrisitetsforsyningens forsknings- 
institutt i Trondheim og noen få kraftverk 
samt enkelte andre kan måle disse felte- 
ne. Statens institutt for strålehygiene kan 
også måle feltene, men har ikke kapasitet 
til å foreta rutinemålinger. Vi mener også 
at ansvaret for slike målinger først og 
fremst ligger hos kraftprodusenten. 
- Bør jeg få målt feltene hjemme, og 
finnes det noen grenseverdi for slike 
felt? 
Dette må hver enkelt avgjøre selv, men 
det har i alminnelighet ingen hensikt å 
utføre slike målinger. Det er ingen viten- 
skapelig enighet om hvilke nivåer som 
kan garanteres å være helt sikre mot uhel- 
dige virkninger, og derfor heller ikke 
grunnlag for offisielle retninglinjer. 
Målinger vil derfor som regel ikke ha noen 
praktisk betydning. 
- Det er en kraftledning og/eller en 
transformator like ved huset. Burde jeg 
flytte? Bør jeg la være å kjøpe et hus 
eller en byggetomt like ved en kraftled- 
ning? 
Det finnes ingen vitenskapelig basert 
anbefaling eller offentlig retningslinje som 
kan hjelpe til å besvare dette spørsmålet. 
Hvis det er noen risiko i det hele tatt er 
den i alle tilfelle lav. Statens institutt for 
strålehygiene vil ikke anbefale noen spe- 
sielle tiltak i en slik anledning før det fore- 
ligger langt flere og sikrere vitenskapelige 
resultater. 
- Vi bor ved en kraftledning. Bør vi få 
barna undersøkt av lege? 
Det er ingen grunn til dette utover vanlige 
rutinemessige helseundersøkelser. 
- Blir det forsket videre på dette? 
Ja. Det forskes stadig direkte på dette 
problemet og på biologiske virkninger av 
elektriske og magnetiske felt, som kan 
tenkes å ha betydning for dette proble- 
met. Hvert år blir det publisert mer enn 
100 vitenskapelige arbeider i internasjo- 
nalt anerkjente tidsskrifter med tilknytning 
til dette. 
SIS har blant annet som oppgave å holde 
seg løpende orientert om utviklingen, utgi 
rapporter og bidra til å sette i gang forsk- 
ning på dette feltet i Norge. SIS har også 
kontakt med utenlandske forskningsmil- 
jøer på området. 

SVART[X]WOW 
Når en mann åpner 

døren for sin kone, har han 
enten ny bil eller ny kone. 
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 Batterier 

bruker vi mye av i NVE - i mange former og størrelser, til mange ulike : 
formål; foto, kalkulatorer, bærbart utstyr av forskjellig art, radio/kassett- 
apparater, og ganske mye annet. 
Dette er jo en forbruksvare som kan skape en del problemer når vi kaster 
dem etter bruk, spesielt de kvikksølvholdige. Og miljøvern driver vi nå 
engang både i stort og smått. 
Derfor denne påminnelse om at Posten i 1.etg. i M29 har en henteavtale 
med Renholdsverket, og samler opp alle brukte batterier av alle slag som 
blir levert inn. Slett ingen ny ordning, dette, og ifølge Inger Johanne på 
Posten er det mange som er flinke til å benytte den. Skal vi bli enda bedre, 
mens vi venter på mer miljøvennlige batterier? 

frog 

ELEKTROMEDISINSK 
0 

UTSTYR MA BRUKES 
RIKTIG 

GASSRØR 
Spørsmålet om gassrørledninger over land er fortsatt høyst 
aktuelt her i landet, og Arne Olsen, EK og Stein L. Meyer, ES har 
vært på studietur om gassrørledninger i Østerrike. Vi vil i et senere 
nummer bringe en artikkel fra deltakerne om en del av de faglige 
spørsmål slike overføringsanlegg reis 

STEM - det særlige tilsyn med elektro- 
medisinsk utstyr - er din garanti for 
sikkerhet når du oppsøker lege. Tilsy- 
net er - på samme måte som NEMKO 
og det stedlige tilsyn - underlagt Elsik- 
kerhetsavdelingen i NVE. De 16 
STEM-ansatte på Stabekk ved Oslo 
sjekket i fjor 8 907 apparater på syke- 
hus og i helseinstitusjoner, og feil ble 
funnet ved 1 167 av disse. Antall kont- 
roller er gått noe ned siden STEM ble 
opprettet i 1980. Deres hovedoppgave 
er nå å sørge for at sykehusenes egne 
feildetektiver gjør jobben sin godt nok. 
- På midten av 70-tallet ble det kjøpt 
inn store mengder elektromedisinsk 
utstyr til helsevesenet. Dette utstyret 
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Arsberetning 
Elektrisitetstilsynets omfattende årsberetning 
for 1988 er den 54. i rekken. Den er trykt i et 
opplag på 36.000 eksemplarer. Elsikkerhets- 
avdelingens Bjørnar Brattbakk og Oddmund 
Foss har som vanlig stått for redaksjon og 
opplegg. Henvendelser rettes til Elsikkerhets- 
avdelingens telefon (02) 467333 i Fridtjof Nan- 
sens vei 17. 

