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Erling Diesen:
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1991 -
forvandlingenes år

Ved begynnelsen av 1992 har den
nye energiloven virket et år
Det har også det nye NVE
Statkraft er delt i et produksjons- og
et nettforetak
NVE har tilrådd vern av flere vass-
d rag
Etter to nedbørrike år er vannkraft-
produksjonen igjen omtrent normal
CO2 debatten bølger videre.

Energiloven
Energiloven trådte I kraft 1. januar 1991.
Med den er det juridiske grunnlag eta-
blert for markedsbasert kraftomsetning
og for kontroll med de naturlige mono-
polene innen eforsyningen - overføring
og distribusjon. Både tilsynet med at
energimarkedet utvikles friest mulig og
monopolkontrollen er nye og krevende
oppgaver for NVE.

NVE gjennomførte i april og mai en lands-
omfattende informasjonskampanje over-
for eforsyningen, lokalforvaltningen og
næringslivet. Siden fulgte vi opp med
ytterligere skriftlig og muntlig informa-
sjon. Ennå vil det nok gå noen år før
energilovens intensjoner har fått fullt
gjennomslag hos alle aktører i energi-
markedet.

Det nye NVE
NVEs nye organisasjon med seks av-
delinger under en vassdrags- og energi-
direktør trådte offisielt i kraft 1. januar
1991, etter en 3 måneders innkjøring i
1990. I samsvar med Stortingets vedtak
av juni 1990 er nedbemanning gjennom-
ført med 40 stillingshjemler i 1990 og
30 I 1991, noe som innebærer en ca.
20 pst. reduksjon på 1 1/2 år. I tillegg er
vår kompetanseprofil vridd noe over fra
teknikk til økonomi, slik at totalt ca. 85
stillinger er berørt. NVE er antagelig
den første statsetat som har gjennom-
ført en slik omfattende slankeprosess.
Usikre rutiner og mindre egnet regel-
verk fra Statens side gjorde prosessen
ekstra krevende. Takket være et positivt
og konstruktivt samarbeid mellom våre
fagforeninger, prosjektsekretariatet, be-
driftshelsetjenesten, ledelsen og depar-
tementet har vi likevel lykkes.

Færre ressurser, større oppgaver
Overordnede myndigheters begrunnelse
for en nedbemanning var at færre nye
vannkraftutbygginger ville gi mindre ar-
beid for NVE. Nedgangen er imidlertid
mer enn kompensert gjennom vekst i
andre slags vassdragsoppgaver og

gjennom de nye energioppgavene.
Med bakgrunn i færre ressurser, men
mer omfattende oppgaver, satte vi i
1991 igang arbeidet med en strategisk
plan - med sikte på å oppnå en ytterli-
gere effektivisering, en strengere priori-
tering av arbeidsoppgaver, samt øke
vår evne til å se nye tendenser innen
våre forvaltningsområder tidligst mulig.

Statkraft SF og Statnett SF
Som en følge av energilovens påbud om
et klarest mulig skille mellom markeds-
orienterte og monopolpregede virksom-
hetsområder, vedtok Stortinget i novem-
ber å dele forvaltningsbedriften Statkraft
i statsforetakene Statkraft SF og Statnett
SF fra 1. januar 1992. Fra denne dato
kan Statkraft SF konkurrere i kraftmar-
kedet med andre produsenter. Statnett
SF vil besørge krafttransporten på 300
og 420 kV nivå. I medhold av omset-
ningskonsesjon vil NVE se til at denne
monopolvirksomheten drives innenfor
lovens rammer, dvs, på non-profitt og
ikke-diskriminerende basis.

Verneplan IV
Mellquist-utvalget la i mars fram sin ut-
redning om Verneplan IV, forutsetnings-
vis den siste verneplan. Utvalget foreslo
enstemmig 114 vassdrag eller deler av
vassdrag vernet, mens det var dissens
på 15 punkter. NVEs råd og administra-
tive ledelse la I sin behandling av saken
særlig vekt på "dissens-vassdragene"
og trakk også inn fire vassdrag som det
lå utenfor Mellquist-utvalgets mandat å
vurdere, nemlig Lomsdal-, Loen-, Stryne-
og Gjengedalsvassdragene. NVE til-
rådde vern av de tre førstnevnte, hertil
bl.a. vesentlige deler av Tovdalsvass-
draget, Gaular, Rauma, Øvre Otta og
Vefsna. Om NVEs tilråding blir fulgt opp,
vil de 4 verneplanene tilsammen omfatte
et meget representativt utvalg av landets
vassdragsnatur, der både naturvernhen-
syn og vitenskapelige interesser burde
være rimelig tilgodesett.

Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen
Henrik Svedahl, NVE

Kraftproduksjonen og -forbruket
Kraftproduksjonen i 1991 ble på 111 TWh
eller vel 10 TWh mindre enn i rekordåret
1990. Årsaken var mer moderate tilsig
til kraftverkene - 97 prosent av normalt.
1991 var riktignok en del kaldere enn
1990, men likevel mildere enn normalt.
Forbruket i alminnelig forsyning økte
med hele 5,6 prosent til 70,8 TWh. Ved
normale temperaturer begge år ville
stigningen vært 2,3 prosent. Dette skyl-
des ikke minst overgang fra bruk av
parafin og olje til elektrisitet for oppvar-
ming. Kraftintensiv industri hadde av-
setningsvansker og reduserte sitt uttak
med vel 1 TWh til 29,5 TWh. Salget av
tilfeldigkraft til elektrokjeler var 6,7 TWh,
litt mer enn året før. Eksporten ble re-
dusert fra 16 TWh i rekordåret 1990 til
2,8 TWh i 1991, men til vesentlig bedre
priser.

Bruk av gass
NVE behandlet en søknad om bygging
og drift av et mindre gassdistribusjons-
nett på Karmøy. Stortinget har vedtatt
utbygging av Heidrun-feltet utenfor
Midt-Norge og ilandføring av gass for
metanolproduksjon. Behandling av søk-
nader om gasskraftverk og nødvendige
ledninger i den forbindelse er derimot
stilt i bero, da gasskraftproduksjon i
større omfang neppe lar seg forene
med målet om å stabilisere CO2-utslip-
pene i Norge på 1989-nivå innen år
2000. Dersom det av industripolitiske
eller andre grunner skulle være ønske-
lig med framtidig gasskraftproduksjon i
landet, vil det antagelig bare kunne
skje etter at det er etablert et avtaleverk
om mest mulig kostnadseffektiv
CO2-reduksjon på tvers av lande-
grensene.
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Pål Meland:

Strategi for fremtidsrettet forvaltning

Omorganisering og
endringer i lovgrunnlaget
NVEsomorganisering i 1990/91 fant
sted på et tidspunkt da man var i ferd
med å endre deler av det lovverket som
er fundamentet for NVEsvirksomhet.
Da energiloven trådte i kraft 1.1.91, var
NVEsforvaltningsansvar i forhold til
loven fortsatt bare delvis avklart innen
lovens kjerneområde: markedsbasert
omsetning av kraft.

Basert på endringer i rammebetingel-
sene for NVEs øvrige virksomhet og be-
tydelige nedskjæringer i bemanning og
budsjett, startet vi arbeidet med strate-
gisk plan for NVE. Planen forelå 1. mars
iår og har et tidsperspektiv på 2-4 år.

Endrede rammebetingelser
- nye oppgaver

Den nye energiloven gir NVE en rek-
ke nye forvaltningsoppgaver, i første
rekke innen området markedsbasert
kraftomsetning. NVE har ansvar for re-

gulering av monopolvirksomheten bl.a
gjennom fastlegging av overføringsta-
riffer ved tvister mellom kjøper og distri-
butør.

Tilnærmingen til det europeiske
energimarkedet aktualiserer spørsmålet
om økt energi- og effektutveksling og
samarbeid om standarder og regelverk
med andre enn våre tradisjonelle part-
nere i Norden. NVEvil bl.a. få i oppga-
ve å kontrollere at vilkårene i konsesjo-
ner for utenlandshandel med kraft blir
overholdt.

Revisjon av vassdragsreguleringslo-
ven kan i en 2-4-års periode utløse be-
tydelige oppgaver i forbindelse med re-
vurderingav tidsbegrensedekonsesjons-
vilkår.

Vannets verdi som ressurs for ulike
formål øker samtidig som
interessemotsetningene i og ved vass-
drag skjerpes. NVEsansvar i forhold til
andre berørte myndigheter er uklart
som følge av organisatoriske endringer
i sentrale organer innen vannressurs-
forvaltningen.

Omfanget av ny kraftutbygging i de
kommende 2 til 4 år er uvisst. Dermed
er også konsekvensene for NVE uvisse.
Faktorer som bidrar til uvissheten: Får
vi økte miljøavgifter på forurensende
energi? Hva vil nye debatter om miljø-
konsekvenser ved vannkraftutbygging
føre til? Hvor stort blir det innenlandske
alminnelige forbruk? Hvor stor blir etter-
spørselen fra kraftintensiv industri? Får
vi gasskraftutbygging? Får vi en større
eksport av kraft?

Nye retningslinjer for ansvarsforhold
i forbindelse med sikkerhet ved vass-
dragsanlegg, innebærer en overgang
til internkontroll dvs, at ansvaret påhvi-
ler anleggseier. Men i en overgangs-
periode vil nyordningen kreve økt inn-
sats fra NVE. Behovet for vedlikehold
av eldre dammer øker samtidig som
kompetansen innen dette fagområdet
er i ferd med å forsvinne. NVEvil bidra
til å forbedre og effektivisere kontrollen
av sikkerhet ved vassdragsanlegg og
til å opprettholde kompetansen innen
fagområdet.

Overordnet mål
Å bidratilsamfunnsøkonomiskgodforvaltningavlandets

vann-ogenergiressurser

Hovedmål 1
Miljøvennligforvaltningav vann-og

energiressursene

1.1
Tiffredsstillendebeslutnings-



underlagfor brukog vern
av vannressursene

1.2
Vassdrags-og energianleggskalut-



føres innenmiljømessig
akseptablerammer

Hovedmål 2
Effektivressursutnyttelse

2.1
Velfungerendekraftmarked

2.2
Kostnadseffektivtenergisystem

Hovedmål 3
Tilfredsstillendeberedskapog

sikkerhetved utnyttelseav
vann-og energiressursene

3.1
Reduserteflom-og

erosjonsskader

3.2
Tilfredsstillendesikkerhet

ved vassdragsanlegg

NVEs
målstruktur

2.3
Enøkgjennomintroduksjonav

effektivog miljøvennlig
energiteknologi

3.3
En motstandsdyktigog

driftssikkerenergiforsyningi
krisesituasjoner
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Tallenes tale

Utdrag fra regnskapet for 1991

UTGIFFER Ie tallIlii helle 1020 kr)

1991

Kap. 1885 ENERGI- OG VASSDRAGSFORVALTNING

1990

Post 01 Lønn og godtgjørelser 72 512 173))
Post 11 Varer og tjenester 43 723




Post 21 Hydrologiske oppdrag 13 621




Samla Plan 1 70 ((15 ,-7))




Verneplan IV




747




Post 30 Forbyggingsarbeider




(11Z4' (40 7

Post 32 Sysselsettingstiltak




7** (((-71)1
Post 34 Opprydding vassdrag




11)4




Post 70 Tilsyn med eldre dammer




447 (113)




Sum 172 792 (212 ss2)




Kap 1822 ENERGIFORSKNING




Post 702 Forskning nye fornybare





energikilder. Vindienergi 3 313 (3 ,ir)




Sum 3 313 (3 850)




Kap. 1890 ENERGIØK




TAK




Post 21 Prototyp og demonstrasion 49 266 (42 029)
Post 60 Tilskudd til utarb. av energiplaner 3 467 (2
Post 70 Tilskudd til eforsyningen 11 847 (120 458)
Post 72 Tilskudd til kraftverk 3 4 ,1,11 (0)




Sum 164 580 (165 445)




Kap. 1898





Sum 3 750 (2 817)

INNTEKTER le talh hele 1 1

Kap. 4885 ENERGi- OG VASSDRAGSFORVALMING

Post 01 Avgift for damtilsri 1 144 (1 348)
Post 02 Avgift for naturverntilsyn 1 071 (969)
Post 04 Hydrologiske oppdrag 14 441 (12 224)
Post 05 Avgifter fra kraftselskap 3 134 (4 053)




Sum 18 719 (18 594)

1991-tallene kan ikke uten videre sammenlignes med tallene for1990 når det gjelder kap, 1885 post 01, lønn og godtgjø-
relser og post 11, varer tjenester, på grunn av den omorganiseringen som bie iverksatt pr, 1.1.1991, 70 stiliingshjemler u±u
(fordelt på 1990 og -91) ble inndratt og Elektrisitetstilsynet (ET) ble skilt ut som egen etat underlagt Kommunaldepartementet.
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Arnor Njøs:

Aktivt år for rådet

NVEs leder Erling Diesen (til høyre)

sammen med rådet.

