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Med naturens hjelp kan man kanskje si at 
vannkraft er en slags perpetuum mobile, her 
symbolisert ved Iva Caprinos evighetsmaskin 
ved Energisenteret i Hunderfossen familie- 
park. Men det betyr jo ikke at det er nok kraft 
- om noen år. 
Det er i dag en utbredt oppfatning at det nor- 
ske kraftproduksjonssystemet er sterkt over- 
utbygget, men det stemmer dårlig overens 
med NVEs beregninger, skriver Energiavde- 
lingens Kjell Thorsen i en større artikkel om 
forventet utvikling i kraftbalansen frem mot år 
2005. 

SIDE 4-5 . 

Strategisk plan 
I sin lederartikkel på side 2 
skriver vassdrags- og energi- 
direktør Erling Diesen om 
bakgrunnen for det arbeidet 
med strategisk planlegging 
som nå pågår i NVE, etter 
omorganiseringen og stillings- 
reduksjonene. Han påpeker 
blant annet hvor viktig det er 
at prosjektet engasjerer flest 
mulig. 
Konsulent Inge M. Utbøen 
gjør i en artikkel på side 3 
nærmere rede for hvordan 
prosjektet skal gjennomføres i 
praksis - i fem faser. 

SIDE 2-3. 

Norske dammer er sikre, 
men må følges opp 
sier Bjarne Nicolaisen i et intervju på SIDE 7. 

Jordomseileren er tilbake 
Eivind J. Torblaa gir oss glimt fra fjerne strøk på SIDE6. 

Internasjonalt vindkraftsamarbeid 
Styringskomiteen for vindkraftsamarbeid har hatt møte i Trondheim. 
Erling Solberg rapporterer på SIDE 3. 

• 

J En offiser og en gentleman 
har gått fra borde SISTE SIDE. 

, 

FRIST TIL NR 4 Redaksjonen takker alle bidragsytere til dette nummer. Neste 
nummer er planlagt utgitt i august. Tekster & fotos bes levert 
kontaktpersonene snarest mulig og senest innen 10, juli. 10. JULI 
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1990 sto i omorganise- 
ringens tegn. Prosessen 
krevde adskillig av både 
tid, krefter, omtanke, kre- 
ativitet - og vel også 
noen tårer. 
1. januar 1991 framsto vi 
med ny organisasjon, 
trimmet gjennom 3 må- 
neders intern innkjøring. 
Enkelte pustet lettet ut. 
Nå måtte vi vel kunne fal- 
le litt til ro for en stakket 
stund. Den nye tilstand 
måtte få lov til å sette 
seg. 
Så er nok ikke tilfelle. Og 
det er to tungtveiende 
grunner for det. 

For det første: Vi ble i forbindelse 
med omorganiseringen redusert 
med ca. 70 stillingshjemler. Samti- 
dig er ikke de krav, forventninger 
og behov vi skal tilfredsstille i sam- 
funnet redusert tilsvarende. De er 
tvert imot økt. Altså mer å gjøre, 
og færre til å gjø re det. Det krever 

VE-DIREKTØREN 

forenkling av saksbehandling, de- 
legering, nedprioritering eller utkut- 
ting og annen form for oppfinn- 
somhet, for å kunne konsentrere 
ressursene om det som er viktigst 
for det samfunn vi skal betjene. 
Vi er faktisk allerede så smått 
igang. Se bare på disse stikk- 
ordene: Forenkling av stønadssa- 
ker. Internkontroll av dammer. 
Oppdrags- eller gebyrfinansiering 
av flere tjenester. Topp moderne 
telekommunikasjon. Databasert 
saksbehandling innen fagavdeling- 

ene og administrasjon etter en 
samlet strategi for informasjons- 
teknologi (IT), og flere saker er 
rundt hjørnet. 
For det andre: Innen vassdrags- 
og energiforvaltningen forandrer 
våre omgivelser seg raskere og 
sterkere enn noen gang tidligere. 
Det som var viktig å gjøre for NVE 
igår, er kanskje ikke etterspurt 
imorgen. Helt nye behov dukker 
opp. 
Noen stikkord igjen: Ny energilov 
med utvikling av friere energimar- 
keder, monopolkontroll, veiledning 
og oppfølging av lokal energiplan- 
legging etter balanseprinsippet og 
brukerrettet enøk. Revisjon av alle 
de tre vassdragslovene vi forvalter. 
Utredning om eventuell omlegging 
av forbygningsvirksomheten. Opp- 
rusting og utvidelse av eldre kraft- 
verk. Flere hjemfall. 
For å møte disse to utfordringene, 
er en strategisk plan med ca. 2-5 
års perspektiv (lenger fram er det 
ikke lett å se særlig klart) uom- 
gjengelig nødvendig. Unnlater vi å 
planlegge på lang sikt, og nøyer 
oss med å jobbe trutt og traust fra 
sak til sak, vil vi forbausende raskt 
oppdage at mye av det vi produse- 
rer er lite etterspurt. Og da blir vi 
naturlig nok mindre interessante 
både for bevilgende myndigheter 

og andre oppdragsgivere. 
På annen plass i bladet er det gjort 
nærmere rede for hvordan pro- 
sjektet "Strategisk planlegging i 
NVE" er grepet an. Det er viktig at 
prosjektet engasjerer flest mulig. 
Det produkt som kommer ut av 
prosessen, er nemlig avgjørende 
viktig for NVEs framtid. Det vil 
danne overbygningen over virk- 
somhetsplanen og budsjettet. - Og 
det er det vi lever av. 
Hvordan er vi så rustet til å gjen- 
nomføre denne første, grunnleg- 
gende runden av strategisk plan- 
legging? 
Ganske bra, skulle jeg tro, hvis vi 
altså ikke faller til ro. Vi har gjen- 
nom 1990 lært oss å gjennomføre 
forandringer. Nå må vi ytterligere 
lære oss at forandringer er nor- 
malt. 
Mange er avhengig av våre tjenes- 
ter innen vassdrag og energi. For 
å få et bedre tak på hva de forven- 
ter av oss, vil vi gå ut med bruker- 
undersøkelser- noe relativt nytt i 
offentlig forvaltning, skulle jeg tro. 
Olje- og energidepartementet er 
våre eiere. De må til sjuende og 
sist godkjenne våre satsingsområ- 
der. Derfor vil vi på forskjellige 
steg i denne prosessen ha kontakt 
med departementet, likesom OED 
må godkjenne den endelige plan. 
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Strategisk planlegging i NVE 
- bevisstgjøringsprosess og beslutningsunderlag 
Vassdrags- og energidi- 
rektør Erling Diesen har 
igangsatt en strategisk 
planleggingsprosess for 
NVE. I lederartikkelen i 
dette nummer av Lese- 
hesten begrunner han 
denne beslutningen. 
Strategisk planlegging er 
den overordnede del av 
virksomhetens styrings- 
struktur. VP, budsjett og 
budsjettoppfølging er det 
operative styringssystem 
(1-2 års sikt). 

Strategisk planlegging tar utgangs- 
punkt i virksomhetens eksistensberet- 
tigelse ved å formulere virksomhetsi- 
deene og hovedmålene. På kort sikt 
kommer dette til uttrykk i virksomhets- 
planen. 
Strategiplanprosessen for NVE er delt 
opp i fem faser som representerer en 
logisk fremdrift som faller sammen 
med VP- arbeidet mot slutten av inne- 
værende år. 
Strategisk plan skal ajourføres etter 
en fastlagt årlig rutine. 
Den strategiske plan skal være grunn- 
laget for NVEs profilering internt og 
eksternt. 