Vassdragsdirektoratet har tildelt disse 
stipend for 1989: 

* 
Ingunn Raastad til hovedoppgave ved 
Norges Idrettshøgskole om «Friluftsutø- 
vernes holdning til og reaksjon på inn- 
grep som følge av kraftutbygging». 

* 
Jarl Øvstedal til å dekke utgifter til felt- 
arbeid i forbindelse med hovedoppga- 
ven i kvartærgeologi ved Universitetet i 
Bergen, samt deltagelse på kongress i 
Ungarn. 

* 
Terje Tvedt til Dr.grads avhandling om 
vannbruksplanlegging for Nilen. 

* 
Jarle Håvardstun til hovedoppgave i 
biologi ved Universitetet i Bergen om 
«Livshistorie og produksjon for arter av 
fjærmyggene Chironomus og Microp- 
sectra i et terskelbasseng» ved Ekse. 

* 
Roar Midtbø Jensen til hovedoppgave 
om «Vannbruksplanlegging i forhold til 
Plan- og Bygningsloven» ved Norges 
Landbrukshøgskole, jordskiftelinjen, 
eiendomsutforming. 

Kristin Langedalen til hovedoppgave i 
naturgeografi; «Generelt om vann- 
bruksplanlegging og bruken av Leira 
vassdraget» ved Universitetet i Oslo. 

* 
Inger Svensgård Moe til hovedopp- 
gave om «Hvilke konsekvenser vil even- 
tuelle rikspolitiske retningslinjer få for 
arealplanlegging og arealbruk langs et 
varig verna vassdrag» ved Norges Land- 
brukshøgskole, lnsitutt for jordskifte og 
regional planlegging. 

* 
Lars Olav Grøvik til hovedoppgave i 
geologi ved Universitetet i Bergen. 
Temaet for oppgaven er å kartlegge og 
utarbeide en sedimentologisk historie 
for utvalgte deler av Sel kommune i 
Gudbrandsdalen, og finne deler som er 
egnet til grunnvannsuttak med tanke på 
vannforsyning til Otta og Mysuseter. 

VAF 

begynner nå å komme i en alder hvor 
sannsynligheten for feil øker. Dess- 
uten har det ikke vært en normal og 
ønsket utskiftning av utstyr i den 
senere tid, sier fagsjef Hans Lie i 
STEM, og fortsetter: 
To av fem brukere av utstyr/pasienter 
som kommer til skade på norske syke- 
hus, får brannskader. De hyppigste 
årsakene er feil ved eller feil bruk av 
varmemadrasser, hjertestarter (defi- 
brillator) eller kirurgisk diatermi (en 
elektronisk «kniv» som virker som en 
slags skjærebrenner og gir et renere 
snitt og mindre blødninger) . 
Tre av fjorårets rapporte dødsfall er 
skjedd i forbindelse med bruk av respi- 
rator (pustemaskin). Her er det ikke 
funnet tekniske feil ved utstyret. Døds- 
årsaken antas å være feil innstilling 
eller feil bruk av apparatet, mener 
STEM. 
Et fjerde dødsfall har sammenheng 
med feilaktig bruk av varmepute. 
De siste årene har STEM arbeidet mye 
med problemet med transport av barn 
i kuvøse. Snur vi Norge på hodet, med 
Oslo som sentrum, havner Finnmark i 
Roma, og det sier seg selv at slike 
transportavstander er ekstreme. 
- Noe av det mest gledelige som er 
skjedd på vårt område de senere 
årene er etableringen av et eget tre- 
ningssenter for elektromedisinsk 
utstyr på Rikshospitalet. Her kan hel- 
sepersonell få den nødvendige opp- 
læring i feilretting og bruk. Det fatale 
er at nesten nøyaktig likt utstyr ofte 
kan ha helt forskjellige måter å betje- 
nes på, sier STEM-sjef Hans Lie. 

Torgny Alstad, ENI 

Oo l, NYE MEDARBEIDERE 

Magne Geir Verlo (27) avd.ing. ved VRV. 
Kommer fra utdanning. 

* 
Liv Sanne Dalseg (37) bedriftslege. 

