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Med nyetablert enøk-gruppe og 
nye oppgaver fra OED er NVE i 
ferd med å få skikkelig fart på 
enøk-arbeidet. Etaten markerte 
seg f.eks. sterkt på bransjemes- 
sen ELIADEN på Sjølyst i Oslo i 
juni med temaene enøk og nye, 
fornybare energikilder, noe vi 
kommer tilbake til. 
1990 er et overgangsår med nært 
samarbeid med departementet, 
men fra 1991 vil NVE få det hele 
og fulle ansvar for de nye enøk- 
oppgavene. Jon Sagen og Nils 
Johan Terjesen - de øvrige er Rei- 
dun Kværnum, Rosemary Raw- 
lings og Pål Meland - forteller 
mer om spennende utfordringer 
for Energibrukkontorets enøk- 
gruppe (bildet) på SIDE 3. 

Sprudlende 
i Tafjord 
Jovisst er kraftverkene og fossefallene 
ettertraktede mål for både innen- o 
utenlandske turister. Men byr de pa 
opplevelse nok, og kan den norske 
foss og den franske cafe ha noe felles? 
En catoss, kanskje? Tafjord Kraftsel- 
skap synes å ha løsningen krystallklart 
for seg på SIDE 4. 

PREMIE- 
KRYSS- 
ORD! SIDE6. 

Alltid beredt! 
Glasnost og perestrojka? Joda, men også 
heksegryter, uoversiktlige omveltninger og 
ukontrollerte utblåsninger på mange hold. 
Beredskapsavdelingens John G. Martinsen 
advarer mot å lytte til de røster som nå vil roe 
ned beredskapsarbeidet under henvisning 
til en viss avspenning på høyt politisk nivå. 
- Vi har ingen garanti for at det som nå 
foregår i øst vil være av varig karakter. Poli- 
tiske ideer og holdninger kan liksom politi- 
kerne selv bli styrtet over natten, skriver 
Martinsen i sin artikkel på SIDE 4. 

• 1 -Y 
URBAN HYDROLOGI 
I VINTERBYEN 
I tilknytning til «Winter Cities 90 Tromsø» ble 
konferansen «Urban Hydrology under Wintry ':> 

Conditions» avholdt i Narvik, arrangert i felles- - / -=--- 
skap mellom Narvik ingeniørhøgskole og Hydro- - - -==- -  ' . L I N - - <  · ·  - . : (  \ 

logisk avdeling. Med god internasjonal del-  '\\\ 
takelse ble konferansen vellykket, skriver VHs .Yl>, _' • Æ 
Rolf Skretteberg på SIDE 5. 

Ordener 
• og priser 

har han gjort seg fortjent til, 
VNs tidligere avdelingsdirek- 
tør Knut Ove Hillestad. 
SISTE SIDE. 

tt r , c c : r - •  

Med 
Kalle , /{[[) 
i heiagjengei, ,, 
Om det var noen trøst og hjelp forVHsArne Toi Ian 
å få moralsk støtte av Kalle, skriver han ikke noe 
om. Men han og 18.000 andre deltok i Sentrums- 
løpet i Oslo, og Tollan lar oss få en blodsmak på 

SIDE4. 
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2 LESEHEEN 

NY ENERGILOV= NYE 
OPPGAV:ER FOR NVE 

I løpet av de siste hektiske dagene før 
sommerferien behandlet Odelsting og 
Lagting Ot.prp. nr 43 for 1989-90 om ny 
energilov. Dermed er en viktig milepæl 
passert i en prosess som har pågått i vel 
10 år. 
Energiloven medfører nye og interessante 
oppgaver for NVE. 
I løpet av de samme hektiske dagene be- 
handlet Stortinget også proposisjonen om 
revidert nasjonalbudsjett, der NVEs omor- 
ganisering var tatt inn. Stortinget sluttet 
seg til Regjeringens forslag om en organi- 
sasjon i seks avdelinger under en Vass- 
drags- og energidirektør. Stortinget vedtok 
samtidig en inndragning av 40 stillings- 
hjemler i 1990 og ytterligere inndragning 
av 30 hjemler ble bebudet. Stillingene i El- 
sikkerhetsvirksomheten, som skal over til 
Kommunaldepartementet, er da holdt 
utenfor. 
Sett i sammenheng representerer disse to 
sakene en gedigen utfordring til NVE. Vi 
får - flere oppgaver - færre folk. 
Energiøkonomisering blir en stor oppgave 
i det nye NVE. Vi skal være en sentral ak- 
tør under Oed på et område som blir helt 
sentralt for å realisere landets energi- og 
miljøpolitiske mål. Distribusjonsverkene vil 
etter den nye energiloven bli pålagt et ak- 
tivt enøk-engasjement overfor sine kun- 
der, som et vilkår i områdekonsesjonene. 
Sammen med eforsyningens organer må 
vi knytte sterkere forbindelser til alle po- 
tensielle aktører. Spesielt blir det en ut- 
fordring å få de mange mindre energibru- 
kere til å tenke og handle energiøkono- 
misk. De større energibrukerne er allerede 
godt igang. 
Markedstenking og konkurranse skal ligge 
til grunn for kraftomsetningen, både mel- 
lom produsenter og distributører, og mel- 
lom disse og større forbrukere. NVE skal 
utstede konsesjoner for kraftomsetning og 

GENERALDIREKTØREN 

z w 
a: 
tSl 
 

 

w 
a: 

- - -  

. ' ( ( J ,  
_;_-  : : ' - -  

/ . 

- . 

- Q,uf i ._  

vi får som oppgave å se til at konkurran- 
sen blir reell. 
Selve overførings- og distribusjonsfunksjo- 
nen, samt leveranse til mindre forbrukere 
blir fortsatt monopolfunksjoner. NVE skal 
se til at priser og øvrig vilkår for disse mo- 
nopoltjenester til enhver tid er rimelige. 
En mer rasjonell organisering av eforsy- 
ningen er stadig et viktig mål for våre over- 
ordnede myndigheter. For å fremme kon- 
kurranse settes nå en oppdeling mellom 
produksjon og distribusjon opp som den 
ideelle organisasjonsform. Nye utfordring- 
er for distribusjonsverkene - et aktivt enga- 
sjement i kjøp og salg av kraft i et mer 
åpent marked, samt de nye og større 
enøk-oppgavene - forventes å føre disse 
sammen i større og mer slagkraftige enhe- 
ter. For å stimulere denne prosessen og 
for å bidra til en utjamning av kraftprisene, 
skal statsstønad brukes også i framtiden. 