Strategisk planlegging ikke noe nytt 
Uten å være forankret i en gjennom- 
gripende prosess eller et strategisk 
plandokument, tas det regelmessig 
beslutninger som binder opp organi- 
sasjonen på lang sikt. Hver for seg 
kan dette være rasjonelle beslutninger 
som bidrar til at NVE løser sine opp- 
gaver som forventet. 
Dersom man ser bort fra budsjettbe- 
grensningen, vil denne formen for 
strategisk planlegging fungere. Men 
med stramme budsjetter og i det kon- 
glomerat av virksomhet som kjenne- 
tegner NVE, er behovet for å vurdere 
virksomheten som en helhet drama- 
tisk til stede. 

Beslutningsunderlag for å velge 
suksess 
NVE trenger et beslutningsunderlag 
for å fase ut aktiviteter med lav nytte 
til fordel for aktiviteter med høy nytte 
for organisasjonen som helhet. I de til- 
feller det er snakk om obligatoriske 
(forvaltningsmessige og lovpålagte) 
oppgaver, vil en strategisk plan være 
underlag for å begrense eller utvide 
dette arbeidsfeltet. 

Strategi - bare for toppledere? 
Uansett valg av metode for gjennom- 
fø ring av en strategisk planprosess: 
På et eller annet stadium i prosessen 
må hver enkelt medarbeider involve- 
res. Oppfatningen om at strategi bare 
er for topplederen, er først og fremst 

To sentrale personer i strategiarbeidet - Pål Meland og Inge M. Utbøen - konstaterer at 
markedsorienteringen i energibransjen gir NVE nye utfordringer. 

en myte. Topplederen har et lederan- 
svar på dette området som på øvrige 
områder, men kartleggingen av NVEs 
brukere og brukernes behov kan i 
praksis bare gjøres effektivt av medar- 
beidere med god kunde/brukerkon- 
takt. 

Plan eller prosess eller begge deler 
Når det gjelder umiddelbare resultater 
av strategisk planlegging, er det grunn 
til å advare mot å legge lista for høyt. 
For NVE, som for andre offentlige eta- 
ter i samme situasjon, vil det være 
snakk om å føle seg frem. Prøve og 
feilemetoden er derfor en relevant be- 
skrivelse av grunnlaget for prosessen. 
Satt på spissen kan det endelige for- 
melle plandokumentet betraktes som 
et biprodukt av arbeidet med strate- 
gisk planlegging. 
Det viktigste potensialet ligger i å få 
satt i gang en kritisk diskusjon om vår 
berettigelse. Hva skjer dersom vi for- 
svinner? Hvem er kundene/brukerne 
våre? Hva etterspør de? Kommer de 
til å spørre om noe annet om to-tre 
år? Er det noen oppgaver vi med for- 
del kan kaste overbord? 
Prosessen skal også ha en ren indre- 
medisinsk funksjon: Finne bindeledd 
og skiller mellom interne oppgaver og 
funksjoner. Er det noe vi kan gjøre en- 
klere og mer effektivt, eller bør andre 
overta oppgaver? 

Praktisk gjennomføring 
Strategiplanarbeidet er besluttet gjen- 
nomført av direktørmøtet som også 
fungerer som styringsgruppe. Sikte- 
målet er å stake ut en kurs i 1990-åre- 
ne hvor det er gjort strategiske priori- 
teringer innenfor ressursrammen for 
det omorganiserte NVE. 
Strategiarbeidet er delt inn i fem faser: 
Fase 1. Analyse av nåværende virk- 
somhet og utviklingstrender 
Fase 2. Sammenstilling og konse- 
kvenser 
Fase 3. Strategiske prioriteringer 
Fase 4. Vedtatt strategisk plan 
Fase 5. Kopling til VP. 
I fase 1 engasjeres seksjonene i en 
analyse av sin nåværende virksomhet 
med utgangspunkt i behovet hos de 
kunder/brukere seksjonen betjener. 
Sortering av behov/oppgaver i katego- 

riene "Må gjøres", "Tvil" og "Nedleg- 
ges". Utviklingstrender, satsingsområ- 
der og mulige nye kunder/brukere fo- 
reslås. 
I fase 2 skal analysene fra fase 1 set- 
tes sammen til en helhet for å kunne 
se de praktiske konsekvenser for or- 
ganisasjonstilpasning, kompetanse, 
budsjett etc. 
I fase 3 vil de strategiske prioriteringe- 
ne bli drøftet internt og i møter med 
OED. 
I fase 4 vil forslag til strategisk plan bli 
realitetsbehandlet og endelig vedtatt. 
I fase 5 skal den strategiske plan og 
VP koples sammen med tanke på en 
fast årlig rutine. 
En prosjektgruppe som representerer 
avdelingene består av: 
Avd. H - Erik Hansen Avd. V - Haa- 
vard Østhagen Avd. E - Arne Olsen 
Avd. M - Pål Meland Avd. T - Alf Ade- 
ler Avd. A - Per Einar Faugli Avd. A - 
Jon Ånon Jonassen (VP-kopling og 
redaktøransvarlig for dokumentasjon 
og rutiner). 
Sivilingeniør I. M. Utbøen er knyttet til 
strategiarbeidet som rådgiver. 
Prosjektgruppen får en nøkkelrolle i 
arbeidet ved at medlemmene enkelt- 
vis skal fungere som konsulenter i 
analysefasen på sine respektive avde- 
linger. Prosjektgruppen har videre an- 
svaret for å få frem utviklingstrender 
og inviterer i den forbindelse en rekke 
interessenter og kunnskapspersoner 
til å debattere aktuelle problemstilling- 
er innen energi, miljø og vassdrags- 
forvaltning. Vi tror at engasjementet 
bør være sterkt fra direktørkollegiet til 
saksbehandlerne som kjenner beho- 
vene hos sine kunder/brukere. 
Erfaringene fra møterunden vedrøren- 
de energiloven er en "behovsundersø- 
kelse" som vil bli tillagt vekt. 
Strategiplanlegging har ingen eksakt 
oppskrift eller metodikk. "Veien blir til 
mens du går" gjelder også her. Ambi- 
sjonsnivået må være realistisk. Det er 
imidlertid siktemålet å ha en første 
versjon Strategisk plan høsten inne- 
værende år. Denne skal da forbedres 
årlig i ajourførte versjoner. 
Parallelt med strategiarbeidet skal 
NVEs rutiner for VP og budsjettarbei- 
det dokumenteres og faste rutiner eta- 
bleres. 

Internasjonalt 
vindkraft- 
samarbeid 

NVE har ansvar for det norske vind- 
kraftprogrammet og deltar gjennom 
IEA (International Energy Agency) for- 
bindelse i et internasjonalt samarbeid 
om forskning og utvikling av vindturb- 
inystemer gjennom IEA. Styringskomi- 
teen for vindkraftsamarbeidet (IEA EC 
R&D Wind) hadde møte i Trondheim i 
dagene 16.-17. april i år med etterføl- 
gende befaring av vind/dieselanlegget 
på Frøya den 18. april. NVE hadde 
ansvaret for arrangementet og søkte i 
den anledning samarbeid med Energi- 
forsyningens Forskningsinstitutt (EFI) 
A/S og Sør-Trøndelag Kraftselskap 
(S-TK). 
Møtet fant sted i EFls nybygg på NTH 
og trakk deltakere fra følgende land: 
Italia, Tyskland, Canada, Storbritan- 
nia, Nederland, Sverige, USA, Dan- 
mark, Spania, Japan og Norge. 
Komiteen koordinerer og styrer felles- 
prosjektene på vindkraftområdet. På 
møtets dagsorden var blant annet en 
gjennomgåelse av nasjonale forsk- 
ningsprogram for vindenergi i sju land. 
Det ble også vedtatt planer for nye 
samarbeidstiltak. Av spesiell interesse 
å nevne er at Norge er i ferd med å 
trappe opp sin aktivitet i IEA-sammen- 
heng, idet man har vedtatt å bli med i 
et nytt prosjekt med studier for utvik- 
ling av vindparkanlegg og store vind- 
turbinsystemer. 
Arrangementet ved EFI omfattet også 
en rask omvisning ved SINTEF NHL, 
EFI og MARINTEK. Møtedeltakerne 
fikk derved et innblikk i hva som skjer 
innen SINTEF-gruppen. 
Representanter fra EFI og S-TK led- 
saget gjestene til fiskeværet Titran på 
Frøya, hvor vår prøvestasjon for 
vind/diesel-anlegget er plassert. Trond 
Toftevaag ved EFI ga her et foredrag 
om det norske vind/diesel-prosjektet, 
som har et norskutviklet styresystem 
for kombinasjonsløsningen. Dette sty- 
resystem er utviklet ved EFI i samar- 
beid med EB Energi gjennom delta- 
kelse i et IEA-prosjekt. Så vidt vi vet 
finnes det i dag ikke noe styresystem 
som overgår det norske når det gjel- 
der å utnytte vindenergien og spare 
brensel. Representantene var impo- 
nert både over arrangementet av mø- 
tet og over det faglige miljøet ved 
SINTEF-instituttene. 
Etter møtet har vi mottatt takkebrev 
fra styringskomiteens sekretær med 
anmodning om å videreføre komite- 
ens takk til medarbeidere ved EFI og 
S-TK som bisto ved avviklingen av 
møtet og befaringene. 

