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Brekontoret forsker i Antarktis 
Spennende dimensjoner er det så avgjort OVff 
polisen i Antarktis, selv om den i og for 
ikke har så mye med vannkraft å gjøre. 
l!)esto mer har den med klima å gjøre, 
1klodens klima - infet mindre, og det 
er mye viten å hente om breenes 
utvikling, som har gyldighet 
også for norske breer. 
Brekontorets Mike Kennett 
rapporterer fra Antarktis på 
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Rådet 
møter EF 
Energispørsmål kommer selvfølgelig ikke til å 
bli av de minst viktige i forholdet mellom 
Norge og EF. Rådet for NVE og toppledelsen 
har derfor vært i nærkontakt med EF, nærmere 
bestemt i Paris og Brussel. På bildet besøkes 
et atomkraftverk i Frankrike. Wenja Paaske 
har mer på SIDE 10. 

ELIADEN '90 
Etaten brukte årets bransjemesse på Sjølyst i 
Oslo til å markere de nye satsingsområdene 
ENØK og Nye fornybare energikilder. Vi gjen- 
gir også generaldirektørens foredrag på mes- 
sens pressekonferanse på SIDE 7. 

Foto: Knut Strøm 

FORBYGNINGS- 
DIREKTØREN 
Bård Andersen pensjonert med gull 
og heder. 

SISTE SIDE. 

Energisenteret 
åpnet 
Etter fem års planlegging og bygging kunne Oed- 
ministeren i sommer åpne energiforsyningens stor- 
satsing i Hunderfossen familiepark ved Lilleham- 
mer. LESEHESTEN lot seg imponere over et flott 
Energisenter, strategisk plassert bak Iva Caprinos 
vannhjul «Perpetuum mobile». frog rapporterer på 

SIDE3. 

DEN NYE 
ENERGILOVEN 
Den nye energiloven representerer et tids- 
skille i energiforsyningen i Norge, skriver 
avd.dir. Eivind Kindingstad i en større artik- 
kel i dette nummer, der han gir en oversikt 
over en del av konsekvensene for produsen- 
ter, distributører, kjøpere og selgere av kraft, 
samt forvaltningen. SIDE 8. 

Eldre vassdrags• 
innretninger 
Ja, hva gjør vi med dem, spurte NVE i 
1988 og satte ned et utvalg, med repre- 
sentanter også fra Direktoratet for natur- 
vernforvaltning og Riksantikvaren. På 
vegne av utvalget la Svein Homstvedt, 
VU, fram rapporten i sommer, og demon- 
strerte kreativ databaseteknikk kombinert 
med videoplater. 
Sammendrag på SIDE 6. 
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På den siste dag i vårsesjonen tok Stor- 
tinget stilling til NVEs framtidige ar- 
beidsoppgaver, organisering og beman- 
ning. 
Stortingets vedtak og departementets ut- 
fyllende bestemmelser ble meddelt oss i 
brev av 28. juni. AIie medarbeidere i NVE 
har fått kopi av brevet. 

NVE blir ett direktorat, underlagt Oed, le- 
det av en vassdrags- og energidirektør, og 
med seks avdelinger: 
- Vassdrag 
- Hydrologi 
- Energi 
- Enøk- og marked 
- Tilsyn- og beredskap 
- Administrasjon 

Den nye organisasjonen skal tre i kraft fra 
1. januar 1991. 
Den stillingsreduksjonen som Stortinget 
også vedtok, kan imidlertid fordeles over 
1990 og 1991, med henholdsvis 40 og 30 
stillingshjemler. Noen flere stillinger vil 
imidlertid bli berørt på grunn av krav til 
endret kompetansesammensetning i NVE, 
en begrenset ekstern rekruttering m.v. 
De interne forberedelser for omorganiser- 
ingen var vi allerede godt igang med da 
Stortingets formelle vedtak forelå. 

Oppgaven er så omfattende og så kom- 
pleks at det var nødvendig å etablere en 
egen prosjektorganisasjon med en 
styringsgruppe, et sekretariat og et antall 
arbeidsgrupper. Det er engasjert en eks- 
tern konsulent tilknyttet prosjektet. Forøv- 
rig trekker vi på egne folk, inklusiv organi- 
sasjonsoppnevnte representanter. 

Grovt sett kan den oppgaven vi står over- 
for deles i to biter - som dog henger intimt 
i sammen: 
- Bygge opp den nye organisasjonen, 
m.h.t. arbeidsoppgaver og bemanning. 
- Behandle overtalligheten. 

GENERALDIREKTØREN 

Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe for 
hver av de seks nye avdelinger. De nye 
avdelingsdirektørene vil lede gruppene. 
Hertil vil de bestå av de nye seksjonssje- 
fene, og eventuelt andre medarbeidere og 
organisasjonsoppnevnte representanter. 
Hovedoppgaven til disse arbeidsgruppene 
vil være å detaljere ut arbeidsoppgaver, 
avklare grenseflater og samarbeidsord- 
ninger med andre avdelinger, og framleg- 
ge forslag til bemanning av avdelingen. 
Fire arbeidsgrupper, som er tildelt oppga- 
ver som går på tvers av avdelingene, har 
allerede vært i arbeid noen tid. Det gjelder 
- Virksomhetsplanlegging 
- Effektivisering av administrative funksjo- 
ner 
- Disponering av Middelthunsgt. 29 
- Personalpolitiske retningslinjer, både i 
omorganiseringsfasen og for det nye NVE 
Når dette leses, vil vel navnene på de nye 

avdelingsdirektørene være klare. Sann- 
synligvis er også besettelsen av sek- 
sjonssjefstillingene i ferd med å avklares. 
Deretter går vi løs på jobben med å beset- 
te stillingene som saksbehandlere og øv- 
rig personale. 
Den utvelging som her må skje, vil vekke 
glede hos noen, men nok dessverre fru- 
strasjon hos andre. Jeg vil imidlertid i den- 
ne forbindelse atter en gang minne om en 
personalpolitisk retningslinje som allerede 
er klar: Lederkarriere og fagkarriere er li- 
keverdig. 

Nedbemanningen i 1990 på 40 stillinger 
ser ut til å kunne gjennomføres ved først å 
trekke inn de 28 ubesatte stillingshjemle- 
ne, dernest ved pensjonering, førtidspen- 
sjonering (65 år) og ved at noen søker og 
får annen stilling utenfor NVE. 
Jeg tror vi allerede nå må innstille oss på 
at den videre bemanningsreduksjonen blir 
vanskeligere. Riktignok vil noen gå av for 
alderen også i 1991. En viss "turn-over" 
kan det også bli, men den skjer uavhengig 
av NVEs behov i de enkelte stillingsgrup- 
per. 
Vi må derfor - jo før jo heller - forsone oss 
med den tanken at oppsigelser kan bli ak- 
tuelt i NVE. Når det gjelder fast ansatt per- 
sonale, har dette nærmest vært en uten- 
kelighet tidligere. Slik er det ikke lenger. 
Spørsmålet om oppsigelser er regulert av 
tjenestemannsloven, og det er gjenstand 
for forhandlinger med organisasjonene. 
Statsråd Reiten sa i Stortinget at departe- 
mentet ikke skulle være "unødig firkantet" i 
forbindelse med nedbemanningen, og at 
"oppsigelser vil i tilfelle kun være aktuelt 
som en aller siste utvei". 
Men han utelukket det altså ikke. 

La meg til sist si at vi midt oppe i den aktu- 
elle omorganiseringsturbulens ikke må 
glemme den egentlige hensikt med pro- 
sessen: 
A få et mer effektivt NVE. 
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Vi blir nok aldri kvitt målspøkelset. Nå er 
det også blitt et hett sommertema. I agurk- 
tiden, javel, men ikke bare. Og det finnes 
selvfølgelig intet verdensdrama som kan 
måle seg med norsk språkdebatt. 
Tidligere i år ga seriøse språktungvektere 
som professor Finn Erik Vinje og universi- 
tetsrektor Inge Lønning til beste sine klare 
syn på hvilke gevinster som kunne høstes 
ved en språklig konsentrasjon om flertal- 
lets behov: en offisiell målform - og mange 
levende dialekter. La oss lære ett språk or- 
dentlig, det er viktig for vårt lille språksam- 
funn. 
Og nå det som tør ha spesiell interesse for 
oss byråkrater: på tampen av fellesferien 
kastet Statskonsult seg ut på språkbanen: 
• Målloven bør endres for å unngå unødig 
sløsing med penger og arbeidskraft i det 
offentlige. 
I et brev til Kulturdepartementet av 24. juli 
skriver etaten ifølge Aftenposten: "For en 
institusjon som skal fremme effektiv res- 
sursbruk og være serviceinnstilt, anser vi 
en etterlevelse av 25 prosents regelen 
som lite aktuell. Den vil føre til produkter i 
en form brukerne ikke ønsker, og til forsin- 
kelser og økede kostnader." 
Og: "Det er grunn til å spørre om kravet 
om 25 prosent nynorsk er berettiget, og 
om kostnadene står i forhold til målet". 
Aftenposten innhentet kommentarer til det- 
te. Statssekretær Harald Synnes i Kd ut- 
talte bl.a.: - Dette er et politisk spørsmål, 
og noen vil nok mene at Statskonsult blan- 
der seg opp i noe de egentlig ikke har noe 
med. Stortinget har pålagt oss å sørge for 
at målloven blir fulgt. Statsetatene må nok 
først prøve litt hardere, så får vi se hvlike 
problemer og kostnader det fører med 
seg. Først deretter kan det bli aktuelt å 
lempe på reglene. 
Den andre kommentaren skal vi forbigå i 
taushet. 
Vi klarer ikke å dy oss for følgende: o helli- 
ge enfold. Selv med alt snakk om den nye 
staten og strenge krav til effektivitet og 
ressursutnyttelse vil man altså ikke en- 
gang ta tak i dette spørsmålet. Vi synes 
faktisk ikke at det å vike unna på politisk 
topplan gir gode forbilder for det vi andre 
blir pålagt å etterleve i vårt virke. 
Det er på tide at vi som er enig med Stats- 
konsult, sier klart fra. Her skal denne spal- 
ten bidra med klar tale: det er på høy tid å 
stanse dette meningsløse sløseriet med 
tid og penger. 
Så mens Kd tilskriver oss alle med 
spørsmål om hvor mye vi bruker nynorsk, 
og forsøker å presse oss til å øke bruken, 
vil vi oppfordre Statskonsult til å lage be- 
regninger over hvor mye galskapen koster. 
La poltikerne få tallene på bordet før vi har 
brukt enda mer penger, så får vi se om 
opinionspresset kan framtvinge tilstrekke- 
lig politisk mot til å skjære igjennom. 
Tar du opp hansken, Christian Hambro? 
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ENERGISENTERET ÅPNET 
i 

Tekst og foto: Frode Guldvog 

Etter fem års planlegging og 
bygging kunne Olje- og energi- 
minister Eivind Reiten i juni åpne 
energiforsyningens flotte Energi- 
senter i Hunderfossen familie- 
park like nord for Lillehammer. 