gave. 
For elektriske anlegg - i praksis større led- 
ninger og varmekraftverk - blir en ordning 
med forhåndsmelding a la vannkraftpro- 
sjekter heretter obligatorisk. Dette vil føre 
til bedre planer, tilpasset alle kryssende 
hensyn. Men det vil også føre til flere opp- 
gaver for NVE. 
Den nye energiloven omhandler naturlig 
nok ikke våre vassdragsoppgaver. Disse 
er imidlertid nokså inngående behandlet i 
utredningen om NVEs arbeidsoppgaver, 
organisering og bemanning, og omtalt i 
proposisjonen om revidert nasjonalbud- 
sjett. Riktignok må det forventes færre 
søknader om ny vannkraftutbygging fram- 
over. Men vi kan på den annen side vente 
en økning av vårt konsesjonsarbeid p.g.a. 
ny behandling av eldre konsesjoner, end- 
ring av vilkår i eldre konsesjoner og hjem- 
fall. Vi vil antagelig også bli tillagt økte 
oppgaver angående mindre inngrep i 
vassdrag. Hertil kommer alle våre øvrige 
vassdragsoppgaver som ikke viser noen 
tendens til avtrapping. Med økende in- 
teresse for vannressursene fra ulike og til 
dels konkurrerende grupper, blir disse 
oppgavene stadig mer utfordrende. Vi er i 
NVE nå inne i en spennende og krevende 
omstillingsperiode. Prosessen kaller på en 
helhjertet innsats av alle kreative krefter i 
etaten. 
Vi må gjennomføre en grundig og 
fordomsfri gjennomgang av alle våre ad- 
ministrative og faglige rutiner. Forenkling- 
er, prioritering og effektivisering må stå 
sentralt. 
Det stilles store resultatkrav til oss fra 
overordnet myndighet. Ressurstildelingen 
blir nøktern - for å si det diplomatisk. Får vi 
bare en rimelig grad av intern handlefrihet 
i åra som kommer, skal vi likevel i felles- 
skap greie jobben. 

Heiinternt på denne plass, denne gangen. 
Faktisk rent M29. For noen vil kanskje 
huske at vi tidligere tok opp problemet 
med stadige "oppslag" på de mange 
glassdører i huset. Svært iøyenfallende, 
og etter vår mening svært lite dekorativt, 
både for gjester og oss som har vår dagli- 
ge gang i huset. Vi bragte et innlegg om 
saken i forrige nummer, fra en leser i S 
som gjerne ville benytte denne form for 
spredning av informasjon. Vi ba dessuten 
om reaksjoner fra andre, men særlig en- 
gasjerende var nok saken ikke. Vi har 
bare fått noen få muntlige henvendelser, 
og de er uten unntak negative til oppsla- 
genes plassering utenfor oppslagstavlene. 
Men så har jo da også administrasjonsav- 
delingen i mellomtiden lagt saken død, 
ved sitt rundskriv om at slike oppslag ikke 
skal forekomme - bl.a. av hensyn til ren- 
gjøringspersonalet. 
Personlig synes vi forøvrig at den rent 
estetiske årsak burde være holdbar, og in- 
tet er det i og for seg som tyder på at den 
ikke er det. Men begrunnelsen er forsåvidt 
ikke det viktigste, men at vi nå slipper 
uvesenet. Synes vi. 
Derfor: takk til Helge Bagøien og Benedic- 
te Holter for hensiktsmessig inngripen. Sa- 
ken opp og avgjort. Oppslagstavlene er til 
for å brukes! 
Denne spalten vil gjerne ønske lesere og 
forbindelser 

GOD 
SOMMER! 

Omorganisering i OED 

Vassdrags- og energiforsyningsavdelingen 
og Energiavdelingen i Olje- og energidepar- 
tementet har gått sammen i en ny Energi- 
og vassdragsavdeling. 
Den nye avdelingen vil ha hele ansvaret for 
departementets arbeid med landbasert 
energiproduksjon, vassdragsforvaltning og 
energibruk. Avdelingen vil også ha ansvaret 
for departementets forskningssaker. 
Energi- og vassdragsavdelingen ledes av 
ekspedisjonssjef Sigurd Tveitereid og ek- 
spedisjonssjef Per Håkon Høisveen. 
Avdelingen er i utgangspunktet opprettet 
med fire seksjoner: 
- Vassdragsseksjonen under ledelse av Ha- 
rald Solli. 
- Energijuridisk seksjon under ledelse av 
Kjell Alstad. 
- Energiplanseksjonen under ledelse av Jon 
D. Engebretsen. 
- Markeds-, enøk- og forskningsseksjonen 
under ledelse av Kjell Olav Kristiansen. 
Sammenslutningen til en ny Energi- og 
vassdragsavdeling skal føre til bedre koor- 
dinering av energiforvaltningen. Den nye 
avdelingen vil skaffe underliggende etater 
en samlet kontaktflate i departementet. 
Sammenslutningen må også sees i sam- 
menheng med Regjeringens forslag til refor- 
mer i energiforsyningen. 
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ENERGIBRUKKONTORET 
SATSER PÅ ENØK 
Energibrukkontoret (EEØ) satser 
nå stort og framtidsrettet på 
energiøkonomisering (enøk). Et- 
ter en noe vanskelig fødsel er 
energiøkonomiseringsarbeidet 
nå fast etablert som et av de vik- 
tigste satsingsområdene for NVE 
i årene framover. I denne artik- 
kelen vil vi presentere enøk- 
gruppa ved EEØ og dens vik- 
tigste mål og arbeidsoppgaver. 

Nye oppgaver fra OED 
Ved årsskiftet startet Olje- og energidepar- 
tementet (OED) overføringen av de opera- 
tive enøk-oppgavene til NVE. Dette er noe 
som NVE har arbeidet for i lang tid. I førs- 
te omgang har NVE fått ansvaret for å for- 
valte den statlige tilskuddsordningen til 
prototyp- og demonstrasjonsprosjekter in- 
nen energiøkonomisering og tiltak til bran- 
sjeutvikling innen samme område. Depar- 
tementet har også bedt NVE utrede en del 
viktige problemstillinger innen tilskudds- 
ordningene til energiøkonomiseringstiltak. 
1990 er et overgangsår hvor det er særde- 
les nært samarbeid med departementet, 
men fra 1991 vil NVE få det hele og fulle 
ansvaret for de nevnte oppgavene. Det 
ventes også at NVE fra 1991 vil få nye 
oppgaver for eksempel i forbindelse med 
de generelle statlige lån- og tilskuddsord- 
ningene til energiøkonomiseringstiltak. 

Egen enøk-gruppe 
I NVE er ansvaret for dette arbeidet lagt til 
Energibrukkontoret (EEØ) ved Energiav- 
delingen. For å kun møte den store utford- 
ringen som overføringen av disse oppga- 
vene innebærer, er det opprettet en egen 
enøk-gruppe ved kontoret. 
Gruppen består pr dato av Jon Sagen, 
som er utpekt til Prosjektleder/Enøk, Pål 
Meland, Rosemary Rawlings og Reidun 
Kværnum. Kontorleder Nils Johan Terje- 
sen deltar også aktivt i arbeidet. Gruppen 
har en tverrfaglig, teknisk/økonomisk bak- 
grunn som gir den et godt utgangspunkt 
for åta fatt på de nye oppgavene. 

