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1992 - turbulent meteorologi og "turbo" marked 

Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen trives godt 
i lag med Ottar Espelands rallarskulptur " Kalle" utenfor NVEs hovedkontor. 

© R UNE LI SLERUD/SAMFOTO. 
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A 
RET BLE I 'NLEDET MED FULL ORKAN langs kysten av Midt-Norge. 

Kraftfo rsyningen fikk de største skader på Nordmøre der enke lte 

områder var uten strøm i nesten fem døgn. Sammen med de ra m

mede everk har NVEs beredskapsfolk analysert hendelsesforl øpene 
og trukket konklusjoner av stor verdi for kraftforsyningens framtidi ge bered-

skapsplanlegg ing. Vi har fores lått overfor Nærings- og energidepartementet 

at energ ilovens bestemmelser om beredskap utvides til også å omfatte natur

katastrofer og tekni sk sv ikt. En understrekning av behovet for en slik utvi

delse fikk vi a ll erede i j anuar 1993 , da store de ler av landet igjen ble ram
met av orkan. 

-1992 gikk inn med århundrets orkan 
langs kysten av Midt- Norge 

Av forretningsmessige grunner i den nye konkurransesituasjonen som energi

loven har skapt, har enke lte større kraftprodusen ter begynt å ho lde tilbake 

in fo rmasjo n om til s ig, magasinfylling og spill. Ut fra NVEs egne hydrolo

g iske data kan det likevel slås fas t at 1992 ble et år med meget store tilsig til 

magas inene. Temperaturene over året lå også godt over det no rmale. 

Mens produksjonen altså ble høy i fjor, var etterspørselsutvik lingen mo

derat innen alminne lig forsyning og sviktende innen krafti ntensiv industri. 

Kraftmarkedet løs net for alvor i løpet av 1992 etter at det juridi ske grunnla

get var lagt med energiloven all erede fra 1.1.9 1. Utløsende årsak va r mer 

- Etter normale tilsig i 1991, 
fikk vi igjen et meget vått år 

enn noe annet de nye se lskaper som ble etablert fo r å kjøpe og selge kraft i 

markedet uten selv å væ re produsent. En til svarende virkning hadde de nye

tablerte meglere som bringer selgere og kj øpere sammen på tvers av tradi

sjonelle leveransegrenser, og bi står med å utforme kontrakte r. Utfordret av 

de nye konkL11Tenter på arenaen har også stadig fl ere av de trad isjone ll e ak

tører, kraftprodusenter, di stribusjonsverk og stØITe s lu ttbrukere gått aktivt ut 



- Kraftetterspørselen sviktet, og prisene fa lt 

i markedet. På grunn av det betydelige kraftoverskuddet har dette fø11 til pres

sede pri ser og e t ikke ubetyde lig inntektsbortfa ll fo r e l bransjen under e tt. 

Regjeringen fremmet under inntrykk av denne utv iklingen i slutten av oktober 

en propos isj on som skull e åpne for visse konkurransemodererende tiltak over

fo r de mindre s luttbrukere. Stortinget slutte t seg imidle rtid ikke til propos i

sj onen. Litt før, i begynnelsen av oktober, g ikk kra ftprodusentene ut med pri 

ser i samkjørings markedet godt over de t den tradi sjone ll e prising ette r vann

verd i skull e til si. Spotpri sen har etter de tte li gget i o mrådet 10- 13 øre/kWh, 

mot ned i 2 øre før produsentene gikk ut fo r å prøve markedets beta lingsv ilje. 

- En fr iere kraftomsetning 
utviklet seg raskt i Løpet av året 

Ti l tross fo r at de tte ført til redusert eksport mot åre ts s lutt, har det bid ratt til 

å begrense bransjens inntektsbortfa ll . I løpet av året åpnet myndighetene for 

en fas tkrafteksport på innti l 5 TWh av maksimalt 5 års varighet. Systemet med 

punktta riffer for overføring ble ut viklet i løpet av året. Fullt introdusert vi l det 

lette utviklingen av en fri e re krafto msetning, fo rd i det ba re bli r nødvendi g å 

fo rho lde seg til en ledningseier, uansett hvor se lger og kj øper e r plassert. Det 

e r fore løpig adskillig usikkerhet o mkring beregni ng av o verføringsta riffe r. 

Det har fø rt til at NY E har få tt e t betyde li g anta ll klagesaker til behandling. 