Erling Solberg, ER 
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Basert på ert ari nger fra 
1989 og 1990 er det en 
utbredt oppfatning at det 
norske kraftproduksjons- 
systemet er sterkt overut- 
bygget. Begge årene var 
imidlertid ekstreme hva 
angår tilsig til magasine- 
ne, i størrelsesorden 120 
% av hva vi kan forvente 
i normalår. Dette i kombi- 
nasjon med uvanlig milde 
vintre hvor forbruket i 
alminnelig forsyning har 
vært ca. 3 TWh mindre 
enn hva det ville ha vært 
under normale tempera- 
turforhold, har gitt et kraf- 
toverskudd - materialisert 
som eksport til Danmark 
og Sverige på 15,2 TWh i 
1989 og 16,2 TWh i 
1990. Gjøres det korrek- 
sjoner for tilsigs- og tem- 
peraturforhold, blir imid- 
lertid inntrykket av over- 
kapasitet i systemet 
sterkt dempet om en i 
tradisjonell forstand reg- 
ner ut fra en fastkraftba- 
lanse. Som det fremgår 
av tabellen, er fastkraft- 
potensialet i 1990 bereg- 
net til 102,7 TWh, mens 
fastkraftforbruket (tempe- 
raturkorrigert) var 101 
TWh. 

Ved innføring av ny energilov og gjen- 
nomslag for markedsbasert kraftom- 
setning er det sterke grunner som ta- 
ler for en utvisking av det tidligere så 
skarpe skillet mellom fastkraft og tilfel- 
dig kraft. Og ikke minst må en kraftba- 
lanse undergis en mer økonomisk be- 
traktningsmåte enn tidligere, dvs. at 
en situasjon med ubalanse mellom til- 
gang og forbruk heller må betraktes 
som en situasjon der prisene ikke har 
klarert markedet. Tidligere snakket en 

Av Kjell Thorsen, EE 

Energitilgang og innenlandsk kraftmarked 

1990 1995 2000 2005 

Fast Middel Fast Middel Fast Middel Fast Middel 

Tilgang 

Utbygd vannkraft a) 102,5 107,8 104,5 107,8 104,5 107,8 104,5 107,8 

Varmekraft 1,1 1,1 1,1 1,1 

Under bygging b) 0,2 0,2 1,6 1,6 2,7 2,9 2,7 2,9 

Sum tilgang 102,7 109,1 106,1 110,5 107,2 111,8 107,2 111,8 

Etterspørsel 

Alminnelig forsyning c) 71,0 75,2 80,3 85,9 

Kraftintensiv industri 30,0 31,0 31,0 31,0 

Eksportkontrakt, Sverige 2,4 

Sum fastkraft inkl. Sverige 101,r 108,6 111,3 116,9 

Lettoljekjeler 2,9 2,9 2,9 2,9 

Tungoljekjeler 3,8 3,8 3,8 3,8 

Sum etterspørsel inkl. 107,7 115,3 118,0 123,6 
Sverige 

a) Fastkraftpotensial for kraftsystemet pr. 1.1.1990 er referert vannkraft. I potensialet er regnet med 
import/eksport muligheter 

b) Konsesjonsgitte verk eksklusive Svarisen 2, Bjøllånes og Beiarn 

c) Temperaturkorrigert 

mer direkte om kraftmangel eller kraft- 
overskudd. Heretter blir det mer inte- 
ressant å kunne gi vurderinger av hva 
klareringsprisen for kraft i markedet vil 
bli. 
Jeg tar ikke her sikte på å kunne gi 
noen fullgod beskrivelse av hvordan 
kraftsituasjonen fortoner seg i årene 
fremover. Men ved noen nøkkeltall gis 
en fremstilling av hvordan NVE forelø- 
pig vurderer situasjonen. 
I tabellen ovenfor er det gitt en samlet 
oversikt over energitilgang og innen- 
landsk kraftmarked i TWh/år. 

Tilgang 
Tilgangstallene er angitt i to alternati- 
ver, beregnet fastkraftpotensial og 
middelproduksjon. 
Utbygd vannkraft er kraftsystemet pr. 
1.1.1990. Fastkraftpotensialet inklude- 
rer egen varmekraft og utveksling 
med utlandet. Fra 1995 forutsettes 2 
TWh mer fastkraft fra eksisterende 
system. Middelproduksjonstallet 
(107,8 TWh) fra utbygd vannkraft in- 
kluderer ikke varmekraft, det er derfor 
gjort et skjønnsmessig påslag på 1, 1 
TWh fra varmekraft. Dette forutsetter 

Tilgang på energi og det innenlandske markedet 
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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

Tilgang på energi og innenlandsk marked fram til 
2005. Ny tilgang fra konsjonsgitte verk 
minus Svartisen 2 Beiarn oa Biøllånes 

Elektrokjeler 

Fastkraftkontrakt 
med Sverige 

Fastkraftprognose 
j.·.:.:.:.:.:_:_:_._:_:_._:_:_w,:.:.:.:j 

Midlere produksjon 
vann•+varmekraft 

8 
Fastkrafttilgang 

1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 1  

ca. 4000 timers brukstid for varme- 
kraften. 

Som ny krafttilgang er kun regnet med 
konsesjonsgitte prosjekter som er 
igangsatt. Dvs. ikke noe bidrag fra 
prosjekter med status konsesjon søkt 
eller forhåndsmeldt. 

Etterspørsel 
Forbrukstallene i alminnelig forsyning 
er basert på fylkesprognosenes alter- 
nativ B innsendt til NVE våren 1989. 
Forutsetningene om makroøkonomis- 
ke forhold som er lagt til grunn anses 
å være i rimelig god overensstemmel- 
se med Regjeringens langtidsprogram 
1990-1993. Det er ikke forutsatt sub- 
stitusjon mellom olje og elektrisitet el- 
ler regnet med innsparinger p.g.a. 
enøk-satsing. Begge disse forhold in- 
troduserer betydelig usikkerhet i for- 
brukstallene. Men med stigende råol- 
jepriser kombinert med økte miljøav- 
gifter på olje, vil overgangen fra olje til 
el langt på vei kunne oppveie virkning- 
en på elforbruket av intensivert enøk. 

