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, Hydrologisk avdelings direktør Ame Tollan var i sommer på FN-oppdra 
i Burma, og lar oss få del i noen av sine inntrykk fra både land og vann 
i sin artikkel. På bildet befinner Tollan seg foran Shwedagong-pagoden 
i Rangoon, som ble påbegynt for. 2500 år siden, og som skal inneholde 
12 hårstrå fra Buddhas hode. SIDE 3. 

På sykkel til jobben? 
Ikke bare i Bils regi NVE-ere er aktive, nei, 
noen kan gjerne tenke seg å sykle til og fra 
jobben også. Syklist Pål Meland, EEØ, har 
imidlertid en del synspunkter på M29s mang- 
lende innretting i så måte. SIDE 10. 

NYTT TELEFONNUMMER 

Som energinasjon står 
Norge i en særstilling i 
Europa, og det er mange 
og interessante perspekti- 
ver som melder seg i dis- 
kusjonen om tilpassingen 
til EFs indre marked (1992) 
- ikke minst når det gjelder 
elforsyningen. 

Det nye nummeret gjelder sentralbordet ved hovedkontoret og i løpet 
av november også følgende avdelinger i Oslo som ikke har adresse i M29: 
Forbygningsavd. (S IO), Beredskapsavd. (K64), Elsikkerhetsavd. (FN 17). 

NVEs nye sentralbord har direkte innvalg. 

(02) 95 95 95 

NYE TELEFAXNUMMER 
Samtidig med det nye sentralbordet blir det også nye nummer til de 

to telefaxene i NVEs hovedkontor i M29 (det første i hovedsak 
til fagdirektoratene E/V, det andre til adm.avd. A): 
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Karsten Johan Warloe, EK, peker i sin artikkel 
både på skjær i sjøen og spennende mulig- 
heter ved vårt framtidige kraftforhold til det 
store europeiske fellesmarkedet som er under 
etablering. Finn Skagen, EK, orienterer om 
det interdepartementale gruppearbeid som er 
i gang når det gjelder off. innkjøpsmarkeder. 

SIDE 4-5. 

(02) 95 90 00/01 

NORSK 
EL-FORSYNING OG EFs 

INDRE MARKED 

Bedrifts• 
idrettslaget 25 år 
Etatens idrettsaktive har hatt aktivitetsuke 
og behørig feiret Bedriftsidrettslagets 25 års 
jubileum. Torgeir Johnson forteller om UKA 
på SIDE 11. 

ostedalen 
var åsted for høstens velferdstur. 
Glimt fra en begivenhetsrik og mor- 
som tur på SIDE 7. 

10. NOV. 
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ORDENI 
KONTORFORHOLDENE 

GENERALDIREKTØREN 

Både NVE og Statkraft står foran 
forandringer. Framtidige oppgaver, 
organisasjon og bemanning for oss 
begge er som kjent under utred- 
ning i to forskjellige interdeparte- 
mentale arbeidsgrupper. 
Et viktig mål for utrederne er kort 
sagt å finne fram til mest mulig ra- 
sjonelle arbeidsordninger for både 
Statkraft og oss. 
NVE-gruppen skal avgi sin utred- 
ning innen 15. desember, mens 
S-gruppen skal ha sine tilrådninger 
klare i løpet av april neste år. 
Både innen NVE og Statkraft ser 
alle selvsagt med spenning fram til 
disse datoene. 
På et punkt bør de to arbeidsgrup- 
pene samordne sine tilrådninger. 
Det gjelder noe så enkelt, men like- 
vel så avgjørende viktig for effekti- 
viteten som kontorforholdene for 
NVE og Statkraft i Oslo. 
Siden oppdelingen pr. 1. januar 
1986 av det gamle Norges vass- 
drags- og elektrisitetsvesen i det 
nye Norges vassdrags- og energi- 
verk og Statkraft, har vi begge hatt 
hovedtyngden av våre ansatte i 
Oslo plassert i NVEs administra- 
sjonsbygg i Middelthuns gate 29. 

Dessverre er ikke NVE-bygget stort 
nok til å romme alle medarbeidere i 
Oslo for oss begge. Det ville ha 
vært ideelt. Da kunne vi fortsatt be- 
vare det brede faglige miljø fra det 
gamle NVE, også etter at den opp- 
deling Stortinget bestemte var 
gjennomført. Våre venner i Stat- 
kraft forsøkte da også å få til dette 
ved å planlegge et nytt bygg i 
umiddelbar tilslutning til M29. 
Dessverre vendte diverse offentlige 
instanser tommelen ned. 
Situasjonen i dag er at både NVE 
og Statkraft har "satellitter" spredd 

rundt i byen, NVE på fire steder 
utenfor M29 og Statkraft på tre ste- 
der. Dette påfører begge ekstra ut- 
gifter til husleie, for vår del penger 
som er sårt tiltrengt for å løse 
NVEs oppgaver. 
Vi må be om at de to arbeidsgrup- 
pene avgir klare konklusjoner her: 
Statkraft må få grønt lys for å byg- 
ge eller kjøpe et egnet bygg, som 
kan romme hele den framtidige 
sentrale organisasjonen og ha en 
rimelig reservekapasitet. Markedet 
burde være gunstig nå. 
NVE må få disponere hele M29. 
Denne bygningen er imidlertid stør- 
re enn vi selv har behov for så 
langt vi kan se framover, selv når 
ET, ET1, ET2, EB og VF er tilbake i 
hovedbølet. Vi vil da først kunne 
plassere våre egne på en mest mu- 
lig rasjonell måte. Det som blir til 
overs vil vi så leie ut, enten til 
andre offentlige organer, eller til pri- 
vate. 

Uten disse jordnære, men grunn- 
leggende effektiviseringstiltak vil de 
øvrige forslag som vi venter at ar- 
beidsgruppene fremmer, ikke få 
den tilsiktede virkning. 

Et høyst personlig hjertesukk fra redaktøren 
denne gang: 
-Ikke nå, men kanskje siden, synes mottoet å 
være også når det gjelder nettopp såkalte 
"topp-prioriterte" saker. 
Miljø er tidens store motebegrep - både på 
godt og ondt. Vi behøver jo ikke i denne sam- 
menheng trekke fram at mange synes å ville 
fiske i rørt vann - til tider kan man få inntrykk 
av den rene religiøse vekkelse her, med tilhø- 
rende yppersteprester og andre fanatikere 
(tør vi lansere det brukne gresstrå som sym- 
bol?). 
Det er utvilsomt viktig at vi alle bidrar til å 
bringe samfunnets (e.g. vår egen) eksistens 
mer i samsvar med naturens forutsetninger og 
bæreevne. Det er likevel ikke dermed sagt at 
vi behøver å være hysteriske hver gang et tre 
felles eller noe bygges ut - fra tidenes morgen 
har det vært en gavnlig menneskelig aktivitet 
å benytte naturens ressurser til egen fordel - 
men i våre dager kanskje i overmål og med 
en viss dose uvett. 
Selv om vi nordmenn så visst har våre svin på 
miljøskogen, er det kanskje en slags mager 
trøst at vi bl.a. takket være vår forurensnings- 
frie vannkraft ikke er blant de verste foruren- 
sere. Men vi har likevel vårt å bale med. Og vi 
har vår såkalte "Verdens miljøminister" med 
viktige internasjonale kommisjoner, og høs- 
tens trusler (løfter?) om miljøavgifter på dette 
og hint. Ikke skal vi være ufine da, og minne 
om at myndighetene hele tiden har sittet med 
denne avgiftsnøkkelen til å dreie forbruket 
over fra fossile brensler til vannkraft, for i den- 
ne sammenheng må det jo være en selvmot- 
sigelse og meningsløshet at elektrisk strøm til 
vanlig forbruk skal koste mer enn bruk av 
fyringsolje? Er det så overraskende at folk 
bruker det som er billigst, så lenge det er tillatt 
og prisene er et resultat av bl.a. myndighete- 
nes politikk? 
Nå har vi fått et nytt eksempel på slik strutse- 
politikk, ikke nasjonalt, men hovedstadslokalt 
denne gang. Pålegg om bruk av katalysator 
på alle nye biler er et miljøtiltak som er til å få 
forstand av, og som de fleste av oss nok er 
villige til å betale prisen for (selv om avgiftspo- 
litikken kan diskuteres). Men når det rimeligvis 
tar noen tid før det er så mange katalysatorbi- 
ler i trafikken at rensetiltaket har merkbar ef- 
fekt på luftkvaliteten, er det uhyre viktig at alle 
andre muligheter utnyttes i mellomtiden. Etter 
de heftige debatter om små elektroniske brik- 
ker tør hele nasjonen være vel kjent med at 
det bygges en undergrunns bilgjennomfartså- 
re som skal redde hovedstaden fra det full- 
stendige trafikk-kaos. Denne tunnelen vil til 
enhver tid ha et stort antall biler "under tak". 
Og da er vi så dum at vi synes det måtte være 
nærliggende og signalriktig (og miljøvennlig 
for den problematiske Oslo-luften!) å rense 
ALLE disse bilene på en gang! En så unik an- 
ledning til å få mange fluer i en smekk opple- 
ver en nødstedt fanden bare svært sjelden. 
Men da skal vi se, da. Da heter det nemlig: 
"Men etterhvert kan det bli aktuelt med ren- 
seanordninger som også fjerner uønskede 
gasser fra tunnelluften". (I første omgang har 
man bare tenkt å rense utslippet for partikler.) 
Da er det vi får en stygg mistanke om at "et- 
terhvert", det er når ALLE bilene omsider har 
fått katalysator og behovet er mindre enn no- 
ensinne for rensing engros. 
Hvorfor er det så sjelden noen sammenheng 
mellom liv og lære? ro, 
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Tekst og foto:Arne Tollan, VH 

Mitt første blikk av Burma da fly- 
et senket seg gjennom regnsky- 
ene var utrolig - bakken så ut til 
å være dekket av grå snø. Ved 
neste blikk så jeg at det var ris- 
markene i kystlandet som var 
oversvømmet så langt øyet rakk. 
Og flom og oversvømmelser var 
også årsaken til mitt besøk der, 
som medlem av en evaluerings- 
gruppe for et prosjekt med mål å 
gi nedre Burma en mer moderne 
flomvarsling. 