Vår forvaltningside 
Målet for enøk-innsatsen i gruppen er klar 
- den skal bidra til å realisere lønnsomme 
enøkprosjekter. Bredden i aktuelle pro- 
sjekter er stor, og spenner fra informasjon 
og bransjeutvikling til prototyp-prosjekter 
for ny energisparende teknologi. Enøk-re- 
sultater på brukersiden avhenger av tuse- 
ner av enkeltstående beslutningstakere, 
og NVE er nødt til å gå sammen med ak- 
tører som står i indirekte eller direkte kon- 
takt med den enkelte energibruker. Viktige 
samarbeidspartnere i dette arbeidet er 
bransjeorganisasjoner, enøk-bedrifter og 
organisasjoner engasjert i norsk teknologi- 
utvikling. I en særskilt stilling står landets 
energiverk som har alle landets energibru- 
kere som kunder, og som derfor både har 
en unik mulighet og et særskilt ansvar for 
å fremme rasjonell energibruk. 

Fra forskning til realitet 
Den viktigste oppgaven innen energiøko- 
nomisering som NVE har fått fra OED til 
nå er forvaltningen av tilskuddsordningen 
for prototyp- og demonstrasjonsprosjekter. 
Bevilgningen som NVE disponerer i 1990 
er på hele 28 millioner kroner. Formålet 
med tilskuddsordningen er å stimulere til 
utvikling og bruk av ny og mer energiøko- 
nomisk teknologi gjennom å redusere den 
økonomiske risiko som ofte er forbundet 
med satsing på utvikling og bruk av ny 
teknologi. 
Hovedproblemstillingen er her å få tak i 
gode prosjekter som er kommet gjennom 
forskning- og utviklingsstadiet og få disse 
gjennomført i praksis i form av fullskala 
prototypprosjekter og senere eventuelt 
som demonstrasjonsprosjekter. 

Programmer = prioritering 
En vesentlig del av de midler som bevil- 
ges blir i dag kanalisert til særskilte pro- 
grammer som administreres av forskjellige 
fagmiljøer. Disse programmene gir uttrykk 
for hvilke områder som for tiden priori- 
teres. Løpende programmer i 1990 omfat- 
ter Prototyp- og demonstrasjonsprogram 
for industrien (PEI) med IFE som 
programansvarlig, Program for anvendel- 
se av varmepumper og Program for enøk 
i forsøksbygg, begge med NTNF som 
programansvarlig. 
Den resterende delen av bevilgningen 
forvaltes direkte av NVE og brukes i ho- 
vedsak til tilskudd til prosjekter som fal- 
ler innenfor det generelle enøk-begre- 
pet, men utenfor de særskilte program- 
mene. 

Av Jon Sagen og 
Nils Johan Terjesen 

Enøk-gruppen består av (fra venstre, Kalle unntatt): Nils Johan Terjesen, Reidun Kvær- 
num, Jon Sagen, Rosemary Rawlings og Pål Meland. 

Spennende utfordringer 
En sentral oppgave framover vil være 
å videreføre og videreutvikle tilskudds- 
ordningene. Energibrukkontoret vil pri- 
oritere arbeidet med å utvikle en lang- 
siktig og målrettet strategi for de statli- 
ge tilskuddsordningene innen enøk. 
Den nye energiloven legger opp til at 
det kan settes vilkår om energiøko- 
nomisering i forbindelse med områ- 
dekonsesjonene. Utformingen av sli- 
ke vilkår på en måte som kan stimu- 
lere enøk-innsatsen i energiverkene 
er en stor utfordring. Et godt grunn- 
lag ligger i de erfaringer som er 
gjort i energiverk som de senere 
årene har satset på enøk. Målet er 
at alle energiverk skal vurdere inn- 
sats i enøk-programmer på lik linje 
med investeringer i ny produksjon- 
skapasitet. 

Energiøkonomisering vil være et 
av de viktigste satsingsområdene 
for "Det nye NVE" i årene fram- 
over. Med overføringen av de 
nevnte enøk-oppgavene fra OED 
har Energibrukkontoret fått en 
forsmak på hvilke spennende ut- 
fordringer og krav til fleksibilitet 
og effektivitet som vi har i vente. 

Har du gode 
ideer for effektiv 
energibruk? 
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Vi kan hjelpe deg med å realisere 
enøk-prosjektet ditt 

NVE gir tilskudd til de . prototyp- og 
monstras1onsprosjekt . 

energiøkonomisering. er tnnen 
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BEREDSKAP MA 
OPPRETTHOLDES 

Tegning: Egil Nyhus 

Av John G. Martinsen, EB 

I en tid preget av glasnost og perestrojka er det mange som spør seg 
om nødvendigheten av å opprettholde og drive beredskapsarbeid. 
Ville det ikke gavne verdensfreden bedre om vi heller anvendte den 
innsats og de ressurser som går til forsvar og beredskap på andre 
og mer fredelige formål? 

Så enkelt er det ikke. Vi har ingen garanti 
for at det som nå foregår i øst vil være av 
varig karakter. Politiske ideer og holdning- 
er kan liksom politikerne selv bli styrtet 
over natten i en verden hvor det stadig fo- 
rekommer plutselige og brå skiftninger på 
de fleste områder. 

Troverdighet 
Det å bygge opp et troverdig beredskap i 
et land er en lang og ressurskrevende pro- 
sess. Etter mange års arbeid på dette felt 
kan det vel sies at vi her i landet i dag har 
oppnådd et beredskapsnivå og en bered- 
skapsbevissthet som vil sette oss i stand 
til å overleve som land og folk dersom vi 
skulle bli utsatt for de skader og påkjen- 
ninger en krig ville føre med seg. 
Dette er også tilfelle for de øvrige land i 
den vestlige forsvarsallianse, og det er vel 
nettopp dette forhold som i betydelig grad 
har medvirket til den stabilisering og av- 
spenning som nå er innledet mellom su- 
permaktene. God beredskap betyr at man 
både militært og sivilt er forberedt på at 
det verste kan hende, noe som fører til at 
det er mindre fristende for en aggressor å 
ty til maktbruk for å nå sine mål. 
Den beredskapsplanlegging vi iht regjerin- 
gens beslutning gjennomfører her i landet 
skal ta sikte på en situasjon hvor et kon- 
vensjonelt angrep inngår blant en angri- 
pers første trekk. Under planleggingen av 
beskyttelsestiltak skal det så langt det er 
praktisk mulig også tas hensyn til andre 
hovedsituasjoner av såvel begrenset som 
opptrappet karakter, herunder bl.a. at 
kjernevåpen og kjemiske stridsmidler kan 
bli brukt mot oss. 