Det er en skikkelig storsatsing bransjen 
her leverer. Bak Energisenteret står Nor- 
ges Energiverkforbund, Samkjøringen av 
kraftverkene i Norge, Vassdragsregulante- 
nes forening og lokale everk i Oppland, 
med støtte fra andre everk, firmaer i andre 
bransjer og andre organisasjoner. 

Pangstart 
Energiforsyningens og ikke minst daglig 
leder Inge Møllers store dag åpenbarte 
seg som var det nye fornybare energikil- 
der som skulle demonstreres. I et aldeles 
praktfullt sommer-Norge koblet statsråd 
Eivind Reiten, behørig ankommet i 
eldrevet bil, sammen to kontakter og utløs- 
te dermed the Big Bang som markerte den 
offisielle åpningen. 
Og dermed er det altså et faktum: energi- 
forsyningen har et permanent og meget 
representativt presentasjons- og informa- 
sjonssenter. 

Oed-minister Eivind Reiten utfører den rette kopling og åpner Energisenteret med et smell. 

Opplevelse 
Det 1800 kvadratmeter store anlegget, fint 
plassert bak lvo Caprinos vannhjul "Per- 
petuum mobile", er et opplevelsessenter i 
den forstand at den besøkende beveger 
seg gjennom energi i ulike faser (oops). 
Innledningsvis vises blant annet bruk av 
energi i forbindelse med vinterolympiader 
opp gjennom årene (vi sa jo det lå ved Lil- 
lehammer) - samtidig som man får en kort- 
fattet historisk gjennomgang av utviklingen 
på elområdet i Norge. Det er godt laget 
med velegnede kulisser og rekvisitter. 

Energi gjennom året 
Vannkraftproduksjonen gjennom året de- 
monstreres ved hjelp av en modell laget 
av SINTEF. Modellen har vassdrag, maga- 
sin og fullverdig kraftverk og viser sving- 
ningene gjennom året. Hertil hører også 
store fargelysbilder på veggen og forkla- 
rende høyttalerstemme på norsk og eng- 
elsk. Seansen er beregnet for både vok- 
sne og barn (ungdom) og tar noen få mi- 
nutter. Det er imidlertid uhyre velutnyttede 
minutter, det var vårt umiddelbare inntrykk 
at her greide man med noen få, men vel- 
valgte virkemidler å gjøre en lang historie 
kort på en riktig og fornuftig måte. 

ENØK 
Det vises ellers deler av maskinrom, drifts- 
sentral, trafostasjon og annet faget tilhø- 
rende i full skala, samtidig som det legges 
vekt på å få fram elektrisitetens betydning 
for vår hverdag, både for det vi bruker selv 
i husholdninger og på kontorer, for medi- 
sinsk utstyr, og for produksjon av noen av 
de utallige produkter vi omgås, som er la- 
get ved bruk av el. Og da blir det jo ikke 
så rent lite, som man forstår. 
ENØK hører også med, i en gjennomtenkt 
labyrint som gir spørsmål både til ettertan- 
ke og umiddelbar besvarelse ved et trykk 
på riktig eller gal knapp. Her hørte det 
med lystavler med mange morsomme og 
instruktive tegninger .. Det anskueliggjorde 
på en fin måte at enøk er viktig og nød- 
vendig, at det er mulig, at det også hører 

hjemme i hverdagen og har noe med oss 
alle som forbrukere å gjøre. 

Multivisjonsprogram 
Gjennomgangen avsluttes i et auditorium 
der multivisjonsprogrammet "Ild og vann" 
vises. Ved hjelp av meget kresen fotogra- 
fering og vettuge kommentarer gis det her 
inntrykk til informasjon og ettertanke. Vi 
skal ikke gå nærmere inn på innholdet, le- 
serne får før (helst) eller siden se selv. 
Men vi tillater oss å tilbakemelde følgende: 
programmet kunne etter vår mening gjer- 
ne vært strammet ytterligere inn, og 
kanskje kunne det med fordel hatt en tan- 
ke mindre apokalyptisk tendens? 
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Besøk! 
Hunderfossen familiepark er en fin opple- 
velse en vakker sommerdag, med mange 
fine attraksjoner både for voksne og barn. 
Energisenteret utgjør en velegnet tilvekst 
til parken, samtidig som det virkelig er et 
praktfullt representasjons- og informa- 
sjonssenter for bransjen. 
Det bør iallfall ikke herske tvil om hvor 
NVEs neste velferdstur går. 
LESEHESTENS vrinskende gratulasjoner 
til energiforsyningen og Inge Møller! 

Olympiske leker setter sitt preg på innled- 
ningssekvensen i Energisenteret. 

Kan jo være grei å kjøre til jobben med, men til hytta vil vi nok gjerne ha noe mer plass. 



4 LESEHEEN 

Breforskning i Antarktis 
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Brekontorets Mike Kennett i full utfoldelse i polare egne. 

Av Mike Kennett, VHB 

Annen juledag 1989 sam- 
let nesten 40 forskere seg 
på Fornebu med et felles 
mål: Antarktis. Foran oss 
lå en ti ukers reise med 
"Norwegian Antarctic Re- 
search Expedition" NARE 
1989/90. Første stopp var 
Montevideo, Uruguay, i 
30°C - litt av en kontrast 
fra desember-Norge. Der 
traff vi kystvaktbåten An- 
denes som skulle være 
hjem for oss de neste tre 
ukene. 

Vi behøvde ikke vente lenge med å benyt- 
te ekspedisjonens Antarktisklær, for 3 da- 
ger etterpå seilte vi inn til Stanley på 
Falklandsøyene, der det blåste stiv kuling 
med en sommertemperatur på noen få 
plussgrader. Her feiret vi nyttår og dro rolig 
neste dag med kurs mot Sør-Georgia. 4 
forskere ble satt i land her ved en av de 
gamle norske hvalstasjonene blant store 
snødekkede fjell, isbreer, pingviner og ele- 
fantsel før båten fortsatte mot iskanten. 
Passering av isfjell og etterhvert tett drivis 
på havet signaliserte at Antarktis ikke var 
langt unna. Og en uke etter Sør-Georgia 

så vi iskanten for første gang - en 30 m 
høy barriere som strekker seg rundt hele 
kontinentet.' 

Fimbulisen 
Her ved 70°S, 4°W flyter isen på havet og 
danner en 150 km bred og 300-600 m tykk 
"ishylle" som heter Fimbulisen. De fleste 
forskere ble satt på isen her, men glasiolo- 
gene (7 av oss) seilte vestover for å kom- 

rne nærmere "borehullstasjonen" der ek- 
spedisjonsleder Olav Orheims gruppe 
skulle smeltebore et hull gjennom ishyllen 
for å plassere oceanografisk utstyr under. 
På denne korte seilturen på 100 nautiske 
mil brukte vi en hel uke etter at båten kjør- 
te seg fast i 5-10 m havis, men endelig 
den 20. januar ble vi fløyet inn på ishyllen 
- 3 og en halv uke etter avreise fra Norge. 
Nå kunne forskningen virkelig begynne. 

Breradar 
Tanken på Antarktis fikk Brekontoret for 
flere år siden da vi sendte inn en pro- 
sjektsøknad for deltagelse på NARE 
86/87. Ekspedisjonen ble avlyst til slutt, 
men søknaden ble tatt opp igjen og utvidet 
for NARE 89/90. Hovedformål denne 
gangen var bruk av breradar til klimamoni- 
toring i Antarktis. Breradar er utstyr som 
Brekontoret har fått betydelig erfaring med 

Breforskerne klargjør for en ny utmarsj. 
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de siste årene, og klimaforskning var et 
sentralt tema for ekspedisjonen. Breradar 
brukes vanligvis til å måle istykkelse, men 
ved analyse av refleksen fra isbunnen kan 
man også si noe om forholdene under 
isen. 

ij 

lsdrenering 
Mesteparten av isen på kontinentet ligger 
nærmest i ro med en bevegelse på noen 
få meter i året. Men enkelte steder rundt 
kanten av Antarktis strømmer isen med 
opptil flere kilometer i året. Dette skyldes 
våt morene som hele isstrømmen glir på. 
lsstrømmene kan være flere mil brede og 
et par kilometer dype, og står for nesten 
hele isdreneringen fra Antarktis - 1500 
km3 i året - men virker samtidig ustabile 
ettersom ishastigheten kan variere bety- 
delig innen noen få år. 
Isen strømmer ut fra kontinentet og dan- 
ner ishyller, som smeltes av havstrømmer 
på undersiden. Sirkulasjonen er meget 
vanskelig å måle under flere hundre meter 
is, men er likevel viktig, både fordi enorme 
mengder avkjølt vann strømmer nordover 
igjen og sprer seg ut over havbunnen i 
hele verden, og fordi ishyllene fungerer 
som en slags dam foran isstrømmene: blir 
ishyllene tynnere så vil isdrenering øke. 
Ett av de skremmende scenariene for kli- 
mautviklingen fremover sier at hvis havni- 
vået fortsetter å øke, så vil havet krype 
opp under isstrømmene og redusere is- 
bunn friksjon. Dette vil føre til økt isdrener- 
ing og dermed stiger havnivået enda mer. 
En slik selvforsterkningsprosess kan slå ut 
mye raskere enn f.eks. forandringer i ned- 
bør i Antarktis. 

Jutulstraumen 
Jutulstraumen i Dronning Mauds Land er 
en av de største isstrømmene i Antarktis, 
men er likevel lite kjent. En viktig oppgave 
for meg var å kartlegge størrelsen på Ju- 
tulstraumen med radar. Blir det noen tegn 
i radardataene som antyder at Jutulstrau- 
men er blitt større i det siste? I tillegg skul- 
le jeg fastlegge "grounding-line" - over- 
gangen fra landbasert is til ishyllen ne- 
derst på Jutulstraumen. Posisjonen vil 
være meget følsom for havnivå- og/eller 
istykkelseforandringer. Og til slutt skulle 
jeg kartlegge områder under Fimbulisen 
der det finnes påfrosset is, informasjon 
som kan brukes til å danne et bilde av ha- 
vsirkulasjonen under ishyllen. For å gi svar 
på disse spørsmålene, ble det fløyet 2500 
km profiler over Jutulstraumen og Fimbuli- 
sen, og hele 175 Mbyte rå radardata ble 
innsamlet. Disse dataene blir nå analysert 

for informasjon om forholdene under isen. 
Hittil er bare en liten del av dataene blitt 
sett på og viser at topografien under Ju- 
tulstraumen er mye mer kupert enn for- 
ventet. Dataene vil også være viktig i 
fremtiden for vurdering av eventuelle fo- 
randringer i respons på klimaet. 