Prosjektet støttes av FNs Utviklingspro- 
gram, UNDP, og Verdens Meteorologior- 
ganisasjon, WMO. Selv om Burma og ho- 
vedvassdraget Irrawaddy ikke opplever de 
samme flomkatastrofene som nabolandet 
Bangladesh, så er bedre varsling, der som 
hos oss, en viktig og ressurs-sparende 
samfunnsoppgave. 

20xGlomma 
Irrawaddy har et nedbørfelt større enn 
Norge, en middelvannføring ved utløpet til 
deltaet på ca 15000 m3/s, og flommene 
kan nå opp i 40000 m3/s når monsunreg- 
net topper seg i august. Sånn omtrent 20 
Glomma-er. Det hydrologiske stasjonsnet- 
tet er tynt, ca 80 vannføringsstasjoner dri- 
ves av Burmas meteorologiske og hydro- 
logiske institutt. Det gir en stasjonstetthet 
som er 1 /20 av vårt. Men de offentlige eta- 
tene for irrigasjon og elvetransport har 
egne, ofte dublerende, stasjoner. For å få 
inn data for varsling, sendes direkte avles- 
te vannstander over radio 3 ganger daglig. 
Etter modell-beregning gjøres varslene 
klare og telefoneres til bruker-organisasjo- 
nene. Lokale myndigheter varsles eventu- 
elt via instituttets egne lokale observatø- 
rer. Automatisk dataoverføring brukes 
ikke, heller ikke elektronisk logger-regi- 
strering. 

Lite utviklet 
Og her nærmer vi oss ett av Burmas 
største problemer, en svært lav teknisk 
standard, og en elendig nasjonaløkonomi. 
Eksemplene er mange, og både pussige 
og tragiske: tomme øl- og Cola-bokser er 
en verdifull ressurs med en viss salgsver- 
di; landet har 3 forskjellige elektriske kon- 
takt-typer, og de bare ledningene stikkes 
ofte rett i veggen. Da jeg spurte hvorfor 
det ble utført så få kontrollmålinger ved de 
hydrologiske stasjonene, ble det svart at 
det ikke alltid var så lett å få feltingeniøre- 
ne til å reise ut. Dagtraktamentet er om- 
lag 15 kroner, knapt nok til et skikkelig 
måltid. Områdene med malariasmitte øker, 
og nå med mere resistente parasittarter - 
og så videre. Burma har nå "status" som 
ett av de 10 minst utviklede land i verden. 

Militær makt 
Et annet - og beslektet - hovedproblem er 
politisk. Det pågår en mer eller mindre 
kontinuerlig væpnet kamp mellom regjer- 

ingsstyrkene og de 6- 7 ikke-burmesiske 
folkeslagene i grensetraktene. Og regjer- 
ingen, som for øyeblikket er et forretnings- 
ministerium etter alvorlig uro i Rangoon i 
september 1988, støtter seg på Forsvaret, 
og hindrer en effektiv politisk opposisjon. 
Et lite eksempel på militær innflytelse: vårt 
evalueringsteam besto foruten av en ne- 
derlandsk kollega og meg, av generaldi- 
rektøren for Burmas elvetransportinstitu- 
sjon. Han var fhv. marinekommandør. 
Hydrologi-kunnskapene var tynne. 
Også under mitt opphold i landet var det 
tilløp til uro i Rangoon. 1 drept og 1 såret 
ifølge landets eneste avis. 5 drept sa ryk- 
tene. Hard og brutal maktmisbruk skjer. En 
langvarig og nesten total isolasjon fra om- 
verdenen har selvfølgelig også gitt økono- 
misk stagnasjon. Og på toppen av dette 
har Burma en befolkningsvekst på 3% pr. 
år. 

Blide smil 
Så skulle man vel tro at Burma, eller My- 
anmar som det nå heter i et forsøk på å 
blidgjøre den ikke-burmesiske befolkning- 
en, er et bedrøvelig land å besøke. Men 
det er det ikke. Burmeserne ser ut til å 
skaffe seg den daglige ris, selv om kosten 
nok er proteinfattig. Og de har en sterk 
buddhistisk livsfilosofi som preges av nøy- 
somhet og vennlig forsiktighet, også i om- 
gangen med utlendinger. Blide smil og 
ekte omtanke og en nesten rørende 
høflighet - burmeserne svarer aldri nei - er 
også sterke inntrykk fra Burma. Om livet i 
Rangoon sentrum kanskje minner svakt 
om andre storbyers mas og støy, så er 
burmesisk landsbygd en paradisisk idyll i 
sammenlikning. Langsomme, knirkende 
oksekjerrer, vannbøfler som kjøler seg i 
dammene, og grønne, grønne åkre og 
landsbyer med bambushytter. Og en be- 
dagelig rytme i det sikkert harde familiear- 
beidet på jordene. Buddha-dyrkelse i pa- 
godene og litt overtro på de 37 snille og 
slemme åndene, er også elementer i bur- 
mesernes dagligliv. 
Tre uker, hvorav mye av tiden i luftavkjølte 
kontorer og VIP-hoteller, er selvfølgelig 
utilstrekkelig for sterke påstander og kvik- 
ke konklusjoner. Men mere enn en gang i 
Burma dukker tanker opp om livsverdi og 
levestandard. Det er ikke sikkert det ene 
er proporsjonalt med det andre. 

Limnigraf under bygging ved Irrawaddy. Vannstanden her kan variere 15-20 meter i 
årets løp. Byggematerialet i stillaset er teak. 

Tålmodig kø med oksekjerrer for å hente vann fra en nylig åpnet vannledning. 
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EFs INDRE MARKED 
Av Karsten Johan Warloe, EK 

Det indre marked skal være fullført 
innen utgangen av 1992 og skal 
gradvis bygges ut frem mot dette 
tidspunkt. 

Realitetene 
Det indre marked innebærer et område 
uten indre grenser, med fri bevegelighet 
for varer, personer, tjenesteytelser og ka- 
pital. Deltakerlandenes lovgivning og ad- 
ministrative regler skal bringes i overens- 
stemmelse med EF-direktivene. 
Av betydning for offentlig innkjøp er byg- 
ge/anleggsdirektivet som ble vedtatt i 
1971 og justert i 1989, og varedirektivet 
fra 1977. Det foregår f.t. spesielle utred- 
ninger av fordeler og ulemper ved en 
norsk tilpassing til disse EF-direktivene. 
Av spesiell betydning for energisektoren er 
EFs forslag om direktiv for offentlige 
innkjøp vedrørende vann, energi, transport 
og telekommunikasjon. 

Det indre energimarkedet 
Det indre energimarkedet er et "priori- 
tetsområde". Elforsyningen blir berørt på 
følgende områder: 
-Etablering av fri handel og konkurranse 
på kraftmarkedet. 
-Felles regler for kontrakter og innkjøp 
vedrørende bygge- og anleggsvirksomhe- 
ten 
-Harmonisering av energiavgifter (og 
moms) 
-Harmonisering av tariffer 
-Harmonisering av tekniske standarder 

Målet for det indre energimarkedet - 
og litt om dagens situasjon 
Målet er at produksjonsselskaper, engros- 
og distribusjonsselskaper og de enkelte 
større forbrukere fritt skal kunne kjøpe og 
selge elkraft mot en ensartet betaling for 
bruk av et felles elnett, "common carrier", 
senere kalt fellesnettet. 
Kommisjonen har utarbeidet et arbeidsdo- 
kument om det indre energimarkedet 
(KOM (88) 238 av 3. juni 1988). Meddelel- 
sen tar utgangspunkt i en oversikt over de 
hindringer og ulikheter som er tilstede for 
en fullstendig integrasjon. Jeg nevner en 
del av disse. 
Eierforhold og driftsstruktur innen distribu- 
sjon, produksjon og kraftoverføring i elsek- 
toren er forskjellig fra land til land, med 
forskjellig grad av horisontal og vertikal in- 
tegresjon som et resultat av den historiske 
utvikling i sektoren. 
Hvis det skal gjennomføres et indre mar- 
ked for energi, skal elproduksjonen skje 
på økonomisk konkurransedyktig basis, 
bare begrenset av miljøbeskyttelseskrav 
og av krav fastlagt i forbindelse med fel- 
lesskapets energipolitikk. Det er på det 
rene at det er forskjellige skattemessige 
forhold og forskjellig adgang til finansier- 
ingsmarkedene i EF-landene. Avskriv- 
ningsreglene er også forskjellige. AIie dis- 
se faktorer er avgjørende for de inntekter 
selskapene har behov for, og påvirker der- 
ved elprisene og konkurranseevnen. 
De administrative ordninger for tillatelser til 
å oppføre nye kraftverk er forskjellige. Et- 
ter fellesskapets oppfatning bør - bortsett 
fra hensyn til arealanvendelse, energipoli- 
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tikk og miljøspørsmål - tillatelse alltid gis 
hvis det kan påvises et reelt marked for 
elproduksjonen. 
Forskjeller mellom medlemslandenes krav 
til miljøbeskyttelse og andre sikkerhetsfor- 
hold påvirker omkostningene ved kraftpro- 
duksjonen. Et åpent marked krever at det 
skjer en viss harmonisering av slike krav. 
Hindringene for å gjennomføre det indre 
kraftmarkedet er altså betydelige, og det 
er en lang og tung prosess medlemslan- 
dene må igjennom. 

Norges forhold til det "indre marked" 
Når det gjelder harmonisering av de tek- 
niske standarder for elektriske anlegg og 
komponenter, er en kommet meget langt, 
bl.a. takket være elsikkerhetsavdelingens 
forskriftarbeide. 