Fra venstre:Lorents Lorentsen, Gunvor

Schitler, Kari Kveseth, Oddvar Andreassen,

(rådets sekretær), Arnor Njøs (leder),
Haakon Thaulow og Marit Lundteigen

Fossdal (nestleder).
Wenja Paaske, NVE

N \/ f vsarsåsdderargråsdgog eivernfeorrgi-

d irektøre n i faglige
spørsmål. I 1991 har rådets saker om-
fattet reguleringer og overføringer, ut-
bygging, endring av elveløp, fornyelser
av konsesjoner, statsstønad til elforsy-
ning og framføring av strømforsyning til
Troll-terminalen, foruten Verneplan IV.

NVEs råd deltok aktivt i arbeidet med
Verneplan IV - en stor sak i 1991. Det
kan virke som om NVEs omdømme i
forhold til naturinteressene har blitt styr-
ket etter behandlingen av verneplanen.
Kanskje kan planen bidra til en enklere
konsesjonsbehandling i utbyggingssa-
ker. Derimot trengs det klarere regler
for behandling av andre typer naturinn-
grep, f.eks. steinbrudd og grustak. Her
er det grunn til å være på vakt med hen-
syn til de store uttak som kan komme
etter hvert som norsk stein blir verdsatt
mer som bygningsmateriale. NVEs
kompetanse innen planlegging og et-
terbehandling av store naturinngrep
kan og bør utnyttes til mer enn vass-
dragsutbygging. De vassdragsnære
områder peker seg ut.

Suveren energi
Vannkraften blir renere for hvert år. Har
dette noe å gjøre med mindre utbyg-
ging? Noe av spenningen er borte i
dagens debatt. Men det glimter til når
det blir snakk om krafteksport eller kraft-
krevende industri. Ingen, eller ganske
få, har forstått at det er et fritt energi-
marked i Norge. Det er så vanskelig å
få øye på det. Fra et gjennomregulert
energisamfunn i Norge, med vertikal
integrasjon og "fylkesomfattande einin-
gar", tar det tid å få energimarkedet i
sving. I så måte er overgangen til mar-
kedsstyring noe lik Øst-Europa. Men
det er strøm å få, uten å stå i kø, og vi
er langt fra revolusjon - hos oss...

Den europeiske utfordringen
EF og EØS dominerer den politiske dis-
kusjonen. Vi tilpasser oss i alle fall, og
det er ingen tvil om at et friere energi-
marked er et steg i samme retning. Hvis
det blir både nasjonal og internasjonal
konkurranse, må vi regne med at prisene
på elkraft vil tilpasse seg Europa. Det
vil si at de må stige. Innenlands betyr
det vel at staten føler seg friere til å ta
ut større avgifter, på eksportsiden betyr
det større inntekter til Norge. Selv om vi
kommer inn i et tiår med nedbetaling av
de store anleggslånene, så vil ikke

norsk elkraft bli gratis. Men en gullgruve
er den.

Fri flyt
Skal vi selge TWh i Europa, må strøm-
men ha transportveier og betales med
det den er verd. Det er et stykke fram
til gjennomføring av "common carrier"-
regelen i Det europeiske fellesskap.
Det snakkes om fri flyt av kapital, arbeid,
varer, men en har ikke inntrykk av at
elektrisk energi ennå flyter fritt. Elektrisk
energi er en artikkel med høy foredlings-
grad. Den kan brukes til produksjon,
transport og forbruk i stort og smått.
Svært ofte blir den sett på som et rå-
stoff.. Det er en oppfatning som også
preger eksportdebatten. På den annen
side ville vi få ut enda mer dersom vi
brukte den til å lage høyverdige produk-
ter. Det ene må ikke utelukke det andre.

En lærepenge
Orkanen på Nordvestlandet lærte oss
at vi er sårbare, selv i fredstid. Hvis vi
hadde brukt gass til oppvarming og ko-
king, hvis vi hadde større kapasitet i
form av dieselaggregater, hvis vi hadde
sikring i form av flere kraftlinjer? Vi kan
fortsette med mange hvis, men vi er
kanskje nødt til å komme med noen
"må". Noen må tenke på en bedre be-
redskap enn hittil. Hvordan vil forresten
det frie energimarkedet virke på leve-
ringssikkerhet og beredskap i utkant-
strøk - på lengre sikt?

Lufthav uten grenser
Energiavgifter og CO2-avgifter er oppe
til diskusjon. Et transportfirma som får
høyere dieselavgift, vil ikke automatisk
bruke mindre brensel. Det er et optimalt
forbruk for et transportoppdrag, og det
vil ligge på omtrent samme mengde, om
prisen går opp. Oppdraget blir dyrere,
kunden må betale - og henter varen et
annet sted. Der det er alternative ener-
gibærere, kan avgifter på en type flytte
forbruket over på en annen. Vi kan på-
legge oss strenge kvoter for utslipp av
CO2. Men verdens totale utslipp blir
ikke mindre om vi bruker naturgass til
produksjon av elektrisitet eller varer.
Siden lufthavet ikke kjenner grenser,
må internasjonale avtaler og regule-
ringer ut fra helheten være den beste
løsningen. Våre gasslagre ute i havet er
en utrolig verdifull ressurs, og det må
finnes en vettig løsning som både tar
hensyn til miljø og Norges muligheter til
å utnytte ressursene.

Forskere ved SINTEF mener vi har an-
dre muligheter til å redusere vårt CO2-
utslipp og dermed få plass til gassut-
nytting i Norge. Det skal også være
plass til betydelig energiøkonomisering
innen fedrelandet. Dette, sammen med
opprusting av eksisterende anlegg og
en moderat utbygging av vannkraft og
gasskraft i Norge, skulle gi muligheter
for eleksport samtidig med bruk av na-
turgass til produksjonsråstoff og energi-
kilde.
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Helvetestro og unionsfrykt
Med hensyn til drivhusgasser og opp-
varming, vet vi at våre forfedre hadde
et helvete som var isblått og kaldt - det
var i sydligere land at helvetet var ko-
kende varmt. Norges nedgangstid fra
år 1300 hadde mer sammenheng med
klimaforverring enn med Svartedauen.
Vår frykt for unioner og fellesskap byg-
ger nok på erfaringer fra denne tiden
da overskuddet innenlands ble borte,
og folk hadde mer enn nok med å grele
seg fra dag til natt. Sett fra de nordiske
områder er det liten frykt for negative
virkninger av noen graders temperatur-
stigning. Men verden er en - og forelø-
pig den eneste vi har.

Mye ugjort
Noen nødvendige oppgaver blir liggende
av mangel på bevilgninger. Vi må nevne
linjenettet. Det er litt av en miljøoppgave
å ta fatt på en opprydding. Kraftlinjer
trenger ikke å være stygge. Kraftlinjer
kan gjøre ære på landskapet. Det er et
spørsmål om skaperevne og vilje til å
sette inn midler. NVE må videreføre og
utvide det innsatsområdet Knut Ove
Hillestad bygde opp gjennom en manns-
alder. Av de ventende oppgaver tar vi
også med avklaring av alle forhold med
hensyn til ansvar og oppgaver innen
vassdragsforvaltning.

Rådet takker administrasjonen ved
vassdrags- og energidirektør uiv
Erling Diesen for godt samarbeld.

Rådsbefaring i forbindelse med Verneplan IV
Fra venstre: Seksjonssjef Jon Arne Eie,
Solveig Bredal-Thorsen (vararepresentant),
Oddvar Andreassen, Lorents Lorentsen,
Haakon Thaulow, vassdrags- og energi-
direktør Erling Diesen, Arnor Njøs, Marit
Lundteigen Fossdal, Gunvor Schitler og

overingeniør Jens Aabel, NVE, foran.

© Jon Arne Eie, NVE
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J genflrorfinn Joriassen:

Storsatsingpå marked,nyteknologiog
energiplanlegging

M arkedss€41~Dm tre pn.rnær
*Ik.soritiletlsomr.:; ;: nrienopoll-



Cfrgiarill
ag .znø,tIellel&isittettsverk,.

Ny eneigplov 1991
efiergilloven *,(-4trettsbge

grunrfil'i br en ektiKwiiseringav Ikraft-
sektoretill„gfprinlommarkedsorgainisenng
og konkurranse *R•quks05•Re unset-

ning av elleWiSkernergiL.Nettdriften er elt
naturtig marmbollsom in tr:-.emllerestor
å sikre ftriadgang titbruk av nettet 0 0

effekti.m,drf

Energiill~ iinnførtteen niykonsesjjons-
ordhing for ornseiniingav (ziektirliskenergli
for å r0,ullere av kraftforsyn1n-
gen som er nalturlhr-,rrnonopoller*s; gil
myndighettenemufighet for t Ilsynmed
dffl rnarlI,edsbaserttekn.liornsellnårng..
Aniwaret for ordniingen er lla. i tillNVE,
SCITI1Uttalritlekibt-nænmerer tningsIl1njer
og utsteder kon~er. NIVEskallpåse

lkårene blr overholldt.
NIVE . også avgjeirellseiltviistesaker
v**rørende werfferingstariffer 0•, nett-
kapasitett.IIINN/Eeirsaksbehandllingen
Pagttiillmarkedsseksionen.

INonopolkontroll
NVEutarbeider retnitigsMinjerfor hvordan
energiVerkene skall sfinieover-
føringstariffer. Tanffenemå1kke dskri-
mitiere brukere av nettet„ men må sikre
at nett&er får dekket nødvendge kost-
nader blidnft kaphitallavkasng. Som
kontrolIllorganlser N\V/IEen stor utfordring
å utviklieen velfun.i-rend r-.ullefings-

form basert på ramme*-tingelIser og
enlIdekontrallItuitiner.Tviistesakervil ofte
være kompllekse stffier store krav til
soHdog rask saksbehandlling.

For aktørene i kraftrnarkedet er det av-
gjørende at det raskt etab1ereset felles
tariffsystemfor alIllede elektriske nettene.
Etveltungerende kraftmarked forutset-
ter videre at vilkår for tilknytning i nettet
sk1lillesfra de kommersielle kontrakter
for kjøp og salg av kraft. 11992 vil sek-
sjonen engasjere seg sterkt i disse
spørsmålene, slik den gjorde i 1991.

Organisasjon
Konkurranse og marked i kraftsektoren
reiser store utfordringer for en bransje
som tradisjonelt har vært basert på for-
valtningsbasert styring og sentral plan-
legging. Historisk sett har norsk elektri-
sitetsforsyning vært dominert av verti-
kale bindinger som gir lite rom for mar-

kedsbaserte løsninger. Det er mange
små enheter i bransjen. Myndighetene
støtter omorganiseringer som kan sikre
kostnadsefrektiv drift og bidra til utjev-
ning av fordelingskostnadene. Markeds-
seksjionener engasjert som rådgiver og
Itaretteleggerpå alle disse områdene.
Overgang til aksjeselskap er et viktig til-
tak som kan fremme en mer markeds-
orientert ledelse av energiverkene.
Vertikale bindinger og avtaler som be-
grenser konkurransen i markedet, kan
rammes av vilkår i omsetningskonsejo-
nen. NVE samarbeider med Prisdirek-
toratet i arbeidet med å fremme virksom
konkurranse i kraftomsetningen.