Permanent norsk stasjon 
Forskere fra flere andre fagområder var 
med på ekspedisjonen - biologer, geolo- 
ger, topografer og oceanografer bl.a., men 
glasiologene utgjorde den største grup- 
pen. Prosjektene dekket et bredt spekter 
fra havsediment prøvetaking til insektstu- 
dier. I tillegg ble en permanent norsk sta- 
sjon "Troll" bygget for fremtidige ekspedi- 
sjoner. Hele ekspedisjonen var en kjempe- 
opplevelse, både natur- og forsknings- 
messig. Været var stort sett pent med lite 
vind og midnattsol, og temperaturen lå 
mellom 0°C og -30°C - fine forhold for 
svømmebassenget som ble laget på Fim- 
bulisen av Orheims gruppe. 

Ikke vannkraft, men klima 
Antarktis ligger litt utenfor NVEs vanlige 
interesseområde, men Brekontoret tror al- 
likevel at vi får mye faglig utbytte av turen. 
For det første er klima av stor betydning 
for oss alle, ikke minst for Brekontoret si- 
den breenes respons på klimaendringer 
kan være dramatisk. Og på det praktiske 
planet har Brekontoret nå skaffet seg en 
god del erfaring med en radar som vi et- 
terhvert håper å kunne benytte på norske 
breer til oppdrag og andre undersøkelser. 
Men vannkraft blir det nok ikke i Antarktis. 

Lokalbefolkningen møtte festkledt opp for 
å studere det merkelige innslaget av nes- 
ten-antipoder. 
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Av Mette Harstad og 
Bård Andersen 

10. desember 1917 fikk arbeidsformann 
Sigurd Johnsen i Fjøse, Veggli og Nume- 
dal en postsending med 140 kroner oppi. 
Avsender var Botolf Klafstad i det davæ- 
rende "NVE", som sirlig anførte utgående 
lønninger til arbeidere ved forbygninganl- 
egg i Sør-Norge fra 1915 og de 28 årene 
han var ansatt i utbyggingsavdelingen. 

Klafstad hadde tilsyn med oppsynsmenne- 
ne ute i distriktene som ledet arbeidet med 
forbyggings- og senkingstiltak. Han bisto 
også med tegnearbeid for anlegg som lig- 
ger der den dag i dag og var spesielt opp- 
tatt av flomsikring av vassdragene. 

Botolf Klafstad var født på Hedmark i 1891 
og fikk sin utdanning i militæret etter mid- 
delskolen. Han startet som kontorassistent 
i 1915 og ble senere sekretær i Anleggs- 
avdelingen i Vassdragsvesenet. Avdeling- 
en fikk senere navnet Forbygningsavde- 
lingen (nå VF). 
Klafstad giftet seg i 1917 med Ebba født 
Andersen, stuepike på Bogstad gård. 
Han var ofte på befaring rundt omkring i 
Sør-Norge og besøkte anleggene som var 
under utførelse. Klafstad sendte penger til 
de forskjellige oppsynsmennene som skul- 
le lønne arbeiderne. Et av de største 
beløpene som er oppført er 2977 kroner 
og 79 øre som er sendt til herr A. Bøck- 
man i Opdal i Numedal 6. november 1918. 

j 
Pengene ble utbetalt til dem som arbeidet 
langs Numedalslågen for å sikre elva mot 
flom. 
Oppsynsmann L Urhaug på Os hadde 
også mange mann i sitt arbeid skal vi tro 
utbetalingen 27. mars 1926. Da fikk han 
2356 kroner og 98 øre tilsendt fra Vass- 
dragsvesenet. 
Bare noen få av beløpene er sendt rekom- 
mandert, resten er ekspedert i vanlige 
brev. I kjølvannet av dagens korrupsjons- 
skandaler innen offentlige etater er det 
ikke vanskelig å tenke seg hva som ville 
skje dersom denne metoden for å sende 
penger stadig gjorde seg gjeldende. 
Men Klafstad var en samvittighetsfull 
mann og alle beløp er notert, også i de til- 
fellene han fikk penger i retur. 
Vi har også fått hånd om en lønningspose 
for Klafstad fra dengang da, som viser at 
han selv hadde en månedslønn på 195 
kroner, en lønn han hadde i mange år. 
Men i 1938 vanket det et reguleringstillegg 
på kr 118, 15 som sikkert kom godt med i 
den tiden. Samtidig ble Klafstad trukket 
fire kroner til begravelseskasse og en kro- 
ne til bryllup. 

Denne artikkelen er opprinnelig skrevet av 
journalist Mette Harstad, som er datterdat- 
ter av Botolf Klafstad, som også har stilt il- 
lustrasjonene til rådighet for LESEHES- 
TEN. Innholdet er senere bearbeidet av 
avd.dir. Bård Andersen på grunnlag av 
Forbygningavdelingens gamle og omfat- 
tende arkiver. Vi takker begge for dette 
glimtet bakover i en flik av etatens mang- 
slungne eksistens. 

frog 

Tekst- 
TV 

Thu 12 Jul 1998 15:23:58 

NVE 
NORGES VASSDRAGS- 
OG ENERGVERK 

Vannføringsprognose 
for perioden 
13.-17 juli 1990 

Dette som en foreløpig melding om at 
flomvarsling er blitt fast innslag på NRKs 
tekst-TV. Velg side 329 og NVEs oppda- 
terte flomvarsel kommer på skjermen med 
automatisk blading mellom 2 sider. 
Omfattende bruk av fargekoder gjør kartet 
enkelt å Iese. Fargene får vi jo dessverre 
ikke med her, men et inntrykk av hvordan 
kartsiden ser ut kan vi likevel gi. Side 2 
har nærmere kommentarer i ren tekst for 
de enkelte landsdeler. 

NVE - Hydr.avd.- FloMgruppa 

Store flomvannføringer 

Flomvannføringer 

Høye vannføringer 

Normale vannføringer 

Lave vannføringer 

Stigende tendens 

Synkendetendens 

__.. Små forandrinaer 
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Hva gjør vi med eldre vassdragsinnretninger? 
Høsten 1988 satte NVE ned et utvalg som skulle vurdere 
hvordan eldre vassdragsinnretninger bør behandles i fram- 
tida. Utvalget har hatt følgende sju medlemmer: Ola 
Øverås fra Riksantikvaren, Reidar Dahl fra Direktoratet for 
naturforvaltning, og Einar Lahaug, Asbjørn Molle, Øyvind 
Traagstad, Svein Homstvedt og Sunniva Schjetne fra NVE. 
I juni la Svein Homstvedt fram utvalgsrapporten (Notat nr V 
05/1990 - ISBN 82-410-0084-7), og demonstrerte samtidig 
kreativ databasebruk kombinert med videoplater som 
forslag til registersystem. 
Vi bringer her sammendraget fra rapporten. 

En stor og variert bruk av vassdragene til 
alle tider har ført med seg en rekke vass- 
dragsinnretninger av ulike slag i og langs 
vassdragene, alt fra de enkleste fangstinn- 
retninger, lenser og skådammer for fløting 
til større og kompliserte anlegg med kana- 
ler, sluser, damkonstruksjoner m.v. Et fler- 
tall av disse innretningene er overlatt til ti- 
dens tann og vil med tiden helt eller delvis 
forsvinne. 
Spørsmålet om hvordan nedlegging av 
eldre vassdragsinnretninger skjer eller 
burde skje har særlig vært drøftet etter at 
det ble slutt på fløtingen. For å utrede for- 
hold som berører eldre vassdragsinnret- 
ninger ble det nedsatt et utvalg høsten 
1988. Utvalget har hatt sju medlemmer, 
fra Riksantikvaren, Direktoratet for natur- 
forvaltning og NVE-Vassdragsdirektoratet. 
Det er i alt holdt 14 møter. 
I mandatet er begrepet "eldre vassdrags- 
innretninger" innført. Utvalget har definert 
en vassdragsinnretning som et fast objekt 
etter inngrep i eller over vassdrag. Ved en 
definisjon av "eldre" er en straks inne på 
skjønnsmessige vurderinger. En tidsav- 
grensing er enklest, men antakelig 
utilstrekkelig i denne sammenheng. Utval- 
get fant at en definisjon etter alder var 
vanskelig å følge og at også nyere objek- 
ter både kan være nedleggingstruet og in- 
teressante for de ulike brukerinteresser. 
Det er viktigere å skaffe fram en oversikt 
over innretninger for en prioritering enn å 
avgrense langs tidsaksen. 
Dammer som holder et vannspeil er den 
type innretninger som har størst innvirk- 
ning på vassdragets tilstand. Bruken av 
området har tilpasset seg en vannstand 
som har eksistert i mange år. Mange dam- 
mer, av de mindre som ikke er underlagt 
offentlig tilsyn, står nå for fall, og de kan 
med selve damkonstruksjonen eller maga- 
sinet virke på forskjellig måte ved f.eks. å: 
- virke flomdempende for nedenforliggen- 
de arealer og oppstuvende oppstrøms 
- være lagringsområde for ismasser under 
isgang og slam ved massetransport 
- gi tilskuddsvann i tørre perioder 
- danne våtmarksområder som er verdiful- 
le for fugl og annet vilt, men uønsket av 
hensyn til jord- og skogbruk 
- hindre oppgang av fisk 
- være attraktive i friluftslivssammenheng 
- danne et rikt og variert landskapsbilde 
- illustrere eldre tiders virksomhet 

Uten forsvarlig vedlikehold kan selv 
mindre dammer representere en sikker- 
hetsmessig risiko. Et dambrudd kan i en 
periode med flom eller isgang gi skade- 
virkninger nedstrøms. 
Utvalget vil framheve at før det avgjøres 

om dammer eller andre vassdragsinnret- 
ninger bør fjernes, eller helt eller delvis be- 
vares, må det være foretatt en forsvarlig 
vurdering og samlet avveiing av de ulike 
hensyn. 
Vassdragsloven som redskap for behand- 
lingen av vassdragsinnretninger oppleves 
som noe foreldet i forhold til de interesser 
den skal ivareta idag. Loven retter seg 
mot private interesser enn mot en helhet- 
lig forvaltning av vassdrag. Utvalget peker 
særlig på følgende konkrete mangler ved 
dagens lovverk: 
- den er utilstrekkelig alene som offentlig 
planleggingsredskap 
- sanksjonsmidlene er for svake eller 
manglende dersom pålegg ikke blir etter- 
kommet 
- den reelle meldeplikt som foreligger i.h.t. 
vassdragslovens § 116 blir ikke respektert. 
Derfor forsvinner mange vassdragsinnret- 
ninger i all stillhet 
- den mangler hjemmel for behandling av 
eierløse innretninger. 