--··· . •. ·, 

Det indre kraftmarkedet i EF er karakteri- 
sert av at det forutsetter et fellesnett som 
nevnt. EF-nettet tenkes i utgangspunktet å 
gå helt frem til distribusjonsselskapene. 
Disse skal kunne kjøpe kraft over hele fel- 
lesnettet, dvs også over landegrensene. 
Norge har en sentralnettordning som har 
mye likhet med EFs fellesnett. Sentralnet- 
tet går bare til en del distribusjonsverk. De 
fleste distribusjonsverk mottar kraft fra 
engrosverk eller produksjonsverk, som er 
de som utveksler kraft over sentralnettet. 
Sentralnettet, i likhet med alle øvrige elek- 
triske anlegg i Norge, er bygget og dimen- 
sjonert ut fra det felles nasjonale og nor- 
diske behov. Sentralnettet vil derfor ideelt 
tilfredsstille samme krav som stilles til EFs 
fellesnett. 
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Tegning: Egil Nyhus 

Det norske sentralnettet er tilkoplet EF- 
nettet ved at Norge har direkte forbindelse 
med Danmark gjennom Skagerrak-kable- 
ne. Norge utveksler også kraft med Sveri- 
ge, som igjen har forbindelse til Danmark. 
Som kjent har Staten v/Statkraft monopol 
på utvekslingen med utlandet. 
For det indre marked gjelder en tilråding 
om bruk av konsekvensanalyser med hen- 
syn til miljøvirkningene av energianlegg. 
Norge har nylig vedtatt lovbestemmelse 
om konsekvensanalyser i paragraf 33 i 
plan og bygningsloven. Tilsvarende 
bestemmelser vil bli nedfelt i den nye 
energiloven og den nye rørledningsloven. 
I en annen EF-tilråding anbefales plikt for 
distdbusjonsselskapet til å kjøpe opp kraft 
fra private småkraftverk, vindenergianlegg 
og generatorer drevet av overskuddsener- 
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gi ved industriproduksjon. Slik bestemmel- 
se vil svare til den norske holdning til 
energiøkonomisering og bruk av fornybare 
energikilder, og bør komme inn i den nye 
energiloven. 
Ny energilov skal bl.a. brukes til å trekke 
opp rammebetingelsene for det norske 
kraftmarkedet. Den vil eventuelt senere 
kunne endres med sikte på tilpassing til et 
felles europeisk kraftmarked. 

Konsekvenser av at Norge slutter seg 
til det europeiske kraftmarkedet 
Konsekvensene av en eventuell norsk til- 
passing til det indre kraftmarkedet vil bli 
utredet senere i likhet med de utredninger 
som foregår mht varedirektivet og bygge- 
og anleggsdirektivet. Jeg går ut fra at el- 
forsyningen blir bedt om å delta i denne 
utredningen. Jeg skal ikke foregripe noe 
av dette, men bare nevne en del momen- 
ter: 
I første omgang ville den norske kraften 
konkurrere på et marked med langt høye- 
re priser. Dette medfører at prisen på det 
norske markedet vil stige til europeisk nivå 
og gi stor fortjeneste på den norske kraf- 
ten. Dette kan føre til raskere utbygging 
av tilgjengelig gjenværende norsk 
vannkraft. 
All norsk overskuddskraft vil kunne omset- 
tes dersom det er overføringsmuligheter. 
Det kan føre til at det vil lønne seg å byg- 
ge flere overføringer mot EF. 
Høyere pris på norsk vannkraft vil reise 
spørsmålet om hvordan fortjenesten, 
grunnrenten, skal fordeles på stat, fylker, 
kommuner, private eiere eller om den skal 
komme forbrukerne til gode. 
I dag er det bare Staten (Statkraft) som 
kan utveksle kraft med utlandet uten 
særskilt tillatelse, og kraftutvekslingen 
med utlandet er underlagt myndighetenes 
(Stortingets) kontroll. Hvis Norge skal slut- 
te seg til EF-markedet, må det overveies 
hvem som i tillegg til Statkraft skal tillates 
å utveksle kraft mot utlandet. Det kan 
f.eks. være alle som i dag er tilknyttet 
sentralnettet. Gjennom energiloven kan 
det trekkes opp bestemmelser om hvem 
som skal kunne være med å utveksle kraft 
på det europeiske markedet. 

EF/EFTA· 
OFF INNKJØPSMARKEDER 
På bakgrunn av en felles EF/EFTA minis- 
tererklæring høsten 1984 om utvidet 
samarbeid, ble det høsten 1985 vedtatt å 
innlede drøftinger med sikte på en libera- 
lisering av offentlige innkjøp. Drøftingene 
har som mål gjensidig åpning av offentli- 
ge innkjøpsmarkeder for varer og bygg- 
og anleggsarbeider. Dette forutsetter at 
EFTA-landene harmoniserer sine regel- 
verk med EFs direktiver. I tråd med dette 
vedtok et statssekretærutvalg 08.02.89 å 
opprette en interdepartemental arbeids- 
gruppe. I brev av 17.02.89 innbød Nær- 
ingsdepartementet (ND) i alt 12 departe- 
menter og etater, bl.a. NVE, til et første 
møte 27.02.89. For NVE har Skagen, EK 
møtt. Gruppen er senere utvidet til også å 
omfatte Kommunenes Sentralforbund. 
Ifølge mandatet, revidert 06.07.89, skal 
gruppen på grunnlag av vedtatte og fore- 
slåtte EF-direktiver om offentlig innkjøp 
bl.a. kartlegge og beskrive fordeler og 
ulemper for etater, herunder også på lo- 
kalt og regionalt nivå og for relevante 
næringslivssektorer ved en eventuell 
norsk tilpassing til direktivene for (drikke)- 
vann, energi, transport og telekommuni- 
kasjon. 
Det understrekes at direktivforslaget vedr. 
energi ikke omfatter kjøp av energi eller 
levering av brensel til energiproduksjon. 
Dette er transaksjoner som reiser spesiel- 
le problemer og som EF derfor har vur- 
dert i annen sammenheng. Foreløpig fo- 
religger en meddelelse om det indre 
energimarked av 03.06.88 (Kom (88) 
238). EFs energimålsetting er bedre in- 
tegrasjon, uten hindringer for samhande- 

len, av det indre energimarked med hen- 
blikk på å forbedre forsyningssikkerheten, 
bringe ned omkostningene og styrke den 
økonomiske konkurranseevnen. Hindring- 
ene for samhandelen innen EF forutset- 
tes gradvis fjernet innen utgangen av 
1992. 
Gruppen skal videre kartlegge og beskri- 
ve følgende problemstillinger knyttet til en 
tilpassing innenfor offentlige innkjøp: 
- Krav til selskapsform 
- Produktansvar 
- Autorisasjon/kvalifikasjon av utenlands- 
ke entreprenører 
- Gjensidig godkjenning av utdanning 
- Regionalpolitiske hensyn. 

Gruppen skal også vurdere næringslivets 
og etatenes informasjonsbehov i forbin- 
delse med de kommende tilpassinger og 
gi forslag til hvordan disse behovene best 
kan dekkes. 
Gruppens sekretariat ligger hos ND ved 
kontoret for offentlige innkjøp under 
Forsknings- og teknologiavdelingen. 
Gruppen ledes av ekspedisjonssjef Hugo 
Parr i ND. 
EF iverksatte sitt varedirektiv for offentlige 
innkjøp 01.01 .89. Bygg- og anleggsdirek- 
tivet ble vedtatt juni 1989 og iverksettes 
juli 1990. EFs direktiv for offentlige 
innkjøp vedrørende (drikke)vann, energi, 
transport og telekommunikasjon er forelø- 
pig et forslag. Det er p.t. uvisst når direkti- 
vet vil tre i kraft. 
Gruppens arbeid er delt i 2 faser. I fase 1 
skal gruppen konsentrere sitt arbeid om: 
- Direktiv om offentlige kjøp av varer 

- Direktivet om offentlige kjøp av bygg- og 
anleggsarbeider. 
Fase 2 omfatter: 
- Direktivet om offentlige kjøp. innen sek- 
torene (drikke)vann, energi, transport og 
telekommunikasjon. 
Både OED og NVE er representert i grup- 
pen. Når det gjelder energisektoren, er 
denne delt mellom de to, slik at elektrisi- 
tetssektoren hører under NVE, mens den 
forøvrig hører under OED ved Oljeavde- 
lingen. 

Hittil har gruppens arbeid mest omfattet 
fase 1, fase 2 tok først til i midten av okto- 
ber 1989. 
En avsluttende rapport med resultater fra 
begge prosjektfasene er forutsatt ferdig 
innen utgangen av 1989. 
Det er på det rene at forslaget til "ener- 
gi"direktiv vil omfatte Statkraft samt kom- 
munale, interkommunale og fylkeskom- 
munale verk. Dessuten vil forslaget om- 
fatte private everk som konsesjonsinne- 
haver. På bakgrunn av dette er det inn- 
hentet foreløpige uttalelser fra Statkraft 
og Norges Energiverkforbund. Etter hvert 
som gruppens arbeid fortsetter vil også 
andre måtte trekkes inn, f.eks. innen 
næringslivet. 

Som ledd i NVEs arbeid med prosjektet 
er følgende innen NVE utpekt som kon- 
taktpersoner: Nils Bjerkeli, EB; John 
Cock, EE; Anders Gudal, VV; Egil Røed, 
ET; Finn Skagen, EK og Kjell Thorsen, 
ES. 

Finn Skagen, EK 
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FLOMKATASTROFE 
I KANTINEN 
Takket være et friskt initiativ fra Bjarne 
Nicolaisen, VVT, fikk vi i M29 anledning 
til å se en meget interessant utstilling 
om Storofsen-katastrofen laget av Mag- 
ne Rugsveen ved Norsk Skogbruksmu- 
seumpå Elverum. Før den populære 
utstillingen måtte videre til Maihaugen 
på Lillehammer, fikk også NVE-medar- 
beiderne i Sørkedalsveien 1 O anledning 
til å studere den livaktige dokumentasjo- 
nen av storflommens ødeleggelser for 
200 år siden. 

Wenja 

Magne Rugsveen fra Norsk Skogbruks- 
museum sammen med VH-eme Kjell 
Hegge og Øystein Aars foran en liten del 
av veggutstillingen i kantinen i M29. 
Foto: Norsk Skogbruksmuseum. 
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Konsesjonsdatabase i V 

Av Knut Gakkestad, VVK 

Det nye databasesystemet be- 
står av to databaser "Konse- 
sjon" og "Avgift". Hver av data- 
basene består av en rekke re- 
gistre hvor opplysninger er 
gruppert etter type. Flere av re- 
gistrene er felles for begge data- 
basene. I tillegg har databasene 
direkte tilknytning til Vassdrags- 
registeret og felles adresseregis- 
ter. 