Har vært hjemmeværende. 

* 
Desmond Mc Neill (41) sjefing./ulandsrådg. 

ved VU. Kommer fra konsulentfirma. 

* 
Rein Sørnes Hansen (44) ing. ved VH. 

Kommer fra Norges Geotekniske Institutt. 

* 
Jens Laugesen (29) avd.ing. ved VF. 

Kommer fra Norges Geotekniske Institutt. 

* 
Synnøve Åsen (23) f .ktr.fullm. ved EAA. 

Kommer fra Arbeidsdirektoratet. 
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GOD INNSATS I 
HOLMENKOLLSTAFETTEN 
NVE/Statkraft BIL stilte også i år med lag 
både i dame- og herreklassen i «Vårens 
Vakreste Eventyr», Holmenkollstafetten. 
Fjorårets gode resultater har gitt inspira- 
sjon til fin treningsinnsats i vinter- og vår- 
månedene. Det var derfor godt forberedte 
løpere som stilte til start 7. mai. Så selv 
med noen kjedelige forfall i siste øyeblikk 
gjorde begge lagene også i år en solid 
innsats. 
Herrelaget ble nr 34 av 641 på tiden 56,04, 
som var noen sekunder dårligere enn i 
fjor, men vi gikk 4 plasser fram på resultat- 
lista. 

Damelagets innsats var noe svakere enn 
i fjor; 58. plass mot en 36. plass i fjor. 
Tiden 74,01 var også en del svakere. Men 
med 359 lag på startstreken lar jo en 58. 
plass seg absolutt høre. 
Og etterpå var det tradisjonen tro bankett 
i Frognerparken, med pølser og cham- 
pagne og det vanlige skrytet av hvor flinke 
vi hadde vært og at til neste år skulle vi bli 
enda bedre. 

Hallvard Stensby 

OU - spilt energi eller kilde 
til vekst? 

e, 
undsvalen, An 
i Svenkerud, 
edersen, lov, 

HERRELAGET, første rekke fra venstre: Jan Muribø, Arne Uum, Bård Bjøntegaard, Jan 
Slapgård, Morten Kristiansen, Roger Pedersen, Gunnar Atterås. 
Bakerste rekke fra venstre: Leif Delp, Stein L. Meyer, Terje Erfjord, Lars Ødegård, Kjell 
Erik Stensby, Torgeir Johnson, Geir Gautun, Hallvard Stensby. 

OUs mest aktive periode er over. 
Det var neppe mange som ikke på en 
eller annen måte engasjerte seg i pro- 
sessen. Med ønsker, åpen positiv kri- 
tikk, noe uvilje og meget godvilje. 
Dette i seg selv er en styrke å ta med 
på veien videre. 
Men er spørsmålet brennende, er 
mangelen på svar lammende... Ble 
problemer og stengsler bragt til felles 
forståelse med vilje til forandringer? 
Tausheten taler for seg selv. Det er 
viktige sider i arbeidslivet, også i NVE, 
som enda ikke er belyst slik som 
utviklingen i samfunnet krever det. 
De trygge opptrukne linjene, gamle 
og nye, er behageligst. Da kreves ikke 
noe det er uvant å mestre! 
Og allikvel. Vi er alle ansvarlige, og 
tiden arbeider med oss. Nye hold- 
ninger tvinger seg frem. Nå er det 
viktiere enn noen gang å holde fast 
ved apen kommunikasjon og fremme 
vekst i kulturen. OU har med stort 
besvær sådd spiren! ILL 

VI HAR SETT 
i private og statlige virksomheter 
at forskere og konsulenter 
mer og mer 
retter søkelyset 
mot det psykososiale arbeidsmiljø 

DET GÅR PÅ RESPEKT 
for menneskers evner og vilje 
og klaff en slår begge veier 
stenger 
fra møte til møte 

JEG MENER Å HA SETT 
siden OUs spede, vanskelige begynnelse 
- at noe må gjøres 

SLIPP MENNESKENE LØS 
det er tid 
for fag, økonomi; 
utvikling 

Inger-Use Langfeldt 
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DET SKJER 

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

Så aldeles bort i natta for sent, dette, naturlig- 
vis, men sånn kan det gå når noe skjer straks 
etter siste frist for ett nummer - og det er en 
god stund til neste. 
Men behørig påpasselig har han vært igjen, 
VHs gode fotograf Henrik Svedahl, og sendt 
oss dette bildet av to sentrale VH-ere som i 
våres gikk hen og dobbeltjubilerte med 60 år 
hver for seg. 
Vi gratulerer d'herrer - Øystein Aars til venstre 
og Kjell Hegge til høyre. 

frog 
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