For kraftintensiv industri er situasjo- 
nen noe mer uklar. I 1990 var industri- 
ens kontrakter og disponibel egenpro- 
duksjon ca. 27 TWh tilsammen. Indus- 
triens forbruk var imidlertid 30,6 TWh, 
og 30 TWh fastkraftetterspørsel leg- 
ges til grunn for 1990. Videre forutset- 
tes 31 TWh i 1995 og 2000. Det er da 
tatt hensyn til at bedriftene i Meråker 
og Glomfjord nedlegges, samtidig 
med at industrien nylig er tildelt ca. 1 
TWh ny kraft (med utkoplingspris 27- 
28 øre/kWh) til nye produksjonsan- 
legg, anlegg som vil ha et samlet 
kraftbehov på 1,4 TWh. Både ELKEM 
og HYDRO har uttrykt ønsker om be- 
traktelige kraftmengder (tilsammen 5- 
8 TWh) til utvidelser og modernise- 
ringer, men slike tildelinger forutsetter 
nye kraftverk som ikke inngår i oppstil- 
lingen i tabellen. 

Samkjøringen innhentet også i 1990 
prognoser for fastkraft og fleksibelt 
forbruk hos kraftprodusenter/engros- 
verk. Man registrerte da en økning i 
det fleksible industriforbruket på ca. 
10 TWh og en tilsvarende reduksjon i 
fastkraftforbruket. Det alt vesentlige 
av denne omdefinerte kraftbruken har 
skjedd hos en industribedrift, Norsk 
Hydro. All kraftproduksjon i egne verk 
er av Hydro definert å dekke fleksibelt 
forbruk i egne bedrifter mens kjøps- 
kontrakter dekker fastkraftforbruket. 

Vi oppfatter denne omdefineringen 
som en uforpliktende vurdering basert 
på dagens situasjon som hverken gir 
noen garanti eller indikasjon på framti- 
dig disponering av egne kraftverk. 
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Konklusjonen er derfor at den kraftin- 
tensive industris omdefinering av 
kraftbruken vil ha liten betydning for 
industriens samlede kraftetterspørsel. 
Dette fordi det regnes med svært 
høye utkoplingspriser; 2 TWh har en 
utkoplingspris på 24 øre/kWh, resten i 
området 24-70 øre/kWh. 
Eksportkontrakten med Sverige om- 
fatter de 2,4 TWh pr. år som Statkraft 
skal levere Vattenfall i årene 1995- 
1999. 
Markedet for el til lettolje- og tungolje- 
kjeler er beregnet av Samkjøringen og 
tilsvarer dagens kjelmarked. Til sam- 
menligning var elektrokjelforbruket i 
1990 ca. 6,5 TWh referert kraftsta- 
sjon. 

Nordisk samkjøringsgevinst - bruk av 
midlere årsproduksjon i energibalanser 
I en rapport fra Produksjonsgruppen 
til Nordels Planleggingsutvalg fra juni 
1990 om "Det Nordiske Elkraftsystem 
2000, Energisamkjøring og Effektsam- 
arbeid" viste gjennomførte beregning- 
er at Nordelsystemet får en høy leve- 
ringssikkerhet. Med forutsetning om at 
systemet drives som ett produksjons- 
system uten nasjonale begrensninger, 
kunne systemet ta en 10% høyere 
last uten at de marginale produksjons- 
kostnadene kom over kostnaden for 
ny kraft. Dette skyldes det forhold at 
det nordiske systemet utnyttet uten 
nasjonale begrensninger er energidi- 
mensjonert og energireservene som 
er bygget i Danmark kan benyttes til å 
redusere tørrårsrisikoen. Det fastkraft- 
potensial som ligger i å utnytte det 
nordiske kraftsystemet uten nasjonale 
begrensninger, kan nyttiggjøres gjen- 
nom en samordnet planlegging av det 
nordiske kraftsystemet. Norges andel 
av dette potensialet består i å kunne 
ta ut en fastkraftproduksjon opp til 
middelproduksjonen for vannkraft 
pluss mulig innenlandsk varmekraft- 
produksjon. Norge vil da ha utnyttet 
sin produksjonsmulighet maksimalt og 
har overlatt til andre å foreta den nød- 
vendige reguleringen fra år til år på 
grunn av variasjon i kraftproduksjo- 
nen. Norges bidrag til planleggingen 
av de andre kraftsystemene vil være å 
utnytte sin effektreserve til å redusere 
utbygging av effektreserve i andre 
land. Dette vil bidra til å redusere ut- 
byggingen av varmekraft og dermed 
redusere energireserven i Nordel. 

Vurdering av kraftbalansen frem 
mot år 2005 
En sammenligning av tilgang og etter- 
spørsel i tabellen tilsier en noe an- 
strengt kraftbalanse allerede fra 1995, 
også om en regner ut fra middelpro- 
duksjonsevnen. "Fastkraftanvendel- 
sene" vil kunne bli dekket, men et be- 
tydelig kjelmarked med god betalings- 
evne kan legge et betydelig press 
oppover på kraftprisene. I år 2000 er 
det omtrent likevekt mellom middel- 
produksjon og "fastkraftanvendelse", 
og i 2005 har vi en klar underdekking i 
tradisjonell forstand, se diagrammet. 

Tilgang på energi og det innenland- 
ske markedet 
Diagrammet viser grafisk relasjoner 
mellom tilgang på energi og det in- 
nenlandske markedet. Det fremgår 
her bl.a. at eksporten til Sverige i åre- 
ne 1995-1999 ikke kan finne dekning i 
ledig fastkraft, men at den i alle år 
unntatt 1999 helt kan dekkes innenfor 
midlere produksjonsevne. 

Det er imidlertid viktig å ha klart for 
seg av vi for fremtiden snakker om 
markeder der prisen er den viktigste 
faktor for tilpassingen. 

Av diagrammet fremgår at fra 1993 
overstiger det samlede markedet mid- 
delproduksjonsevnen, fra 1995 blir 
dette forhold markert. Etter denne tid 
vil økende deler av kjelmarkedet kon- 
kurrere med import - i det vesentligste 
kullkraft - inntil importmulighetene blir 
en begrensende faktor. Innenlandske 
kraftkjøpere må så gjennom pris kon- 
kurrere om tilgjengelig kraft inntil etter- 
spørselen tilsvarer tilgangen, dvs. 
markedet er i balanse. 

Høye avgifter på fossile brensler vil 
trekke i retning av en overgang fra 
olje til el i det norske varmemarkedet, 
samtidig som kostnadene ved import 
av kraft øker. Fra det tidspunkt klare- 
ringsprisen i markedet overstiger 
langtidsgrensekostnad vil det generelt 
være lønnsomt med nyutbygginger i 
det norske produksjonssystemet. Det 
er grunn til å anta at denne situasjo- 
nen vil inntreffe en gang mellom 1995 
og 2000. 

Vassdragstilsynet: 
Ny sjef og nye 
oppgaver 
Alf Adeler, denne Afrika-fareren med ekvatorbrun 
hud, har overtatt sjefsstolen i Vassdragstilsynet etter 
Bjarne Nicolaisen. Lesehesten har intervjuet ham for 
å få et innblikk i de utfordringer som Vassdragstilsy- 
net står overfor de nærmeste årene. 

(Vannhjul: lvo Caprino/foto: frog) 

Når vi spør ham hvordan arbeidsbe- 
lastningen er i Vassdragstilsynet for ti- 
den sier han følgende: 

- En bør kanskje ikke klage over at en 
har nok å gjøre, og mine medarbeide- 
re har en sporty innstilling, og tar gjer- 
ne i et ekstra tak. Men faktum er at ar- 
beidsmengden i det siste er blitt for 
stor. Mye henger sammen med at 
seksjonen har måttet gi fra seg res- 
surser/mannskap til internkontrollpro- 
sjektet, som er forutsatt gjennomført 
fra OEDs side. Dette alene tar omlag 
2 årsverk per år fra oss. 
Videre har vi en del andre prosjekter, 
hvor jeg særlig vil trekke fram vurde- 
ring av smisveiste rør, som dette året 
vil munne ut i en konklusjon, og alka- 
lie-prosjektet der vi har formannsver- 
vet i styringsgruppen. Disse to pro- 
sjektene tar mye tid og utføres i sam- 
arbeid med hhv. Statkraft og SINTEF. 
Dataregisteret VAREG, som på sikt vil 
effektivisere vårt arbeid, krever mye 
tid/ressurser for å legge inn data. Hel- 
digvis har vi fått noe hjelp her fra vår 
tidligere saksbehandler Gunnar Sol- 
berg, som nå er pensjonert. 
Planer og tiltak i forbindelse med 5%- 
programmet vil påføre oss ekstra ar- 
beid, noe som med dagens beman- 
ning synes vanskelig å håndtere. 