Databasene er definert i databasesyste- 
met Fies, og finnes på NVEs ND550-ma- 
skin. Spesifikasjonene er laget av VVK i 
samarbeid med andre avdelinger i etaten. 
Selve defineringen av databasene er ut- 
ført av Kvam data a.s. i nært samarbeid 
med VVK. Prosjektet er finansiert med 
midler fra Konsesjonsavgiftsfondet. Data- 
basene har foreløpig kostet 270.000 å 
utvikle. 

Konsesjonsdatabasen 
Det sentrale registeret i begge database- 
ne er "Konsesjon" hvor enhetene konse- 
sjon/tillatelse/søknad/forhåndsmelding re- 
gistreres og tildeles et unikt løpenummer. 
Løpenummeret er den sentrale koplings- 
nøkkelen til de andre registrene. 
I databasen registreres konsesjonens tittel 
(forkortet), sentrale faser i saken med til- 
hørende datoer, samt eierforhold og sted- 
festing ved vassdrgasnummer. I tillegg re- 
gistreres en del arkivdata. Når konsesjon 
er gitt, registreres inngrepene som gjelder 
denne konsesjonen, og eventuelle spesi- 
elle frister og restriksjoner som fastsettes. 
Det finnes også et tekstfelt for merknader. 

Avgiftsdatabasen 
Det som skiller Avgiftsdatabasen fra Kon- 
sesjonsdatabasen er hovedsakelig regist- 
rene som angår konsesjonsavgiftene (sat- 
ser, fordeling på kommuner og justering av 
satser). 
I tilknytning til Avgiftsdatabasen er det la- 
get prosedyrer som søker ut og utfører in- 
deksjustering av avgiftssatsene. Dessuten 
blir konsesjonsavgifter til stat og kommu- 

Glimt fra Knut Gakkestads internpresentasjon i Speilsalen, M29. 

ner beregnet og lagret i databasen. Kom- 
muneavgiftene blir også fordelt og lagret 
for senere bruk. 

Rapporter og utskrifter 
Foreløpig er det laget en del standardut- 
skrifter som startes fra menyen. Eksemp- 
ler på dette er oversikter over forhånds- 
meldinger og søknader samt utskrifter av 
avgiftsberegninger. Det er også laget ulike 
utskrifter som gir oversikt over registrerte 
konsesjoner sortert etter år, innehaver og 
vassdrag. Det er forholdsvis enkelt å lage 
andre utskrifter. 

Videre arbeid 
AIie forhåndsmeldinger, søknader og rundt 
700 konsesjoner (små og store) er regi- 

strert i konsesjonsregisteret. Dessuten har 
VUR sørget for at kraftverks- og magasin- 
registrene er nær komplette i antall enhe- 
ter, samt etablering av adresseregisteret 
med 2000 adressater, inklusive alle lan- 
dets kommuner. AIie avgiftsdata for Aren- 
dals- og Otra-vassdragene er registrert og 
testet mot avgiftsberegningen. 
AIie avgifter skal pr. oktober være regi- 
strert og klargjort for "automatisk" avgifts- 
beregning og utskriving. Resterende kon- 
sesjoner i meddelte vassdragskonsesjoner 
registreres i konsesjonsregisteret i 1989. 
Nye forhåndsmeldinger, søknader og gitte 
konsesjoner følges opp fortløpende. 
Etter hvert vil detaljregistreringen ved en 
systematisk gjennomgang av saksmapper 
("arkiv-arkeologi") bli igangsatt. 

E-DATABASE 
Ved EKK er det utviklet en egen konse- 
sjonskraftdatabase som er integrert med 
KDB og Vassdragsregisteret. I tillegg til 
"egne" konsesjonskraftregistre benyttes 
et utvalg av KDB-registrene og enkelte 
registre fra Vassdragsregisteret. 
Konsesjonskraftdatabasen er følgelig 
definert i samme databasesystem 
(FIGS) og lagt på samme maskin 
(ND550) som KDB og Vassdragsregiste- 
ret. 
Arbeidet med registrering av fordelt kon- 
sesjonskraft er kommet godt i gang for 
en rekke fylker. For utskrifter og rappor- 
ter er det laget en del standardutskrifter 
som startes fra menyen. 
Konsesjonskraftdatabasen er tilgjengelig 
for bruksområdet EKK-BRUK og bruker- 
ne må kjenne et passord for å kunne be- 
nytte databasen. 

Astrid Brynildsen,EKK 

Konsesjonsdatabasen vil bli utvidet med 
flere inngrepsregistre (terskel m.fl.). Det vil 
bli arbeidet videre med et emneord-regis- 
ter samt et system for registrering av vil- 

Foto: frog kår. 

Tilgang og sikkerhet 
Konsesjonsdatabasen (KDB) er foreløpig 
bare tilgjengelig i komplett utgave på 
NVEs ND550-maskin. Brukere må ha til- 
gang til bruksområdet KDB-BRUK og kjen- 
ne et av passordene (dialogene) for å bru- 
ke KDB. Passordene (dialogene) er ordnet 
i flere nivåer slik at laveste nivå bare har 
lesetilgang, neste nivå kan skrive i et par 
registre, osv. En del menyvalg for avgifts- 
beregning og lange utskrifter har dessuten 
passord. 
Andre forvaltningsorganer som Oed, Md, 
fylkesmenn m.fl. vil eventuelt best arbeide 
med lesetilgang mot en kopi av Konse- 
sjonsdatabasen på egen ND-maskin. 
I løpet av året vil imidlertid trolig Konse- 
sjonsdatabasen også kunne distribueres 
for PC. 

K D B 

KONSESJON AVGIFT 

ADRESSE- 

REGISTER 

REGINE 

VASSDRAGS- 

REGISTERET 

KONSESJONS- 

KRAFT 

(EKK) 

Figuren viser hvilke andre databaser som Konsesjons- og Avgifts- 
databasene har tilknytning til ved bruk av felles registre. 
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Med E-V-A til Jostedalen 
Glimt fra velferdsturen i september 
Alt før Hønefoss var E-V-A ristet godt 
sammen. På grunn av den gode "tone" - 
ikke dårlig buss, nei. God var også tonen i 
lederen Døsviks sauebjelle. Når dette sig- 
nalet lød skulle flokken stille opp, om det 
var fra ærend i buskene, matbord eller 
morgensøvn. 
Våre dyktige sjåfører fra Hadeland Bilsel- 
skap, Ragnhild og Trond, bidro både til 
sikker transport i bratte fjellsider og positivt 
samvær. Så er han også NTLs hovedtillits- 
valgte i Statkraft og NVE. Hans tålmodig- 
het skulle senere vise seg å komme vel 
med, men det var en annen saueflokk. 
Gjennom Valdres var Torgeir Høverstad 
"lommekjent" guide. Han kunne peke ut 
hjemmet til Mikkjel Fønhus, Margit Sande- 
mo, hytta til Max Manus og Anstein Hau- 
gen. På Filefjell har V en hydrologisk må- 
lestasjon, og effektivt skrittet Høverstad ut 
avstanden mellom to hus. Når vi allikevel 
f6r forbi. 
Etter stopp ved Borgund Stavkirke sto et 
amerikansk reisefølge undrende tilbake da 
sauebjella kalte E-V-A inn i bussen og vi- 
dere mot Kaupanger og Grandma Brakker. 
Her ønsket Per Joranger velkommen ved 
et aftensbord som i kvalitet ikke sto tilbake 
for lunsjbordet på Fagernes hotell tidligere 
på dagen. Det ble tidlig ro over Statkrafts 
brakker denne kvelden før befaringsda- 
gen. 
Klokken 0700 lød bjellene i korridorene, 
og noe senere satt vi samlet i anleggssen- 
teret hvor anleggsleder Kvaale orienterte 
og Joranger viste lysbilder. Det var in- 
teressant å høre at i disse dager ble det 
fylt vann i tunnelsystemet. Dette ville ta 14 
dager, og instrumenteringen ble nøye pas- 
set på. Snart skulle stasjonen prøvekjøres 
og kobles på samkjøringsnettet. Kvaale 
fortalte også om en redusert etterspørsel, 
oppsigelser og at mange hadde flyttet til 
Svartisen. Men nyttig samfunnsarbeid ble 
utført, som veibygging og flomsikring i 
Jostedøla. Opplysninger som at det til 
Jostedalsanleggene hører 6,4 mil tunneler 
fikk E-V-A til å utbryte et lite åh! 
I Jostedalen kraftstasjon 1200 meter i tun- 

nei nedover og med 1300 meter fjell over 
oss, fikk vi vite at stasjonen ville være 
åpen for publikum, og dermed en viktig del 
av turistnæringen. 
Så bar det på kryss og tvers oppover den 
bratte fjellsiden til damanlegget ved Styg- 
gevatnet. Her stilte Dagfinn Erdal opp med 
en interessant orientering. 200 mann had- 
de arbeidet her oppe på det meste, og nå 
regner han med sesongen ut 1990. 
Ved dette byggverk, som nesten kunne 
kalles kunstverk, kom tanken på hvor små 
hvert ledd i arbeidet er, både i Statkraft og 
NVE, men hvor mektige spor mennesker 
og maskiner setter etter seg i sammen- 
heng og resultater. 
Stumme av forundring sto E-V-A ved foten 
av den mektige Nigardsbreen - den som i 
sin tid feide vekk den niende garden. Så 
bar det opp Vigdalen: en stupbratt fjellside 
med vekster, vei og hus som klamret seg 
fast. På et lite platå lå Albert Nordengens 
familiehjem. 
Vel nede på Solvang pensjonat spanderte 
Statkraft lunsj, og vi sendte en vennlig tan- 
ke til vår ex og samboer. Så bar det ned 
den siste delen av Jostedalen mot Gaup- 
ne, og det Joranger ikke kunne fortelle om 
hulder, og særlig bjørn, kunne umulig 
være verd å vite. Så var det fredagskveld 
med taler og sang, og så var det dans et- 
terpå til Øvre Hafslo Spelemannslag. 
Sol hadde vi hatt under hele reisen, og 
den fulgte oss også den siste dagen på 
hjemreisen. Over fjellet og ned de bratte 
kleivene til Aurland. Plutselig hadde vi en 
virkelig stor saueflokk med gjeter foran 
oss. Og siden det ikke var noe sted å vike 
til side, ble forsinkelsen benyttet til å pluk- 
ke røsslyng. I bratte skrenter krabbet røde 
NVE-kjeledresser. Det kaller jeg effektivitet 
i Staten! Under blinket fjorden, og over - 
de mektige snefjellene. La det være slut- 
ten på historien om E-V-As velferdsreise 
1989 i vårt vakre land. Det ble fellesskap 
og opplevelse til inspirasjon for et godt vi- 
dere samarbeid. 
Vi takker NVE! 