Det er NVE-Vassdragsdirektoratet som 
behandler nedleggingssaker etter Vass- 
dragslovens § 116, hvis eieren av en inn- 
retning ønsker å nedlegge denne og der- 
med bli fritatt for sitt ansvar. Etter utval- 
gets mening sikrer NVE-Vassdragsdirekto- 
ratets saksbehandlingsrutiner at alle in- 
teresser blir hørt. Resultatet kan likevel i 
en del tilfeller være lite heldig for de all- 
menne interesser, fordi hverken private el- 
ler det offentlige er villig til å ta på seg 
vedlikeholdsansvaret for innretningen i 
framtida. 
Det største problemet er imidlertid at det 
er ytterst få innretninger som blir innberet- 
tet for behandling etter § 116. En prøvere- 
gistrering har vist at det finnes et meget 
stort antall innretninger i vassdragene, og 
mange må betraktes som eierløse. Disse 
innretningene blir ikke vedlikeholdt og vil 
foregå i stillhet, mens de samtidig kan 
være til ulempe for brukere av vassdraget. 
Forarbeidet til en ny vassdragslov er 
igang. Dersom lovarbeidet trekker i lang- 
drag, bør dagens lovverk gis en "oppmy- 
king" i samsvar med dagens behov inntil 
en ny vassdragslov har sett dagens lys. 
Konkret vil utvalget anbefale at VL § 117.4 
tas i bruk. I følge VL §117.4 kan også 
andre enn eier fremme ønske om nedleg- 
ging a.h.t. allmenne eller private interes- 
ser. Avgjørelsen bør kunne delegeres fra 
OED til NVE for dammer som har vært 
uten formålstjenlig drift de siste 1 O år. 
I forbindelse med nedlegging av fløtingen 
ble det fra 1979 gitt en årlig bevilgning til 
oppryddingsarbeider. For 1990 er bevilg- 
ningen, som administrativt er underlagt 

• 
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Svein Homstvedt demonstrerte kreativ databasebruk kombinert med videoplater. 
Foto: frog 

NVE, Forbygningsavdelingen, øket til kr 
500 000, - . Fra 1986 ble det gitt klarsignal 
fra OED om at bevilgningen ikke bare kan 
brukes til opprydding i vassdrag, men 
også til restaurering eller vedlikehold av 
innretninger med særlig vekt på land- 
skaps-, friluftslivs- eller kulturhistoriske in- 
teresser. Utvalget vil sterkt påpeke at dette 
beløp ikke er tilstrekkelig, og vil anbefale 
at beløpet heves til kr 2 mill. pr år. 

Utvalgets mandat har også vært å foreslå 
et arbeidsopplegg for registrering av eldre 
vassdragsinnretninger. Et lett tilgjengelig 
registersystem vil være et meget viktig 
redskap for en forsvarlig behandling av 
eldre vassdragsinnretninger. Utvalget vil 
påpeke at et slikt register vil ha stor nytte- 
verdi for flere formål, og bidra til å gi: 
- et grunnlag for prioritering av innretnin- 
gens framtidige skjebne 
- et helhetlig syn på vassdragsproblema- 
tikken i Norge 
- innspill til planarbeid i kommuner og fyl- 
ker 
- dokumentasjon. 

Høsten 1989 og vinteren 1990 satt utval- 
get igang et prøveregistreringsprosjekt, 
der Haldenvassdraget, Mangenvassdraget 

og to mindre vassdrag i Nordland; 
Oldereidelva og Breivadelva, ble grundig 
registrert. Totalt ble det samlet inn data om 
368 vassdragsinnretninger og lagret 815 
fotografier av registreringsobjektene. 
Prøveregistreringen har gitt gode erfaring- 
er med et registersystem som gir svært 
god tilgjengelighet til fotoene. Det er utfor- 
met et opplegg der bildene er avfotografert 
på en videoplate, med nødvendige pro- 
gramfunksjoner som styrer bildeframvis- 
ningen på en monitor. Søkbarheten og 
den fototekniske framstillingen er meget 
god. Videoplaten som foto er lagret på, 
kan mangfoldiggjøres og sammen med 
programmet spres f.eks. til kommuner, fyl- 
ker m.v. 
Utvalget vurderer det slik at foto, stedfes- 
ting og en sterkt begrenset faktainforma- 
sjon om hver innretning gir best nytte i for- 
hold til ressursbruken. Utvalget framhever 
at et systematisk register vil bli en viktig 
brikke i forvaltningen av eldre vassdrags- 
innretninger. Det tilrås derfor at et lands- 
omfattende prosjekt settes igang etter mo- 
dell 2 i rapporten. Dette har et samlet kost- 
nadsoverslag på rundt 1.8 mill. kr fordelt 
på 4 år og med finansiering over flere eta- 
ters budsjett. 
Utvalgets innstilling er enstemmig. 
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folk hovedsaklig fra EE og ES som 

bemannet standen i de fire dagene mes- 
sen varte. Den årvisse bransjemessen ELIADEN 

gikk av stabelen like før ferien, som vanlig 
på Sjølystsenteret i Oslo. Årets messe sat- 
te nye rekorder på de fleste områder, med 
306 utstillere på 22000 kvm og hele 29300 
besøkende. Besøkstallet er i og for seg 
ikke spesielt høyt for Sjølystsenteret, som 
husholder flere av landets mest populære 
publikumsmesser, men for en bransjemes- 
se er det likevel et svært godt tall. Det sier 
noe om interessen i elektrobransjen for 
utstillingen, og om hvor mange ansatte 
denne bransjen har. Det er også vårt 
umiddelbare inntrykk at ELIADEN avvikles 
i en positiv stemning som fremmer kontak- 
ten mellom utstillere og besøkende på en 
for alle parter nyttig måte. 

Praten går livlig på NVE-standen. Foto: Knut Strøm 
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Etaten var behørig representert 
med egen stand også på årets 
ELIADEN. Temaet for NVE- 
standen denne gangen var 
ENØK og Nye fornybare 
energikilder, som jo også 
har vært sterkt fremme i 
LESEHESTEN de senere ut- 

Blikkfanget foran på standen var en svi- 
vende modell av en vindmølle, skaffet til 
veie av Nye fornybare Christian Grorud, 
og den trakk folk til seg slik den skulle. Da 
LESEHESTEN besøkte standen, var den 
bemannet av Reidun Kværnum, Pål Me- 
land, Nils Johan Terjesen og Hans Habbe- 
stad, som ikke så ut til å ha noen proble- 
mer med å bringe de interesserte budska- 
pet om ENØK og Nye fornybare, og sam- 
menhengen med nettopp NVE. For øvrig 
deltok hele ENØK-gruppen (presentert i 
forrige nummer) i arbeidet. 
Flott innsats! 

frog 
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Vi gjengir her foredraget 
generaldirektør Erling 

Diesen holdt på presse- 
konferansen før åpningen 

av ELIADEN '90. 

Mye nedbør og milde vintre har gitt 
kraftoverskudd 
Vi har for tiden et betydelig kraftoverskudd 
i Norge. Dette skyldes det unormale kli- 
maet. 
I 1989 lå det nyttbare tilsig til våre kraft- 
verk nesten 20 TWh over normalen. Av 
dette ble 14 TWh produsert, mens snaut 6 
TWh rant forbi kraftverkene. P.g.a. den 
høye temperaturen ble alminnelig forbruk 
snaut 3 TWh lavere enn normalt. På den 
annen side var eksporten i 1989 15 TWh 
og innenlands salg av tilfeldig kraft til kje- 
ler m.v. ca 5 TWh. 
Hittil i 1990 er tendensen den samme som 
i 1989. I første halvår ligger det nyttbare 
tilsiget hele 23 TWh over normalen. Følge- 
lig er vannstanden i magasinene mye høy- 
ere enn det som er vanlig for årstiden. Ek- 
sporten i første halvår er ca 8 TWh. P.g.a. 
den milde vinteren er alminnelig forbruk 
hittil i år ca 3 TWh lavere enn normalt. 
I et normalt år ville vi hatt omtrent balanse. 
I et tørt og kaldt år måtte vi ha importert 
noe kraft. Det ligger ingen dramatikk i det. 
Det er en normal del av det vel etablerte 
nordiske kraftsamarbeidet gjennom Nor- 
del. 
Situasjonen tilsier altså at vi bør fortsette 
planleggingen og konsesjonsbehandling- 
en av ny produksjonskapasitet. Vi bør 
imidlertid vise en viss tilbakeholdenhet 
med å sette igang bygging av nye kraft- 
verk akkurat nå. 

Den nye energiloven. Markedet skal 
styre kraftomsetning og utbygging 
Dette har også sammenheng med den 
nye energiloven som Stortinget vedtok før 
sommerferien. I følge denne skal både 
omsetning av tilgjengelig kraft og utbyg- 
ging av ny kraft i større grad enn hittil sty- 
res av tilbud og etterspørsel i et friest mu- 
lig virkende marked. 
Dette vil kunne føre til en bedre innen- 
lands utnytting av den kraft vi allerede har 
utbygd, ved at priser og tariffer bedre til- 
passes krafttilgangen og konkurransen fra 
oljeselskapene. Dessuten vil det heretter 
være en viss økonomisk risiko forbundet 
med å investere i kraftutbygging. Neppe 
noen vil sette igang før de realistisk kan 
forvente priser i markedet som dekker ka- 
pital- og driftskostnader ved nye kraftverk, 
inkludert en rimelig avkastning. 
Samtidig er det Regjeringens standpunkt 
at det ikke skal skje noen kryss-subsidier- 
ing fra billig produksjon i eldre kraftverk til 
de tradisjonelle kundene. Siktemålet med 
kraftproduksjonen skal heretter være best 
mulig økonomisk resultat for kraftprodu- 
sentene. 

Enøk - et voksende marked for norsk 
industri 
Disse forhold vil alt i alt trekke i retning av 
gjennomgående høyere kraftpriser i de 
kommende år forutsatt stigende etterspør- 
sel. Dette gjør enøk mer lønnsomt for 
energibrukerne. I tillegg satser sentrale 
myndigheter sterkere på å stimulere enøk, 
ved informasjon, støttetiltak og ved å på- 
legge distribusjonsverkene i medhold av 
den nye energiloven å arbeide for enøk 
hos kundene. Dette arbeidet vil bli målbe- 
visst fulgt opp av det nye NVE. 

På enøk-siden skulle det dermed ligge et 
voksende marked for norsk industri og 
konsulentvirksomhet. Det gjelder byg- 
ningsmaterialer og -konstruksjoner, ener- 
gieffektive forbruksapparater, automatikk 
og ikke minst varmepumper. Industrien og 
rådgivende ingeniører bør bearbeide disse 
markedsmulighetene. Dette er også god 
miljøpolitikk. 

Norsk leverandørindustri - en nødven- 
dighet for våre vannkraftverk 
I den aktuelle situasjonen blir det litt av en 
utfordring å bevare og videreutvikle den 
enestående kompetanse everkene, kon- 
sulentbransjen og ikke minst industrien 
har etablert gjennom den omfattende 
kraftutbygging vi har hatt etter krigen. Det 
er helt nødvendig at disse miljøene hele ti- 
den er på høyden. De store kraftutbyg- 
gingsprosjektene fra etterkrigstiden runder 
snart et halvt århundre. De blir da i tur og 
orden modne for omfattende moderniser- 
ing og effektivisering, eventuelt også utvi- 
delse. Våre kraftverk må holdes i topptrim 
for all framtid. Norske everk må ikke bli 
ensidig avhengige av fjerne leverandører 
fra andre land for å holde kraftverkene i 
hevd. For den løpende drift er nærhet til 
leverandørene av stor betydning. 