Totalforsvarstanken 
Til forskjell fra mange land ligger grunnla- 
get for vår beredskap i totalforsvarstan- 
ken. Denne betinger at vi i tillegg til det mi- 
litære forsvar som med våpen skal motset- 
te seg et angrep, også har et sivilt bered- 
skap hvor landets samlede ressurser skal 
søkes nyttet best mulig i en krise-/krigssi- 

tuasjon. Summen av det militære og sivile 
beredskap danner totalforsvaret. Uten de 
ytelser det sivile samfunn kan gi vil ikke 
forsvaret være i stand til å yte effektiv og 
varig innsats. 
Det overordnede mål for den sivile bered- 
skap er å forberede samfunnet på å møte 
en krigssituasjon, samt å sette landet i 
stand til å overvinne kriser, katastrofer og 
større ulykker i fred. Kraftforsyningen inng- 
år som en sentral og betydningsfull sam- 
funnsorganisasjon, som av landets myn- 
digheter er pålagt å etablere den bered- 
skap som er nødvendig for å sikre en til- 
fredsstillende kraftforsyning også under 
slike forhold. 
For dette formål er det bygget opp en 
landsomfattende beredskapsorganisasjon, 
som består av NVE og de organer og sel- 
skaper som står for kraftforsyningen i fred. 
Organisasjonens ledelsesorgan er KSL - 
kraftforsyningens sentrale ledelse. 

Fredsberedskap 
Hittil har beredskaps- og sikringstiltakene 
innen kraftforsyningen stort sett tatt sikte 
på beskyttelse mot krigshandlinger. I den 
nye energilov - går det fram at tiltakene 
også skal omfatte sabotasje- og terror- 
handlinger i en fredssituasjon, med andre 
ord en reell utvidelse av det virkefelt be- 
redskaps- og sikkerhetsarbeidet i dag om- 
fatter. Iht Energiloven skal beredskapsar- 
beidet også omfatte fjernvarmeanlegg av 
en viss størrelse, samt driftssentraler. På 
den måte vil beredskapsorganisasjonen 
kunne foreta en samlet planlegging av de 
tiltak som kreves både for forsvarsmessig 
sikring og mot sabotasje og terrorhand- 
linger i fred ved alle typer kraftforsy- 
ningsanlegg. 
Det skal også nevnes at loven fastsetter 
plikt for selskapene til å informere abon- 
nentene om leveringspålitelighet og lever- 
ingskvalitet. En viktig del av dette er å gå 
ut med informasjon og råd om reserve hos 
bruker i tilfelle av at leveransen skulle 
svikte. 

Fuktig forslag i Tafjord 
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Etter at nasjonens turistekspertise i årevis 
har vridd sine ulike tallrike hjerneceller for 
å pønske ut tiltak som kan lokke verdens- 
samfunnets stadig mer krevende omflak- 
kere til vårt sære land, har LESEHESTEN 
gleden av å presentere et forslag fra 
Tafjord Kraftselskap som glitrer i mangefa- 
seterte dråper. 
Dette intet mindre enn geniale innspill, an- 
vendelig som det er over hele det 
langstrakte rike, synes å dekke turistenes 
allehånde behov: for overrislende spen- 
ning, for innvortes forfriskninger, for en 
unik en-gang-i-livet-opplevelse. TK må her 
ha lagt det egget Columbus etter sigende 
laget eggerøre av. 
Vår status som industrinasjon skyldes ikke 
minst vannkraften - skal den nå også 
bringe oss til topps som turistnasjon? Flott 
levert, Tafjord! 
Det framgår imidlertid at man lokalt nærer 
en smule bekymring for NVEs stillingta- 
king til prosjektet. LESEHESTEN har i 
skrivende stund ingen anledning hatt til å 
legge saken fram for NVE-generalen, men 
kan vanskelig se at dette skal være spesi- 
elt problematisk. Selv i denne etaten hen- 
der det jo at forslag fra Sunnmøre blir sett 
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positivt på av enkelte etter noen tid. 
Nå tør det imidlertid være øyeblikket for 
resolutt handling, allerede inne i turist- 
sesongen som vi er. For ordens skyld skal 
vi likevel få lov å minne om det overordne- 
de krav for konsesjon når det gjelder alko- 
holservering i norske vassdrag: aldri noe 
sterkere enn gin før frokost. Vi mener å ha 
sett sunnmøringer nesten overtre denne 
utvetydige forskrift ved unevnelige anled- 
ninger, uten at vi skal påstå at vi har dette 
aldeles tindrende klart for oss. Men det vil- 
le være synd om et så ypperlig tiltak skulle 
strande på lokalt mislighold av i og for seg 
ganske romslige konsesjonsbetingelser. 
For her & nå å vise maksimalt positiv vel- 
vilje og imøtekommende assistanse i rent 
praktiske detaljer, har LESEHESTEN 
overlevert kollega Johan K Tenfjord, re- 
daktør av TK-lnformasjon og forøvrig en 
mann som ikke har noen problemer med å 
skille mellom inn- og utvortes når det gjel- 
der bruk av vass, en hypergild NVE-para- 
ply til utprøving under realistiske forhold. 
Johan, dette blir vasselig moro! 
Vi gleder oss til innvielsen av friluftsfilialen. 

frog 
r---------------------------------------------------------------, 

NYTT FRA B.I.L. 
Gjennom forskjellige aktiviteter og arrangementer i regi av bedriftsidrettslaget håper 
vi å "dra igang" flere av de ansatte ved bedriften. Vi har 11 aktive grupper samt "Tur 
og Trim", og det er spesielt gjennomsistnevnte vi håper å øke aktivitetsnivået. Her 
legges "listen lavt", slik at alle kan være med. Aktivitetene her blir imidlertid farget av 
interessene til initiativtakerne, så hvis du har ideer til noe sosialt og sportslig, er det 
viktig at du tar kontakt med leder i Tur og Trim eller Styret (se Idrettsnytt eller Fosse- 
ballen). 
I tillegg til gruppeaktivitetene har vi satt i system og håper på oppslutning om følgen- 
de (se oppslagstavler): 
• "Sykle til jobben"-aksjonen 1990 fra 5.-29. juni. 
• Bli med i "Morgenbaderne"! Vi satser på et lite, men friskt miljø i Frognerbadet. 
• "Løp, Bad og Grill" ved Sognsvann. 
• Aktivitetsuka 1990 i tiden 10.-14. september. 
Ha en god og aktiv sommer! 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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L---------------------------------------------------------------J 

Torgeir Johnson 
Leder i NVEIS B. I.L. 
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assdrags- 
rskning 

Publikasjon V26 (ISBN 82-410-0080-4) 
har tittelen "Vassdragsforskning mot år 
2015". 
I forordet skriver forskningssjef Per Einar 
Faugli bl.a.: - Vassdragsdirektoratet har et 
ansvar for koordinering og styring innen 
OED/NVE-systemet. For å få innspill til 
planlegging av FoU-virksomheten inviterte 
vi derfor sentrale personer fra forvaltning, 
forskning, FoU-miljøer og brukerne til et 
seminar i juni 1989. Deltakerne gjennom- 
gikk stoffet ved forberedte innlegg, grup- 
pearbeid og diskusjoner. 
Deltakerne var ikke invitert som represen- 
tanter for sine instanser. AIie innlegg og 
synspunkter står derfor kun for den enkel- 
tes personlige ansvar. 
Denne rapporten inneholder de mottatte 
innlegg og korte referater fra diskusjone- 
ne, samt et etterord av Per Einar Faugli. 
Etterordet ble nødvendiggjort av de om- 
struktureringer som er under utredning in- 
nen vassdragssektoren. Det er nå viktig å 
få satt vannforvaltningen inn i det rette 
samfunnsmessige perspektiv. 
Seminaret ble planlagt og gjennomført av 
direktoratets FoU-utvalg som består av: 
Einar Lahaug, VF, Randi Pytte Asvall, VH, 
Nils Roar Sælthun, VH, Jon Arne Eie, VN, 
Hallvard Stensby, VU, Jan Fredrik Nicolai- 
sen, VV, Tove Aksnes, VA, Per Einar 
Faugli, VAF. 
Henvendelse tlf (02) 95 93 31. 