Inger-Lise Langfeldt, EFA 

Behørig dressede, humørfylte NVE-ere knipset foran Nigardsbreen: VA-jentene Lisbeth 
Løken (t.v.) og Sølvi Holth har latt seg omgripe av Petter Strøm, AØ 

De fleste turdeltakerne på NVEs velferdstur høsten 1989 på ett brett. 
Foto: Petter Strøm, AØ. 

Alkalireaksj oner 
En ny publikasjon fra VVTs Vidar Nebdal 
Svendsen og Eivind Torblaa: "Alkalireak- 
sjoner i norske betongdammer" (Publika- 
sjon nr V20 - ISBN 82-410-0055-3). 

Kapitalen er ikke 
gratis. Det bare vir- 
ker slik for mange i 

staten. 
Finansråd Tormod 

I sammendraget heter det: -Vassdragstil- 
synet har foretatt en undersøkelse av 22 
betongdammer i Norge, for å se om alkali- 
reaksjoner kan være noe problem. Slike 
reaksjoner fører til volumøkning i betong- 
en som gir seg utslag i riss og sprekker. 
Dette kan igjen føre til sekundære skader. 
Hovedkriteriet for utvalg av dammer var 
geologisk beliggenhet. Vassdragstilsynet 
gjennomførte en visuell inspeksjon og på 
grunnlag av det observerte krakelerings- 
mønster ble åtte dammer plukket ut for 
nærmere undersøkelser. Resultatene så 
langt har vist at vi har alkalireaksjoner på 
norske dammer. Skadene er synlige som 
markerte sprekker og riss, særlig der be- 
tongkonstruksjonene er utsatt for solopp- 
varming." 
Eventuelle henvendelser bes rettet til 
Vassdragstilsynet. 

VVT 

VF   

I 
I tekst og bilder beskriver Forbygningsav- 
delingen sin omfattende virksomhet over 
hele landet i den 22 siders "Flom- 
sikringsarbeider 1988". Virksomheten.i de 
enkelte regioner omtales detaljert, og i en 
oppsummering innledningsvis heter det 
bl.a.: 
Utført arbeid 1988 (for hele landet): 
*Forbygninger: 51 km elvestrekning. 
*Flomverker: 26 km elvestrekning. 
*Bruttoareal som er blitt sikret mot utrasing 
eller oversvømmelse: 10.500 daa. 
*Bygninger som er blitt beskyttet: I alt 165, 
inklusiv kirke, grendehus, bolig- og indus- 
tribygg. 
I tillegg er mange km riks- og fylkesveger, 
noen jernbanestrekninger og et par store 
dammer blitt sikret. Det er bygget 70-80 
terskler i miljøvernsammenheng eller for 
sikring av elveløp. 
Dette er det jo slett ingen grunn til å skam- 
me seg over! 

1988 
Og særlig ikke når vi da tar i betraktning 
det som står skrevet om nytteverdi: 
Forebygging av skader og ødeleggelser er 
alltid bedre enn reparasjon. Tiltak som sik- 
rer mot flom, erosjon og andre naturska- 
der er ikke bare økonomisk regningssva- 
rende, men de hindrer og begrenser men- 
neskelig lidelse av ikke-økonomisk art. 
Forbygningstiltak må betraktes som 
grunnlagsinvesteringer. De er mange ste- 
der en nødvendig forutsetning for boset- 
ting, næringsvirksomhet og kommunika- 
sjoner langs vassdragene. Kostnad og ge- 
vinst blir nøye vurdert i hver enkelt sak. 
Den samfunnsmessige nytte av forbyg- 
ningsarbeider er bl.a. dokumentert i en 
rapport fra SINTEF. Beregningene viser at 
samfunnet tjener omtrent fire ganger inn- 
satsen. 
Verd å satse på, VF, med andre ord! 
Årsmeldingen fås tilsendt ved henvendel- 
se til Forbygningsavdelingen. 

frog 
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Ti dagers maratonløp 
Av Karen Lise Bruhn, EFI 

"Hjelp, jeg var blitt mamma til 18 menn." 
I et forrykende tempo skulle vi reise 
Norden rundt sammen, delta på semi- 
narer og besøke energiforetak. 
Målet for turen var å lære hvordan nor- 
disk energisamarbeid fungerer over 
landegrensene og å få innføring i de 
forskjellige lands energisystemer. 

Invitert av NORAD 
Deltakerne på turen representerte sine hjem- 
land i en organisasjon som heter CEAC (Con- 
venio Constitutio Consejo de Electrificacion 
de America Central). 
Hovedmålet for organisasjonen er å få en be- 
dre utnyttelse av medlemslandenes energi- 
overføring og distribusjon av energi. 
CEAC består av Costa Rica, El Salvador, Gua- 
temala, Honduras, Nicaragua og Panama. 
Tre deltakere var plukket ut fra hvert av lande- 
ne til å delta på denne studieturen. 
Nordel tok på seg det faglige ansvaret for ar- 
rangementet, koordinert av overingeniør Odd- 
mund Larsen, Samkjøringen og avdelingsdirek- 
tør Anders Lot, Vattenfall. Det administrative 
opplegget sto Lisbeth A. Karijord , Susan Nor- 
bom og Karen Lise Bruhn for. 
Egil Skotteland var koordinator mellom NVE og 
NORAD. NORAD betalte reise, kost, losji og 
lommepenger. I Sverige ble oppholdet dekket 
av den svenske bistandsorganisasjonen SIDA. 

Besøk på geotermiske kraftverk 
Island var første stopp på turen. Det var de 
geotermiske kraftverkene som spesielt interes- 
serte. Ved Svartsengi geotermiske kraftverk 
utenfor Reykjavik fikk vi se hvordan høy- 
trykksdamp blir brukt til å produsere elektrisitet 
ved hjelp av dampturbiner. Svartsengi kraftverk 
har en årlig produksjon på 62 GWh. 
Islendingene er miljøbevisste og har erstattet 
forurensende oljefyring med oppvarming av 
geotermisk energi. 
Fra Svartsengi kraftstasjon blir vannet distribu- 
ert til forbrukerne ved en temperatur på 83°C 
og når forbrukeren ved 80°C. Vannet blir over- 
ført gjennom rørledninger over og under jorden 
isolert med rockwool og aluminiumsfolie. 
Utenfor Svartsengi kraftverk finnes den "blå la- 
gune". Vannet er rikt på svovel og silicium og 
har derfor god virkning på psoriasis og for- 
skjellige typer eksem. 

Slalåmkjøring på snøscooter 
Etter besøket på Svartsengi ble gruppen fløyet 
opp til Nord-Island hvor Krafla kraftverk skulle 
besøkes. I et månelignende, goldt landskap 
boblet det opp med trolldomsdamp fra jordens 
indre. 
Da vi befant oss på omvisning i kontrollrommet 
på kraftverket, peker en av gruppemedlemme- 
ne ut av vinduet og utbryter: "Look what Mr. 
Martinez is doing". 
Og der høyt oppe i den snødekte fjellheimen 
ser vi en prikk som kjører slalåm nedover de 
bratte fjellskråningene med snøscooter. 
Mr. Martinez hadde i et ubevoktet øyeblikk latt 
seg friste og utfordret skjebnen til en spennen- 
de kjøretur. 

Islendingene imponerte 
Det var ett flott arrangement islendingene had- 
de stelt i stand. 
Selv om været var kaldt og ufyselig så ble vi 
vist en gjestfrihet som virkelig varmet. CEAC- 
deltakerne fikk møte mange sentrale personer 
innen Islands energiforsyning. 

Seminaret åpnes i Oslo 
Fra is og kulde på Island var det stor jubel da vi 
landet i en tropevarm Oslo med et vell av nyut- 
sprungne blomster og trær. 
På Holmenkollen Park Hotel ble gruppen innlo- 
sjert og den offisielle åpningen av seminaret 

Bistandsminister Kirsti Kolle Grøndahl foretok den offisielle åpningen av seminaret på Holmenkollen Park Hotel. Foto: Svein-Erik Dahl, Samfoto. 

ble foretatt av bistandsminister Kirsti Kolle 
Grøndahl. 

Med Lyse Kraft som vertskap 
Etter to hektiske dager med seminarer i Oslo 
gikk ferden videre med morgenflyet til Stavang- 
er. 
Representanter fra Lyse Kraft tok i mot oss og 
med hurtigbåt kjørte vi igjennom den vakre, fire 
mil lange Lysefjorden. 
Innerst inne i fjorden steg vi i land og ble frak- 
tet 900 meter inn i berget det blå for å se Tjo- 
dan kraftverk. 
Tjodan kraftverk kan skryte av å ha verdens 
høyeste uforede trykksjakt med en lengde på 
1200 meter og en fallhøyde på 900 meter. 
Fra Tjodan kraftverk var det inn i bussen igjen 
og opp 27 sylskarpe og bratte svinger for å nå 
opp til 950 meter over havet. 
Inne på vidda ble det lunsj og så bar det i full 
fart ned til Sola flyplass. 

Til Danmark uten pass 
På flyplassen var det duket for dramatikk. To 
manglet flybilleter til Århus. Iberia hadde ved 
en feiltagelse glemt å sette inn slipper for strek- 
ningen Stavanger - Århus. 
Samtidig oppdager en av deltakerne fra Hon- 
duras at han har mistet passet sitt. 
Rullebåndet med all bagasje inn til flyet ble 
øyeblikkelig stoppet og koffertene grundig un- 
dersøkt. Men passet forble borte. Politiet som 
befant seg på flyplassen ble varslet, med det 
resultat at de nektet å la stakkaren reise ut av 
landet. Etter inngående overtalelser slapp poli- 
tiet oss ut av landet og jeg fikk gruppen med 
meg. 
En rød aftensol og bølgende kornåkrer tok i 
mot oss i Danmark. Flyplassen var blåst for 
folk, så heldigvis ble det ingen problemer med 
passkontroll. 