NVE har allerede i noen år ledet et lands- 
omfattende arbeid med å kartlegge poten- 
sialet for opprusting og utvidelser. Gjen- 
nom det såkalte 5%-programmet søker 
bransjeinteressentene å få igang proses- 
sen så raskt som mulig. Både økonomisk 
og miljømessig vil forbedring av eksiste- 
rende vannkraftverk være bedre enn å 
bygge nye, selv om også det vil være å fo- 
retrekke framfor andre kraftgenereringsfor- 
mer. 

Eksport av norsk kraftverkutstyr - til 
u-land og i-land 
I andre land på ulike utviklingstrinn, men 
spesielt i en del utviklingsland, er det store 
utnyttbare vannkraftressurser. U-landene 
har idag et ekstremt lavt energiforbruk og 
tilsvarende lav materiell levestandard. Den 
energien de bruker er stort sett ved, noe 
som ved overbeskatning fører til jordero- 
sjon og ørkenspredning. 
NVE har i samarbeid med NORAD i lengre 
tid arbeidet med bygging av mindre 
vannkraftverk og av ledningsnett i uland. 
Etter min oppfatning bør vi intensivere 
denne virksomheten i nært samarbeid 
med mottagerlandenes myndigheter og de 
berørte lokalsamfunn. Med den høye kva- 
litet vi har på norske ingeniørtjenester og 
norsk industri på disse områder, bør disse 
trekkes inn i enda større grad enn hittil. 
Hertil vil selvsagt norske firmaer intensive- 
re sine anstrengelser for eksport på mer 
kommersielle betingelser. Industrien er 
langt fra fornøyd med de finaniseringsord- 
ninger som tilbys fra norske myndigheters 
side. Tatt i betraktning hvilket avgjørende 
konkurransefortrinn som ligger i gunstige 
finansieringsordninger, forstår jeg godt in- 
dustriens bekymring. Finansiering er i den 
konkrete konkurransesituasjon langt vikti- 
gere enn all verdens imponerende refe- 
ranselister. 

I NVE har vi hatt gleden av - som nøytral 
faginstans - i samarbeid med Norges Eks- 
portråd å presentere norsk vannkraft utad 
ved noen anledninger. Vi for vår del inten- 
siverer gjerne denne virksomheten. 
Etter min mening vil eksport basert på 
norsk vannkraftekspertise være god utvik- 
lingspolitikk, industripolitikk og miljøpoli- 
tikk. 
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DEN NYE· ENERGILOVEN 
Av Eivind Kindingstad, EE 

Den nye energiloven represente- 
rer et tidsskille i energiforsy- 
ningen i Norge. Målene for ener- 
gipolitikken ligger fast, men med 
energiloven tar staten i bruk nye 
virkemidler som vil endre hver- 
dagen for eforsyningen, abon- 
nentene og for forvaltningen, in- 
klusive oss i NVE. I denne artik- 
kelen vil jeg sette søkelyset på 
det som jeg oppfatter som de 
viktigste endringene. 

Elforsyningen idag 
Elforsyningen i Norge har i etterkrigstiden 
utviklet seg fra lokale, isolerte nett og pro- 
duksjonsverk til et landsomfattende 
system av kraftstasjoner, overføringslinjer 
og fordelingsnett, som knytter de ca 500 
vannkraftverkene sammen med brukerne 
over hele landet og med våre naboland. Vi 
er med rette stolte av vårt vannkraftsystem 
som fortsatt gir norske elbrukere billigere 
energi enn de aller fleste av våre konkur- 
renter. Våre "hvite kull" forurenser ikke, de 
er 100 % fornybare og representerer fort- 
satt landets viktigste naturressurs. 
Selv om driftsutgiftene er minimale i for- 
hold til varmekraftsystemer, er det nedlagt 
en meget betydelig andel av vår samlede 
realkapital i anleggene. Det dreier seg om 
samme størrelsesorden som den realkapi- 
tal som er nedlagt i industrien. Gjennom 
det meste av etterkrigstiden har vannkraft- 
utbyggingen og utbyggingen av nettet kre- 
vet rundt 10 % av landets årlige invester- 
inger. 
Elforsyning i vårt land har vært ansett som 
et offentlig anliggende. Produksjonsverke- 
ne eies av kommuner og fylkeskommuner 
(56 %), staten (29 %) og private, vesentlig 
industribedrifter (15 %). Representanter 
for de offentlige eierne har tradisjonelt 
styrt elforsyningen i detalj. Stortinget har 
bestemt pris og leveringsvilkår for 
statskraft og tatt alle viktige investerings- 
beslutninger. Kommunestyrer og fylkesting 
har på tilsvarende måte detaljstyrt kommu- 
nale og fylkeskommunale verk. Offentlig 
eid elforsyning har vært ansett som en ga- 
ranti for at abonnentenes interesser blir 
ivaretatt fordi alle viktige beslutninger ble 
tatt av folkevalgte organer. 
Elforsyning har vært ansett som et lokalt 
anliggende. Det har opp gjennom årene 
vært mobilisert mye oppfinnsomhet og inn- 
satsvilje i distriktene for å sikre abonnen- 
tene en pålitelig og rimelig elforsyning. 
Staten har gjennom NVE og Statkraft bi- 
dratt til å ta de tyngste løftene ved å byg- 
ge ut storprosjekter som Sira-Kvina, Ulla- 
Førre og Eidfjord og ved å bygge det land- 
somfattende hovednett. Statskraften ble 
fordelt til prioritert industri og til alminnelig 
forsyning i distrikter som ikke har maktet 
eller ønsket å satse egen kapital. 
Dette styringssystem var hensiktsmessig 
under oppbyggingsfasen av elforsyningen 
i landet for å få prioritert arbeidet med 
denne viktige del av vår infrastruktur. 
Kraftutbyggingen var jo en vesentlig del av 
hovedstrategien for industriutviklingen i et- 
terkrigstiden. Etterspørselen økte raskere 
enn tilbudet av energi og kraftmarkedet 

var i ubalanse til nærmere midten av 60- 
årene. 

Svakhetene ved dagens system 
Men etter hvert viste det seg at styrings- 
systemet hadde vesentlige svakheter, 
økonomisk sett: 

• Organisasjonsstrukturen i elforsyningen 
var sterkt oppsplittet med mange små en- 
heter som manglet økonomisk ryggrad og 
spisskompetanse til å ivareta abonnente- 
nes interesser tilfredsstillende. Denne 
strukturen førte også til store prisforskjeller 
mellom forsyningsområdene. 
• De fleste everk lot fordelen ved 
nedskrevne vannkraftverk tilflyte abonnen- 
tene i form av lave priser. Dette var nok 
populært blant abonnentene på kort sikt, 
men konsekvensen på lengre sikt var at 
elprisene til abonnent var vesentlig lavere 
enn utbyggingskostnadene for ny kraft. 
Samfunnsøkonomisk sett førte dette til lav 
effektivitet i ressursbruken fordi elforsy- 
ningen måtte skaffe mer kraft for å dekke 
etterspørselen til kostnad som langt 
oversteg kostnadene for energidekning 
gjennom enøktiltak. 
• Ved at priser og leveringsvilkår ble detalj- 
styrt gjennom folkevalgte organer ble et 
effektivt fungerende marked for fastkraft 
vanskelig for ikke å si umulig. Hensynet til 
økonomisk effektivitet ved everkene kom 
derfor i bakgrunnen fordi man ikke hadde 
en alment akseptert markedsverdi for kraf- 
ten. Dette førte bl.a. til at kraftprosjektene 
ikke ble bygget ut i kostnadsriktig rekkeføl- 
ge. Kostnadsoverskridelser for de prosjek- 
tene som ble bygget ut var ikke uvanlig 
uten at dette fikk konsekvenser for beslut- 
ningstakerne. Regningen ble sendt videre 
til abonnentene. 

Effektivitet gjennom konkurranse 
Det styrende prinsipp som den nye energi- 
loven bygger på er at økonomisk effektivi- 
tet skal stimuleres i elforsyningen ved å 
legge større vekt enn tidligere på mar- 
kedskreftene og fri konkurranse, men si- 
den store deler av elforsyningen er naturli- 
ge monopoler er det viktig at myndighete- 
ne definerer rammebetingelser og spille- 
regler for markedsaktørene generelt og 
monopolistene spesielt. 
Det er her tale om to mulige markeder: 

• Markedet for kraftutveksling mellom 
uavhengige produksjonsverk, fordelings- 
verk og storindustri. Det naturlige monopol 
er her overføringsselskapet. 
• Sluttbrukermarkedet, hvor fordelings- 

verkene er monopolister for elleveranser, 
men de møter konkurranse fra oljeselska- 
per, gasselskaper o.a. som selger ved og 
fossilt brensel til oppvarmingsformål. Det 
er selvsagt energibrukerne som vil ha for- 
delen av en effektivisering av elforsyning- 
en i det lange løp, men ikke nødvendigvis 
gjennom lavere elpriser. 
En forutsetning for at disse to markedene 
skal funksjonere effektivt, er at everkene 
og kraftselskapene blir styrt av rammebe- 
tingelser om f.eks. krav til kapitalavkast- 
ning og ikke som nå detaljstyrt m.h.t. pri- 
ser og leveringsvilkår. Ifølge forslaget til ny 
energilov skal det legges større vekt på 
økonomisk resultat i virksomheten i alle 
ledd. Det vil bli stilt krav om uavhengig 
regnskaps- og resultatansvar for den del 
av virksomheten som representerer natur- 
lige monopoler, dvs. nettselskapene, og 
for produksjonsselskapene som jo i prin- 
sippet er uavhengige konkurrenter i kraft- 
markedet. 
Ved at produksjonsenhetene stilles fritt til 
å selge til høystbydene og kjøperne fritt 

kan velge det laveste tilbud, vil det etable- 
res en markedspris for kraften over hele 
landet som vil gi grunnlag for lønnsom- 
hetsvurderinger for investeringer i nye 
kraftprosjekter, kraftlinjer og enøktiltak i 
bestående anlegg og hos brukerne. I pre- 
missene for den nye energiloven sies det 
at kraftselskapene ikke lenger skal ha noe 
oppdekningsansvar i sine distrikter. Et ef- 
fektivt kraftmarked vil være garantien for 
en økonomisk effektiv ressursutnyttelse og 
en sikker elforsyning for abonnentene. 
Dette skjer jo i de fleste andre markeder, 
sies det. 