Landskap 
i utvikling 

I det nye heftet "Landskap i utvikling" i se- 
rien "Kraft og miljø" fra Natur og 
landskapsavdelingen skriver fotograf/for- 
fatter Knut Ove Hillestad: -Det er hevdet at 
ingen har det overordnede ansvar for kul- 
turlandskapet. Bak utsagnet anes i blant et 
ønske om at det burde det være. Er det så 
ønskelig? Svaret bør bli nei. Ganske en- 
kelt fordi det før eller senere vil gi trange, 
tidsavhengig aksepterte og byråkratiske 
løsninger med fattige kulturlandskap som 
resultat. 
Derimot er det en grunnleggende forutset- 
ning at alle som direkte eller indirekte på- 
virker landskap må få et minimum av 
kjennskap til følgen av sin egen virksom- 
het. Respekt og forståelse for andres fag- 
områder og interesser er også forutset- 
ninger for gunstig påvirkning av dynamik- 
ken i kulturlandskapet, landskapet er aldri 
statisk. 
Vi har valgt å illustrere hvordan en del 
gamle tekniske bruksmåter har virket inn 
på landskapet slik vi opplever det. Objekt- 
ene er av høyst ulik alder, størrelse, type 
og geografisk plassering. Et felles trekk er 
at de alle har noe med vann og vassdrag 
å gjøre. 
Denne publikasjonsserien tar nok sikte på 
å informere, men i langt høyere grad på å 
dokumentere status og utvikling i kultur- 
landskap. 
Interesserte tar kontakt med VN, 
tlf (02) 95 93 36. 

VELLYKKET URBANHYDROLOGISK 
KONFERANSE I NARVIK 

Arrangementslederne Rolf Skretteberg, VH (t.v.) og Rune Grov, NIH. 

I tiden 19 - 21. mars i år var om- 
lag 50 urbanhydrologiske ek- 
sperter fra 12 land samlet i Nar- 
vik for å diskutere urbanhydrolo- 
gi under vinterforhold. 

Konferansen "Urban Hydrology under 
Wintry Conditions", var et felles arrange- 
ment mellom Narvik ingeniørhøgskole og 
Hydrologisk avdeling, gikk inn som en del 
av "Winter Cities '90 Tromsø" (WC'90) ar- 
rangementet. Kjernedelen av WC'90 
Tromsø ble avviklet i første halvdel av 
mars med en rekke arrangementer knyttet 
til forskjellige sider ved å bo og leve i nord. 
Disse omfattet alt ifra kultur med konserter 
og utstillinger, idrett (VM i sprint skøyter), 
til levevis og tekniske tiltak. I tillegg til ho- 
vedarrangementet i Tromsø, var det en 
rekke "satellitt"-arrangementer i andre de- 
ler av landsdelen. Det var som et slikt ar- 
rangement konferansen i Narvik var knyt- 
tet til WC'90 Tromsø. 

Flom i byområder 
Formålet for Narvik konferansen var å få 
fram de spesielle problemer som knytter 
seg til overvann og flom i byer og tettste- 
der om vinteren. Tradisjonelt er det de 
kraftige regnskyllene man opplever om 
sommeren som er dimensjonerende for 
overvannsanlegg. Regnskyll som kan få 
gater og plasser til å flomme i løpet av 
noen minutter, overbelaste avløpsanleg- 
gene og kanskje fylle kjellerne med vann. 
Vinteravrenningen på grunn av snøsmel- 
ting, kanskje forbundet med regn, og tek- 
niske problemer på grunn av kulde og 
tele, er blitt lite undersøkt. Mange forskere 
og kommunalteknikere som arbeider med 
urbanhydrolgi er, imidlertid, av den oppfat- 
ning at under spesielle forhold kan det 
være vinteren med snøsmelting og regn 
som gir de største flommene og flomska- 
dene også i byområder. Ikke minste har 
VHs urbanhydrologiske stasjonsnett vært 
med på å bekrefte dette. 

t - r 

Tiden moden 
Det er, imidlertid, gjort lite for å systemati- 
sere det vi vet om urbane overvannspro- 
blemer om vinteren. Tiden var derfor mo- 
den for et internasjonalt møte med dette 
som hovedtema. 
Som nevnt sto Narvik ingeniørhøgskole 
(NIH) og Hydrologisk avdeling sammen 
som arrangør av den internasjonale konfe- 
ransen "Urban Hydrolgy under Wintry 
Conditions". VH var ansvarlig for rammene 
for konferansen samt konferansens fagli- 
ge innhold, mens NIH tok seg av det ar- 
rangementstekniske. Planleggingen og 
gjennomføringen ble styrt av en arrange- 
mentkommite med fylkesordføreren for 
Nordland, Sigbjørn Eriksen som formann 
og artikkelforfatteren som nestformann. 
De faglige interesser ble ivaretatt av en in- 
ternasjonal fagkommite med representan- 
ter fra Kanada, USA, Storbritania, Sverige 
og Norge, og med artikkelforfatteren som 
leder. Konferansens grunnfinansiering ble 
sikret i hovedsak med midler fra Nordland 
fylke, Landsdelutvalget og Narvik Kommu- 
ne. 

Konferanseprogrammet 
var satt sammen av tre hoveddeler: 
1. Urban snøhydrologi, - snøsmelting og 
avrenning - snøfysikk - snødata - snømo- 
deller 
2. Urban vannforvaltning 
3. Snørydding og deponering. 

Tilsammen ble 25 foredrag presentert og 
med vel 40 tilreisende som akkurat fylte 
det nye Narvik Sportell, fikk konferansen 
et godt sammensveiset miljø med gode 
meningsutvekslinger og diskusjoner. 

Hovedkonuajonene 
etter konferansen er interessante: 
- Vinterforholdene spiller en betydelig rolle 
i den "kalde" delen av verden mht. urban 
vannressursforvaltning. 
- Framtidige overvannsløsninger vil bygge 
på "naturlige" prinsipper, dvs. fordrøyning 
og infiltrasjon. Dette krever bedre innsikt i 

Av Rolf Skretteberg, VH 

Foto: Jan Seines, Fremover 

vinterforholdene både mht. infrastruktur og 
avrenningsmønster. 
- Stor mangel på urbanhydrologiske data 
relatert til vinterforhold. 
- Behov for en koordinert internasjonal 
FoU-innsats på en rekke områder med 
tilknytning til urbanhydrologiske problemer 
- Økonomiske såvel som miljømessige 
grunner tilsier at overnevnte punkter effek- 
tueres snarest. 