Omorganiseringen har påført oss eks- 
trabelastninger på flere måter: I Nar- 
vik har Aage Josefsen blitt regionsjef, 
noe som krever mye av hans tid. Vi vil 
overta mange av TBs oppgaver, uten 
at vi er tiltenkt tilført mer ressurser. I 
likhet med det øvrige NVE har også vi 
mistet kontorstøtte. 
Ovennevnte gjør at vi må konsentrere 
oss om å holde hjulene i gang. Vi kan 
ikke lenger ta initiativer overfor an- 
leggseierne, slik vi burde. Inspek- 
sjonsfrekvensen som bør være på 4 
år er nå i realiteten oppe i 8-9 år. Det- 
te kan vanskelig sies å være sikker- 
hetsmessig forsvarlig på sikt. 

Likevel ønsker du å engasjere deg i 
nye oppgaver i u-land? Er det Afrika- 
fareren i deg som våkner? 

-Vi har i noen måneder vært så heldi- 
ge å ha Eivind J. Torblaa hos oss, fi- 
nansiert over "Arbeid for trygd" som 
ikke skal knyttes til løpende virksom- 
het. Han har den siste tiden arbeidet 
med vassdragssikkerhet for NORAD, 
noe som har vært en suksess. 
Mange u-land har store vassdragsan- 
legg som er forsømt sikkerhetsmes- 
sig. Anlegg som bygges må også føl- 
ges opp. De fleste av disse landene 
har liten eller ingen kompetanse til å 
ivareta sikkerhetsmessig oppfølging, 
her kan vi hjelpe til. 
Vassdragstilsynet sitter med et bredt 
spekter av kompetanse innenfor vass- 
dragsteknisk sikkerhetsarbeide, her- 
under betong, geoteknikk, stenge- 
/tappeorganer og flomavledning. U- 
landsoppgaver vil i tillegg til å være en 
vitamininnsprøyting til fagmiljøet kun- 
ne gi en bredere erfaring for seksjo- 
nen. 
Vi håper å kunne knytte til oss en stil- 
lingshjemmel på oppdragsbasis gjen- 
nom NORAD. Det er vesentlig å knyt- 
te NORAD-engasjementet til fagmiljø- 
et i Vassdragstilsynet, da en på den 
måten kan få nytte av hele miljøets 
kompetanse. Selv om det ikke er noe 
hovedpoeng, bør det også sies at vi 
er rimelig ekspertise for NORAD. 

Tror du det har noen betydning for u- 
landene at Vassdragstilsynet repre- 
senterer offentlig myndighet i Norge? 

- Først og fremst er vårt fortrinn at vi 
har egnet kompetanse. Og jeg tror du 
har rett i at u-landene føler det som 
en betryggelse at vi representerer et 
offentlig sikkerhetsorgan, på den må- 
ten kan vi fungere som en døråpner 
for nye oppgaver for den norske vass- 
dragstekniske ekspertisen. 

jfn 

Filmnytt 
Vassdragsteknisk seksjon har nå sendt 
ut en videoutgave av filmen "Vassdrag, 
flomskader og sikringstiltak". 
Filmen gir informasjon om problemer 
langs vassdragene i forbindelse med na- 
turskader forårsaket av flom og ras. Den 
viser eksempler på tiltak som utføres av 
NVE for å sikre bebyggelse, industri, bo- 
ligområder og jordbruk mot oversvøm- 
melse og utgraving. Den viser også hvor- 
dan tiltakene kan bedre vassdragsmiljø- 

et, blant annet ved å redusere forurens- 
ning og sikre kulturlandskapet. Filmen er 
produsert av Zenith-film NS og har en 
spilletid på 24 minutter. 
Videokopier er sendt til fylkesadministra- 
sjonen for distribusjon til videregående 
skoler, kommunal og annen off. adm. og 
til institusjoner som arbeider med miljø- 
spørsmål, naturskader, kulturteknikk, mv. 
Ønsker du ytterligere informasjon eller 
utlån av filmen, kan du henvende deg til 
biblioteket i NVE eller Vassdragsteknisk 
seksjon. 

Ola J. Strømmen 
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Jordomseileren er tilbake 
Eivind J. Torblaa dro til Karibien med 3 venner i en li- 
ten seilbåt høsten 1989, mens vi andre satt igjen og 
svettet over saksmappene. Fra en sikker stilling i 
NVE-Vassdragstilsynet, han sa opp uten en gang å 
be om permisjon, tok han ferden over Atlanteren, der 
hai og naturelementer regjererer. 

Av Jan Fredrik Nicolaisen 

Tekniske data: 
Eivind Jakob Torblaa: Født: 26.10.62 
Utdannelse: Siv.ing.- bygg, UMIST- 
1986 Praksis: 3 år i NVE-Vassdrags- 
tilsynet. 

Den oppmerksomme NVE'er har kan- 
skje sett ham i korridorene i M29 den 
siste tiden, noe vi vil komme tilbake til 
senere i intervjuet. Først litt om seiltu- 
ren: 
Eivind Torblaa, hva fikk deg til å reise 
fra Norge og Oslo og NVE? 
- Jeg hadde lyst til å droppe fornuften 
for en tid og gjøre noe annet en det 
jeg alltid hadde gjort. Livet i NVE var 
på mange måter for trygt og godt, og 
jeg følte behov for å løsrive meg for 
en periode og oppleve noe annet. 

Så du kjøpte en båt, sammen med 3 
venner? 
- Ja, en liten Colin Archer seilbåt som 
i utgangspunktet virket noe liten for en 
Atlanterhavskryssing. Ingen av oss 
var spesielt seilerkyndige, men ute på 
havet lærer man fort. 
Vi dro av gårde fra Aker Brygge etter 
et nærradiointervju, en solfylt morgen 
3. september 1989, mens mødre og 
kjærester sto på brygga og gråt i kor, 
satte vi kursen mot Amerika. 

Fikk dere en god start på turen? 
- Det var lite vind, og vi måtte gå for 
motor ut fra Oslo. Etter bare to timer 
gikk vi tom for diesel utenfor Håøya, 
og vi ble liggende og drive. Etter en 
halv time kom far til kokken roende og 
forsynte oss med gulrøtter og salat. 
Dette var så pinlig at vi kjølhalte ma- 
skinisten. 
Vi hadde ikke fått gjennomprøvd bå- 
ten på forhånd, og tok derfor turen 
nedover svenskekysten, gjennom Sto- 
rebelt til Kiel. Videre gikk turen til Eng- 
land. A seile gjennom den trafikkerte 
kanalen var spennende, og det var 
deilig å smake på det engelske ølet 
igjen. 
Nå sto Biscaya for tur, en bukt alle 
seilere har respekt for på grunn av det 
lunefulle været. 
Været var dårlig, så vi lå og ventet i 
14 dager før vi kunne seile. 
Etter Biscaya følte vi at turen endelig 
hadde begynt, nå hadde vi alt å glede 
oss til. 
Kort fortalt gikk turen videre til Lisboa- 
Madeira-Gran Canaria-Kapp Verde 
øyene-Barbados-Tobago-Trinidad- 
Margarita-Cumana- og videre tilbake 
opp Karibien til Martinique, før vi tok 
flyet til Paris i mai-90. En fantastisk 
tur. 