Konsekvenser 
For kraftselskapene betyr dette at de vil bli 
fristilt til å drive anleggene for å utnytte 
markedets betalingsvilje optimalt, dvs. å 
oppnå best mulig økonomisk resultat. De 
som har helt eller delvis nedskrevne pro- 
duksjonsanlegg vil etter hvert opparbeide 
store overskudd som vil stå til disposisjon 
for eierne og for skattemyndighetene. De 
som har bygget ut dyre kraftprosjekter i 
senere år kan få store problemer fordi 
markedsverdiene for kraften for tiden er la- 
vere enn finansieringskostnadene. Hed- 
mark Energi A.S. (HEAS) har for eksem- 
pel tatt opp store lån for å finansiere kraft- 
utbyggingen. Kraften har inntil nylig kunnet 
selges til fordelingsverk i Hedmark til selv- 
kost. Siste år har flere av de største kon- 
traktene blitt sagt opp av kjøperne og 
HEAS er henvist til å selge denne kraften 
til markedspris. Når eierne av HEAS har 
satset på dyr egenproduksjon i stedet for å 
kjøpe i markedet er det selvsagt for å sikre 
abonnentene i distriktet fordelen av egne 
nedskrevne vannkraftverk på lengre sikt. 
HEAS kan løse sitt likviditetsproblem ved 
å selge de dyreste anleggene og kjøpe bil- 
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ligere kraft i markedet. Men i det lange løp 
vil markedsprisen stige til kostnaden for 
nye kraftprosjekter. I et fritt kraftmarked vil 
jo ingen investere i prosjekter som vil 

·være ulønnsomme i mange år. Dette betyr 
igjen at distrikter med lav eller ingen egen- 
produksjon vil bli taperne mens vinnerne 
vil bli de som sitter på egne kraftverk, som 
etter hvert blir gjeldfrie. Oen ujevne forde- 
lingen av eierrettigheter til fordelene med 
helt eller delvis nedskrevne vannkraftverk 
er den viktigste årsak til prisvariasjonene 
idag. 
Et friere kraftmarked vil bidra til prisutjev- 
ning for abonnentene bare dersom eierne 
av kraftverkene disponerer overskuddet i 
kraftproduksjonen utenom elforsyningen. I 
proposisjonen til ny energilov sies det at 
kryssubsidiering, dvs at kraftverkene sel- 
ger kraften til "egne" fordelingsverk til selv- 
kost (når denne er lavere enn markeds- 
pris) ikke er forenlig med optimal ressurs- 
bruk. Dette innebærer at alt kjøp og salg i 
kraftmarkedet ideelt bør skje til markeds- 
pris. Bare da vil investorer i nye produk- 
sjonsanlegg og komponenter i nettet få 
samme prissignal som energibrukerne og 
enøktiltak vil derfor bli vurdert mot samme 
kraftverdi som ny produksjonsevne. 
Dette er god energiøkonomi, men fordi 
overskuddet fra vannkraftverkene etter 
hvert trekkes inn i offentlige kasser er det 
sannsynlig at elprisene til abonnent vil sti- 
ge. En liberalisering av kraftmarkedet i Eu- 
ropa etter EF-kommisjonens intensjoner 
vil også kunne betyr høyere priser for 
norske abonnenter på lengre sikt. Elprise- 
ne vil kunne bli bestemt av kraftprisene i 
et nordisk eller europeisk marked på sam- 
me måte som prisene på oljeprodukter 
idag. 

Industrien 
Kraftintensiv industri og treforedlingsin- 
dustri har idag langsiktige kontrakter med 
staten på gunstige betingelser. Disse kon- 
traktene har tidligere vært godkjent av 
Stortinget og de har vært sett på som vikti- 
ge elementer i distriktspolitikken. Det er 
vanskelig å se at denne industrien vil bli 
henvist til det åpne kraftmarkedet når 
kraftkontraktene løper ut. Proposisjonen til 
ny energilov sier ikke noe om dette, men 
jeg tror at i alle fall en vesentlig del av 
krafttilgangen til de ensidige industristede- 
ne vil bli regulert av Stortinget. Men in- 
dustrien vil få bedre anledning enn idag til 
å tilpasse seg markedet "på marginalen" 
ved at bedriftene får adgang til å kjøpe og 
selge direkte i kraftmarkedet uten å være 
avhengig av det lokale fordelingsverk eller 
engrosverk. Et viktig prinsipp i den nye lo- 
ven er at nettselskapet ikke skal kunne 
hindre lønnsom kraftutveksling i egenskap 
av sin eierrett til nettet. Transporttjenester 
i nettet skal i prinsippet være tilgjengelige 
for alle aktører i kraftmarkedet og avreg- 
nes etter tariffer som godkjennes av of- 
fentlig myndighet. Statens virkemiddel i 
dette markedet vil være en ny konsesjons- 
ordning for kraftomsetning som omfatter 
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Norge har satset - og tapt - 
mye på såkalt intelligensin- 
dustri. Det vi trenger er in- 

dustri som satser intelli- 
gent. 

Gudmund Hernes 
professor 

videresalg. Monopolene (nettselskapene) 
vil måtte ha konsesjon etter denne lov og 
rammevilkårene for deres virksomhet kan 
derfor bestemmes av staten slik at marke- 
det blir effektivt. 
Energitilgangen i vannkraftsystemet varie- 
rer innen vide grenser over året og fra år 
til år, avhengig av nedbørsforholdene. Den 
kanskje største utfordringen i de nærmes- 
te år for elforsyningen er å utforme tariffer 
og markedsføring som bidrar til en bedre 
utnyttelse av kraft med lavere leveringssik- 
kerhet. Idag eksporteres det meste av 
overskuddskraften til utlandet til meget 
lave priser. 

Fordelingsverkene 
har i praksis monopol på elleveranser til 
brukerne. De vil fortsatt være regulert av 
vilkår i områdekonsesjonene. Den vik- 
tigste endring i konsesjonsvilkårene for 
fordelingsverkene er: 
• Det kan stilles krav til everkene om 
enøkvirksomhet i egne anlegg og hos 
abonnentene. Prinsippet for enøkvirksom- 
heten er at energidekningen skal realise- 
res på billigste måte for abonnentene i det 
lange løp. Enøkpotensialet er en reell 
energikilde som pr definisjon er billigere 
enn ny kraftproduksjon. 
• Det kan stilles krav til everkene om å 
slutte seg sammen med andre verk til 
større, mer bærekraftige enheter. Idag er 
det for mange små verk som ikke har nød- 
vendig økonomi og kompetanse til å til- 
fredsstille dagens krav til elforsyningen. 

Den nye energiloven har også en hjemmel 
for ekspropriasjon av fordelingsnett når 
dette er nødvendig for å realisere sam- 
funnsøkonomisk gevinst. 
• Det kan stilles krav om å avgi regnskaps- 
data og andre opplysninger som er nød- 
vendig for offentlig forvaltning. Dette vil 
danne grunnlag for sammenlignbare kost- 
nadsoversikter for elverkene. Selv om 
everkene i sin natur er monopoler vil slike 
kostnadsoversikter bidra til "konkurranse 
ved sammenligning". 

For oss i NVE 
innebærer den nye energiloven større 
vektlegging av overvåking og regulering 
av energimarkedene med sikte på bedre 
ressursutnyttelse gjennom effektive mar- 
keder. Den store utfordringen her ligger i å 
utforme rammebetingelsene for energi- 
markedene slik at bedriftsøkonomiske 
drivkrefter hos aktørene trekker i retning 
av samfunnsøkonomiske mål for energipo- 
litikken. Å motivere everkene til bedre 
energiplanlegging, større enøkinnsats og 
bedre utnyttelse av overskuddskraft i 
vannrike perioder vil være viktige oppga- 
ver for etaten. Det vil også bli lagt større 
vekt på overvåking og kontroll med mono- 
polvirksomhetenes effektivitet i elforsy- 
ningen. 
Behovet for oversiktsplanlegging i tradisjo- 
nell forstand vil neppe bli mindre i årene 
framover. Staten vil sitte med ansvaret for 
markedenes effektivitet og stabilitet, og for 
å legge opp strategien i energipolitikken. 

NVE har behov for oversikter over etter- 
spørselsutvikling og alternativ energiopp- 
dekning som grunnlag for konsesjonsbe- 
handlingen og for å kunne gi begrunnede 
råd til vårt departement og til aktørene i 
energimarkedene. 
Staten har hittil lagt stor vekt på prisutjev- 
ning og sikring av kraftoppdekningen i ut- 
kantstrøk. Utkantstrøk kan stå i fare for å 
bli taperne i et fremtidig kraftmarked. 
Statsstøtte til elforsyningen i grisgrendt 
strøk skal fortsette, ifølge Regjeringens 
forslag til ny energilov. Statsstøtteordning- 
en, som vi har hatt i over 50 år, vil være 
"sikkerhetsventilen" i kraftmarkedet. Men 
det er helt klart at statsstønaden skal bru- 
kes som virkemiddel for å oppnå en rasjo- 
nell organisasjonsstruktur i elforsyningen. 

Nye og utfordrende oppgaver 
Den nye energiloven legger opp til større 
effektivitet i elforsyning gjennom å vektleg- 
ge konkurranse der dette er mulig: i kraft- 
utveklingsmarkedet og i brukermarkedet. 
"Konkurranse ved sammenligning" skal sti- 
mulere monopolene og enøkarbeidet skal 
få en sentral plass i everkenes arbeid. 
NVE vil få nye og utfordrende oppgaver 
samtidig som det meste av våre tradisjo- 
nelle forvaltningsoppgaver fortsatt skal 
ivaretas. Og vi skal gjøre jobben med fær- 
re ansatte og mindre ressurser! Kravene til 
effektivitet og riktig prioritering vil være 
minst like store for NVE som for elforsy- 
ningen dersom intensjonene i den nye 
energiloven skal realiseres. 

Kartbasen til Vassdrags- 
registeret er digitalisert 

Fra venstre: Svein Homstvedt, Lars Statsberg, Harald, Høifødt, Astrid Voksø, 
Inger Marie Brevik, Erik Kielland, Pjf  Mellquist. 

Tekst og foto: Knut Strøm 

Med festsang feiret Vassdragsregisterets 
folk at alle vassdrag med tiljørende ned- 
børsfelt nå finnes som kartdatabase. Dette 
er et viktig skritt videre i tillegg til Vass- 
dragsregisterets kartbok som nylig ble pre- 
sentert i Lesehesten ... 

- Dette er en stor milepæl i kartgeografiske 
systemer i NVE, sa overing. Svein Homst- 
vedt under feiringen, der små glass ble 

løftet høyt. Men for å berolige Riksrevisjo- 
nen, det var kun cider i glassene. 
Kjernen i det hele er REGINE. Det står for 
REGlster over NEdbørfelt som definerer 
de forskjellige enheter og kobler de til 
vassdragsnummerne. Områdegrensene er 
digitalisert ut fra M711- kartserien som er i 
målestokk 1 :50 000. 
Med all informasjon i en database er det 
nå mulig å fremstille kart i alle målestok- 

ker. Kartbasen dekker hele landet og all 
informasjonen er grundig bearbeidet etter 
digitaliseringen. Dette gir bl.a. godt grunn- 
lag for å lage temakart. Et svært viktig 
punkt er automatisk arealberegning, noe 
som har stor betydning for å lage grundige 
analyser. 