- NVEs forva ltningsoppgaver innen vann og energi 
øker i volum, og fag lig bredde 

I den aktue ll e situasjonen med kra ftoverskudd og konkurra nse på markedet 

har utbygg ingsakti vite te ne blitt redusert til et bunni vå. på tross av statli g in

veste ringsstøtte ti l opprustings- og utvide lsesprosjekter. YEs arbeid med 

vassdrags konsesjoner mv har li kevel ikke avtatt . Det sky ldes økning i saker 

som gje lder nye søknader ette r utløp av konsesjoner, rev isj on av konsesjons

vil kår, hj emfa ll til Staten, e iendo msoverdragelser, organi sasjonsendri ng hos 

e ie re, veianlegg i og ved vassdrag, oppdrettsanlegg, m.m. O verga ng ti l be

handling av konsesjonssøknader ette r plan- og bygnings loven i till egg til 

vassdrags lovene med fø rer og å vesent lig Økte oppgaver for VE. Det samme 

Produksjon i 1992 
Den totale kraftproduksjonen i Norge var 117,7 TWh (mrd kilowattimer) 

i 1992 som er 6,7 TWh høyere enn fjorårets produksjon. 

Årsaken til produksjonsøkningen er at tilsiget har vært adskillig høyere 

enn i 1991. 

Kraftutvekslingen med utlandet ga en nettoeksport på over 8,7 TWh 

eller hele 6 TWh mer enn i 1991. 

Forbruk i 1992 

Det innenlandske totalforbruket av elektrisitet var 108,9 TWh, som er 
omkring 0,5 TWh lavere enn total produksjonsevne for det norske vann
kraftsystemet (pr. 3 1.12.92) i et år med normalt tilsig. Det alminnelige 
elforbruket i Norge ble 0,4 % høyere enn i 1991, mens den kraftintensive 
industrien brukte 3 % mindre enn året før. 

Selv om 1992 har vært noe mildere enn 1991, har det likevel vært en 

økning i det alminnelige forbruket. Det antas at økningen har sammen
heng med et lavere prisnivå på elektrisk kraft, spesielt tiJ kunder med stort 
forbruk og god nok innsikt til å trekke fordeler av et fritt kraftmarked. 

Korrigert til normale temperaturforhold ble det alminnelige forbruket i 
1992 1 % høyere enn året før. 

KI LDE: TORE J ENSE LU D 

gjelder arbeide t med konsesjoner fo r e lektri ske anlegg, som høyspennings

led nin ger. 

Hovedtyngden av våre vassdragsa nlegg begynner nå å dra på årene . Det 

gjør NV Es arbeid med vassdragst il syn ikke mindre viktig enn fø r. På dette 

området, som på a lle andre området som gjelder helse, miljø og s ikkerhe t, e r 

en o mlegg ing til inte rn kontroll i ga ng. NY E har i de siste å rene spe ie lt a r

beidet med s ikkerheten ved såkalte smisveiste rør, kraftverksrø r framstilt et

ter en metode som ble bru kt fram ti l ca. 1950. Disse ho lder ikke dagens sik

kerhe tskrav, og Aere kraftverkseie re har fått e ll e r vil få pålegg o m å skifte ut 

di sse i løpet av noen år. 

T EKST: ERLING DI ESEN 
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Totalplanlegging på energiområdet må bli oppgave for NVE 

Amor jøs. malt av Kari Grasmo. 
© INGER LI NE LI N 'EBO 

N orsk energideba tt i 1992 
var den nye energiloven 

på godt og på vondt. 
Det raste vel ingen verba l 

orkan over landet - men 
et og annet stormkast forkom. 

Tidlig en nyhetsmorgen 
formelig gnistret radioen av et 
utbrudd mot ''japper i blanke 
dresser med en PC på el bak

rom, de som sk11mmerflr:ite11 ... " 

Gjennom gnyet hører vi et 
spørsmål til lederen i VEs 

råd, Arnor Njøs: 
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Er en ergilo ven fo rhastet ? 