Båten ble plukket opp i Le Havre, fra 
et fransk lasteskip, og vi seilte videre 
til Dover-Mandal og hjem. 

For mange står Karibien som selve 
symbolet på paradis på jord. Dere til- 
brakte lang tid der, hva kan du fortelle 
derfra? 
- A komme til Barbados etter 32 døgn 
i rom sjø var helt ubeskrivelig. Kjæres- 
tene til kokken og maskinisten sto og 
gråt på kaia da vi kom den 30. de- 
sember, og en journalist kastet seg 
over oss for å lage en historie om 
hvordan vi hadde greid å komme over 
med et slikt fartøy. 
Men mest av alt var følelsen av å ha 
fast jord under føttene deilig. Stem- 
ningen denne dagen var høy, og da- 
gen kuliminerte med en skikkelig syd- 
landsk fest. 

Karibien er på mange måter et para- 
dis. Frukter vokser vilt i trærne, og det 
er mengder av fisk i havet. Mange av 
beboerne bar preg av å ha røkt mye 
dop, og var vennlige og interessert i 
oss og Norge. 
Det var fascinerende å se hvordan 
engelskmenn og franskmenn opp 
gjennom tidene har kjempet for å få 
herredømme over de ulike øyene. På 
hver øy var et fort som minnet om be- 
settelsen og kampene. 

Vi var en tur innom Grenada, hvor 
USA intervenerte i 1982. Det gjorde 
sterkt inntrykk å se fortet og stedet 
hvor statsoverhodet Bishop ble hen- 
rettet av motstandsbevegelsen. 
Historien forteller om "Man Eating Ca- 
ribs" (kannibaler) som har spist misjo- 
nærer og andre indianere. På øya Do- 
minica bor det faktisk Man Eating Ca- 
ribs den dag i dag. 
Ellers gikk tiden mest med til å "lime", 
som er et lokalt uttrykk for ikke å gjøre 
noen ting. 

Du har sikkert masse å fortelle, jeg 
nevner stikkord som kanotur i Amazo- 
nas, ridetur i Andesfjellene, sykkeltur i 
Normandie og masse, masse mer. 
Men vi får ikke alt med her. En ting 
må vi likevel trekke fram, du var nem- 
lig på besøk ved verdens største 
kraftanlegg? 
- Ja, det stemmer. Guri Dam i Vene- 
zuela, som ligger i en sideelv til elven 
Orinoco. Selv om jeg har fulgt byg- 
gingen av store dammer i Norge, bl.a. 
Dokkfløydammen, så må jeg si at 
denne dammen med sine 162 meters 
høyde og et volum på 70 millioner m3 
gjorde inntrykk. 

Uten fisken vi fikk hadde vi sultet! 

Jordomseileren besøker Guri Dam i Venezuela. 

Og nå planlegger du en ny tur til fjer- 
nere strøk? 
- Nei, faktisk ikke. Jeg har fått tilfreds- 
stilt reiseiveren for en god stund. Bor- 
te bra, men hjemme best. Det var vik- 
tig for meg å finne dette ut selv. 

Dette leder oss over på ditt opphold i 
NVE, hvor du fikk et engasjement ved 
nyttårsskiftet for å lage faglige video- 
filmer ved Tilsyns- og beredskapsav- 
delingen, finansiert gjennom "Arbeid 
for trygd". 
- NVE sitter inne med utrolig mye 
kompetanse som ikke når ut. Antall te- 
maer er uendelig. Video er et utmer- 
ket medium for å samle og formidle 
denne kompetansen. 
Med det utstyret som finnes i NVE har 
vi nå laget to emnefilmer om gummilu- 
ker og om flommen i 1987. 

De siste månedene har du arbeidet 
en del med u-lands prosjekter, et ar- 
beid som Vassdragstilsynet ikke har 
vært nevneverdig involvert i tidligere. 
Kan du fortelle litt om det? 
- Vi har laget en brosjyre, som tar sik- 
te på å markedsføre Tilsyns- og be- 
redskapsavdelingen overfor u-land. 
Disse landene sitter med mange store 
anlegg, som ikke blir forsvarlig fulgt 
opp sikkerhetsmessig. Med den kom- 
petansen vi sitter inne med har vi mye 
å bidra med på dette området, forut- 
satt at vi har disponible ressurser. 
Jeg tror at en slik virksomhet kan få 
positive ringvirkninger for norsk vass- 
dragsbransje generelt, i disse tider 
hvor det sies at den står i fare. 

Lesehesten takker for intervjuet, og vi 
håper at dine ideer får gjennomslag. 
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Bjarne Nicolaisen: Norske dammer 
sikre, men må følges opp 
Damsikkerhetsprosjektet ble 
startet med et forprosjekt i 
1987. Det tok særlig for seg ri- 
sikoanalyse som et redskap i 
arbeidet med damsikkerhet. 
Rapporten "Risikoanalyse av 
dammer", som kom i desem- 
ber 1987, inneholdt vurdering 
av to norske dammer. 

Styringsgruppen for hovedprosjektet ble ned- 
satt høsten 1988 og fikk denne sammenset- 
ning: 
Bjarne Nicolaisen, NVE (form.) Jan Daleng, 
Vasssdragsregulantenes forening (VR) Dagfinn 
K. Lysne, NTH Thorleif Hoff, Statkraft. 
Prosjektlederen, siviling. Svein Larsen, ble an- 
satt våren 1989, og fra da av kom arbeidet 
igang. Prosjektet skal være avsluttet i 1992. 

Hvorfor kom prosjektet igang, Nicolaisen, har 
norske dammer for dårlig sikkerhet ? 
- Nei på ingen måte, våre store dammer frem- 
står som meget sikre. Vi har hatt kompetente 
og ansvarsbevisste folk i alle ledd i den utbyg- 
gingsperioden vi har vært gjennom. Vi har da 
heller ikke hatt noen store dambrudd i Norge i 
moderne tid. Det er også naturlig for meg å på- 
peke at Norge i over 80 år har hatt et offentlig 
tilsyn med dammer, som har gitt sitt bidrag til å 
høyne sikkerheten. 

Hva er da siktemålet med prosjektet ? 
- Vi må fra tid til annen gjøre opp status over si- 
tuasjonen. Hva har vi lært etterhvert, hvilke nye 
krav er kommet til, hvilke nye beregnings- og 
analysemetoder er tilgjengelige og hvordan 
opprettholder vi vår damkompetanse. Særlig 
det siste er viktig. Vi står nå i en overgangspe- 
riode der det bygges lite nytt og hvor bygnings- 
kompetansen etterhvert blir borte fra bransjen. 
Det må være et mål å tilføre innsikt og kunn- 
skaper til den driftsorganisasjon som nå sitter 
med ansvar for våre store dammer, og som i 
hovedsak er rekruttert fra andre fagområder 
enn damteknologi. Vi håper at prosjektet skal 
legge et godt faglig grunnlag her. 

Hva legger dere særlig vekt på i prosjektet? 
- Siktemålet er vidt. Vi tar både for oss rent 
bygningsmessige forhold - aldringsproblemer i 
vid forstand - og vi ser på hvordan sikkerheten 
er ivaretatt i en driftssituasjon, ikke minst hva 
slags unormale situasjoner som kan oppstå og 
hvilket administrativt apparat man har til å styre 
slike kriser. 

Hvem henvender prosjektet seg til ? 
- Hele bransjen. Jeg tror at både den enkelte 
dameier, rådgivende ingeniører, eventuelt un- 
dervisningsinstitusjoner og Vassdragstilsynet 
vil ha nytte av det materiale som legges fram i 
form av delrapporter nå etterhvert og i sluttrap- 
portene. 