"Skal det være en lille en?" 
Klokken 10.00 neste dag blir vi ønsket velkom- 
men til Studstrupverket utenfor Århus med en 
"lille en" og ferske danske wienerbrød og rund- 
stykker. 
Studstrupverket forsyner størstedelen av Jyl- 
land med elektrisitet basert på olje og kull. 
Spillvarme dekker oppvarmingsbehovet for 
nesten alle hus i Århus. 

Vindmølleparken i Ebeltoft 
Etter en times vakker kjøretur ut til Mois fortsat- 
te vi besøket med en omvisning på vindmølle- 
parken i Ebeltoft. 17 vindmøller produserer 
mellom 2800 og 3000 MWh i året. 
Den typiske danske vindmøllen er trebladet og 
produsert av firmaet Nordtank. Siden 1979 har 
firmaet solgt 1500 vindmøller til utlandet hvorav 
1200 til California! 
Vindmøllene må ha vinden forfra for å fungere, 
og er utstyrt med et system som består av en 
motor som dreier møllehatten etter signaler fra 
en vindretningsmåler. 

På handletur i Kastrup 
Fra Århus fløy vi videre til Helsinki via Kastrup. 
På Kastrup skulle jeg hente et dokument som 
skulle fungere som et midlertidig pass innen 
Skandinavia for han som hadde mistet passet 
sitt. Etter å ha anbrakt gruppen trygt i transitt- 
hallen begynte jeg en intens leting etter konto- 
ret hvor dokumentet skulle befinne seg. Etter 
motstridende opplysninger fra Informasjonen, 
løping i øst og vest mens minuttene tikket og 
flyet hadde åpnet for ombordstigning, fant jeg 
endelig hvor dokumente var. Hvor? Jo, på et 
kontor ved siden av Informasjonen. 
Fremme ved flyet viste det seg at det manglet 
en person, Mr. Mojica from Nicaragua. Nå var 
gode råd dyre. En av eliteløperne i gruppen ble 
sendt ut for å finne ham. Tiden var nå knapp og 
siste sekund dukket Mr. Mojica opp, ganske 
uanfektet. Han hadde glemt tid og sted inne i 
en av de mange videoforretningene. Flydøren 
smalt igjen. Vi var på vei til Helsinki, puh. 

Dundrende multimediashow 
Det er lørdag. lmmatran Voyma (IVO) tilsvare- 
rende Statkraft i Norge ,tar i mot oss i praktful- 
le nye lokaler utenfor Helsinki. Det blir gitt en 
orientering om IVOs mange virksomheter og en 
oversikt over energiforsyningen i Finland., hvor 
IVO står for 40%. 
Til slutt vises et dundrende multimediashow 
med tre lysbildefremvisere hvor vi blir presen- 
tert i bilder og musikk for IVOs mange virkefelt 
både i Finland og internasjonalt. 
Etterpå ble det besøk på Harrunenlinna kull- 
kraftverk nord for Helsinki. 

Med båt til Stockholm 
Om kvelden gikk vi om bord i en av de po- 
pulære båtene til Silja Line som trafikerer Øs- 
tersjøen mellom Åbo og Stockholm. 
Visepresident Sunne Notback fra IVO Interna- 
tional, tilsvarende Norpower, var vert for oss 
om bord. 
Etter kort sightseeing i Stockholm og besøk på 
kontrollsenteret i Vattenfall dro vi til Ålvkarle- 
by, to timers kjøring nord for Stockholm. 
I Ålvkarleby fikk vi en interessant omvisning på 
forskningslaboratoriet som er knyttet til Vatten- 
falls konsernstab for utvikling og miljø. Ålvkar- 
leby-laboratoriet driver med forskning innenfor 
materialtesting, strøm- og varmesystemtek- 
nikk, metningsteknikk, energiøkonomisering, 
vannkraft, solenergi og vindkraft. 
I Stockholm ble seminaret avsluttet og strategi 
for det videre arbeidet ble diskutert. 

Hvem var så disse 18 mennene? 
De fleste av deltakerne var hyggelige og in- 
teresserte i det de opplevde og fikk se. 
Tre av dem kunne ikke engelsk så for dem var 
nok turen nærmest å betrakte som en premie- 
ring. 
En var tidligere president i El Salvador. I Fin- 
land kom også energi- og miljøvernministeren i 
Costa Rica med i gruppen. Han kjenner to av 
våre kjente landskvinner, Liv Ullmann og Gro 
Harlem Brundtland. 
Vise-energiministeren i Nicaragua deltok under 
seminarene i Oslo og Stockholm. 
Resten av deltakerne hadde høye stillinger in- 
nenfor statlige energiinstitusjoner i sine hjem- 
land. Flere av dem var svært velhavende og ei- 
ere av store kaffe- og sukkerplantasjer. 

Hva nå? 
I løpet av høsten vil det bli holdt et seminar i 
Managua, Nicaragua. Her vil CEAC legge frem 
en rapport på engelsk som viser hvilke regio- 
nale aktiviteter, med kostnadsvurderinger som 
man ønsker å prioritere . 
En faglig sammensatt gruppe fra Norden vil rei- 
se ned for å diskutere rapporten og for å se 
hvilke av aktivitetene som egner seg for assi- 
stanse fra de nordiske land. 
Seminaret i Managua vil være et viktig skritt vi- 
dere til å få realisert et fruktbart energisamar- 
beid i Mellom-Amerika. 
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HVORDAN GIKK DET SIDEN? 

Stasjonsområdet Hove Kraftverk under anleggstiden (3. juni 1969). 

Stasjonsområdet noen år etter at det ble ferdig (28. juni 1984). 

Inngrep i norsk natur og landskap har opp 
gjennom årene vært sterkt omdiskutert, og 
ofte er veiutbyggere og ikke minst kraftut- 
byggere blitt beskyldt for både rasering og 
vandalisme. Det har vært mindre påaktet i 
debatten at det er gjort en betydelig inn- 
sats for å motvirke de negative konse- 
kvensene som utbyggingene kan ha for 
landskap og miljø. 
Gjennom 26 år har Natur og landskapsav- 
delingen i hatt som langsiktig mål å skape 
levende kulturlandskap for framtiden ut av 
det som har vært til dels betydelige inn- 

grep i landskapet, altså det som i dag kal- 
les "bærekraftig utvikling". 
I serien "Kraft og miljø" nr. 17 (Landskaps- 
forming, Knut Ove Hillestad) dokumente- 
rer NVE over 150 sider med fargebilder og 
korte tekster en rekke landskapsarbeider 
som er gjennomført i disse årene. Her er 
mange "før og nå"-foto som tydelig viser 
hvilken sentral rolle landskapsformingen 
spiller i vannkraftutbyggingen, og hvor vik- 
tig den er for utformingen av kulturland- 
skapet. 
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I et skriv til Samkjøringen av kraftverke- 
ne i Norge og Norges Energiverkforbund 
påpeker NVE at energibalansen for den 
kommende vintersesongen er meget 
god. Store mengder elektrisk kraft står til 
rådighet, samtidig som eksportmulighe- 
tene til Sverige og Danmark synes be- 
grensede bla. på grunn av godt fylte ma- 
gasiner. 
NVE oppfordrer derfor everkene til å 
gjøre en ekstra innsats for å få kundene 
til å gå over fra olje, parafin og kull til fo- 
rurensningsfri elektrisk kraft. Dette gjel- 
der først og fremst for storforbrukere 
som har mulighet for å velge energikil- 
de, men det har avgjort også interesse 
for vanlige forbrukere. Det bør også 
oppmuntres til å få installert elektrokjeler 
i servicevirksomheter, næringsbygg, 
gartnerier o.l. der dette ikke allerede er 
gjort. 
I tillegg til miljøfordelen framhever NVE 
at det også ligger en betydelig nasjonal 
økonomisk gevinst ved overgang til 
elektrisk kraft i størst mulig grad, så 
lenge vi har et overskudd. 

EE 

Publikasjon nr V 22 (ISBN 82-410-0036- 7) 
har tittel "Nedbørfelt i Vassdragsregisteret" 
og er redigert av Svein Homstvedt, VUR. 
Denne publikasjonen vil bl.a. bli distribuert 
til aktuelle NVE-folk og fylkesmenn. Forøv- 
rig er den til salgs for 250 kroner. 
I forordet skriver VU-direktør Erik Kielland: 
"Vassdragsregisteret er et nasjonalt infor- 
masjonssystem for opplysninger knyttet til 
vassdrag og nedbørfelt. Ansvaret for utvik- 
ling og drift er lagt til Avdeling for vasskraf- 
tundersøkelser (VU). Systemet skal betje- 
ne hele det vannfaglige Norge. Det er hittil 
installert i et tjuetalls institusjoner. 
Utviklingen av Vassdragsregisteret drives i 
nært samarbeid med øvrig miljødata-virk- 
somhet, og det er opprettet et samarbeids- 
organ, "Vassdragsdirektørens Råd", for å 
bistå i arbeidet med å utforme systemet. 
Rådet er satt sammen av representanter 
fra Miljøverndepartementet, Fylkesmann- 
sembetet og Vassdragsdirektoratet. 
Vassdragsregisteret består av flere frittstå- 
ende registersystemer som er knyttet sam- 
men i en database. Helt sentralt i systemet 
står REGINE (REGlster over NEdbørfelt), 
som beskriver den hydrologiske strukturen 
og inndelingen av vassdragselementene i 
Norge, og gir geografisk informasjon for 
disse elementene. Første landsdekkende 
utgave av REGINE ble ferdigstilt i februar 
1988 (behørig omskrevet i LESEHESTEN 
2/88, red.), og består av i alt ca 25.600 en- 
heter. REGINE danner et hierarkisk 
system av over- og underordnede nedbør- 
felt-enheter. Systemet er åpent, og ny inn- 
deling kan gjøres uten å forrykke den ek- 
sisterende strukturen. REGINE vil derfor 
kontinuerlig vokse i årene framover. 
Denne publikasjonen inneholder nøkkelda- 
ta for de 262 vassdragsområdene og ca 
3.800 nedbørfelt-enhetene i REGINE, og 
er den første, samlede, skriftlige dokumen- 
tasjon av data fra Vassdragsregisteret. 
Flere publikasjoner vil bli utgitt etter hvert 
som behovet melder seg. Selve database- 
systemet Vassdragsregisteret er tidligere 
dokumentert i en brukerhåndbok (novem- 
ber 1986) i løsbladformat, som ajourføres 
med ujevne mellomrom. 
Arbeidet med denne publikasjonen og den 
første sluttføringen av REGINE har vært 
utført av Inger Marie Brevik, Jan Fredrik 
Holmqvist, Svein Homstvedt, Harald 
Høifødt og Astrid Voksø. Ansvarlig for den 
redaksjonelle framstillingen av denne 
publikasjonen har vært Svein Homstvedt. 
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OSLOFJORDEN RUNDT 
Det ble tur for pensjonister i Statkraft og 
NVE i juni. Dagen opprant med det mest 
strålende sommervær vi kunne ønske oss, 
sol fra en skyfri himmel og sommertempe- 
ratur. 
Turen som var gitt betegnelsen Oslofjor- 
den rundt, startet 
kl. 09.00 og gikk innom Sandvika og Asker 
for å plukke opp deltakere derfra, og vide- 
re til Lierkroa via gamle Drammensvei. 
Der plukket vi opp de siste deltakere og 
inntok en enkel, men deilig lunsj. 
Fra Lierkroa gikk turen via E 18 til Horten 
og sightseeing i marinemuseet. Vi fikk en 