Statsskinad
Siden 1938 har statsstønad blitt gitt til
utbygging og vedlikehold av fordelings-
nettet i områder med særlige vanskelige
forsyningsforhold. De siste årene har
det i økende grad blitt knyttet vilkår om
sammenslutning til tildeling av statsstø-
nad. Olje- og energidpartmentet bestem-
te sommeren 1991 at det ikke lenger
skulle stilles slike vilkår. Departementet
og NVEarbeider med nye regler og vil-
kår for stønaden.

I 1991 ble det ialt bevilget 96 mill, kr til
investeringer i høyspent fordelingsnett.
51 prosjekter fordelt på 34 energi-
verk fikk tildelt stønad, og av disse zdsui
var 23 prosjekter nye i 1991.

E nøk-seksjonen har to virksomhets-
områder: introduksjon av effektiv
energiteknologi og lokal energi-

planlegging.

1. Introduksjon av effektiv
energiteknologi

Målet med NVEs introduksjonarbeid er
å øke bruken av effektiv energiteknologi.
Vi prøver å oppnå resultater ved å ta
risiko der markedet ikke fungerer eller
ikke er utviklet, hovedsaklig gjennom å
gi støtte til bedrifter som ønsker å foreta
prototyputvikling, demonstrasjonsinstal-
lasjoner og markedsintroduksjon av
energieffektive produkter. For 1991 var
bevilgningen på 51.5 mill kroner.

1.1. ENØK hos energibrukerne
Forå fremskyndespredningen av ener-
gieffektiv teknologi, har vi sattsammen
en portefølje av prosjekt og program
som skal ivareta behovet for bistand

innenfor de forskjellige bransjer. Pro-
grammene blir administrert av eksterne
samarbeidspartnere som NTNF,Tekno-
logisk Institutt, Institutt for energiteknikk
og Stiftelsen VEKST.I 1991 ble koordi-
nering av våre program prioritert, for å
gi våre kunder et bedre tilbud. For å
styrke slagkraften av de økonomiske
virkemidlene prøvde vi i 1991 ut meto-
der for markedsintroduksjon, bl.a. gjen-
nom EMTEK-programmet (program for
energi og miljøteknologi) som adminis-
treres av Stiftelsen VEKSTog Teknolo-
gisk Institutt.

1.2.Nye fornybareenergikilder
NVEs midler til introduksjon skal legge
grunnlaget for utnyttelse av nye forny-
bare energikilder som kan gi et lønn-
somt tilskudd til den fremtidige energi-
forsyningen i Norge. Innsatsen er delt
inn i fire energiområder: bølge, bio, sol
og vind.

Fem nye vindmøller ble satt i drift i 1991.
Tre av dem utgjør landets første vind-
park og står på Vikna i Nord-Trøndelag.
Vindparken har en installert effekt på
1,2 MW og en beregnet årlig produksjon
på 3,6 GWh. Seksdemonstrasjonsan-
legg for solenergi ble startet ifjor og en
strategisk plan for bioenergi ble utformet.

2. Lokal energiplanlegging
NVEs oppgave innenfor lokal energi-
planlegging er å påvirke produsenter
og distributørerav energitjenester til å
dekke kundenes behov for disse tjenes-
tene til en lavest mulig kostnad. I dette
arbeidet har vi to hovedvirkemidler:

Tilskudd til utforming av energiplaner
Kompetanseformidling

NVE ga i 1991 3.5 mill kr i tilskudd til ut-
forming av energiplaner. Tilskuddene
gikk til varmeplaner, energiplaner og
metodeutvikling. Vi ga også støtte til to
markedsundersøkelser. Med bakgrunn i
forskriftene til energiloven gir vi nå høy
prioritet til utarbeidelse av energiplaner
etterbalanseprinsippet som innebærer
at everkene skal utarbeide planer for å
minimaliserede totale energikostnadene
for kundene i området. NVE deltar
derforistyringsgrupper for flere av zdzi
disseplanene.
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Gjennomsnittspriser, øre/kWh,ved salg til husholdninger og jordbruk
(inkl. elavgift og mva.)

FYLKE

OMSETNING

GWh

EVERKSPRISER PR 01.01.1991

aLsNrrr HØYESTE LAVESTE

EVERKSPRISER PR 01.01.92

GJ.SNITr HØYESTE LAVESTE

Østfold 1.496 48,2 49,3 44,7 48,5 50,1 44,1

Akershus 2.979 47,8 58,2 41,8 49,2 60,8 42,4

Oslo 3.389 49,2 49,2 49,2 42,8 42,8 42,8

Hedmark 1.215 52,0 57,4 48,2 51,0 52,7 50,4

Oppland 1.341 47,8 54,3 42,1 49,0 55,2 43,0

Buskerud 1.597 48,6 63,0 40,5 48,7 66,3 33,0

Vestfold 1.429 47,2 51,1 43,7 46,2 51,5 44,1

Telemark 1.172 43,1 58,3 30,0 43,1 55,5 31,4

Aust-Agder 617 44,1 45,1 38,4 45,5 47,0 37,1

Vest-Agder 1.024 45,7 46,5 45,6 45,9 45,9 45,9

Rogaland 2.270 45,1 51,3 29,4 46,4 52,4 39,2

Hordaland 2.735 47,6 56,6 29,5 47,3 57,4 29,1

Sogn og Fjordane 723 45,9 56,6 24,6 46,5 60,0 25,3

Møre og Romsdal 1.639 50,0 53,8 39,4 50,6 54,8 42,2

Sør-Trøndelag 1.845 50,5 59,7 40,5 51,8 60,2 43,3

Nord-Trøndelag 924 49,7 49,7 49,7 51,8 51,8 51,8

Nordland 1) 2.172 44,5 55,5 35,4 46,5 55,2 38,3

Troms 1)2) 1.214 41,7 46,4 35,6 43,8 47,6 42,2

Finnmark 1)2) 560 37,0 38,0 34,9 37,6 39,3 34,3

Hele landet 30.342 47,3 63,0 24,6 46,9 66,3 25,3




AR: 1980 1985 1986 1987 1988 1989




Produksjon 84,1 103,3 97,3 104,3 110,0 119,2

+ Import 2,0 4,1 4,2 3,0 1,7 0,3

+ Eksport 2,5 4,6 2,2 3,3 7,4 15,2

= Brutto totalforbruk 83,6 102,7 99,3 103,9 104,4 104,2

+ Tap 7,9 10,0 7,9 9,5 8,6 8,7

= Nettoforbruk 75,6 92,7 91,4 94,5 95,8 95,6




Pumpekraft 0,5 0,8 0,9 0,7 1,0 0,4

+ Tilfeldig kraft til elektrokjeler 1,2 4,8 2,7 4,1 4,5 5,6

= Netto fastkraftforbruk 73,9 87,1 87,8 89,7 90,3 89,6




Kraftintensiv industri 27,9 30,0 28,4 28,9 29,6 29,6




Alminnelig forbruk 46,0 57,1 59,4 60,8 60,7 60,0




Brutto fastkraftforbruk 81,6 96,4 95,3 98,6 98,0 96,9




Kraftintensiv industri 28,7 30,9 29,2 29,8 30,5 30,5




Alminnelig forbruk 52,9 65,5 66,1 68,8 67,6 66,3




Alminnelig forbruk brutto,
temperaturkorrigert 51,9 63,1 65,1 66,8 67,9 68,8

1) Nord-Norge er fritatt for m.v.a. på elforbruk til husholdningsformål 2) Finnmark og Nord-Troms har fritak for elavgift.

Elektrisitetsbalansen, 1980-91, (TWh)

ENDRING 1991-92

GJ.PRISER

% ØRE/kWh

0,6 0,3
3,1 1,5

13,0 - 6,4
-1,9 1,0
2,5 1,2
0,2 0,1

- 2,1 - 1,0
0,0 0,0
3,2 1,4
0,4 0,2
2,9 1,3

- 0,6 - 0,3
1,3 0,6
1,2 0,6
2,6 1,3
4,2 3,1
4,5 2,0
5,0 2,1
1,6 0,6

- 0,8 - 0,4




Kilde: NVE

19901) 19911)

121,6 111,0
0,3 3,2

16,2 6,0

105,7 108,2
10,2 9,6

95,5 98,5
0,3 0,7
6,1 6,3

89,1 91,6

29,7 28,6
59,4 63,0

97,7 100,4

30,6 29,5
67,1 70,9

70,5 72,1

1) Foreløpige tall anslått av NVE. Kilde: NOS - Elektrisitetsstatistikken
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Marit Flood:

Energiavdelingen i sentral rolle

0

A ret 1991 var preget av den nye
energiloven. Energiavdelingen
hadde en sentral rolle i arbeidet

med å iverksette loven. Vi satset på et
bredt informasjonsopplegg som bLa.
omfattet 6 regionaleinformasjonsmøter.
Møtene ble etterpå evaluert ved en
egen spørreundersøkelse. Resultatet av
undersøkelsen viste at deltakerne var
godt fornøyd, og ønsket seg også frem-
tidig orientering i form av info-møter.

Konsesjoner
Avdelingen behandlet i 1991 i alt 114
anleggskonsesjoner, 3 fjernvarmekon-
sesjoner og 50 områdekonsesjoner. De
største sakene var strømforsyning til
Troll-terminalen, som skal behandle
gass fra det store Troll-feltet i Nordsjøen,
og 420 kV kraftledning Salten-Svartisen.

I 1991 utarbeidet vi en veileder for ut-
forming av konsesjonsøknader. Vi håper
den vil forenkle arbeidet både for søkere
og for NVE selv.

Vi satte også igang et prosjekt som har
til hensikt å avklare forholdet mellom
plan- og bygningsloven og energiloven.
Et annet prosjekt tar opp sentrale spørs-
mål om valg av kabel som alternativ til
luftledning. Her legger vi vekt på å av-
klare kostnads- og driftsmessige kon-
sekvenser ved slike valg. På begge
disse områdene viser det seg å være
behov for prinsipielle avklaringer.

Prognoser
Energiavdelingen innhentet i 1991 nye
energiprognoser fra fylkene og utarbei-
det en foreløpig sammenstilling for al-
minnelig forsyning. Vi utarbeidet også
andre oversikter over forbruks- og pro-
duksjonsutviklingen. Heftet Energifakta
1990- 91, som tar sikte på å dekke be-
hovet for en kortfattet og ajour fremstil-
ling av Norges energisituasjon, kom ut i
desember. (Se NVEs publikasjonsover-
sikt på side 26)

Kraftsystemplaner
Energiavdelingen har utarbeidet et fore-
løpig regelverk for regionale kraftsystem-
planer. Av 22 regioner har 19 oversendt
sine planer til NVE, som har gitt kommen-
tarer til dem. Det gjenstår å avklare
kraftsystemplaner for hovednettet med
det nyetablerte Statnett SF. I fjor ble det
gjennomført et pilotprosjekt i Salten med
sikte på tilpassing av lokal kraftsystem-
planlegging. Resultatet ble "Nettbok for

everksdrift, prototyp for Saltdal". Målet er
å kombinere regional kompetanse med
lokal kjennskap til nettstrukturen, og dette
har vist seg meget effektivt bl.a. i Salten.
Nye prosjekter i Hedmark og i Nordkrafts
område er nå under bearbeidelse.

Som en følge av NVEs omorganisering
ble systemrådet, som var rådgivende
organ for energidirektøren, oppløst. En
ny referansegruppe for kraftsystemplan-
legging ble opprettet for å sikre sam-
ordning av arbeidet med systemplanene
på alle nivåer, fra lokalnettene til hoved-
nettet med utenlandsforbindelser.Grup-
pen har 6 medlemmer, 3 fra energiver-
kene og en fra henholdsvis Norenergi,
Statnett SF og NVE. Sekretariatet er i NVE.