Som kjent går det offentlige tilsynet over til å 
kreve internkontroll og internkontrollsystemer 
hos dameiere. Vil prosjektet være av nytte i 

den forbindelse? 
- Internkontroll innebærer jo at dameierne i 
større grad enn hittil vil bli pålagt å opprette 
systemer for å overvåke og dokumentere sik- 
kerhet og tilstand av sine dammer. Kanskje vil 
det bli stilt kompetansekrav til ansvarlig eier, og 
det vil bli krevet klare rutiner og planer for tilsyn 
og beredskap. Her tror jeg at alle de som blir 
involvert i denne prosessen, vil finne utredning- 
er og eksempler som vil være sentrale. 

Kan du gi eksempler ? 
- For hele bransjen bør sikkerhetsspørsmålene 
knyttet til driftssituasjoner være interessante. 
Man vil finne eksempler på analyse av funk- 
sjonssikkerheten av flomluker m.v., og det er 
laget både generelle og konkrete beredskaps- 
planer mtp. krisesituasjoner. Tilstopping av 
flomløp er et prosjekt som vi er med i, og lær- 
dommene fra dette vil utvilsomt føre til skjerpe- 
de krav om utformingen av visse flomløp. 
Den flomrevisjon som pågår over hele landet 
fører stort sett til krav om øket flomkapasitet 
ved dammene. Det kan medføre ønske om en 
mer marginal utnyttelse av fribordet, og her har 
prosjektet sett på hvordan fyllingsdammer tåler 
høy vannstand og overtopping. Sikkerhet ved 
lekkasjer er også tatt opp. Kapasitet av flom- 
sjakter er et nøkkelspørsmål når det gjelder 
damsikkerhet, og det behandles i egen rapport. 
Disse utredninger vil nok rette seg mest til fag- 
instanser. Jeg ser bl.a. for meg at innføring av 
internkontroll vil føre til at rådgivende ingeniø- 
rer i større grad enn hittil blir engasjert av da- 
meiere til å utarbeide statusrapporter for dam- 
mer, til å rehabilitere der det er nødvendig og til 

å gjennomføre hovedinspeksjoner. Her vil pro- 
sjektets rapporter og utredninger gi oppgrader- 
te kunnskaper. La meg f.eks. nevne rapporten 
om "Aldring og sikkerhet av betongdammer", 
som Ingeniør Chr. F. Grøner NS har utarbei- 
det, og som gir en perspektivrik beskrivelse av 
våre betongdammer og hva vi kan vente av al- 
dringsproblemer fremover. 

Til slutt Nicolaisen, hva ser du som det viktig- 
ste for damsikkerheten i årene som kommer ? 

- Særlig to ting. Vi må klare å opprettholde 
kompetansen, og her har Vassdragstilsynet en 
viktig rolle. Dessuten må vi huske at store 
damulykker er så sjeldne at vi ikke har erfaring- 
er fra slike. Vi må derfor stadig bli minnet om at 
krisesituasjoner kan oppstå og at vi må ha pla- 
ner og rutiner klare for å møte dem. Direktør 
Sødal i Arendals Vasdrags Brugseierforening 
sa på siste tekniske årsmøte i VR at man på 
annenhvert årsmøte burde ta med en beretning 
om Storofsen i 1789 og en repetisjon av de 
hendelser som førte fram til dambruddet i Nop- 
pikoski i Sverige i 1985 som en påminnelse til 
dameiere om hva de må være forberedt på. En 
god tanke, ikke minst fordi dameiere ikke alltid 
har funnet det stuerent å snakke om dam- 
brudd. jfn 
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I den elektrotekniske verden 
arrangeres det hvert år en 
faglig konferanse, i år med 
like tall CIGRE, (Conference 
Internationale des Grande Re- 
seaux electnques a haute ten- 
sion) som omfatter temaer i 
tilknytning til hovdnettsspørs- 
mål og i år med ulike tall, Cl- 
RED, (Congress international 
des Ræseaux Electriques de 
Distribution), som omfatter te- 
maer i tilknytning til problem- 
stillinger i hovedfordelingsnet- 
tet (fylkes-/regionalnett) og 
fordelingsnettet (lokal, kom- 
munal elforsyning). CIGRE 
har fast tilhold i Paris, mens 
CIRED alternerer mellom 
England og Belgia. 

Årets CIRED-konferanse ble avviklet i Liege i 
Belgia i tidsrommet 22.-26. april. 
Fra NVE deltok Martin Nordby og undertegne- 
de, begge ES. Reisen startet med fly til Brussel 
og videre med buss fra flyplassen til Liege, en 
tur på ca. 10 mil. Våren hadde kommet langt, 
løvet var utsprunget og syriner, kastanjer og 
andre prydbusker sto i full blomst. Villkaniner 
sørget for at det var liv i vegskråningene. Væ- 
ret var imidlertid svært kjølig etter årstiden så 
våre nordiske klær kom vel med. 
De fire første dagene hadde et strengt faglig 
preg. Konferansen var inndelt i 6 sesjoner med 

hvert sitt hovedtema og videre inndelt i flere 
avsnitt. Rapporter fra hvert tema var diskutert 
på forhånd likeså spesialrapporter med spørs- 
mål og foreløpig svar til temarapportene. Dis- 
kusjonene skulle foregå innenfor rammene av 
spesialrapportene. Første dagen startet med 
åpningen av selve konferansen. En høytidelig 
seanse hvor det ble sagt mye pent. 

Sesjon 1: omfattet utrustninger til forde- 
lingsstasjoner, brytere, transformatorer 
styrings- og kontrollutrustninger m.m. 
Sesjon 2: omfattet driftsforstyre/ser og 
vern/beskyttelse i fordelingsnettet. 
Sesjon 3: omfattet kabler og luftlinjer, re- 
lasjoner til driftserfaringer, klimatiske for- 
hold, forskningsresultater m.m. 
Sesjon 4: omfattet drift, overvåking og 
kontroll av hovedfordelings- og fordelings- 
nettet. 
Sesjon 5: omfattet elektrotekniske sys- 
temløsninger i industri og større kunde- 
grupper, influens av industri/ast i nettet 
forøvrig, datakommunikasjon, tariffer m.m. 
Sesjon 6: omfattet utforming (design) og 
planlegging av hovedfordelings- og forde- 
lingssystmene, optimalisering m.h.t. inves- 
teringer, pålitelighet, vedlikehold, hjelpe- 
midler m.m. 
For oss fra NVE ble sesjon 1, 2, 3 og 6 viet 
størst oppmerksomhet. 

Det ble også vist en rekke filmer og det var for- 
skjellige utgaver av plakatmontasjer med mu- 
lighet for kommentarer. For de som ønsker et 
mer detaljert innsyn i den tekniske materie som 
ble presentert, finnes lektyren hos undertegne- 
de. 

Den femte dagen var avsatt til tekniske visitter. 
Det var syv alternativer å velge mellom. Vi 
valgte en tur til Champagne i Frankrike hvor 
det tekniske innslaget var et besøk i en indus- 
tribedrift tilknyttet den franske sukkerunionen. 

Anlegget var nyrestaurert og hadde impone- 
rende dimensjoner. Utstyret var topp moderne 
med datastyring i alle retninger. Produksjons- 
basisen var sukkerroer som ble dyrket i store 
mengder i distriktet og produsentene av roer er 
medeiere i anlegget, som er organisert som en 
kooperasjon. 
Et besøk i katedralen i Reims var med i pro- 
grammet. Den er en av Frankrikes største og 
flotteste katedraler og var kroningskirken til de 
franske konger fra 1200-tallet til den franske 
revolusjonen medførte ordningen med repu- 
blikk. Den var et storslagent skue, særlig ro- 
sevinduene imponerte. 