N
<: I, DET E ll FO R STE RKT SAGT. Men vi er
arer hvor veldig vanskeli g elet er å over
kue alle konsekvensene. Jeg tenker for 
k empel på kraftforsyning til utkantom

råder med store linjekostnader pr innbygger. Her 
kan markedstilpassingen gi mindre sikkerhet for 
stabil strømleveranse. Jeg tror det bl ir nødvendig 
med noe statlig støtte for å holde forsynings
sikkerheten, sier Njøs - og legger ti l: 
- Energimarkedet i orge har gjennomgått en 
l ignende utvik l ing som elet økonom iske systemet i 
elet gamle Sovjet - fra full kommando tyring til 
markedstilpass ing. Vårt energimarked er langt fri
ere enn elet til svarende i EF. Det europeiske felles
skapet har ikke greid å gjennomføre common car
rier-prinsippet for tran sport av elektrisk energi . Da 
spør jeg om vi l igger foran EF på disse områdene? 
Eller om vi har vært uforsiktige og innført noe 
som ikke var helt gjennomtenkt? I Stortinget had
de vi en debatt, før fl ertallet sa nei til å stramme 

inn på kraftens frie flyt. VE må følge utviklingen 
av markedet nøye, ikke minst sidevirkningene. og 
rapportere til politikerne. 

Ser du endrede oppgaver f ot NVE? 

- Etter mitt skjønn må VE bli enda mer forva lt
ningspreget enn i dag. Vi trenger en totalplanleg
ging på energiområdet som NY E kan ta seg av. 
Den bør gje lde både for olje. gass. vannkraft og 
andre fornybare energikilder. Her er elet svært vik
ti g med en overordnet pl anlegging, særl ig mot ek
sportsiden. Vi trenger en langsikti g vurdering av 
våre interesser i å tj ene ti I Norges opphold - sam
tidig som vi ska l gjennomføre klimaavtaler om re
duksjon av COr utslipp. Trass i våre mange ut
redninger om energiressu rsene. kan det virke som 
om vi ser på de fornybare og de fossile som to helt 
adski lte saker. Også strukturen, i form av et olj e
direktorat og et NYE, bidrar til denne sementeri n
gen. Jeg ser elet som en naturli g oppgave for NYE 
å forestå overordnet planlegging av energiproduk
sjon. forbruk og eksport , konstaterer jøs. 

V E bør ta inititati v til en bred utredning om 
balansering av ele ulike energibærerne i et system 
eler egen bruk og utenlandsk bruk av norsk energi 
vu rderes ut fra nasjonale og internasjonale forhold. 
Da må selvsagt krafteksport over land og sj ø vurde

res, sammen med en totalvurdering av klimagasser. 

H vordan ser du ellers på ek sport ? 

- Eksport er aktuell fra tidli gere utbygginger. Ny 
utbygging for eksport vil neppe bære seg. Vi har en 
lav strømpris her i lanet. Hvis elet sku lle bli omfat
tende eksport til pri ser som ga stor gevinst, vi lle det 
drive pri sen i været på norsk kraft. og altså gi dyrere 
kraft for deg og meg. En annen sak er at Sverige 
og Danmark utnytter situasjonen. Det er greit med 

en noenlunde moderat " bompenge" for kraften. M en 
vi kan ikke ha det rene røveri for å få endt kraften 
gjennom. Da må vi heller se på nye kraft ledninger 
ut ti l nye markeder. De l igger lenger unna enn nabo
landene. I dag stanger vi mot veggen når vi ska l 
eksportere vannkraft ti I ele store markedene fordi 
vi har et overføringssystem som er for li te. 

Ser du fo r deg videre utbygging? 

år Stortinget får behandlet Verneplan IV og 
Samlet Plan i sammenheng dette året, vi l vi ha et 
greiere utgangspunkt. Vi vil få opprusting av eldre 
kraftverk . men på lengre sikt kan det bl i utbyg
ging. Her må vi ellers være klar over at Regjering
en i Langtidsprogrammet nærmest har satt inn en 
forutsetning om at det ikke skal bygges ut for ek
sport. tbygging er el lers et spørsmål om hva 
slags vintre vi får framover, om elet blir vekst i 
økonom ien igjen og om utvik lingen når elet gjelder 
energieffekti visering. I Vesten er elet nå slutt på 
den rettlinjete sammenhengen mellom brutto na
sjonalprodukt og energibruk. Energibruken er økt 
mindre enn nasjonalproduktet. Det er også andre 
usikkerheter, f.eks. om Sveri ge vi l nedlegge kjer
nekraft verkene - alt peker i motsatt retning. 

Kanskje vi også f år "eksp ort" a v everk, 
selve kraftproduksj o11e11 ? 