Energiavdelingen foresto arbeidet i en
prosjektgruppe som utredet termisk
grenselast på luftledninger. Et annet
samarbeidsprosjekt er utredningen om
effektanalyser. Rapporter foreligger og
vi arbeider videre med disse problem-
stillingene.

Når det gjelder el-kvalitet foreligger det
nå en rapport om avbruddskostnader
hos forbruker. Avdelingen arbeider med
målstørrelser for systempålitelighet, og
vil intensivere arbeidet med normer for
el-kvalitet i tiden som kommer.

Ny giv for fornyelse av vannkraftverk
Prosjektet for oppgradering og utvidelse
av vannkraftverk har vakt oppmerksom-
het i nyhetsmedia. Under en konferanse
på Rjukan i november 1991 - der nær
300 deltagere var samlet, inklusive poli-
tikere, folk fra embedsverket og fra vann-
kraftbransjen - tok vassdrags- og energi-
direktør Erling Diesen til orde for en rask
oppgradering og utvidelse av kraftverk.

Diesen viste til at leverandørene i disse
tider opererer med gunstige priser, og
til at den offentlige tilskuddsordningen
ikke nødvendigvis varer evig. Han rådet
kraftselskapene til å "stå klare med
topptrimmete kraftverk når markedet
svinger seg opp på 90-tallet."

Første fase av opprusting/utvidelses-
prosjektet skal avsluttes i 1992. NVE har
i oppgave å kartlegge hvilke muligheter
prosjektet innebærer, og skal dessuten
være pådriver for å få enkeltprosjekter
realisert.

På grunn av overskudd i kraftmarkedet

de siste årene, har pådriverfunksjonen
ikke vært noen enkel oppgave. I 1991
fikk likevel arbeidet en ny giv: I juni ble
det i forbindelse med revidert nasjonal-
budsjett bevilget 25 mill. kr. i statlig til-
skudd. Bevilgningene ble begrunnet
med at denne satsingen vil realisere et
betydelig enøk-potensiale, og i tillegg
ha en gunstig sysselsettingseffekt.
Sommeren 1991 kom det inn så mange
søknader at bevilgningen måtte vært
dobbelt så stor dersom vi skulle gitt til-
skudd til alle som vi fant kvalifisert. På
statsbudsjettet for 1992 er det imidler-
tid bevilget 100 mill kr, og det ga oss
anledning til å ta opp igjen de søkna-
dene vi måtte avslå i første omgang. I
tillegg til den fortløpende behandlingen
av søknader, vil vi i tiden som kommer
også oppmuntre eiere som har prosjek-
ter vi har tro på, til å søke om tilskudd.

Andre vannkraftprosjekter
Avdelingen har ansvar for utarbeidelse
av vannkraftprosjektene innen Samlet
plan. I 1991 var vi sterkt engasjert i den
pågående rulleringen som skal være
fullført våren 1992. Gjennom samar-
beidsavtalen mellomg NORAD og NVE,
var energiavdelingen involvert i en rek-
ke prosjekter, som varierte fra forholds-
vis grove prosjektvurderinger til støtte
for NORADs beslutninger, til mer inngå-
ende oppfølging av enkeltprosjekter.

Krafteksport
Avdelingen deltok i to forskjellige arbeids-
grupper ledet av Olje- og energidepar-
tementet. Den første utarbeidet rappor-
ten "Strategi for eksport av kraft". Den
andre arbeidet med temaet "Organisering
av utenlandshandelen med kraft". Vi fo-
retok dessuten en lønnsomhetsvurde-
ring av Skagerrak-kabel nr. 3 og fremla
rapport om leveringskvalitet, spesielt i
relasjon til utenlandshandel med kraft.

Nordisk og internasjonalt samarbeide
Avdelingen deltar i produksjons- og
nettgruppene i NORDEL. Disse grup-
pene arbeider bl.a. med nordisk kraft-
system og utvekslingskapasiteter i år
2000. Vi er også med i utvalget som ar-
beider med nye NORDEL-anbefalinger
for nettdimensjoneringsregler. Anbe-
falingene vil bli sendt ut til høring i be-
gynnelsen av 1992. Avdelingen er
også representert i CIGRE-komite WG
37.07. Rapporten "Summary on plan-
ning methods for subtransmission
systems" er presentert.
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Jon Arne Eie:

Siste verneplan for vassdrag?

G jennom tre tidligere vedtak i
Stortinget i 1973, 1980 og 1986
er det tilsammen vernet 195 ob-

jekter med et samlet kraftpotensial på
ca. 21 TWh som utgjør ca.12% av
Norges utbyggbare kraftpotensial.

Ved Stortingets behandling av Verneplan
III i 1986 ble det vedtatt at arbeidet med
verneplan for vassdrag skulle videre-
føres i en Verneplan IV I samsvar med
Stortingets forutsetninger. Som for tidli-
gere verneplaner for vassdrag har Olje-
og energidepartementet (OED) hatt an-
svaret for å samordne, utarbeide og
legge planen fram for Regjering og
Storting i nært samarbeid med Miljøvern-
departementet (MD). I mars 1988 reopp-
nevnte OED kontaktutvalget (Mellquist-
utvalget) som hadde representanter fra
NVE, MD, Direktoratet for naturforvalt-
ning (DN), Landbruksdepartementet
(LD), Riksantikvaren og Statens Natur-
vernråd/Friluftsråd.

Mellquist - utvalgets mandat var å
vurdere verneverdien og komme

med anbefalinger om vassdragene;
Vefsna, vassdrag i Indre Visten og
Vassdrag til Hellemofjord i Nordland.

vurdere verneverdi og komme med
anbefalinger om de vassdrag som etter
den forutsatte videreføring av Samlet
plan viser seg å ha særlig verneverdi
for verneinteressene.

videreføre arbeidet med spørsmålet
om hvorledes verneverdiene kan sikres
mot andre typer inngrep —et arbeid som
ble påbegynt under behandlingen av
Verneplan III.

komme med forslag til avgrensning
av objekter fra tidligere verneplaner som
har uklar avgrensning (Veig og Dagali).

Utvalget behandlet i alt 207 objekter.

Hva er vernet og hva er foreslått?
Tre år etter oppnevningen la utvalget
fram sin innstilling. NOU 1991:12A om-
handler utvalgets vurderinger, tilrådin-
ger og generelle synspunkter mens del
12B beskriver i en forkortet form alle
fagvurderingene. Utvalget tilrådde en-
stemmig vern av 114 objekter med et
kraftpotensial på ca. 6 11/1/h.I 13 av disse
objektene er verneomfanget nærmere
definert. For de andre omfatter vernet
hele nedslagsfeltet i tråd med tidligere
verneplaner. I 15 objekter med et poten-
sial på 8,2 TWh er man uenige om hvor
mye som skal vernes. I disse objektene
er man enige om vern av 2 TWh, enige

om ikke vern av 0,5 TWh og uenige om
prioritering av 5,7 TWh. Utvalgets en-
stemmige tilrådning om vern represen-
terer et kraftpotensial på ca. 8 TWh el-
ler ca. 4,6% av antatt nyttbart potensial
på ca. 171 TWh.

Utredningen ble sendt på høring til en
rekke organisasjoner, forvaltningsorga-
ner, alle berørte kommuner, fylkeskom-
muner og fylkesmenn. Inntil NVEs råd
behandlet innstillingen i august hadde
det kommet inn uttalelser fra ca. 250
høringsinstanser.

NVE sluttet seg i det alt vesentlige til de
anbefalinger utvalget hadde vært en-
stemmige om. Av dissensvassdragene
i utvalget har NVE gått inn for vern av 7
og med et delt vern i tråd med utvalgets
mindretall for tre i tillegg til et mer omfat-
tende vern av Tovdalsvassdraget. NVE
har gått inn for ikke vern av 4 dissens-
vassdrag. Tilsammen har NVE gått inn
for vern av 125 objekter med et samlet
kraftpotensial på ca. 10 TWh.

NVE mente at det burde være anledning
til å vurdere flere vassdrag enn dem
som inngikk i utvalgets mandat. I NVEs
forslag inngår i tillegg Stryne- og Loen-
vassdraget i Sogn og Fjordane og Loms-
dalsvassdraget i Nordland. Av store
kjente vassdrag som foreslås vernet mot
kraftutbygging er Bøvri og Etna i Opp-
land, Frafjordvassdraget i Rogaland,
flere vassdrag fra Folgefonna i Horda-
land, Nausta og Solheimsvassdraget
sammen med deler av Gaularvassdraget
i Sogn og Fjordane, deler av Raumal
Møre og Romsdal, Øvre Glomma i Sør
Trøndelag og Sandøla/Luru i Nord-Trøn-
delag. I Nordland som er det fylket som
er svakest representert på verneplanen,
er det foreslått vern av i alt 28 store og
små vassdrag i tillegg til Lomsdalsvass-
draget og deler av Vefsna.

Hvordan ta vare på vernede
vassdrag?
Vernevedtakene er basert på et plenar-
vedtak i Stortinget og gjelder kun mot
kraftutbygging. Men Stortinget har kom-
met med en henstilling om at det ikke
skal foretas inngrep som berører de
verneverdier som lå til grunn for verne-
vedtaket. Denne henstillingen er ikke
blitt særlig respektert tidligere. Svært
mange høringsinstanser tok opp dette
forholdet og pekte på det positive i at
det nå var laget en første skisse til dif-
ferensiert forvaltning av de vernede

vassdragene. Når samfunnet har valgt
å gi avkall på så betydelige verdier
som en kraftutnyttelse representerer,
må det få konsekvenser også for andre
disposisjoner i nedbørfeltet, mente de.

NVE har startet arbeidet med å videre-
utvikle differensierte forvaltningsregler
for vernede vassdrag. Ut fra de vass-
drag som er vernet og de forslag som
er anbefalt i Verneplan IV, vil kanskje
ca. 300 vassdrag som dekker ca. 1/3
av landets areal bli vernet. I flere av
nedslagsfeltene til disse vassdragene
bor mange mennesker og det foregår
alle typer av næringsaktivitet. De regler
som utformes må selvsagt ta hensyn til
dette. Ingen vil være tjent med verne-
regler som er slik at de ikke kan hånd-
heves eller bli respektert av det brede
lag 1befolkningen. En tredeling av for-
valtningen kan tenkes å være hensikts-
messig.

Vassdrag eller vassdragsavsnitt i el-
ler nær store befolkningskonsentrasjo-
ner, og hvor det foregår betydelig næ-
ringsvirksomhet. Vassdragene har ofte
stor betydning for nærfriluftsliv og kul-
turfaglige verdier.

Vassdrag med noe menneskelig ak-
tivitet, men hvor denne i liten grad har
påvirket vannsystemene og hvor hoved-
hensikten med vernet er knyttet til natur-
faglige verdier og friluftsliv.

Vassdrag som bare i liten grad er
påvirket av menneskelig virksomhet og
hvor verneverdiene særlig er knyttet til
referanseverdier eller friluftsliv i "vill-
mark". Her vil det være svært viktig å
bevare vassdraget tilnærmet upåvirket.

Miljøverndepartementet arbeider i til-
legg med rikspolitiske retningslinjer for
de vernede vassdragene, som vil om-
fatte et større areal enn vassdragslOvens
virkeområde. I første rekke tenkes etab-
lert et 100 m belte langs vassdrag hvor
omdisponering av arealer nøye skal
vurderes. Kommunene pålegges her et
stort ansvar.

Å utvikle og få aksept for at de vernede
vassdragene representerer en nasjonal
ressurs, blir en stor utfordring for for-
valtningsorganer både på kommune-
plan, fylkesplan og på landsbasis. NVE
har her et betydelig ansvar som landets
sentrale forvaltningsorgan på vannsiden.
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Verneplan IV
i historisk
perspektiv

D e vernede vassdragene skal sikre
at våre etterkommere også kan få
del i naturopplevelser knyttet til

vann, vassdrag og naturens mangfold.