grundig og interessant orientering om vår 
marine opp gjennom tidene, der det ble 
lagt særlig vekt på dansketiden, herunder 
et noe mer nyansert bilde av den "berøm- 
te" sjøhelten Tordenskiold. Kanskje var 
han ikke den helten ettertiden har gjort 
ham til? Også marinens innsats og funk- 
sjon under unionstiden med Sverige ble 
gitt en bred orientering. Cicerone var kom- 
mandørkaptein Sandvald. Det var tydelig 
at han kunne sitt fag og også kunsten å 
fengsle sitt publikum. Tilslutt fikk vi en bred 
orientering av admiral Owren om den 
norske marines innsats under siste krig. 

Spesielt om konvoieringen og jakten på 
slagskipet "Schamhorst". Omvisningen 
ved museet tok et par timer, og ga en opp- 
levelse referenten tror ingen av deltakerne 
ville unnvært. 
Fra marinemuseet gikk ferden ombord i 
Bastøferjen for å krysse Oslofjorden over 
til Moss. I sommerværet hadde vi en fin tur 
over fjorden. Fra Moss gikk turen ut til 
Jeløy der vi skulle spise middag på inter- 
natet til Frelsesarmeens folkehøyskole, et 
stort og moderne skoleanlegg i nydelige 
omgivelser. Under middagen gikk praten 
lystig både om dagens hendelser, med 

oppfrisking fra andre opplevelser og fortel- 
ling av anekdoter fra forskjellige arbeid- 
splasser i de to etatene, og om hobbies 
som enkelte av pensjonistene var spesielt 
opptatt av. 
Under middagen orienterte også forenin- 
gens formann Arne R. Øgaard om arbei- 
det i styret og om planer og forslag til akti- 
viteter det arbeides med. 
Turen gikk så videre til Oslo der vi skiltes 
etter en vellykket dag. Ut fra de mange 
positive uttalelser om turopplegget, det 
forarbeid som var nedlagt og måten den 
ble gjennomført på fortjener foreningens 
styre stor takk, og vi ser med forventning 
fram til neste tur. Turen Oslofjorden rundt 
ga mersmak. 

Arne T. Akselsen 
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På sykkel til jobben 
Av Pål Meland, EEØ 

I takt med økende biltetthet og 
nedsatt framkommelighet har 
det gått opp for mange at bruk 
av sykkel til jobben er et opplagt 
alternativ til tradisjonelle tran- 
sportmidler. Selv når biprodukter 
som miljøgevinst og forbedret 
fysikk holdes utenfor, vil sykke- 
len også i mange tilfeller være 
det raskeste framkomstmiddelet. 

Mulig å spare tid 
Sammenlignet med bil kan man spare tid 
når sykkelen brukes i rushtidene på veier 
med kø. Sammenlignet med bane kan 
man spare tid i områder med tett trafikk, 
kort avstand mellom stoppestedene, 
mange plankryss og hastighetsbegrens- 
ninger. Som regel vil de fleste som er på 
vei til eller fra Majorstua være involvert i 
denne trafikken i kortere eller lengre tid. 

Det perfekte transportmiddel 
Sykkelen er det perfekte transportmiddel 
når det gjelder å omsette menneskets fy- 
siske energi til bevegelse. Utstyrt med en 
sykkel er ikke mennesket bare mer effek- 
tivt enn alle maskiner, det overgår også 
alle dyr. 

Et menneske på sykkel kan bevege seg 
fire til tolv ganger så hurtig som en fotg- 
jenger. Samtidig bruker syklisten bare en 
femtedel av fotgjengerens energi. Bilen 
bruker 20-30 ganger så mye energi pr til- 
bakelagt kilometer. 

Ødelegger ikke miljøet 
Bruk av sykkel ødelegger ikke miljøet. 
Sykkelen verken forurenser eller støyer. 
Anlegg av sykkelveier krever små ressur- 
ser i forhold til transportkapasiteten. Syk- 
kelen medfører liten fare for andre trafi- 
kanter, og sykkelbruk forringer ikke bomil- 
jøene. Sykkelen er lett å parkere, krever 
ikke førerkort og er fleksibel i trafikken. 
Samtidig gir den brukeren god mosjon, 
noe som i vårt stillesittende samfunn er 
viktigere enn noensinne. 

Arbeidsgiverens ansvar 
Mangel på sykkelveier er sett på som et 
vesentlig hinder for mer sykkelbruk. Men 
undersøkelser viser også klart at flere ville 
sykle dersom forholdene på arbeidsplas- 
sen var lagt til rette for dette. I løpet av det 
siste halve året har media kunnet vise til 
konkrete eksempler der to større bedrifter 
har kjøpt nye sykler til en verdi av 4000- 
5000 kroner pr stk til alle ansatte, formo- 
dentlig for å ta ut en gevinst på et eller an- 
net plan. For bedrifter som ligger i større 
byer, kommer en del av denne gevinsten 
til uttrykk i prisen for en plass i nærmeste 
parkeringshus. 

Bedre garderobeforhold 
NVE og Statkraft kan naturligvis ikke kjøpe 
sykler til alle sine ansatte. Derimot kan for- 
holdene legges bedre til rette for alle som 
ønsker å sykle eller løpe til jobben. I dag 
er det f.eks. ikke noe egnet sted å henge 
fra seg treningstøyet når man kommer inn 
i M29 om morgenen. Resultatet er at kon- 
toret fungerer som tørkestue. Dette er util- 
fredsstillende, særlig for ansatte som deler 
kontor. Jeg har merket meg at enkelte har 
vært heldige og fått en PC med kraftig vif- 
te, slik at de får både god tørk og god ut- 

lufting på kontoret. Datagruppen advarer 
imidlertid mot å tørke klær på PC-en fordi 
dette fører til redusert kjøling. 
Det skulle være unødvendig å komme 
drassende med Brundtland-meldingen for 
å poengtere at det er riktig å stille med 
brukbare garderobeforhold for ansatte 
som avstår fra matpakkekjøring og avlas- 
ter garasjen i M29. 

Farlig å sykle? 
Noen tror det er for farlig å sykle. Tvert i 
mot, det er farlig at ikke flere sykler. 

Astri Svenkerud, Statkraft, og Olav Jonassen, Oslo Skogvesen, gjennomvåte etter en 
regnværstur. Gode tørkemuligheter er en forutsetning for å komme slik til M29. 

r-------------------------------------------------------------------------, 
Vi gratulerer de tre heldige (og ikke 
minst dyktige) vinnere av premie- 
kryssordet i forrige nummer: 

1. premie - Panasonic lommedisco: 
Ingvar Steine, ETT 

2. premie - NVE-paraply: 
Grete Christophersen, Oslo 3 

3. premie - NVE-slips: 
Kristen Brygfjeld, Grubhei 
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Ny omgang! 
Som vi annonserte i forrige nummer: ny 

L<ONS. 
kryssordforfatter og nye utfordringer. For 

G,r/TT€· 
stor for de fleste? Oppslutningen var nem- 

Nf't l /r-J lig ikke den helt store om kryssordet i nr 4. 
F l6K. ! ;  F Men så forferdelig vanskelig var det vel 

0 
ADIi. e heller ikke - en av uttalelsene vi fikk var: - 

Tl/..l€66 IC'. det må iallfall ikke bli lettere! 
HJUL- IT Så da så. Dessuten er jo ikke vår etatsavis IA 
€N£ l gjennom snart en årrekke (to) av den ty- 

L 
pen organer som gir seg med en gang. Så 

VOKAL. E:Si<.eN 
,::or.JS. her er vi igjen, med nok et premiekryssord. 