Internasjonal arbeidsgruppe 
Som et første resultat av konferansen i 
Narvik er artikkelforfatteren blitt forespurt 
av felleskomiteen (Joint Committee) for 
IAHR/IAWPRC (International Association 
for Hydraulic Research/International Asso- 
ciation on Water Pollution Research and 
Control) om å påta seg oppgaven som le- 
der av en internasjonal arbeidsgruppe på 
kaldklima hydrologi i urbane strøk. 
Dette må anses som en god anerkjennel- 
se av vår innsats på området og kan lede 
til interessante utviklingsoppgaver i framti- 
da. 
Som en avsluttende konklusjon på den ur- 
banhydrologiske konferansen i Narvik kan 
det sies at deltakerne følte konferansen 
hadde vært verdifull, at arbeidsområdet 
har behov for videre satsing, at denne må 
koordineres og at det må legges tilrette for 
et videre internasjonalt samarbeid. 

': 1· . ·n1,i 
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Diskusjonen om TY2 illustrerer 
bedre enn noe annet at Balle 

Clorin ikke behøver å anstrenge 
seg særlig mye for å skaffe 

medlemmer i sitt 
supperåd. 
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GLIMT FRA SENTRUMSLØPET 
For årets sentrumsløper nr 10776 begynte 
alvoret - og moroa - i februar. Som tidlige- 
re deltaker er man en åpenbar adressat 
for arrangørenes postgiroblanketter. Tidli- 
gere løp fremstår i erindringen med sol- 
skinn og lett jogg gjennom muntre bygater. 
Ømme bein og svett rygg? Husker ikke så 
nøye, klart jeg skal stille opp igjen. 

Og søndag 29. april stiller jeg opp igjen i 
Kirkegata med 18000 andre. Her er innbit- 
te racere som begynne oppvarmingen et 
par timer før start på Akershus-vollene, 
med kamferolje på senete legger og med 
svettebånd rundt håndleddene. Her er 
småjenter og -gutter med besteforeldre, 
her er bedrifts-idrettslag med den rette 
"corporate image": tettsittende, glinsende 
trikåer med fargeglad logo på bryst og 
rygg, er Veldre og Vang og Høybråten og 
Stovner, og her er løper nr 10776. Det spi- 
ses druesukker og drikkes XL-1. Køene 
blir lange foran plastforhengene med bøt- 
tedoer bak. 

I Kirkegata er det småtrippende nervøsitet 
foran start. Puljen fra 10000 til 10999 be- 
veger seg langsomt mot startlinjen. En kø- 
nabo spøker forsert om hvor elendig for- 
men er, en annen hopper opp og ned for å 
holde musklene varme og myke. 

Så bærer det løs. Torggata ligger foran 
deg. Du er igang. Ta det rolig nå i starten. 
Ikke la deg lure med i sprinttempoet til de 
to ungdommene foran deg. Utenfor Re- 
gjeringskvartalet synger et svartkledd ung- 
domskor muntre traller. Ingen stanser for å 
lytte. Ned Lille Grensen og ut på Karl Jo- 
han. Paradeløp for folkemassene! Fram 
med brystkassa, gutt. Lange, spenstige 
sted, nå. Bakfra skyter en gråhåret kar 
med Frank Shorter-utstyr og spisse albuer 
fart langs fortauskanten. Jeg passerer 
ham igjen i Slottsbakken. 

Gjennom Slottsparken og oppover Gyl- 

Av Arne Tollan, VH 
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denløves gate faller roen over toget. To 
venninner pludrer i rolig tempo, og en ut- 
kledd slange med 20 bein fyller veien for 
et øyeblikk. Foran Frognerparken får uten- 
landske turister ytterligere en attraksjon å 

se på og vinke til. Pusten går fort nå, og 
svetten renner. Skulle kanskje tatt enda 
lettere klær. På hjørnet ved Frogner Stadi- 
on kjennes et øyeblikk slektskapet sterkt 
med Oscar Mathiesen på sokkelen sin. 

Han langer ut så godt han kan, han også. 
Ja vi idrettsmenn .... 

Middelthuns gate er hjemmebane, og nr 
29 nærmer seg. Montro om noen NVE-ere 
er blant tilskuerne? Nei, Jo, der var et 
kjent ansikt. Inn i parken, forbi drikkesta- 
sjonen. Det knaser i tomme plastkrus un- 
der skoene. Et fort glimt av nabo Jan 
Christian fra veien hjemme. Han ser sliten 
ut, han også, her mot toppunktet og halv- 
veis-merket. Felles skjebne . 

18000 snubler og dytter over den trange 
gangbrua nederst i parken. Videre ned 
mot Bygdø alle. Her, i den lange stigning- 
en mot Frogner kirke, kommer sannhetens 
øyeblikk om du har slurvet med vårtre- 
ningen eller gått for hardt ut. Det er det 
åpenbart mange som har. Jeg overhører 
en medfølende replikk fra fortauet: "Tenk, 
sånn har'em løpt ei mil!". 

Også Bygdø alle tar faktisk slutt en gang, 
og nå er det bare 2 - 3 km igjen. "HOLD 
UT", sier teksten på avstandsmerkene, 
publikum heier på kjente og ukjente, en 
eldre dame med veske og usikre ben 
langs husveggen feies nesten overende 
av ungjente med hastverk. Meningsytring- 
er utveksles over generasjonskløften. 

Ved Stortinget spiller Kampen Janitsjar 
"Norge i rødt, hvitt og blått", og jeg synes 
musikken låter uforskammet bekymrings- 
løs. Kroppen verker, og det er enda 1 km 
igjen. Et familimedlem med kamera knip- 
ser meg og heier muntert. Jeg smiler blekt 
tilbake, og veiver armen i en slags hilsen, 
før jeg klasker fotsålene over Egertorvet. 

De siste kvartalene tilbake til Stortorvet er 
lagt i en utspekulert sløyfe, før jeg endelig 
får rive av kontrollmerket, veiledes gjen- 
nom tidtakerslusen og får stukket årets 
medalje i hånda. Med hivende pust og et 
blikk på klokka går jeg til drikkebordet. 

Målet er nådd. Og mitt private mål: færre 
minutter på Sentrumsløpet enn min alder i 
antall år, holder også. Klart jeg stiller opp 
neste år igjen! 

U R R A N S E  

PREMIE 
KRYSS 
ORD! 
Sommeren er her og her er det 
igjen-LESEHESTENS premiekryss- 
ord. Noen til glede, andre til ergrel- 
se - men alle til deltakelse! 
Det er bare å gripe pennen/blyan- 
ten. 3 premier: slips/paraply o.l. 
Løsningen (gjerne kopi av) sendes 
lrlin Taugbøl, Al (M29), innen 15. 
juli. Lykke til! 

Navn . 

Adr.lavd . 