Tanken om vern går tilbake til 60-årene.
Politisk var det et press for å unngå en
bit-for-bit utbygging av vassdragene
slik tendensen hadde vært i 50-årene
og dels i 60-årene.

Verneverdier
Et av hovedmålene for verneplanarbei-
det er å ta vare på vassdrag som rep-
resenterer forskjellige typer vassdrags-
natur. Betegnelsen type-vassdrag defi-
neres som et vassdrag som kan repre-
sentere et større antall vassdrag i den
region det tilhører. Kort sagt skal selve
nedbørfeltet gjenspeile mest mulig av
regionens typiske naturformer, flora og
fauna. Et annet siktemål fra Stortinget
har vært å få et variert tilbud av ver-
neinteresser. Tradisjonelt har det vært
de naturfaglige interesser som har vært
sterkt vektlagt. Friluftsliv er igjen avheng-
ig av naturfagene, men også land-
skapsformer inngår i vurderingene. Et
viktig element er det også å ta vare på
fosser og spesielle landskapsformer. I
de siste verneplanene har kulturminne-
siden også blitt tillagt betydelig vekt.

Uønskete virkninger
Ved alle former for inngrep eller tiltak i
et vassdrag skjer det en rekke ting som
kan forutsies med ulik grad av sikkerhet.
Mot disse uønskede virkningene kan
det settes i verk tiltak for å bøte på ska-
dene dersom man har virkemidler og
økonomi til det. Værre er det med de
konsekvensene man ikke kan forutsi,
men som vil dukke opp før eller siden.
De vil merkes gradvis eller etter lang
tid. Det vil være av stor betydning å ha
et sett av vassdrag som kan tjene som
målestokk for endringer forårsaket av
inngrep i andre sammenlignbare vass-
drag. Disse referansevassdragene skal
være vassdrag hvor de naturlige
prosesser kan få gå mest mulig u- vd37
påvirket av menneskelig aktivitet.

Forskning ut til folket!

om forvaltningsetat og landsdek-
kende kunnskapsbedrift har NVE
en mangfoldig rolle iforhold til

forskningssektoren. På den ene siden
er vi produsent og leverandør av forsk-
nings- og utviklingsresultater, spesielt
innen hydrologi. På den annen side kjø-
per og bruker vi resultater fra eksterne
forskningsmiljøer for å kunne utføre
våre oppgaver best mulig. Vi signalise-
rer hvilke FoU-oppgaver forvaltningen
har behov for å få utført, og vi går ofte
inn i slike programmer med vår eksper-
tise innen forskningsledelse og -styring.
I 1991 fikk vi konkretisert vår funksjon
overfor forskningsrådene slik at NVE nå
er forvaltningens representant i prosjek-
ter innen våre ansvarsområder.

Publikasjoner
NVE la ifjor stor vekt på å følge opp re-
gjeringens pålegg om å formidle forsk-
ningsresultater. "Forskning ut til folket!"
kan stå som slagord for en av våre ho-
vedsatsinger i 1991. Et omfattende viten-
skapelig materiale fra mangeårige etter-
undersøkelser i Jostedalsvassdraget
og dets nedbørfelt, ble ifjor presentert
i populærfaglig form. Publikasjonen
"Jostedalen; natur og vannkraft" ble til
gjennom et samarbeid mellom Univer-
sitetet i Bergen, Statkraft og NVE. Her
forteller forskerne om områdets store
naturkvaliteter og faglige verdier og
hvordan de vil bli påvirket av kraftut-
byggingen.

Både presseomtalen og fagmiljøenes
respons var meget positiv. Utgiverne
satser nå på effektiv distribusjon gjen-
nom det nyåpnete Bremuseet IFjærland,
hvor NVE var blant stifterne og det
planlagte Breheimsenteret i Jostedalen,
hvor etaten også har engasjert seg.

NVEs veletablerte publikasjonsserie
formidler fagstoff og henvender seg
primært til brukergrupper innen forvalt-
ningen, energibransjen og forsknings-
instituttene.

Video viser spennvidde
Video er ypperlig egnet til å få frem
spennvidden i vassdragsforskningen.
Eksingedals- og Aurlandsvassdragene
ble i første omgang utpekt som type-
eksempler. Fotografene tok i bruk heli-
kopter for landskapsfilming og iførte
seg dykkerdrakter for å gjøre opptak på
elvebunnen. Videoene vil være klare til
bruk nå i 1992.

Tematurer
Som en oppfølging av dagsturen i den
vakre Aurlandsdalen sommeren 1990,
arrangerte NVE ifjor, sammen med DNT
(Den Norske Turistforening), en treda-
gers "Kraft og miljø"-tematur som gikk
fra Finse til Vassbygdi i Aurland. Fors-
kerne drev aktiv kunnskapsformidling
langs hele ruten. Responsen var også
denne gangen så fin at vi vil arbeide
videre med et nytt opplegg i år.

God kontakt
God kontakt og godt samarbeid med
universitets- og høyskolemiljøer er en
sentral oppgave i NVEs forsknings- og
utviklingsvirksomhet. Mange NVE-med-
arbeidere holder hvert år forelesninger,
arrangerer ekskursjoner, er sensorer
eller gir hovedfagsveiledning. I tillegg
benyttes NVEs publikasjoner aktivt i
undervisningen. Innenfor NVEs FoU-
program er det mange samfunnsrela-
terte problemfelt som er egnet for ho-
vedfagstudier. Vekselvirkningen mellom
forvaltning og forskning er til gjensidig
nytte.

"EFFEN"
"Effektivt energisystem" er navnet på et
nytt, større forskningsprogram som
energiforsyningen og NTNF (Norges
Teknisk Naturvitenskapelige Forsknings-
råd) utarbeidet ifjor. NVE deltok som
forvaltningens representant.

Gjennom teknologihevning skal det
hentes ut mer energi fra landets vann-
kraftsystem. "5%-programmet" som alt
er igang, blir integrert i EFFEN. Miljøhen-
syn vil få en sentral plass i det nye pro-
grammet. Gevinsten av EFFEN kommer
i tillegg til det som utløses gjennom
det igangværende 0/U-prosjektet uju
som er basert på dagens teknologi.
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Våre utgivelser 1991

PUBLIKASJONER

J. F. Nicolaisen
Retningslinjer for stenge/tappe-
organer og rør
S. Taksdal
Vannstand/vannføringsarkiv
pr. 30.01.1991
J. Cock
Pris på elektrisk kraft 1991
T. Jensen (kontaktmann)
OU-prosjekt. Erfaringer fra
gjennomførte prosjekter ved
Dragefossen kr.verk, nr. 11
T. Jensen
OU-prosjekt. Erfaringer fra
gjennomførte prosjekter ved
Skoltefoss kr.verk, nr. 12
T. Jensen
OU-prosjekt. Erfaringer fra
gjennomførte prosjekter ved
Moksa kr.verk, nr. 13
T. Jensen
OU-prosjekt. Erfaringer fra
gjennomførte prosjekter ved
Dale kr.verk, nr. 14
T. Jensen
OU-prosjekt. Erfaringer fra
gjennomførte prosjekter ved
Nedre Vinstra kr.verk, nr. 15
M. B. Nordkild Aas & E. Solberg
Kostnader for kraftverkprosjekter
T. Jensen (kontaktmann)
OU-prosjekt. Erfaringer fra
gjennomførte prosjekter ved
Mesna kr.verk, nr. 16
G. Østrem m.flere
Massebalansemålinger på norske
breer 1988 og 1989
J. E. Brittain og J. A. Eie
Biotopjusteringsprogrammet -
status 1990
G. Berg og P. E. Faugli
Etterundersøkelsesprogrammet -
status rapport 1990
A. Kroken og P. E. Faugli
Etterundersøkelser i Skjoma
G. Berg og P. E. Faugli
FoU-programmet "vassdragsdrift"
- statusrapport 1990
A. Korvald og T. Jensen
Opprusting og utvidelse
av vannkraftverk
Seminar om småkraftverk.
Olavsgård, 4. sept. 1991
A. Korvald og T. Jensen
Opprusting og utvidelse
av vannkraftverk
Potensialet for opprusting
av småkraftverk

A. Korvald og T. Jensen
Opprusting og utvidelse
av vannkraftverk
Ressurskartlegging og tilstands-
registrering av norske vannkraf-
tverk
A. Korvald og T. Jensen
Opprusting og utvidelse
av vannkraftverk
Tabelloversikt over tilstand til
aggregat i norske vannkraftverk
J. Bogen og F. Sandersen
Sedimentkilder, erosjonsprosesser
og sedimenttransportiLeiravass-
draget på Romerike
EK
Veileder i utforming av konsesjons-
søknader og forhåndsmeldinger
for elektriske anlegg og fjernvarme-
anlegg. Anleggskonsesjoner.
Områdekonsesjoner. Konsesjoner
for fjernvarmeanlegg.
Ekspropriasjonstillatelser.
T. Jensen
Opprusting og utvidelse av
vannkraftverk. Erfaringer fra
gjennomførte prosjekter, nr. 17
Sør-Forså kr.verk, Troms
A. Korvald
Opprusting og utvidelse av
vannkraftverk. Kostnad ved effekt-
utvidelser i kr.verk i Sørvest Norge

RAPPORTER

E. Beheim og I. Sægrov
Vannkraftprosjekt Buksefjord.
Vurdering av tiltak i Equalit
J. Gjerde (red.)
Registrering av erosjonsskader
i Møsvatn. Vinje/Tinn, Telemark

OPPDRAGSRAPPORTER

K. Wold
Faulevatn kr.verk. Utbyggingens
virkning på vanntemperatur og
isforhold
B. Krokli
Vannlinjeberegning i Jostedøla
ved Ormbergstøl
L. E. Petterson
Flomberegning Blådalsvassdraget
L. E. Petterson
Flomberegning Aurlandsvassdraget
B. Krokli
Flomberegning for Sulda1-2
(Holmvatn, Sandvatn og Kvanndal-
foss)
D. Lundquist
Operativt bruk av satelittdata for
snøkartlegging.

L. E. Petterson
Flomberegning Hernsilvassdraget
S. Myrabø
Flomberegning for småfelt

MEDDELELSER

77. G. Rosquist og G. østrem
The sensitivity of a small icecap to
climatic fluctuations (5 s.)

BIOTOPJUSTERINGS-
PROGRAMMET

32. O.K. Berg og G. Bremset
Undersøkelse av ungfiskbestander
i dypere områder av elv

BROSJYRER

NVE-Region Sør
Statlige støtteordninger 1991:
ENØK - Lokal energiplanlegging -
Nye fornybare energikilder
Energi i Norge 1991
Energy in Norway 1991
Energifakta 1990-91
Energy Fact Sheet 1990-91

ÅRSBERETNING 1990

"Vår virksomhet 1990"
Norsk og engelsk utgave
Redaksjon: Wenja Paaske

ÅRSOVERSIKT

Vassdragstilsynet -90

ANDRE UTGIVELSER

Retningslinjer for brannvern- og
redningstjenesteikraftforsyningen

Retningslinjer for sikring av
kraftforsyningsanlegg

I samarbeid med
Vassdragsregulantenes forening:
Prosjekt damsikkerhet rapport nr. 1:
Ingeniør Chr. F. Grøner a.s.:
Aldring og sikkerhet av betongdammer

I samarbeid med Statkraft og
Universitetet i Bergen:
P. E. Faugli (red.), C. Lund, N. Rye:
Jostedalen - natur - vannkraft

LESEHESTEN:

Etatsavis, 6 utgaver
Redaktør: Frode Guldvog

VIDEO:

Vassdrag, flomskader og sikringstiltak
(24 min.)

u137
J-Z
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Pål Mellquist: Fiskesperre, Nore.