- Fra instanser som har testet kartdataba- 
sen, har det bare vært lovord å høre, sa 
Homstvedt. "Solid arbeid", er bl.a. uttalel- 
sen fra Glommen og Lågens Brukseierfo- 
rening, mens Statkraft har funnet noen uo- 
verensstemmelser som må avklares. 
Totalt representerer arbeidet med å 
opprette databasen 3,5 årsverk. Det er in- 
vestert 580 000,- kroner i ny maskinvare, 
mens selve programmet er gave fra Miljø- 
verndepartementet. For å få det hele riktig 
tilpasset, er det benyttet konsulenter for 
490 000,- kroner. 
- Det som nå står foran oss er å informere 
om hva som finnes og hvordan folk skal 
gjøre seg nytte av kartdatabasen, sa 
Homstvedt. - Det må også utføres en del 
feilretting i tillegg til vedlikehold av databa- 
sen. Vi må dessuten utvikle systemet vide- 
re for å gjøre det enda mer velegnet til 
bruk for analyseformål. 
- Dette er ikke bare en stor milepæl, jeg 
ble også glad da svaret på om vi kunne 
tjene penger på dette er ja, sa generaldi- 
rektør Erling Diesen og rettet en takk til de 
som hadde arbeidet med prosjektet. 
Neste mål er et såkalt GIS (Geografisk In- 
formasjons-System) og det er allerede satt 
ned en gruppe som skal utrede dette. Vi- 
dere skal det arbeides med å gjøre syste- 
met mer brukervennlig. 
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RÅDET MØTER EF 
Av Wenja Paaske 

AIie gjør det. Jan P. Syse 
gjør det. Erling Diesen gjør 
det. Asbjørn Vinjar og Pål 
Mellquist gjør det og selvføl- 
gelig gjør også medlemme- 
ne av NVEs råd det! 
Hva da? Har energidialog med kontaktper- 
soner på høyt nivå i "det europeiske hus" 
dvs. EF. Så mens statsministeren snakket 
med sin kollega i Nederland, snakket vi fra 
NVE med meget meningsberettigete am- 
bassadører og direktører i Paris og Brus- 
sel. Takket være imponerende forarbeid 
av Asbjørn Vinjar, stilte VIP-ene både i 
IEA, som står for International Energy 
Agency, i den norske EF-delegasjonen, i 
EDF (Electricite de France) og GDF (Gaz 
de France) velvillig opp for oss. Hovedte- 
maene som ble tatt opp var: Energimarke- 
det i Europa, kjernekraftspørsmål, natur- 
gass i fransk energiforsyning, miljø- 
spørsmål i energiforsyningssammenheng, 
enøk og Norges forhold til IEA og EF. 
M.a.o. ikke akkurat noen heisa-tur til Sei- 
ne-staden , men en studietreise med hard- 
kjør i prikkfri praktisk regi av Oddvar 
Andreassen. Postkort med hjertelig takk 
for flott forarbeid gikk også ekspress til 
reisekontoret i M 29. 

A satse på et felles kraft-transportorgan 
for hele EF området, er sannsynligvis nok- 
så utopisk. Derimot har to og tre land in- 
nen fellesskapet allerede inngått avtaler 
om kjøp og overføring, som funker ut- 
merket. Både Portugal og Nederland kjø- 
per elektrisk energi på langtidskontrakt fra 
Frankrike. Mellomlandene Spania, Tysk- 
land og Belgia stiller sine overføringsnett 
til disposisjon mot en rimelig godtgjørelse 
for å formidle energien. 
"Transparancy" er et annet utrykk som sta- 
dig dukker opp når ekspertene informerer. 
Begrepet innebærer at EF-kommisjonen 
har krav på åpenhet og innsyn når stor- 
kontrakter blir inngått, for å hindre mono- 
poldannelser. Pechiney - Frankrikes svar 
på Hydro Aluminium - fikk nylig en skikke- 
lig skrape fra den årvåkne kommisjonen i 
Brussel. 

Energi og miljø 
Overalt understreket man den nære sarn- 

Grenseløst marked menhengen mellom energidekning og mil- 
"Common carrier" står for et felles europe- jøhensyn. Statistikkene viste imidlertid ty- 
isk overføringsnett, og er overalt i "huset" delig at det kreves både høyt teknologisk 
allerede et så innarbeidet begrep at vi like nivå og kapitalstyrke for virkelig å oppnå 
godt kan lære oss det med det samme. reelle resultater. Land som Luxemburg og 
Naturlig nok byr et så spennende konsept Frankrike kunne vise til betydelige reduk- 
på mange praktiske problemer som må sjoner av farlige utslipp til luften i løpet av 
overvinnes. Spørsmål om transportsyste- de siste ti årene, mens land som Portugal 
mets kapasitet og leveringssikkerheten er og Tyrkia derimot har økt sine utslipp av 
spesielt viktige. CO2 og NOx med flere hundre prosent. 
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Ekspedisjonssjef Jean-Daniel Levi orienterte om Frankrikes energi- og miljøpolitikk. Gen.dir. Erling 
Diesen (foran) og rådsmedlemmene Bo Wingård, Marit Lundteigen Fossdal og rådsekretæren 
Oddvar Andreassen lytter oppmerksomt. (foto: Wenja) 

Storsatsing på atomkraft 
Frankrike, som er det land i verden som 
har satset sterkest på kjernekraft til sin 
energiforsyning, har nå i drift eller under 
bygging ialt 60 kjernekraftaggregater. I till- 
egg til at kjernekraften dekker hele 70 % 
av landets eget elektrisitetsforbruk, eks- 
porterer Frankrike ca 40 TWh. Denne stor- 
satsingen på atomkraft har utvilsomt vært 
en avgjørende årsak til at landet har klart 
å redusere de forurensende utslippene fra 
kraftproduksjonen radikalt. Spørsmålet om 
deponering og gjenvinning av radioaktivt 
avfall er imidlertid fremdeles et uløst pro- 
blem. Rådet besøkte et tradisjonelt atom- 
kraftverk i Bugey nær Lyon, og våre guider 
her bagateliserte farene ved lagringen av 
avfallet. Kanskje ikke helt uventet... 

Miljøtiltak - fra ord til handling 
Primus motor i dette arbeidet, som hadde 
en bred plass under samtalene med alle 
institusjonene vi besøkte, er AFME. For- 
fortelse for Agence Francaise pour la mai- 
trise de l'energie. AFME legger særlig 
vekt på energieffektive løsninger ved enh- 
ver form for energibruk og driver orntatten- 
de informasjonsvirksomhet overfor publi- 
kum. AFME har 40 mennesker som lager 
forsknings- og utviklingsprogrammer på 
enøkområdet i nært samarbeid med indus- 
tribedrifter og forskningsinstitusjoner. 
Spesielt interessant virket prosjektene på 
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transportsektoren hvor AFME s a m a r e , , . e  
med Peugot om utviklingen av elektriske 
småbiler og med Renault om varevogner. 

Supertog gjør susen 
Raskt, rimelig, praktisk, presist og utrolig 
komfortabelt! Europas nye supertog ,med 
hastigheter fra 250 til 500 km i timen er 
helt enkelt et topp transportalternativ til 
fly.TGV (Train a Grande Vitesse) Paris - 
Lyon: 2 timer, fra bykjerne til bykjerne. 
"Fantastisk!" var NVE-gruppens enstem- 
mige vurdering etter turen til Lyon. Til 
sammenligning bruker bussen til flyplas- 

PREMIE 
KRYSS 
ORD! 
Vi beklager en smule tabbe når det gjelder 
sommerkrysset i forrige nummer. Så vidt vi 
vet er det ikke noe galt med kryssordet, 
problemet er at avisen kom just til St. 
Hans og ferietiden - og dermed ble selvføl- 
gelig leveringsfristen umulig for de aller 
fleste. 
Men ingen grunn til fortvilelse - tabben lar 
seg fint rette opp: her er sommerkryssor- 
det igjen! Værsågod - grip pennen, og 
send løsningen til lrlin Taugbøl, Al (M29), 
innen 20. september. 3 premier: slips, pa- 
raply o.l. 
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Fransk øl smakte 'tres bien" etter lange arbeidsøkter. Rådsmedlemmene Gunnvor Schnitler og 
Ragnvald Fleten i hyggelig passiar med Erling Diesen (i forgrunnen) og Pål Mellquist, Oddvar 
Andreassen og Wenja Paaske. (foto: Asbjørn Vinjar) 

NVE-gruppen fikk grundig orientering om fransk atomenergisatsing på kjernekraftverket i Bugey. 
F.v.: Wenja Paaske, Oddvar Andreassen, Erling Diesen Ragnvald Fleten, Sissel Eidissen, Marit 
Lundteigen Fossdal, guiden Christian Risjal, Asbjørn Vinjar, Gunnvor Schnitler, guiden Elisa Nuc 
og Bo Wingård. (Amor Njøs og Pål Mellquist delvis skjult). 

sen utenfor Paris en drøy time. Frankrike 
har vært lokomotiv i det europeiske arbei- 
det med å utvikle de nye supertogene og 
landets spesialbygde nett for disse teknis- 
ke vidundre vil danne ryggraden i det tog- 
systemet som innen ti år vil revolusjonere 
reiselivet på kontinentet. Allerede i 1993 
vil en engelsk forretningsmann kunne ta 
The Cross-Channel Express klokken 8.15 
fra London og nyte en aperitiff med sin 
franske forbindelse klokken 11 på Gare du 
Nord. Et spørsmål melder seg uvilkårliq: 
Hva med Østfoldbanen, NSB? 
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Etatsavis for NVE 

Redaktør 
og desktopkreatør 

Frode Guldvog 

Red.sekr. 
lrlin Taugbøl 
Grafisk form 

Arne Lie 
Merethe Christophersen 

Utgitt av 
Informasjonskontoret 

Informasjonssjef 
Wenja Paaske 

Norges vassdrags- og 
energiverk 

Postboks 5091 Maj. 
0301 Oslo 3 

Telefon (02) 95 95 95 
Telefax (02) 95 90 01 

Avslappet og komfortabelt i 200 kmlt ombord i supertoget mellom Paris og Lyon. Oddvar Andreas- 
sen mellom Sissel Eidissen og Pål Mellquist. (foto: Wenja) 
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Fremtidens enøk-dusj 
Reduser strømregningen, fra noen hundre til flere tusen kroner i året 
I El-verkene er svært posrt,ve 111 
• sparedus1en. Energ1økonom1- 

PS-redaktør! 

Fagbladet Ny Teknikk omtaler en 
ny dusj som etter overskriften å 
dømme må være ganske revolusjo- 
nerende. At el-verkene stiller seg 
svært positive til dusjen kan man godt 
forstå. Jo mer strøm man sparer in- 
nenlands jo mer kan man selge for 
symbolske priser til svenskene 
(svenskehjelp). Vannverkene er vel i 
dagens klimasituasjon noe mer reser- 
vert. 