Pnr sted . 
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V 28 

Publikasjon V28 (ISBN 82-410-0082-0) 
har tittel _"Biotopjusteringsprogrammet - 
status 1988". 
I forordet skriver redaktørene for rappor- 
ten, Jon Arne Eie og John E. Brittain, bl.a.: 
- Det har vært et mål å utgi statusrapporter 
for Biotopjusteringsprogrammet. Hensik- 
ten er å vise framdriften i de forskjellige 
prosjekter og de foreløpige resultater. AIie 
prosjekter som er helt eller delvis finan- 
siert gjennom Biotopjusteringsprogrammet 
er omtalt. 
Henvendelse VN, tlf (02) 95 93 36. 

LESEIIEEX 7 

Vassdragstilsynet sendte i april ut sin år- 
soversikt for 1989. Den gir en oversikt 
over aktiviteter, publikasjoner og innehol- 
der en del tanker om sikkerhetsarbeidet 
framover. 
Interesserte kan henvende seg til VV-for- 
værelse, tlf (02) 95 93 38. 

VVT 

0 

Ars beretning 
Elektrisitetstilsynets omfattende årsberet- 
ning for 1989 foreligger i et opplag på 
36.000. Redaksjon har som vanlig vært 
ETs Bjørnar Brattbakk og Oddmund Foss. 
I år vil vi imidlertid få gratulere med en 
ekstra bilde- og fargerik utgave. 
Henvendelser til ET, tlf. (02) 95 93 27. 

' l  
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Sterkt presset av redaktørens harde 
tidsfrister, setter jeg meg nå kvelden 23. 
mai ned for å dele noen av dagens 
inntrykk med "Lesehestens" lesere. 

Siste del av dagen i dag ble arbeidet lagt 
til side ved regionkontoret i Trondheim. Vi 
hadde grunn til det. Vi samlet oss til en li- 
ten tilstelning for å gjøre ære på to perso- 
ner. 
Avdelingsdirektør Bård Andersen (til høy- 
re på bildet) var på besøk for å ta avskjed 
med oss ettersom han 1. juli skal gå over i 
pensjonistenes rekker og kaste seg ut i 
nytelsen av et velfortjent otium. 
Avdelingsingeniør Harald Viken, Hydrolo- 
gisk avdelings mann ved VRM, kunne fei- 
re 25 års jubileum som NVE-ansatt. 
Ut fra den tankegang at ved en felles mar- 
kering ville de to æresgjester kaste glans 
over hverandre, valgte vi å slå høytidelig- 
hetene sammen og heller koste på litt ek- 

stra som ramme rundt tilstelningen. Det 
kan nevnes at anleggsingeniørene samt 
sentrale tillitsmenn i Forbygningsavdeling- 
ens anleggsdrift i regionen var invitert. Det 
samme var de av våre trofaste pensjonis- 
ter som bor i Trondheimsområdet. Det gle- 
der oss at Knutsen, Singsaas og Rindal 
møtte opp og tok del i høytideligheten. Det 
må forresten være til stor trøst for Ander- 
sen som påtroppende pensjonist, å se 
hvor godt våre pensjonister holder seg. 

Dette er ikke anledningen for en gjennom- 
gang av Bård Andersens store innsats, 
gjennom snart 40 år, for Forbygningsavde- 
lingen og NVE. Det vil sikkert andre gjøre 
senere. De som i dag reiste seg for å hylle 
æresgjesten, la blant annet stor vekt på 
hans menneskelighet, evne til faglig ny- 
tenkning, og ikke minst, hans store innsats 
for regionkontorenes plass i NVE-syste- 
met. 

Om gebyrer, hester og havre 
NVE skal omorganiseres, redusere antall 
ansatte og jobbe mellom smalere økono- 
miske permer. Det årvåkne blikk skal ret- 
tes mot etatens virksomhet for å sikre at 
de midler som heretter bevilges, blir brukt 
til beste for det samfunn som holder oss i 
live og som vi skal tjene. Og målestokken 
for det skal være den samfunnsmessige 
effekt som er oppnådd. 

En forvaltningsetat som NVE har den selv- 
følgelige oppgave å fore- 
slå overfor overordnede 
myndigheter hva den 
skal bry seg med, hva 
den skal holde seg unna, 
hvor omfattende den skal 
kontrollere og hvilken 
tillit den skal vise 
overfor utøvere og 
andre myndigheter i 
bransjen. Som fagdirek- 
torat med den tetteste kontakt til omverde- 
nen er det lettere for oss enn andre å 
fremme sterke argumenter for omfaget av 
vår egen virksomhet Det er også det beste 
argumentet for at NVE sjøl i større grad 
overlates ansvaret for disponeringen av 
midler og folk innenfor de opptrukne ram- 
mer. 

Erfaringen viser at det nok er lettere å 
skaffe seg større armslag når finansiering- 
en skjer utenfor budsjettets trange ramme 
(egentlig noe merkelig siden den sam- 
funnsmessige effekt skal ivaretas). Og 
hvem kan isåfall dempe lysten på gebyrfi- 
nansiering, hvis målet om å sikre eget ar- 
beidsgrunnlag og jobb blir viktig? Men det 
er da vi altså blir bønder som disponerer 

både hesten og havren. Og det er da selv- 
kritikken blir satt på prøve. For når den 
samme har fullmakt til å kreve at han skal 
bry seg, som etterpå krever at omkost- 
ningene skal dekkes av den som ble 
brydd, er det fare på ferde. 

Jeg forutsetter derfor at mulige framstøt 
med sikte på gebyrfinansiering utdypes 
med kritiske analyser vedr. omfanget av 
den aktivitet NVE isåfall skal utøve på om- 

rådet. Og det bør være 
andre i NVE som trekker 

opp rammene for virksom- 
heten enn de som er tenkt å 

skulle utøve den. For de som 
blir brydd, bør ikke få en 

mistanke om at full- 
makter her misbrukes 
for å skaffe seg sjøl 
beskjeftigelse. I slike 
tilfeller vil engasje- 

mentet også ofte bli irriterende pirkete, da 
det jo er viktig å vise at det hadde en hen- 
sikt. 

På brua der Strømsvegen går over Gjøvik- 
banen oppe ved Etterstad har ishockey- 
fansen malt med store bokstaver: "Våle- 
renga hater Bønda" (det betyr på lokal- 
språket Storhamar, Stjernen, Sparta m.fl.). 
I det miljøet er et slikt uttrykk krydder. Jeg 
ville like dårlig at vassdrags- og elutbygge- 
re, som vi skulle være til nytte for, krydret 
mine siste år i etaten med utsagn om at vi 
hadde redusert oss sjøl til bønder med 
hest og havre. 