Knut Ove Hillestad

Nye og kompliserte oppgaver for
vassdragsavdelingen

D en meget kompliserte forberedelse
til salg av kraftverk fra Hedmark
Energi A/S (Stortinget sa nei til

Regjeringens forslag om salg til Sverige)
gir indikasjoner på hvilke typer saker vi
måtte løse i 1991. At flere utbyggings-
søknader har stoppet opp fordi berørte
kommuner nekter å uttale seg før spørs-
målet om kraftverksbeskatning er av-
klart, er en annen illustrasjon på den
endrede virkelighet NVE står overfor.

I kjølvannet av Regjeringens satsing på
oppgradering og utvidelse av kraftverk
(0/U-prosjektet), har det vært en markert
og økende interesse for å sette istand
små anlegg.

Bunnrekord
1991 ga oss absolutt bunnrekord i ny
tilgang på vannkraft. Det ble ferdigstilt
ett kraftverk med en beskjeden midlere
årsproduksjon på 8.8 GWh. Det tilsvarer
to promille av tilveksten i 1981. Riktignok
blir det fortsatt gitt konsesjoner for nyut-
bygginger, men anleggene er av beskje-
den størrelse, og ofte dreier det seg om
utvidelser av eksisterende anlegg.

Vassdragsavdelingen har behandlet noen
søknader om fristforlengelser for gitte,
men ikke iverksatte konsesjoner, samt
søknader om overføringer av konsesjoner
fra en rettighetshaver til en annen. Mange
aktører avventer markedsutviklingen; de
ønsker ikke å sette igang utbyggings-
prosjekter før de er rimelig sikre på å få
dekket inn sine investeringer.

Vern og flerbruk
Etter 3 års hektisk forarbeid ble Verne-
plan IV levert Olje- og energiministeren
i mars 1991 og ble deretter behandlet i
NVE (se egen artikkel). Etterararbeidet
i form av et meget stort antall henven-
delser om fortolkning og konsekvenser
av vedtatte og foreslåtte vassdragsvern,
tok mye av Vassdragsavdelingens tid.

Vi har sett en klar tendens til økt bruk
av vassdrag til annet enn kraftproduk-
sjon. Stadig oftere blir NVE bedt om å
vurdere hvorvidt vassdragslovsbehand-
ling er nødvendig for enkeltprosjekter.
Det gjelder prosjekter for senking av
innsjøer og vann, for utfyllinger i vass-
drag, for grustak i elver og vann, for
velutbygging log langs vassdrag og
for bygging av sperredammer til hinder
for oppvandring av laks i vassdrag hvor
oppdrettsanlegg tar ut vann. Prosjekter
for slike sperredammer er i utgangs-

punktet meget kontroversielle, men det
er oppnådd enighet mellom Olje- og
energidepartementet og Miljøverndepar-
tementet om retningslinjer for saksbe-
handlingen.

Regionkontorene merket også en bety-
delig øking av henvendelser om ulike
inngrep i vassdrag og konsekvensene
av dem. Stadig flere søker til NVE for
faglig bistand og teknisk assistanse
ved ulike miljøtiltak (biotopjusteringer)
f.eks. av hensyn til fiske og friluftsliv.
Vassdragsavdelingen har i betydelig
grad, om enn ikke i ønsket omfang, en-
gasjert seg i en rekke utvalg for flerbruk
i vassdrag av typer "Handlingsplan for
Glomma", "Vannbruksplaner for Otra",
"Skiensvassdraget", "Orkla".

Miljø- og landskapstilsyn med kraftan-
legg og -linjer under bygging går sin
gang. De største anleggene i 1991 var
Svartisen og Meråker, og den største
kraftledningssaken Salten —Svartisen.

Vassdragsavdelingens prosjekt om til-
groing av vegetasjon i regulerte vass-
drag ble avsluttet i 1991 og fase I av
Biotopjusteringsprogrammet fullført.

Forbyggingsvirksomheten
under lupen
Vi hadde i fjor virksomhet ved 255 for-
byggingsanlegg. De fleste arbeidene
ble utført i egen regi med egne folk og
maskiner, men tendensen er at en sta-
dig større andel settes ut på anbud.
Totalt ble det brukt ca 40 mill, kr av
egne midler i tillegg til bidrag fra ulike
samarbeidspartnere (landbruksorganer,
vegvesen, kraftutbyggere). Som i 1990
var det en øking av vedtatte, men ikke
igangsatte prosjekter. Årsaken er hoved-
sakelig at kommunene ikke makter det
nye kravet om egenandel på 25% som
ble innført fra 01.01.90.

Det er forøvrig nedsatt en utvalg som
skal vurdere anleggsdriften ved forbyg-
gingsvirksomheten. Utvalget skal avgi
sin rapport i løpet av mars 1992.

Hett tema
Konsesjonskraftprisen ble et hett tema i
1991, etter at Landssamanslutninga av
vasskraftkommunar (LVK) hadde pro-
testert mot Olje- og energidepartemen-
tets fastsettelse. Etter et omfattende og
ressurskrevende grunnlagsarbeide, ut-
ført av NVE, kom det til enighet mellom
partene helt på slutten av året. lalt 152

GWh konsesjonskraft fra 45 kraftverk er
fordelt på 37 kommuner. To klagesaker
er avgjort av departementet. Staten
(OEDINVE) ble frikjent i en ankesak for
Eidsivating lagmannsrett om beregning
og fordeling av konsesjonskraft fra fler-
årsmagasin. Saken fortsetter til høyeste-
rett.

Konsesjonsavgiftene beløp seg totalt til
376 mill. kr i 1991, hvorav 324 mill. kr til
kommuner og resten til staten. Forde-
lingen av avgiftene mellom de involverte
kommunene blir stadig mer komplisert
og antallet klager øker forståelig nok fra
de kommuner som får sine konsesjons-
avgifter redusert ved de nye revisjonene.

Juridiske nøtter
Innen de juridiske arbeidsfelt hadde vi
en påtagelig økning i konsultasjoner fra
andre avdelinger og seksjoner, dels pga.
omorganiseringen av NVE og dels pga.
ny energilov.

Blant de mest arbeidskrevende oppga-
vene var deltagelsen i Olje- og energi-
departementets utvalg for ny vassdrags-
lov, oppfølgingen av energiloven og
deltagelsen i interdepartementale ut-
valg i forbindelse med EØS-tilpasningen.

Råd og utvalg i inn- og utland
Vassdragsavdelingen var i 1991 repre-
sentert i et betydelig antall permanente
og temporære styrer, råd og utvalg,
dels av offentlig natur og dels i grense-
snittet til ulike brukere. Avdelingen er
representert i flere internasjonale orga-
nisasjoner og deltar i opplegg av nasjo-
nale og internasjonale konferanser.

Utenlandsvirksomheten ble merkbart
opptrappet i 1991. Den største del av
virksomheten var knyttet til Angola og
Nepal under NORAD-NVE avtalen, men
vi utførte også arbeide bl.a. i Grønland.
Informasjonsvirksomheten i forbindelse
med offisielle utenlandske delega-
sjoners besøk i Norge økte betydelig
i 1991.
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Haakon Haga:

Region Sør etablert i Tønsberg

Offisiell åpning med fylkesmann
Mona Røkke, vassdrags- og energidirektør

Erling Diesen (bak), regionsjef Haakon
Haga og Tønsbergs ordfører Erik Carlsen.

Knut Svendheim, NVE

Iforbindelse med omorganiseringen
av NVE ble det bestemt at Region Sør
(VRS) skulle flyttes fra Oslo til Tøns-

berg. I oktober 1991 var VRS, som første
institusjon, på plass i Statens Hus i Tøns-
berg - et stort bygningskompleks som
skal fullføres i 1994. Det nye regionkon-
toret ble offisielt åpnet i januar 1992.
Kontoret dekker fylkene Vestfold, Buske-
rud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder
og Rogaland.

Faktisk er det ikke første gang et region-
kontor med vassdragsforvaltning som
arbeidsfelt har sete i Tønsberg, Norges
eldste by. Ved etableringen av Canal-
og Havneinspektoratet, NVEs forløper, i
1813 ble stillingen som Canal- og Havne-
inspektør for det Søndenfjeldske Norge
plassert i Tønsberg, med den begrun-
nelse at "inspektøren skal ta bopel noget
sted i midten av de distrikter han har at
bereise."

For VRS betyr flyttingen en større nær-
het til den regionen som skal betjenes.
Samarbeidet mellom de forskjellige av-
delinger og seksjoner i NVE er også
bedre samordnet. Natur- og miljøsek-
sjonens tilsynsmann, som tidligere har
hatt kontor i Sand i Ryfylke, har flyttet til
Tønsberg og er en del av bemanningen.
Kontakten med Tilsyns- og beredskaps-
avdelingen er sikret ved at en av tilsyns-
seksjonens ansatte deler sin arbeidstid
mellom Oslo og Tønsberg. Hydrologisk
kompetanse må inntil videre hentes fra
hydrologisk avdeling i Oslo, men vi hå-
per at også deler av denne virksomhe-
ten med tiden kan dekkes fra region-
kontoret. Som ved de øvrige regionkon-
torene, er hovedtyngden av de ansatte
knyttet til Vassdragsteknisk seksjon.

Flytting av arbeidsplasser vil alltid be-
røre mennesker med ulik innstilling til
flyttingen. Gjennom forhandlinger med
organisasjonene ble det funnet løsninger
for tilsatte som av forskjellige grunner
fant det vanskelig å flytte, samtidig som
et par stillinger ble kunngjort med di-
rekte tilsetting i Tønsberg.

Nye tider - Nye mål
Det var ikke bare administrative endrin-
ger for NVE som etat og VRS som regi-
on som preget året 1991. Vassdrags-
forvaltning er noe som opptar stadig
flere, samtidig som kompetanse og ka-
pasitet til å løse de mangeartede opp-
gaver knyttet til våre vassdrag ikke all-
tid er tilgjengelig. Som innarbeidet

vassdragsetat, med en godt utbygget
regiontjeneste, vil NVE lett få et mang-
fold av henvendelser. Konsekvensen er
at regionkontoret, som i utgangspunktet
primært var et kontor for planlegging
og realisering av sikringstiltak knyttet til
flom- og erosjonsskader, i stadig større
grad har blitt NVEs forlengede arm
også innen etatens øvrige arbeids- og
ansvarsområder.

Vannbruksplanlegging er startet opp i
en rekke vassdrag. Selvom regionkon-
toret normalt ikke er initiativtager til slik
planlegging, blir vi likevel ofte bedt om
å delta i prosjektgrupper, spesielt når
det gjelder vassdragstekniske vurde-
ringer. I 1991 var VRS engasjert i vann-
bruksplanlegging i Arosvassdraget i
Røyken, Liervassdraget i Lier og Olte-
dalselva i Gjesdal.

Fossheim-utvalgets innstilling om be-
handlingsrutiner for tiltak og inngrep i
vassdrag er fortsatt til behandling i OED.
Regionkontoret har imidlertid begynt å
praktisere retningslinjene og gjort dem
kjent i regionen. Dette har ført til økt
saksmengde på dette felt. En del saker
er svært tidkrevende. Spesielt gjelder
dette vegsaker, som utgjør en betydelig
del av de henvendelser regionkontoret
mottok11991.

Regulerte vassdrag
Mye av regionkontorets virksomhet har
tradisjonelt vært knyttet til uregulerte
vassdrag. Også her har vi merket en
endring i form av økt arbeidsinnsats i
forbindelse med vassdragsregulering-
er. Vurdering av vilkår ved konsesjons-
behandling og tilsyn med at vilkårene
blir fulgt (terskelbygging, erosjonssik-
ring, miljøtiltak m.v.) utgjør fortsatt ho-
vedtyngden av regionens virksomhet
på dette området. Men vi får også
mange direkte henvendelser fra kraft-
selskap og reguleringsforeninger med
anmodning om bistand. Den største en-

keltoppgaven i denne forbindelsen var i
1991 registrering av erosjonsskader
som følge av regulering av Møsvatn i
Telemark, med påfølgende planlegging
av sikringstiltak.