- Vi har en EØS-avtale foran oss, og et mu lig 
EF-medlemskap. Det er vanskeli g å vurdere hva 
som får størst innvirkning på energisiden. Jeg tror 
vi synes det er bi ttert å gi fra oss noe som så lenge 
har vært regnet som ekte rotnorsk . Det er vondt å 
gi fra seg gullgruver. som jo de nedbetalte kraft-

erkene er ! De neste I 0 årene er en påkjenning på 
de sist utbygde kraftverkene. Det kan nok bli prob
lemer med likviditeten på grun n av høy rea lrente. 



- Tenk på all den flotte steinen vi har her i landet. 
Stein til en mur, til et fint gulv, til en vakker skulptur! 

© K NUT OVE HILLESTAD 

Vi har stadig forkjøpsrett i forbindelse med eier
skifte. men det er avhengig av at Staten har kapi
tal. A lt i alt vil våre holdninger være en vikt ig 
be kyttelse mot sterke markedskrefter. 

M en hvi s det blir lettere å få konsesj on på sa lg 
av norske produksjonsverk ti l ut landet, da blir og
så all vår ståhei omkring se lve utbyggingen nesten 
kom isk' Det ligger jo et enormt arbeid i å få en kon
sesjon for utbygg ing på plass. 

For stort? 

- Ja , jeg tror det trenges en enklere prosedyre her. 
Interessene paner må bli hørt som før. M en den 
meget omstendelige konsesj onsbehandlingen kan 
forenkles. Det må kunne gis rammebestemmelser 
som er klare nok til å delegere mer enn i dag. M ed 
ankemulighet som ivaretar de almene hensyn. selv
følgelig. 

Ressurser å ivareta 

Amor Njøs er direktør i Jordforsk og har stor sans 
også for det som ikke fl yter. 

- Tenk på all den fl otte steinen vi har her i landet. 
Stein til en mur. til et fint gul v, til en vakker skulp
tur1 Dette er ressurser vi må være k lar over, og bru
ke på beste vis. Ferskvannet er i seg sel en formi
dabel ressurs som ek pon vare. ede på kontinentet 

er grunnvannet begrenset. Njøs peker i den sammen
heng på V Es oppgaver som vann forva lter. og som 
temasenter for ferskvann. 

Trenger vi fortsatt Samlet plan? 

1r1 skal alt så Verneplan I V og Samlet Pl an vur
deres i Soninget. sam let. Det er et stort pluss. Ellers 
mener jeg Samlet plan er et nyttig forva ltningsred
·kap som vi vanskelig kan unnvære. 

Kraftlinjene blåser ned. Hva gjør NVE med det? 

- Vi snakket om at det offentlige må sørge for 
sikker strømleveranse til utkantområder i en ny 
markedss ituasj on. Det gjelder også i forhold til na
turkrefter. Og når vi først er inne på selve lednings
nettet har jeg en kjepphest: v i må få en ski kkelig 
opprydding i gam le kraftl edninger 1 Det ser ikke 
pent ut mange steder i dag. med gammelt og nytt 
om hverandre. Selve kraftlinjen kan bli penere. og 
den kan gis en penere linjeføring. Her har vi en 
glimrende oppgave for ingeniører. arkitekter og 
landskapsarkitekter. Initiati v og pålegg kan komme 
fra VE - og gi oss moderne master som nesten er 
en pryd midt i et boligområde' I fj ellet også. Dette 
er en overordnet miljøoppgave for NVE. Og igjen 
vil det være staten som må sørge for midlene. Sam
kjøringen er borte. Da må VE sørge for en mest 
mulig rasjonell utnyttelse av det totale transport
systemet for elektrisk kraft. NVE må ha en dirige
rende ro lle der. 

INTERVJL: H ARALD BRYNILDSEN 
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Hva var det som fikk kraftmarkedet til å ta av i 1992? 

Direktør Jan loen 
i enøk- og markeds

avdelingen besvarer 
spørsmålet 

i fire punkter: 

D
ET FØRSTE ER at vi fikk et nytt pri ssystem 
for sentra lne ttets punkttariffsystem på 
plass, slik at viktige hindringer for hande l 
med e l ble ryddet av veien. Regelverket 

for punktta riffene var på plass I . mai. VE tok ini
ti at ivet til en egen a rbeidsgruppe som dro dette i 
lan d. Gruppen besto av representante r fra orges 
Energiverkforbund, NHO, Statnett og oss. 