Erik Martin 

Bård Andersen hadde selv tatt med seg 
den nye VF-filmen til Trondheim. Dermed 
fikk denne lenge omtalte og etterlyste fil- 
men sin premiere her i dag. Det kan nev- 
nes at filmen samme dag ble framvist for 
vassdragsfolk i SINTEF-miljøet. Den in- 
teresse filmen vakte i denne forsamlingen, 
gir bud om at den bør brukes aktivt i NVEs 
informasjonsvirksomhet. 
Som et minne i pensjonisttilværelsen fra 
venner og medarbeidere i Trondheim og 
Region Midt-Norge, fikk Bård Andersen 
med seg hjem en kopi av statuen "Døpe- 
ren Johannes" fra Nidarosdomen, laget av 
domkirkearbeiderne selv. 
Fra VFs maskinkjørere vanket det godord 
og blomster, overrakt av fellestillitsmann 
Knut Bakkeslett. 

Dagens andre hovedperson, Harald Viken, 
fikk NVEs krystallvase pluss et gavekort 
fra etaten pålydende 300 kroner. 
En hilsen fra avdelingsdirektør Arne Tollan 
og sjefingeniør Kjell Hegge viste at Hydro- 
logisk avdeling setter stor pris på sin re- 
presentant ved Region Midt-Norge. 
Undertegnede fikk anledning til å gi uttrykk 
for det godt begrunnede inntrykk jeg sitter 
inne med, nemlig at i vår region er Harald 
Viken en høyt verdsatt fagmann på sitt 
område. Han er også den enkeltperson 
som har gjort mest for at vi ved regionkon- 
toret i Trondheim i dag føler at vi har et 
noenlunde fortrolig forhold til alt det EDB- 
utstyret vi omgir oss med. Dessuten er 
Harald en grei kar .... ! 

Einar Sæterbø 

PENSJONISTFORENING EN 
holdt årsmøte 3. april. 31 medlemmer del- 
tok. Styrets årsmelding, regnskap, budsjett 
og vedtektsforslag ble godkjent. 
Det nye styret består av: Arne R. Øgaard 
(form.), Marta Nergaard (v.form.), Audun 
Hage (sekr.), Finn Storaker (kass.), Jorun 
Tande, Arne T. Akselsen (ny) og Jack 
Thorsvald (ny). ARØ 

PRESSE- 
0 

a KLIPP 

25 år i etaten 

Erik Martin Haugen, EK 

Harald A. Viken, VH04 
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Prisverdig innsats i landskapspleien 

Den korte nyhetsmeldingen lyder slik: 
"Kongen har utnevnt avdelingsdirektør Knut Ove Hillestad, Nor- 
ges vassdrags- og energiverk, til ridder av 1. klasse av St. 
Olavs Orden for pionerinnsats i norsk landskapspleie. 
Dekorasjonen ble overrakt i Norges vassdrags- og energiverks 
kontor i Oslo av kansellisjef Kjell Hansen." (1.6.1990). 
På bildet til høyre har vi den nyslåtte ridder mellom tidligere ge- 
neraldirektør Sigmund Larsen (som mottok samme utnevnelse i 
1987) og nåværende generaldirektør Erling Diesen (t.v.). 

Foto: Kjell Schulerud, 
Ringerikes Blad 

Og det er mer. Straks i forkant av ovennevnte ble Knut Ove Hil- 
lestad tildelt Kjelforeningen Norsk Energis energi- og miljøpris 
for 1990. 
Prisen - et 200 år gammelt bilde fra Hønefossen - ble overrakt 
29. mai av tidligere generaldirektør, OED-minister m.m.m. Vid- 
kunn Hveding. Han berømmet Hillestads innsats gjennom sitt 
landskaps- og naturvernarbeid for å forene den innebygde kon- 
flikt mellom utnytting og vern av våre vassdrag. 

Foto: Knut Strøm 

RASKE BEN I HOLMENKOLLSTAFETTEN 
"Jeg løp opp 2 plasser". "Jeg tok igjen 4, 
men ble tatt igjen av Aftenposten - så du 
noe mer til det laget?" På vår tradisjonelle 
bankett i Frognerparken gjorde energiske 
stemmer opp status etter årets Holmen- 
kollstafett. AIie hadde visst tatt igjen noen. 
Et enkelt regnestykke tilsa at vi skulle ha 
vunnet hvis alle hadde "husket riktig"! 
Og som vanlig begynte man allerede nå å 
tenke framover mot neste år. "Hvis vi får 
trent skikkelig systematisk med intervall og 
langkjøring, spenst og bakketrening skulle 
vi greie å ta noen plasser neste år også. 
Vi bør vel kunne krype hver etappe med 5 
sekunder, det blir ett minutt og 15 sekun- 
der det! Men, hva om noen av de beste 
blir "omorganisert bort", det ville vært kri- 
se! 

I en stor sirkel på plenen satt alle deltaker- 
ne, samboere, beundrere m.m. Rundt 
omkring tasset noen lettkledde avkom 
med pølser i begge nevene. "Her kunne 
man visst spise så mange pølser man vil- 
le, og dessuten var det både spennende 
og lett å lure seg bort mellom statuer og 
fontener. De voksne var jo bare opptatt av 
denne løpinga". 

Champagnekorkene spratt ekstra høyt i år. 
Både dame- og herrelaget hadde satt nye 
klubbrekorder, og det ganske skikkelig: 
1. laget til damene kom på 27. plass (ca 
460 lag), mens 1. laget til herrene kom på 
16. plass (ca 795 lag)! Dessuten stilte 
både Driften og Østlandsverkene med 2 
lag hver og feiret sine innsatser ved H28. 
Oppkjøringen til "Vårens vakreste eventyr" 
hadde vært mer strukturert enn noen 
gang. Opptil 30 stykker har deltatt på en- 
kelte av fellestreningene denne våren. 
Økende oppslutning etterhvert kan trolig 
fortelle at ingen har blitt skremt bort av det 
relativt høye ambisjonsnivået. Tross 
mange uttakningsløp ble det etterhvert 
vanskelig å ta ut de 15 riktige herreløper- 
ne for så å plassere dem på etappene der 
de "hørte hjemme". Nå slapp man iallfall å 
rekruttere "løpekropper" fra kantinekøen 
fredagen før stafetten for å komme opp i 
det nødvendige antall. 
Statkraft-navnet på de nysponsete lø- 
pedraktene gjorde seg nok godt bemerket 
denne søndagen, og mange skal nok se 
ryggen på Statkraftløpere framover, både i 
mosjonsløp og i andre stafetter. 

Torgeir Johnson, NVEIS B.I.L. 

Bak: Bjørg Einan, Grete Holm, Anne Kroken, Bente Steensen, Anita Pedersen, Kirsten 
Faugstad, Heidrun Kårstein. Foran: Trine Fjeldstad, Britt Hveding, Susan Norbom, 
Elisabeth Haug, Laila Sundsvallen, Margrete Børresen, Sunniva Schjetne. (Astri Svenke- 
rud var ikke til stede da bildet ble tatt.) 
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Bak: Anders Korvald, Dick Derwig, Tore Kim Lunde, Hallvard Stensby, Jan Muribø, Pål 
Meland, Kjell Erik Stensby, Geir Gautun. Foran: Knut Karijord, Leif-Jonny Bogetveit, 
Terje Erfjord, Jan Slapgård, Morten Kristiansen, Torgeier Johnson, Gunnar Atterås. 
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