Anleggsvirksomheten
har vært forholdsvis beskjeden i 1991
fordi nyetableringen i Tønsberg krevde
mye tid og delvis gikk på bekostning av
planlegging av nye tiltak. En rekke
kommuner finner dessuten ordningen
med distriktsandel vanskelig å leve
med og har henvendt seg til OED med
bønn om endring av 25%-regelen.

Sikringsarbeidene i Hjartdøla/Heddøla-
vassdraget etter flomskadene i 1987
fortsatte i 1991. Arbeidene utføres i sam-
arbeid med kraftutbygger. I Vindafjord
kommune i Rogaland ble et større kor-
reksjons- og sikringstiltak gjennomført.

Forøvrig utførte vi en rekke tiltak fordelt
over hele regionen. Flomavledningsan-
legget ved Solbergfoss som ble bygget
etter storflommen i Øyeren i 1967, var
gjenstand for kritiske vurderinger. Dam-
tilsynet krevde bedre sikkerhet ved an-
legget. En større lekkasje i en av tappe-
lukene ble tettet ved "mauring", mens
konsulentfirmaet Berdal Strømme utar-
beidet en ny plan for flomavledning ved
Solbergfoss. Hva som videre skal gjøres,
vil avhenge av de nye flomprognosene
for vassdraget. Senkingen av Øyeren
har vært behandlet som et eget prosjekt
med egen bevilgning på NVEs budsjett.
Region Sør har hatt ansvaret for gjen-
nomføringen av anlegget, selv om dette
ligger utenfor regionens grenser.

Anleggsarbeidene ble gjennomført dels
med egne maskiner og ansatte, men
også i stor grad ved bruk av lokale en-
treprenører. Situasjonen på arbeids-
markedet gjorde det mulig å inngå
en rekke svært gunstige kontrakter. Altt
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Over:
Region Sør vurderer forskjellige
tiltak og inngrep i vassdrag og
gir rad om landskapspleie og
økologiske spørsmål.

Bjørn Winsnes

Til venstre:
Opprydding i Begna, fjerning
av gamle fløtningsinnretninger

Haakon Haga, NVE

Til høyre:

De fleste av de ansatte ved
Region Sør er knyttet til

Vassdragsteknisk seksjon.
Knut Svendheim, NVE
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Øystein Aars:

Hydrologiske data fra satelitter og under breer

Hydrologisk avdelings nye struk-
tur består av 5 seksjoner, for hen-
holdsvis bre- og snø, data, hydro-
metri, miljohydrologi og vannba-
lanse. Samtidig har avdelingen
fått tilført vassdragsregisteret,
som er et nasjonalt informasjons-
system for vassdrag og vannres-
surser.

H ydrologisk avdeling har som et av
sine mål å gjøre NVEtil et nasjo-
nalt vannfaglig kompetansesenter.

Avdelingen har stått sentralt i anskaffel-
sen av et geografisk informasjonssys-
tem (GIS) i NVE. Det dreler seg om et
databasert kartsystem, som gir NVE
muligheter til for eksempel å legge inn
informasjoner fra satelitter som overvå-
ker vannressurser og kombinere dem
med egne fagdata. Ved å sammenstille
så omfattende informasjoner og legge
dem inn på nasjonale vanndatakart, er
vi istand til å tilby livsviktig beslutnings-
grunnlag for landets forvaltning av vann-
ressursene. Utstyret til systemet ble le-
vert ifjor og representerer en storinves-
tering fra vår side. Et viktig element i
systemet heter REGINE,en del av vass-
dragsregisteret, som omfatter alle lan-
dets vassdrag med nedbørfeltgrenser.

Flomvarsling basert på idealisme
Enkelte arbeidsområder og oppgaver
har vært av spesiell interesse,for eksem-
pel arbeidet med flomvarslingstjenesten.
Denne tjenesten, som i visse tilfelle kan
være av livsviktig betydning for samfun-
net, er bygget opp i løpet av de siste
årene. Den er nå operativ på helårsba-
sis, takket være en liten gruppe idealis-
tiske NVE-ansattesom holder tjenesten
gående. Flomprognoser vises daglig
på tekst-TV (side 329). Prognosene for-
deles også via telefax til en rekke bru-
kere, inklusive kommuner. Siden høsten
1991har vi sendt ut månedlige rapporter
over hydrologiskeforhold i Norge. Denne
tjenesten er en utvidelse av de tidligere
grunnvannsrapportene.

Rekordomsetning
Hydrologisk avdeling er pålagt å ta be-
taling for endel av sine tjenester. I 1991
utgjorde denne oppdragsvirksomheten
ca. 20 årsverk, med en brutto inntekt på
omlag 14 mill.kr, den høyeste årsomset-
ning avdelingenhar hattpå sin oppdrags-
virksomhet.

Nyutvikling, FoU
Innsamling av hydrometriske data er en
hovedoppgave for avdelingen, som har
-1392målestasjoner for vannstand og
vannføring over hele Norge. I tillegg har
seksjonene for miljøhydrologi og for
vannbalanse flere hundre observasjons-
stasjoneri drift, bl.a. for markvann,grunn-
vann, is, vanntemperatur og material-
transport. Det samles også inn en stor
mengde snø- og bredata. For å klare
arbeidet med innsamling og bearbei-
ding av disse store datamengdene ut-
fører vi en målrettet modernisering av
utstyr og rutiner, både ute i marken og
på kontoret. Som et ledd i dette arbei-
det deltar hydrologisk avdeling i flere
utviklingsprosjekter. Et av dem dreier
seg om videreutvikling av en breradar,
slik at den kan brukes fra helikopter.
Breradaren måler for eksempel tykkelse
av og fuktighet i breer. Hittil er radaren
blitt trukket over breene ved hjelp av
snøscooter. Bruken vil bli kraftig effekti-
visert når radaren trolig i overskuelig
fremtid kan benyttes fra helikopter.
Arbeidet med å realisere denne mulig-
heten kom et langt skritt videre ifjor.

Også arbeidet med radiotracing av
vannkanaler i og under breer er godt i
gang. Ellers er en georadar, drevet av

Under breen. Bjørn Wold, NVE

NGU (Norges geologiske undersøkelse)
blitt brukt til feltundersøkelser på Hasle-
moen, med interessanteresultater.Dess-
uten er utviklingen av en operativ snø-
radar blitt videreført, i samarbeid med
Statkraft og Vassdragsregulantenes for-
ening.

To hydrometriske målestasjoner er nå i
regulær drift på Svalbard. En er i Bay-
elven ved Ny-Ålesund, den andre ved
Hyperittfossen i DeGeerdalen. Kostna-
dene ved stasjonsdrift på Svalbard er
betraktelig høyere enn på fastlandet,
og en vesentlig del av utgiftene ved de
to stasjonene er dekket av midler fra
Konsesjonsavgiftsfondet.

Samarbeid med globalt perspektiv
Hydrologi er en vitenskap som har
grenser mot og samarbeid med en rek-
ke andre fagmiljøer. NVE har for eksem-
pel et nært samarbeid med de hydro-
geologiske miljøer. Landsomfattende
grunnvannsnett drives i fellesskap av
NGU og hydrologisk avdeling, og i GiN
(Grunnvann i Norge) deltar vi i program-
gruppen. Også i fjor var vi sterkt enga-
sjert i et forskningssamarbeid, GREGR,
innen grunnvannsmiljøene i Oslo-områ-
det, med feltarbeid på Haslemoen.
(GREGR:GroundwaterResearchGroup.)

Innen Unescos Internasjonale Hydro-
logiske Program IV har hydrologisk av-
deling også i 1991 deltatt i prosjektet
FRIEND(Flow Regimes from Interna-
tional Experimental and Network Data).
Her blir tradisjonelle analysemetoder i
stadig større grad kombinert med bruk
av GIS. En kopi av databasen til pro-
sjektet finnes ved avdelingen, som fun-
gerer som et regionalt senter for de
nordiske land.

Vi deltar aktivt i det europeiske samar-
beidsprosjekt "Geochemical mapping
of Western Europe towards the year
2000", hvor måleter å kartlegge forurens-
ningsnivået i overflaten av jordsmonnet
i Vest-Europa.Dette prosjektet er basert
på en metode for prøvetaking av flom-
sedimenter, en metode vi har utviklet i
samarbeid med NGU.

NVE har avtale med NORAD om inter-
nasjonal utviklingshjelp. Avdelingens
hydrologer arbeider jevnlig som ulands-
eksperter, også i regi av internasjonale
bistandsorganisasjoner.Ca. 2,5 års-
verk ble brukt av avdelingen på Trku
dette i løpet av 1991.



21

'

ESA-satelitten ERS 1. Norsk Romsenter



22

Trond Ljøgodt:

Sikkerhet og kvalitet i en
markedsliberal kraftforsyning

Nyttårsorkanen.

Thorbjørn Foss, Stjørdalens Blad

Ved årsskiftet 1991/92 opplevde vi
hendelser som satte fokus på sik-
kerhet og kvalitet i vårt samfunn.

Et fullaset passasjerfly får svikt på begge
motorer kort etter avgang fra Arlanda
flyplass. Flyveren mestrer situasjonen
og foretar en nødlanding som redder
samtlige menneskeliv. Ved flere forlis-
og sikkerhetskontroller på store laste-
skip avsløres at en del av verdensflåten,
også den norskeiede, er i elendig forfat-
ning. Voldsomme orkanbyger rammer
Midt-Norge nyttårsdagene og forvolder
skader på boliger, kommunikasjoner,
skog og annen eiendom. Kraftforsynin-
gen er spesielt hardt rammet. Sentrale
bymessige områder forblir uten elektrisk
strøm, eller har utilfredsstillende kraft-
forsyning, i opptil fem døgn.

Slike dramatiske hendelser satte søke-
lyset på en rekke forhold. Vår sårbarhet
var blitt demonstrert. Det ble stilt spørs-
mål ved eleres og selskapers ulike evne
og vilje til å ivareta ansvar for sikkerhet,
miljø og produktpålitelighet. Og det ble
reist tvil om myndighetenes effektivitet
som pådrivere og kontrollører på sikker-
hetsområdet.

Orkanene i Midt-Norge med påfølgende
sammenbrudd i kraftforsyningen reiste
noe uforskyldt spørsmålet om en mer
markedsliberal kraftforsyning vil kunne
føre til generelt lavere leveringssikker-
het. Dette var uforskyldt fordi anleggene
som gikk over ende var bygget i god
tid før den nye energiloven ga nye be-
stemmelser om kraftomsetningen, og u-
forskyldt fordi kraftledningene opplevde
påkjennninger de ikke var dimensjonert
for; vindhastigheter over 200 km/t.

Det er imidlertid viktig at spørsmålet
reises fordi vår kraftforsyning gjennom-
lever en liten kulturrevolusjon og i kul-
turrevolusjoner kan verdier gå tapt hvis
vi ikke er på vakt. Den nye energiloven
gir verktøy til å oppheve den nær mo-
nopolsituasjon vi har hatt på kraftover-
føring og salg til alminnelig forbruker i
Norge. Økt konkurranse skal føre til mer
effektiv utnyttelse av kraftressursene og
de anlegg som produserer og transpor-
terer elektrisk energi. Denne konkurran-
sen vil svekke inntjeningen i den tradi-
sjonelle monopoldelen av kraftforsynin-
gen, og den vil kunne redusere grunn-
laget for investeringer i fordelingsnettet.
Nyttårs-stormene viste imidlertid at det
vil være behov for kontinuerlig innsats
innenfor området rehabilitering og styr-

king av denne viktige delen av vår in-
frastruktur.

Internasjonal flytransport er i stigende
grad deregulert og konkurranseutsatt.
De kan ikke gi prioritet til inntjening
fremfor sikkerhet og pålitelighet uten at
markedet reagerer negativt. Flyveren
fra Arlanda var før ulykken kjent 1sitt
hjemland som en talsmann for felles-
skapets trygghet fremfor enkeltindivi-
dets raske fortjeneste. Han var tilstrek-
kelig øvet og mentalt forberedt til å lyk-
kes i en ekstrem situasjon.