Skulle de tte punkttariffsyste met virke ette r sin 
hensikt, måtte de underli ggende nett også benytte 
det samme system . Vi ga de andre nette ierne fri st 
til å rsskifte t med å gjøre denne de l av j obben. Det 
var særde les viktig å få istand et slikt felles tariff
system for a ll transport av kra ft. 

NESTE VIKTIGE PUN KT var at staten selv tok konse
kven en av energiloven og skilte ut Statnett SF 
som et eget selskap og at Statkraft SF blir en re n
dyrket produksjonsbedrift. Det g ir en he lt nødven
di g av kl aring av ro lleforde lingen mell om monopol
virksomhet som er regul ert og konkurranseu tsatt 
virksomhet hvor bedriften mest mulig skal være e n 

kommersie ll ak tø r. 

ET TREDJ E PUNKT er kraftm arkedet som ga klare 
incenti ver til akti v deltagelse fo r den kj øpende part . 
Spotmarkedet viste svært lave pri e r mesteparten 
av å ret og de som kunne kj øpe her kunne oppnå be
tyde lige gev inster. Reaksjonen fra aktørene uteble 
he ll er ikke. Foruten de store forbrukern e, de ltok og
så små og mell omstore bedrifter aktivt fo r å skifte 
kraftl everandør e lle r reforhandle sine kontrakte r. 
Vi anta r at kra ft i større lsesorden I 0 TWh ble om
satt på endrede vilkår gjennom reforhandling e ll e r 
leverandørskifte. Fle re kraftl everandører så fa ren 
ved å miste kunder, og tok derfor selv e t initi ativ 
til reforhandlin ger. 

MITT FJERDE PUN KT er at tradere og kraftmeg

lere kom inn som " nye" aktører og satte yttte rli gere 
press på fo r å fo rtsette og videreutvikle handel 
med kraft. 

Di sse nye aktører ble ikke a lltid like vel mottatt 
av kraftbransjens egne fo lk. Mange så på tradere og 
meg lere som " kra ft-japper" som bare var ute etter 
korts iktig pro fitt. Ofte ble de oppfattet som " inn
trengere" som so lgte ut de "gevinster" som bransjen 
hadde skapt gjennom utbygging av landets vann
kraftressurser. 

Her i NY E så vi saken fra en noe annen syns
vinke l. Vi oppfa tter di sse nye aktører som katalysa
torer i en prosess som bidro til å få markedsprosessen 
raskere i ga ng . De har benytte t seg av mulighetene 
om markedssystemet g ir, noe enh ver annen aktør 

også kan gjøre. Kraftbransj en bø r huske på at noen 
av de største tradere kommer fra bransjen selv. Det 
har ikke kommet inn noen kl ager på traderne, bare 
mange besky ldninger. 

Hva medeverk som får problemer? 

- Det bør fo re tas en grundi g kartlegging av hvem 
det gjelder og hvor store problemene er. Om pro

blemene er av kortsiktig e ll er mer langsiktig karak-

te r bør også avdekkes. Et slikt kartleggingsarbeid 
er a llerede satt igang fra myndighetenes side. Kan 
problemene løses ved selekti ve tiltak, er dette å fore
trekke. Å gripe inn med genere ll e tiltak som kan 
bremse den omstillings prosess som nå e r satt i 
gang, vi I vi sterkt fraråde og det må være absolutt 
s iste utve i. 

Hvordan ser NVE på økt eksport? 

- Vi mener eksporten bør libera li seres og VE 
støtter her kraftbran sjens folk. Økt eksport kan også 
være et middel for å hj e lpe de m som har kommet i 
vanskeli gheter. Men Økt eksport er ikke uten proble

mer' 
De vi vil forhandle med har et annet markeds

system enn oss; vi møter sterke veletablerte mono
po ler. o rge bør møte med en forhandlingsstyrke 
som kan gi oss lønnsomme kontraktsvilkå r. Mar
kedene blir heller ikke uproble mati ske å nå idet 
ne ttene ikke e r åpnet på en ikke-diskriminerende 
måte som i orge. Nye kabler til utlandet blir nok 
nødvendi g og kostnade n må med i regnesty kkene. 