Ellers var det mange interessante personer å 
komme i kontakt med. Sidemannen på bussen 
viste seg å være "everksjefen" i Lazio i Italia, 
det distriktet hvor Roma ligger. Det var interes- 
sant å høre litt om hva de hadde å slite med, 
bl.a. var det ikke enkelt å få konsesjon på ka- 
belgrøfter - særlig i Roma - da arkeologene var 
den viktigste høringsinstansen. Før vi forlot 
Belgia, ble det tid til en rundtur i Brussel i egen 
regi. 

Årets CIRED-konferanse ga klare signaler om 
at fremtidig innsats vil bli rettet mot hovedfor- 
delings- og fordelingssystemene. Det vil bli satt 
inn større ressurser på FoU- arbeid i denne del 
av elforsyningen, nye og bedre hjelpemidler er 
i kjømda og det vil bli lagt større vekt på plan- 
legging. Optimalisering, pålitelighetsbetrakt- 
ninger, leveringssikkerhet og systemanalyser 
var stikkord som stadig gikk igjen i diskusjone- 
ne. 
NVE har registrert dette, energilovens intensjo- 
ner samsvarer med en slik utvikling og vi vil bi- 
dra til en oppfølging. Det er en spennende tid 
vi går imøte i energiforsyningen, med store ut- 
fordringer til alle impliserte, så planleggere i 
alle land og regioner - foren eder. 

Hans Olnes 
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En offiser og en gentleman 

Den glade offiser og gentleman Birger Brandsæter omgitt av blide medarbeidere, fra 
venstre bak: Ada Røtnes, Eva Evensen, Anne Marie Sand, Inger Marie Ho/and, og sit- 
tende til venstre: Lisbeth Bakken, og til høyre: Randi Olsen. 

Avdelingsdirektør Birger 
Brandsæter slutter etter mer 
enn 40 års tjeneste for lan- 
dets forsvar og kraftforsy- 
ningens beredskap. 
Tirsdag 30. april var avdelingsdirektør Bir- 
ger Brandsæters siste arbeidsdag i NVE. 
Sluttstrek ble dermed satt for 24 års virke 
for norsk kraftforsyningsberedskap. Han 
ledet beredskapsarbeidet fra 1. juli 1984 
inntil han, som en følge av siste års omor- 
ganisering, gikk over i rådgiverfunksjon 1. 
oktober 1990. 
Etter eksamen fra Krigsskolen i 1950 tje- 
nestegjorde Birger Brandsæter som sam- 
bands- og artillerioffiser bl.a. ved Tysk- 
landsbrigaden og ved Brigaden i Nord- 
Norge, i Hærens overkommando og i For- 
svarsstaben. Han gjennomgikk Hærens 
stabsskole 1956/57. Siden 1. november 
1967 har Birger Brandsæter arbeidet med 
beredskapsoppgaver knyttet til landets 
kraftforsyning, først i Kraftforsyningens Si- 
vilforsvarsnemnd og så i vår etat etter at 
KSF ble innlemmet i NVE 1. juli 1986. Han 
ledet dette arbeidet fra 1. juli 1984, først 
som direktør for KSF og senere som 
avdelingsdirektør i NVE. Birger Brandsæ- 
ter gjennomgikk Forsvarets Høyskoles ho- 
vedkurs 1970/71. 

I tiden fra krigen fram til i dag har det nor- 
ske samfunns avhengighet av en uforstyr- 
ret kraftforsyning i krig såvel som i fred 
bare økt. Dette forutsetter at kraftforsy- 
ningen kontinuerlig vurderes og planleg- 
ges også i en beredskapsmessig sam- 
menheng. Etter en lang fredsperiode kre- 
ver dette stor innsats fra forvaltningens 
side, ikke minst av informerende og moti- 
verende art. Med sin faglige grundighet og 
fine fremferd har Birger Brandsæter vun- 
net kraftforsyningens respekt og videreført 
beredskapsarbeidet til å møte det neste 
10-årets utfordringer. 
Torsdag 24. april ble Brandsæters fratre- 
den og 67-årsdag markert med en lunsj 
som hadde samlet nåværende og tidligere 
medarbeidere. Beredskapsrådets for- 
mann, byrettsjustitiarius Hans Bendiksby 
overbragte hilsner og gave fra rådets 
medlemmer. I de etterfølgende hilsner fra 
NVE, medarbeiderne og fra KSFs tidligere 
direktør Normann Hopen, ble Brandsæters 
egenskaper som dyktig og grundig fag- 
mann, og vennlig og omtenksomt med- 
menneske fremhevet. 
Det er en meget allsidig og vital pensjonist 
som nå forlater NVE. Han dyrker sin mu- 
sikkinteresse og sin fiolin, danser jevnlig 
gammeldans og topper et aktivt friluftsliv 
med årviss delatkelse i Birkebeineren. 

TLJ 

Beredskaps- 
øvelse 

Kraftforsyningens sentrale ledelse - 
sammensatt av personell fra NVE, 
Samkjøringen og Statkraft - gjennom- 
førte 16.-17.april d.å. en to dagers be- 
redskapsøvelse i sitt krigskvarter. 

Ca 60 personer deltok i øvelsen som 
hadde til hensikt: 

• å gjøre de som er beredskapsfordelt 
til Kraftforsyningens sentrale ledelse 
kjent med de oppgaver de kan bli stilt 
overfor i en krise-/beredskapssitua- 
sjon 
• å gjøre deltakerne kjent med krigs- 
kvarterets utsutyr og hjelpemidler 
• gjennom realistiske øvelsesmomen- 
ter og hendelser øve ledelse og sty- 
ring av kraftforsyningen fra krigskvar- 
teret 
• prøve innkvarteringsforhold og vakt- 
ordninger 
• prøve alt samband 

AIie deltakerene gjennomførte en hel- 
hjertet innsats, og man kunne avslutte 
øvelsen i forvissning om at man har 
en organisasjon som vil gjøre det mu- 
lig å drive kraftforsyningen om en be- 
redskapsituasjon skulle inntreffe. 

John G. Martinsen 
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Årsmeldingen 
Var virksomhet 

1990 

NVEs årsmelding "Vår virksomhet" 
for 1990 er under utsendelse. 
Den inneholder en lang rekke artikler 
om aktuelle temaer, skrevet av eta- 
tens fagfolk, og presenterer NVE i 
hele sin bredde som en kunnskaps- 
bedrift innen forvaltning av vann- og 
energiressurser. Her følger noen 
smakebiter fra innholdet. Har du ikke 
mottatt meldingen, ringer du NVE. 

Fra innholdet: 
1990 - et merkeår. 

Det nye NVE. 
Ny energilov, nytt kraftmarked. 
Nordisk kraftmarked. 
Energi-Norge i det nye Europa. 
Store endringer, for verden - og 
NVE. 
NVE i Antarktis. 
Klare tendenser til klimaendringer. 
Svalbard, en viktig del av vassdrags- 
Norge. 
Enøk-interessen øker. 
Storsatsing på fornyelse av gamle 
kraftverk. 
Nye fornybare energikilder: Solen i 
brennpunktet. 
Seksjon miljøhydrologi, en nyskap- 
ning. 
Landsdekkende flomvarsling. 
Forskningssamarbeid livsviktig. 
Digitale vassdragskart, en milepæl. 
Ny viten om grunnvann. 
NVE sikrer verdier. 
Samspill mellom nærings- og miljøin- 
teresser. 
Med sikkerhet som mål. 
NVE vinner tillit i utviklingsland. 
mm. 
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ønsker 
alle lesere, 
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og 

forbindelser 
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Kontaktpersoner for etatsavisen: 
H: Øystein Aars, V: Marit Fleischmann, E: Gunnhild Tikriti, 

M: Magne Amundsen, T: Jan Fredrik Nicolaisen. 