Norsk skipsfart var i en rekke år ledende
mht til teknisk standard, kompetanse
ombord og i land, sikkerhetsrutiner og
kvalitet på sine tjenester. Den har alltid
operert i et fritt marked. Da konkurran-
sen i dette markedet ble spesielt hard
utover i 70-årene valgte en vesentlig
del av eierene å redusere sine krav på
de områder vi tidligere hadde vært le-
dende.

Vi erfarer at to næringer har møtt utfor-
dringer i markedet med helt ulike strate-
gier for sikkerhet og kvalitet på tjenes-
tene. Strategiene ble ulike fordi det ene
markedet var særdeles følsomt mht sik-
kerhet og kvalitet mens det andre mar-
kedet først og fremst prioriterte lave
transportkostnader.

Man kan hevde at norsk kraftforsyning
har hevdbundne kvaliteter som vil be-
stå uansett endringer i rammevilkår og
eierforhold. Det kunne man imidlertid
også si om norsk skipsfart tidligere...

Vil så markedet gi kraftforsyningen de
signaler som er tilstrekkelige for å opp-
rettholde og styrke sikkerhet, miljø og
produktkvalitet ut gjennom dette ti-året?
Elektrisk kraft må produseres og trans-
porteres fram til kunden i samme øye-
blikk som den forbrukes. Elektrisk kraft
er derfor en spesiell vare som tjener
høyst uensartede formål hos like uen-
sartede kunder. Et fåtall av kundene vil
være aktive aktørerimarkedet med di-
rekte innvirkning på varen og de be-
tingelser den skal leveres under. Et
stort antall kunder vil være sårbare for
kvalitetssenkning på varen uten å ha
den nødvendige frihet i markedet eller
kjøpekraft til i noen grad å påvirke va-
ren. Elektrisk kraft er en strategisk viktig
vare med spesiell betydning for å opp-
rettholde nær normale leveforhold og
samfunnsfunksjoner I kriser og krigs-

situasjoner. Kraftforsyningen inngår der-
for med en egen beredskapsorganisa-
sjon i landets totalforsvar.

Kraftforsyningen og energimyndighetene
må i fellesskap definerer de kvalitets-
krav som må stilles til elektrisk kraft til
alminnelig forsyning. Vi håper at de sto-
re aktørene i markedet enes om å holde
høy sikkerhet og produktpålitlighet. Slik
kan det norske kraftsystemet opprett-
holdes som en forutsetning for innen-
landsk næringsutvikling og videreutvikle
sin konkurranseevne på et fremtidig in-
tegrert europeisk kraftmarked.

Vassdragsikkerhet og eldre anlegg
Aldersstrukturen på norske vannkraft-
anlegg representerer en økende utfor-
dring for eierene og vassdragsforvalt-
ningen. Robust teknologi og høyt kvalfi-
sert utførelse har gitt anleggene lang
levetid, med få større uhell og feilfunk-
sjoner. Norsk vannkraftteknologi har
imdlertid ikke stått stille, og større reha-
biliteringer og fornyelser av anleggsfor-
muen vil etter hvert aktualiseres.

To årsaker til tiltak er åpenbare:
et rehabilitert eller nytt anlegg kan gi

en mer kostnadseffektiv utnyttelse av
vannkraftressursen

nedslitte anleggsdeler eller forvitring
av materialer representerer uakseptabel
fare for feilfunksjon eller større uhell.

NVE har i samarbeld med bransjen
gjennomført prosjekter for å belyse for-
hold knyttet til aldring av anlegg og el-
dre komponenter med høy feilhyppig-
het er blitt undersøkt. I 1991 avsluttet
NVE undersøkelser vedrørende tilstand
og feilhyppighet på smisveiste trykkrør.
Spesielle material-egenskaper gjør dis-
se rørene uegnet som trykkrør i norske
kraftverk. Deres høye bruddfrekvens til-
sier at de utfases før større ulykke inn-
treffer.

Aldersstrukturen til norske kraftverk for-
utsetter at eierene opprettholder egnet
vassdragsteknisk kompetanse for å over-
våke anleggenes tilstand og for å
planlegge og gjennomføre nødven-
dige rehabiliteringer og fornyelser.
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Egil Skofteland:

Norsk bistand prioriterer
energisektoren

NORAD og NVE er engasjert i elektrifiserin-
gen av Hunza-området i Pakistan.
Landsbyen Karimabad har fått strømtilførsel.

Torodd Jensen, NVE

1 99 våarrieNtymEesgseatmaakrtivt

I beid med NORAD.
Det ble produsert nesten 7 årsverk i
forbindelse med bistandsprosjekter.
Mer enn 30 NVE-medarbeidere har i
større eller mindre grad vært involvert i
bistandsprosjekter.Det er særlig rådgiv-
ning i forbindelse med vurdering av
teknisk-økonomiske forhold og miljø-
konsekvenser av planlagte vannkraft-
verk som har økt, mens behovet for bi-
stand på vannforsyning og sanitæran-
legg har vist en synkende tendens.
Rådgivning på noen interessante nye
områder startet opp i 1991, nemlig nye
fornybare energikilder, damsikkerhet og
lovgivning på vann- og energisektoren.

Som i tidligere år har NVEvært mest
involvert i prosjekter i Afrika, men vi har
også vurdert flere prosjekter i Asia,
særlig i Nepal og i Mellom-Amerika.

Vannkraft og miljø
Det er idag en klart økende tendens i
norsk bistand til å prioritere prosjekter
på energisektoren.Vannkraftblir i mange
sammenhengervurdert å være det beste
alternativ til å dekke øket energibehov
både ut fra teknisk/økonomiske vurde-
ringer og ikke minst av hensyn til miljø.
I flere land, f.eks. Kina vil ny vannkraft
redusere videre utbygging av varme-
kraft som drives med kull eller olje, og
bidrar sterkt til forurensning av atmosfæ-
ren og økning av drivhuseffekten. I noen
tilfeller vil ny vannkraft kunne medføre
at varmekraftstasjoner kan nedlegges.

Store vannkraftanlegg i utviklingsland
kan imidlertid medføre betydelige nega-
tive miljøkonsekvenser av en helt annen
størrelsesordenenn vi kjenner fra Norge.
Særligvanskelig å takle er tvungen folke-
forflytning. I Ertan-prosjektet i Kina, som
NVEhar hatt til vurdering, medfører byg-
gingen av en 240 m høy buedam i
Yalongeelva at ca. 30 000 mennesker
må flytte fra det området som blir ned-
demmet. Selv om dette spørsmålet selv-
sagt må avgjøresav det land det gjelder,
ønsker ikke norsk bistand å bli knyttet
til prosjekter hvor det ikke er dokumen-
tert at slike problemer blir løst på best
mulig måte. For Ertan-prosjektets ved-
kommende ble det dokumentert at et
direktiv fra verdensbanken sikret at alle
de som må forlate sine hjem vil få like
gode eller bedre livsbetingelseretter flyt-
tingen. Norge bidrar forøvrig bare med
en beskjedendelfinansieringav prosjektet.

NVEs rådgivning til NORAD når det
gjelder miljøkonsekvenser av vannkraft-
utbygging har øket sterkt i omfang de
senere år. Da etaten selv ikke har eks-
pertise på alle fagfelt som berøres, er
det opprettet et nært samarbeid med
en rekke andre faginstitusjoner, etter
mønster fra vår egen praksis ved kon-
sesjonsbehandling. På basis av alle inn-
spill, samt vår egen vurdering, oversen-
der NVEen samlet vurdering med anbe-
faling til NORAD. I 1991 har vi behandlet
slike saker fra Uganda, Lesotho, Chile,
Thailand, Nepal og Kina.

Damsikkerhet
TakketværeNorges langetradisjoni dam-
bygging samt vurdering og kontroll av
damsikkerhet, har vi utviklet en eksper-
tise som utvilsomtkan komme u-landene
til gode. Særlig når det gjelder kontroll
og fortløpende vurdering av damsikker-
het har NVE spesiell ekspertise.

NVEer også blitt trukket direkte inn som
rådgiver i forbindelse med et dambrudd
i en størrevannforsyningsdam i Lesotho,
samt vurdering av rehabilitering av en
større fyllingsdam, Gove Dam, i det
sørlige Angola.

Institusjonsutvikling
I de land som Norge gir bistand til er det
et hovedproblem at landets egne admi-
nistrative og faglige institusjoner er me-
get svake og har store problemer med
å administrere den hjelp de får fra an-
dre land. NVE bidro i flere år til organi-
satorisk og faglig styrking av Electrici-
dade de Mocambique (EDM), men med
beskjedent resultat. Årsaker var bl.a.
krigen i landet og alle problemer den
medførte, samt kronisk mangel på mo-
sambikanske fagfolk.

Nå er NVE involvert i et samarbeid med
energi- og vannressursmyndighetene i
Angola hvor styrking og utvikling av det
organisatoriske er den viktigste målset-
ting. I Angola ble det slutt på borgerkri-
gen i 1991, og forholdene synes nå å
ligge meget godt til rette for en fredelig
utvikling i landet. NVE assisterte i 1991
de angolanske myndighetene med å
organisere et seminar hvor erfaringer fra
Norge og andre land vedrørende policy,
lovgivning og institusjonsstrukturer på
energi- og vannsektoren ble presentert.

Også i Nepal assisterte NVE myndighe-
tene med å holde seminar i 1991. Denne
gangen var policy vedrørende utbygging

av vannkraft, utnyttelseog vern av vann-
ressursene generelt, samt lovgivning
og organisasjonsstruktur de viktigste
emner. NVEvil fortsatt assistere ved ut-
arbeidelse av Nepals lovverk på energi-
sektoren.

Nye og fornybare energikilder
Det hersker liten tvil om at de nye og
fornybare energikilder, som f.eks. direk-
te bruk av solenergi, vil få større betyd-
ning også i u-land i årene som kommer.
Hvor raskt, og i hvilket omfang solener-
gi vil komme inn, er omstridt. NORAD
har derfor anmodet NVE og NTNF
(Norges Teknisk Naturvitenskapelige
Forskningsråd) om å undersøke hvor-
vidt det bør settes igang en øket sat-
sing fra norsk side på dette området i
forbindelse med u-hjelpen.

Miljøkonferansen i Brasil
Det er store forventninger til FNs konfe-
ranse om miljø og utvikling i Brasil i
1992, og omfattende forberedelser og
utredninger gjøres i de fleste land. I
Norge er NVE involvert på områdene
vannressurser og energi.

Når det gjelder vannressurser bidrar
Norge til et nordisk initiativ hvor vår er-
faring fra prosjekter i u-land blir benyt-
tet. Vi legger vekt på desentralisert or-
ganisasjonsstruktur, og vi har som prin-
sipelt utgangspunkt at vann ikke må
sees på som et gratis gode, men må
forutsettes å ha en økonomisk verdi.
Vann er i mange u-land den ressurs
som setter de klareste begrensninger
for utviklingen, og også en ressurs som
forurenses og sløses bort.

Påenergisektorenarrangerte NVEi 1991
et internasjonalt symposium i Oslo som
forberedelse til miljøkonferansen. Hen-
sikten med symposiet var å vurdere
den globale betydning vannkraften har
- og vil få - i utnyttelsen av verdens
energiressurser.Konklusjonenevar klare:
I svært mange utviklingsland er vann-
kraften den fornybare energiressursen
som idag har størst kommersielt utvik-
lingspotensiale,selv om det, i varierende
grad, hefter negative miljø- og sosio-
økonomiske konsekvenser også ved
vannkraftutbygging. Vannkraft medfører
ikke luftforurensning, den kan utbygges
fleksibelt etter varierende behov,
og den kan lett kombineres med
annen bruk av vann.
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