Fellesnevner for året 1992 under ett 

må bli "Året med de store utfo rdringer". De som 
ikke var forberedt fikk ofte problemer, men de som 
tok energiloven alvorlig og raskt tilpasset seg de nye 
rammebetingelser, kom ut som vinnere. Jeg mjn
nes våre fo rmanende ord da NYE hadde s in lands
o mfattende informasjonsrunde om energiloven. 
Her var et av hovedbudskapene: 

"Konsekvensen av energiloven vil gjelde alle, -
treff de nødvendige tiltak så snart som mulig. Den 
som venter fo r lenge vil bli taperen." 

T EKST: JAN M OEN 



Krafteksport med nye p ~rspektiver 

/ 1993 venter NVE 
konsesjonssøknader på 

sjøkabler til kontinentet 
eller England. 

Interessen hos norske 
elprodusenter for å inn
gå avtaler om fastkraft

eksport har økt siden 
Stortinget signaliserte 

sin liberalisering, 
sier seksjonssjef 

Håkon Egeland i 
energiavdelingen. 

M
E SJØKABELFORBlNDELSER for kraftover

øring til Danmark kan bety lavere an
ggskostnader fo r danskene enn satsing 

på store gassturbinanlegg, vi ser en under
søkelse fra NVE. Undersøke lsen, som tar for seg 
konsekvensene for det norske produksjons- og 
overføringssystemet ved Økt kraftutveksling med 
varmekraftland i Europa, viser at også en kabel til 
Nederl and, Tyskl and e ll er England kan legges til 
samme kostnad som et gasskra ft verk . år man tar 
hensyn til brenselskostnader og start/stoppomkost
ninger, kan en kabel som dekker toppkraftbehovet, 
faktisk g i lavere totalkostnader for et europei sk 
mottakerland enn å dekke toppbelas tningen med 
egen varmekraft. 

Dageksport og nattimport 

Energinøytrale "pumpekraft"-avtaler, dvs. eksport 
om dagen og tilbakel evering om natten, er også in
teressant. Ved slike utvekslingsavtal er mellom 
Norge og andre europeiske land vi l det norske vann-

Spesialfartøyet "Skagerak" i ferd med å legge kabel på havbunnen. 
© ALCATEL, K ABEL NORG E 

kraftsystemet fun gere som et " pumpekraftverk" 
for varmekraft landene i Europa. 

Lønnsomt samspill 

Vannkraft- og varmekraftsys temer har komplemen
tære egenskaper som gir grunnl ag for et lønnsomt 
samspill. Tekni ske, økonom iske og iljømess ige 
forho ld gjør at det er li te attraktivt å regul ere var
mekraftverk fullt ut e tter svingninge ne i forbruket 
over døgnet. Vannkraftverk er derimot lette å regu
lere. I det norske kraftsystemet er det e t effektover
skudd på ft ere hundre rusen kilowatt. Selv om netto 
kraftutveks ling ved en pumpekraftavtal e blir null , 
kan en slik avtale være tekn isk og økonom.i k forde l
akti g for begge parter. 

Fleksive avtaler 

Det er også interessant med fleksible utvekslingsav
taler som åpner for begrenset tilfeldigkraftutveks
ling og fastkraftutveksling i tillegg til pumpekraft
utveksling. Kl ausuler om tørrårssikring er også inte
ressant. Det er viktig å påpeke at selv om det i dag 
er kraftoverskudd , kan det i framtida bli kraftunder
skudd ved lite nedbør. år VE skal behandle kon
sesjonssøknader for Økt krnfteksport til Europa, vil 
vi foreta en samlet vurdering av virkn.ingene for det 
norske energisystemet både med hensyn til milj ø, 
innenlandsk prispåv irkning og kraftoppdekning. 

T EKST: H ÅKON EGELAND 
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Monopolkontroll og tvister 

Markedsavdelingen 
brukte i 1992 omkring 

7 årsverk 
på monopolkontroll og 

markedsspørsmål 
som rølge av den nye 

energiloven, sier 
seksjonssjef Jon Sagen 

i markedsavdelingen. 