A ' 1 D  K;Or--JS. Og også denne gang anbefaler vi litt bruk 
IC-'lAIC· av ordbok og en smule tålmodighet - og så 

GR.IS n : ' i t  en porsjon gå-på-humør da. De tre først 
Jtr-'\Lt uttrukne, riktige løsninger premieres med - - -  - - - - -  

Pll°OIL Vt=k.T VOKAL.. en etatsparaply(damer)/etatsslips(herrer), 
$Kll<K. PLANT& M t : t . T  eller etter ønske. Skriv navn og adresse 

tflhl1€t..- under, og send inn løsningen til lrlin Taug- 
0 

i£TN. bøl, rom 676/M29 innen 10. november. AR,€ 
j... I Kt> Lykke til! - 

l<J.iE6t,/ MER.KE 0 frog 
le: 

Navn: VoK.FtL t:, 

ICON$. " Tcpl=- i Avd./adr.: FE:L- 6 ,, 
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ubileumsuke for BIL 
Det er lørdag morgen, "Aktivitetsuka" er 
over. Kroppen er stiv og støl etter alle akti- 
vitetene den siste uken. I bakhodet suser 
ennå Cabaretens friske sambatakter 
ispedd noen av Targets (dansebandet) 
gamle Smokielåter. 
Allerede ved juletider begynte de første 
forberedelser. En festkomite ble nedsatt, 
bedriftsidrettslagets styre la opp sin strate- 
gi og noen av husets ildsjeler begynte å 
piske opp stemningen for en revyoppset- 
ning. Tiden nærmet seg. Rundskriv om ak- 
tivitetsuka kom på løpende bånd, det ene 
mer detaljert enn det andre. Nå skulle folk 
bli skikkelig informert på forhånd! 
Cabareten skulle hete "25 JUBELLÅR". 
Sketsjer og sanger ble skrevet; noe ble 
makulert, skuespillere ble rekruttert og 
sceneopptreden diskutert. Det var stor ak- 
tivitet i korridorene. Utredninger og ar- 
beidstegninger var til tider byttet ut med 
manuser og aktivitetsoversikter. 
Så smalt startskuddet for "UKA". Mandag 
11. september opprant med strålende sol, 
og godværet skulle holde seg til langt ut 
på torsdagen. Orienteringsløp i Frogner- 
parken sto på programmet, og poster ble 
funnet bak statuer, på terrasser og 
grillplasser, under bruer og skrenter, på 
gjerder og trær. I alt 11 poster fant de riktig 
flinke! Dessverre var ikke oppmøtet så 
bra, men vi som deltok hadde det svært 
så morsomt. 
Tirsdag var det innledende runder i både 
volleyball og fotball. Mange spennende og 
prestisjetunge dueller mellom divisjoner, 
staber, verker og NVEere gjorde dette til 
seriøs idrett. Mange fikk rørt på seg under 
lagidrettene. 
Onsdag var det "løpeskyting" i tillegg til 
fotball/volleyball. To runder i Frognerpar- 
ken på tid inkludert 5 skudd mot blink i 
skytterrommet etter hver runde gjør denne 
øvelsen meget spennende. Det bannes 
høyt når skuddene går i taket, ellers er 
stemningen rolig og konsentrert i skytter- 
rommet. 

Torsdag var "friidrettsdagen", dagen da alt 
må klaffe. Dagen som noen av trimrom- 
mets ivrigste har hatt i bakhodet helt siden 
de peste rundt på Frogner Stadion for ett 
år siden. Nå var det igjen tid for å løpe 
3000 eller 5000 meter. Lukten av Tiger 
Balsam spredde seg i rotunden da vi had- 
de en lengre diskusjon om hvor duellen 
skulle utkjempes. Det ble på Bislett - i 

øsende regnvær! Rundene gikk unna, 
først fort, så saktere. Hvorfor gjør jeg det- 
te? 5 runder igjen, hva vil gutta si hvis jeg 
bryter nå ... ? Ingen brøt, fortsatt går praten 
ved lunsjbordet, i korridorene, i trimrom- 
met og badstua. Hadde jeg bare ikke 
hengt på han, da .... 
Fredag, den store finaledagen. Dagen da 
Driften vant begge lagturneringene, dagen 

Og slik gikk det ... Statkrafts driftsdivisjon beseiret NVEs lag 2 (VAIVU/VV). Fra venstre: Torodd 
Jensen, Svein Homstvedt, Terje Erfjord, Sverre Husebye, Lisbeth Bakken, Trond Eskedal, Kai 
Rune Heggland. Foto: Hege Heden 

Fra cabareten "25 Jubel/år": "Forskning på alternative energikilder pågår for fullt i prof. Vingjærs 
lab". Fra venstre: Roger Nilsen, Susan Nordbom, Tordis Hage, Knut Karijord, Torgeir Johnsen, 
John Anon Jonassen. Foto: Hege Heden 
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- 25år 
da det meget artige "Aktivitetsløpet" sam- 
let flest deltakere av samtlige "sportsar- 
rangementer" (hvor langt løp grisen?), da- 
gen da Jubileumsfesten med fin middag, 
cabaret og dans skulle avrunde det hele .... 
Og det ble en god finale! 200 påmeldte 
fikk se en Cabaret som slo knock out på 
alt som er satt opp av revyer og musicaler 
i Oslo de siste 2 årene (sagt av enkelte). 
Vi tror "enkelte" så gjerne! Med strømmen 
forsvant både lys og musikk ... og de fleste 
gjester sånn litt etter 0200. Men, neste år 
skal det igjen skinne lys (og varme) over 
"Aktivitetsuka". Vi sees da, men helst før! 
Som en av de "mange grå" her i bedriften 
var det meget hyggelig å få være med og 
dra lasset for en festlig aktivitetsuke. Id- 
rettslaget har bevist overfor seg selv og 
alle som fikk være med på aktivitetene at 
VI KAN. 25 nye år står for tur! 

Torgeir Johnson 

Oo l, NYE MEDARBEIDERE 

PerWestbye 
(55) f.betj ved kjøretj. AA 

* 
Odd Ingar Bekkevold 

(37) drifts- og vedl.operatør AA 
* 

Margrethe Toven Pedersen 
(26) kons. VAJ 

J U B I L A N T E R  

25 år i etaten 
August/oktober: 

Knut Svendheim, VN 
* 

Anna Ulen, EKA 

40 år i etaten 

August/oktober: 

Aksel Wennberg, VHO 
* 

Eva Synnøve Lund, AP 
* 

Anders Gudal, VVK 
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40 år i statens tjeneste 
Torsdag 31. august var avdelings- 
ingeniør Aksel Wennbergs siste ar- 
beidsdag i NVE. 

Wennberg kunne da se tilbake på 
nøyaktig 40 år i statens tjeneste. 
Avskjedsfesten ble holdt i 7. eta- 
sjes stasrom. 

Det vanket mange gode ønsker for 
Wennberg på veien inn i pensjo- 
nisttilværelsen, både fra generaldi- 
rektør Erling Diesen og fra kolleger 
ved Hydrologisk avdeling. 

På bildet klipper Wennberg over 
båndet og vandrer inn i pensjonis- 
tenes rekker. 

Tekst og foto: Henrik Svedahl, VH 

ETATEN OG VERDEN 

Generaldirektør Erling Diesen og vassdragsdirektør Pål Mellquist (ytterst t.v. og h.) flan- 
kerer hedersgjesten Emil Abelsen, grønlandsk landsstyremedlem, sammen med stats- 
råd Finn Kristensen. Foto: Wenja 

Og her et glimt fra et annet besøk i sommer. I juni var Ering Diesen, S-dir. Gunnar Va t- 
ten og Egil Skofte/and vertskap for en stor delegasjon fra Angola som fikk en orientering 
om norsk kraftproduksjon og -distribusjon - og litt å bite i. Delegasjonen ble ledet av An- 
golas Energi- og oljeminister, His Excellency Zeffarino Cassa lombo. Foto: Wenja 

Aftenposten hadde 15. september en be- 
skjeden i-spalter med overskriften "Milli- 
ard-kontrakt", som meddelte: 
"Aker Entreprenør, Selmer-Furuholmen, 
Kværner og Elektrisk Bureau har fått i 
oppdrag å planlegge og finansiere det 
første vannkraftprosjekt på Grønland. Det 
er første gang norsk vannkraftekspertise 
engasjeres til både å planlegge, finansie- 
re, bygge og drive et vannkraftanlegg 
utenfor landets grenser." 
NVE - og i første rekke Vassdragsdirektør 
Pål Mellquist - har vært "døråpner" for det- 
te prosjektet. 

Aftenposten skrev videre: "Sammen med 
det grønlandske entreprenørselskapet At- 
con er det dannet et eget selskap, Nuuk- 
Kraft, som innen 1. desember skal presen- 
tere løsningen på prosjektet, som er kost- 
nadsberegnet til en milliard kroner." 

' I august besøkte en mannsterk grøn- 
landsk VIP-gruppe Norge, og det er tyde- 
lig at Pål Mellquist har gjort en god jobb 
som veiviser og informasjonsleder. 
Vi krysser fingre og håper NVE kan få fle- 
re oppdrag som døråpner for storeksport 
av norsk vannkraftekspertise og dertil hø- 
rende produkter og tjenester. 

Wenja 

VINDKRAFT 
I Publikasjon nr E4/89 (ISBN 82-410-0059- 
6) omhandles eksempel på "Anbudsdoku- 
ment for vindkraftverk" (som også er titte- 
len). Forfattere er Christian Grorud, ESK, 
og Tor Anders Nygaard, Institutt for energi- 
teknikk, og i den innledende orientering 
skriver de bl.a.: 
-Som ansvarlig for det norske forsk- 
ningsprogrammet på vindkraftområdet ser 
NVE det som en oppgave å spre informa- 
sjon om utnyttelse av vindkraft. På denne 
bakgrunn utgis dette dokumentet som er 
en bearbeidet utgave av det anbudsgrunn- 
lag som NVE og Sør-Trøndelag Kraftsel- 
skap benyttet ved innhenting av tilbud på 
prøveanlegg for vindkraftverk i 1983 og 
1986. Bearbeidelsen er foretatt av en ko- 
mite med Tor Anders Nygaard, Institutt for 
energiteknikk, og Stein Kotheim, Sør- 
Trøndelag Kraftselskap som hovedbidrag- 
sytere. Arbeidet er foretatt på bestilling fra 
NVE, og inngår i det statlige forsk- 
ningsprogrammet på vindkraftområdet. 
Programmet er finansiert av Olje- og ener- 
gidepartementet og administreres av NVE. 
Hensikten med dokumentet er å gi under- 
lag for kraftselskaper og andre som vurde- 
rer å innhente anbud på vindkraftverk. 
Anbudsdokumentet er utarbeidet i en eng- 
elsk og en norsk utgave, begge utgaver 
kan bestilles fra NVE, både med og uten 
utfyllende eksempeltekst. Henvendelse 
Elisabeth Dahl, ES. 
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