Imidlertid kan denne dusjtypen slett 
ikke være ny. Undertegnede må, uten 
å være klar over det, ha hatt en slik 
dusj i lang tid. Det er nemlig mange 
ar siden min strømregning ble redu- 
sert med det nevnte beløp. 

Undertegnede som bor på Sotra og 
som for øvrig har en kusine som har 
bodd på Landås, er ikke så stiv i pro- 
sentregning og ber dertor sistesidens 
(EN)ØK-medarbeider om hjelp til å 
beregne den prosentvise reduksjon. 
(For letthets skyld kan verdien av 
«flere» settes til halvannen gang ver- 
dien av -noen-.) 

Ertaringen viser nemlig at svært 
mange heller lar seg friste av store 
prosentavslag enn av kroneavslag 
ved lansering av nye salgs- eller til- 
buds-varer. Og denne dusjen må av 
nasjonaløkonomiske hensyn få så 
god lansering som mulig. 

Leser på Sotra 

PS redaksjonen beklager - visse pro- 
blemer går også over dens forstand. 

Pensjonistforeningen i NVE/Statkraft gjen- 
nomførte 18. - 19. juni d.å. en busstur for 
42 pensjonister, inkludert 16 ektefeller. Ho- 
vedattraksjonen var en meget interessant 
reise med kanalfergen "Viktoria" oppover 
Norsjø-Bandak-kanalen fra Ulefoss til Lun- 
de. Oppholdsvær gjorde det mulig å være 
oppe på dekk og følge med i manøvrering- 
en av sluseportene. Men under mestepar- 
ten av bussturen var det småregn og dis 
som la et trolsk skjær over den fruktbare 
og vakre Telemarksnatur. 
Overnattingen fant sted på gamle og vel- 
holdte Vrådal hotell, hvor vi etter et ut- 
merket måltid kunne gjennomføre dagens 
trim til behagelig dansemusikk fra et lite, 
men bra orkester. 
Dagen etter besøkte vi Anne Grimdalens 
samlinger samt hennes barndomshjem. Et 
vakkert hjem, men med 13 personer i den 
lille hovedbygningen var det nok heller 
trangt. Som et apropos, kan nevnes at 
Anne Grimdalen var etatens nærmeste 
nabo da vi holdt til i Drammensveien 20, 
og at en nær slektning av henne nå arbei- 
der i Statkraft. 
En påtenkt befaring i Tokke kraftstasjon 
kolliderte med en generaloverhaling på et 
av aggregatene, og ble erstattet av en 
muntlig redegjørelse av driftsbestyreren 
og informasjonskonsulenten. Gjennom- 
føringen av dette imponerende anlegg 
skyldtes vel i første rekke generaldirektør 
Fredrik Vogts innsats. Burde han ikke få 
sin byste på et passende sted på Dalen? 
Man bør jo hedre de gamle. 
Under en kort stans på hjemreisen fikk vi 
også besøke Norges (og verdens) minste 
stavkirke på Eidsberg. Tross sine ca 700 
år er den ikke "pensjonert", men er frem- 
deles i bruk. 
Enda et positivt trekk var det hyggelige 
samvær vi hadde med hverandre under 
reisen, og alle er nok med på en takk til 
styret med Arne Øgaard i spissen, for ut- 
merket planlegging og gjennomføring. 

G. I. 

1 O år i etaten 

Inger-Lise Langfeldt, EA 
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Bård Andersen fra borde med gull 
Så ble han pensjonert i juni, sjefen for 
Forbygningsavdelingen. Og det med både 
ære og gull, fortjenestemedaljen ble over- 
rakt under avskjedshøytideligheten, der 
vassdragsdirektør Pål Mellquist holdt talen 
vi gjengir her. 
LESEHESTEN slutter seg til gratulantene, 
og idet vi takker den gode Bård for velvil- 
lig assistanse overfor etatsavisen både i 
tekst og ikke minst bilder, tillater vi oss å 
minne om at det altså ikke er forbudt for 
pensjonister å komme med bidrag til 
LESEHESTEN, tvert imot, de er meget 
velkomne. 
Vi gratulerer hjerteligst med gullet, og hø- 
rer gjerne fra deg når det passer! 

frog 

Bård Andersen med H. M. Kongens fort- 
jenestemedalje i gull. Foto: Knut Strøm 

Xjære 'Bård! 

I langt større grad enn jeg setter pris på, 
har det blitt mitt lodd å ta avskjed med av- 
delingsdirektørene i Vassdragsdirektora- 
tet. Tre stykker har det blitt på forholdsvis 
kort tid, - først HjH, så KOH for et halvt år 
siden, og nå du Bård. 
Egentlig er vel dette naturlig, vi blir jo alle 
en dag eldre for hver dag som går. Men 
jeg kan likevel ikke fri meg helt for tanken 
om at det nå er noe av grunnfjellet som er 
i ferd med å bli borte under etaten. 
Du er en typisk representant for den lojale 
sliter som ikke har spart seg selv og som 
har ofret mye, kanskje for mye av din tid 
på jobben. Jeg tror jeg etter hvert kjenner 
din arbeidskapasitet ganske godt, men tro 
meg, jeg har nok for meg selv ristet litt på 
hodet av og til når konsepter med initiale- 
ne BAN haglet ned på mitt skrivebord for 
undertegning. Hoderistingen har delvis 
vært av beundring, delvis av oppriktig be- 
kymring for hvor hardt du har kjørt deg 
selv. 
Din familie vil kanskje være enig særlig i 
det siste, men jeg har på følelsen at det til 
tider har vært umulig å skille Forbyg- 
ningsavdelingen og Bård Andersen fra 
hverandre - de har liksom vært siamesiske 
tvillinger. 
Det er med deg som med andre positive 
og innsatsvillige jeg kjenner, det høye tur- 
tallet er naturlig og det å kjøre på spare- 
bluss er utenkelig. Men skal man først lide 
av en form for "narkomani", så er kanskje 
ikke arbeidsnarkomani den verste. 
Vi i etaten, og ikke minst det norske sam- 
funn, har mye å takke deg for. Det er en 
viktig jobb du har hatt i disse årene og du 
har skjøttet den vel. Det har kongen og 
hans rådgivere bekreftet ved å tildele deg 
fortjenestemedaljen i gull. Ingen vet, og in- 
gen vil vel heller noen gang få vite, hva du 
og dine kolleger i avdelingen har spart det 
norske samfunn for av utgifter og kanskje 
liv ved forebyggende arbeider i vassdra- 
gene. Det er betydelig. 
Du har satt skikkelige spor etter deg, spor 
som i lang tid vil sikre gård og grunn mot 
flommer og utgravinger. Men det er vel en 
fare for at mange tar dette arbeidet som 
en selvfølge. Etterhvert som vegetasjonen 

Vassdragsdirektør Pål Mellquist overrekker gave på vegne av direktørkollegene i Vass- 
dragsdirektoratet. Foto: Knut Strøm 

dekker flomverkene vil kommende genera- 
sjoner tro at det er slik det skal være. Og i 
enda større grad vil nok dette være tilfelle 
når de nye mer "naturnære" forbyg- 
ningsarbeidene som du har vært med på å 
introdusere, utvikles videre. 
Det er noe av paradokset ved mye av vårt 
arbeide i vassdragene: jo bedre vi gjør 
det, desto mindre synes det for det utrene- 
de øye. 
Det er statens midler vi har benyttet, men 
de er benyttet med omtanke og det er min 
overbevisning at de er benyttet med høy 
kost/nyttefaktor. Det får ikke hjelpe hva 
samfunnsøkonomene sier. Økonomer er 
jo som kjent personer som kan trekke en 
rett linje fra en ubekreftet antakelse til en 
forhastet konklusjon! 
Din faglige "kunnen" vil bli savnet i NVE. 
Det vil bli et ganske kraftig hull etter deg, 
men som jeg sa til din forgjenger udi pen- 
sjonistenes rekker: - du har sørget for at 
hullet kan fylles med gode medarbeideres 
kunnskaper. Du har en vesentlig del av 
æren for den høye kvalitet som VF holder, 
både med hensyn til menneskemateriell 
og know-how. Dette er også en av grunne- 
ne til at vi lar deg slippe for å nyte ditt "oti- 
um" - hvile på laurbærene vil du som nev- 
nt tidligere neppe gjøre. 

Din merittliste er lang og din tjenestetid i 
staten like så. Mange av dine medarbeide- 
re var ikke født da du begynte i NVE, og 
de øvrige knapt ferdig med tenårene. I en 
slik situasjon kan man lett bli konservativ 
og lite mottakelig for nye impulser. Jeg vil 
imidlertid igjen berømme deg for din vilje 
til nytenking og for å ha et usedvanlig 
åpent sinn for litt uortodokse løsninger. Du 
er et meget positivt menneske, noe også 
jeg har sett som en stor hjelp for meg i mitt 
arbeide. Din humor har jeg satt spesiell 
stor pris på - likeledes din genuine omsorg 
for dine medarbeidere. 

Det må utvilsomt føles rart å skulle gå ut 
herfra i dag og vite at dette kapitlet av ens 
liv nå er ferdig skrevet. Vi føler det på 
samme måten og jeg vet jeg har alle med 
meg når jeg sier at vi svært gjerne vil få 
deg på besøk, og jeg ser heller ikke bort 
fra at det ligger oppgaver å venter på deg 
om du har lyst. 

På vegne av oss alle takker jeg for innsat- 
sen og jeg ønsker deg mange rike år som 
reflekterende godseier på Hadeland. 

Pål Mellquist 

Bil·der på avveier 
Forbygningsavdelingen har sendt redak- 
sjonen noen fotos og bedt oss etterlyse ei- 
eren. 
Ifølge VFs følgeskriv havnet bildene der i 
gården høsten 1989, og utrettelig etter- 
forsking har vært resultatløs. 
VF synes imidlertid bildene kan bære preg 
av å høre hjemme hos noen i NVE, og har 
selvfølgelig sjekket med de nærliggende 
avdelinger som Natur- og landskapsavde- 
lingen. 
Vi viser et av de 11 bildene her i 
svart/hvitt, de er ellers alle i farger, og bæ- 
rer registreringsnummer. 
Men hvem eier bildene? 
Henvendelse redaksjonen. 

r---------, 
NYE A VD.DIR. 
De tre avdelingsdirektørstillingene 
som ble utlyst i sommer i forbindelse 
med omorganiseringen av NVE, er 
nå besatt som følger, med tiltredelse 
1. oktober: 

Energiavd.: Svein Storstein Peder- 
sen, nå avd.dir. i Systemavd. 

Enøk- og markedsavd.: Jan Moen, 
nå enøk-sjef i Oslo Lysverker. 

TIisyns- og beredskapsavd.: Trond 
Ljøgodt, nå sjefing. Konsesjonsavd. 
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DET SKJER STADIG NOE! Husk å sende melding/notis/ LESEHESTEN 
artikkel/foto til etatsavisen! 