N
OEN SPØRSMÅL ER LØST. M en vi er langt 
·ra ferdige. Omstillingene er ikke gjort 
bare med noen nye rundskri v. M ålet er el 
11arked som gir reell va lgmulighet for alle. 

sier Sagen. 
- Det er klart kundene var der ! 
Men mange everk hadde ikke oppdaget det. Da om
slaget kom tidli g i -92, var grunnlaget åpenbart el 
tilbudsoverskudd i det kortsiktige markedet. Vi 
hadde tore til sig og mild vinter. Omsetningssel
skapene og enke lte everk, tok dene på alvor. De 
etablerte raskt ti lbud for de største kundene. Etter 
hvert og å for mind re kunder. 

Hva er en "stor kunde" ? 

- Grovt ett vil j eg si fra I GWh og oppover. Men 
mindre kunder er i økende grad akti ve i markedet. 
En markedsundersøkelse VE utførte i september 
- 92 viste al 12 prosent av omsetningen til almin

nel ig for yning hadde forhandlet nye kontrakter 
eller sk iftet leverandør. Utover høsten har det vært 

en videre utvikling av markedet. Den nye markeds
undersøkelsen fra iår bekrefter utviklingstendensene 
fra fjoråret. 

Det har gitt klager. 

- Ja, en god del. I 1992 mottok VE i alt 40 for
melle klager. De kan deles i tre hovedgrupper: 
Generelt prisnivå, differensiering etter nellni11å og 
transaksjonskost node 1: 

- I tvister om det generelle nivå på ove1fø rings
tari.ffene har vi ofte funnet at det er grunnlag for å 
pålegge en redusert pri s. Del er vanskelig å fas tset
te rikti g ni vå for tariffene. Kraftkj øp og overføring 
er verken spesifi sert på faktura eller i regnskaper. 
Everkene vet det ikke selv. De har aldri regnet på 
dette separat. 

Vi gjennomgår det kostnadsgrunnlaget everket 
legger fram. To viktige forhold for oss er å vurdere 
om det i beregningene ligger diskrim inering mel 
lom brukere av nettet, eller en uak eptabel pri s
økni ng. I 1994 vi I vi få et bedre fak ti sk grunnlag 
for våre vedtak når det fo religger regnskaper for
delt etter virksomhetsområder. 

- Den andre hovedgruppen av klager gje lder 
lll•ilket nettnivå kunden skal aFregnes elta 
Vi nakker her om store kunder som tar ut kraft i 
nettstasjon - og de mindre som for ynes fra lav-
pentnettet. 

Deler av bransjen ar raskt ute med forslag til 
tari ffer differensiert etter nettni vå. Den tankegangen 
fant vi fornuftig, og den er nå fastsalt som et prin
sipp. For større uttak skal det være en egen tari ff 
på lavspentsiden di rekte i nettstasj on - og en noe 
høyere tariff for den som må ha et eget nett mellom 
nettstasj on og kunde. Lavspentnettet gir økte kost
nader som bør gi utslag i overføringsprisen. Det 
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betyr i prak is at sto1forbrukere, industri og kontor
bygg for eksempel, får en lavere ove1føringstari ff 
enn enkel thusholdninger, basert på et reelt ko t
nadsgrunnlag. 

H vem har klaget i denne sammenheng? 

- De tørre bedri ftene - over å bli avkrevd amme 
tari ff som må brukere. Og bedri ftene har i de fleste 
tilfeller fått medhold. Mot slutten av året har tvi stene 



i større grad gått på mer spes ie lle forhold vedrø
rende nett-tilknytning , der avgj ørel sen har gått 
begge veier. 

- Så til den den tredj e gruppen klage aker: 
I remsaksjonskos/ nade 1: 

Slike ekstrakostnader må bæ res av de kunder 
so m kjøper kraft fra ekstern leverandør, som når en 
kunde i Oslo vi l kj øpe kraft fra Norgeskraft e ll er 
Kongsberg Energi. Dette sti ller større krav enn tidli 
gere til hvo rdan forbruk et ska l måles og beregnes . 
Både ne ttei e r, selger og kj øper tre nger fl ere data til 
et mer omfatte nde avregningssyste m, og det med
fører kostnade r. 

Vi har akseptert at kundene må betale særski It 
for dette. Vi satte tidli g en grense på maks 5000 kr 
fo r transaksjo nskostnadene, som bør være lavere 
for små kunde r. Like vel ser vi i dag mange forsøk 
på å omgå denne grensen, og det har nok bidratt ti I 
å bre mse utviklingen i markedet. 

Vi står fo ran en stor utfordring i å legge til rette 
for systemer som kan håndtere e t stort anta ll tran
saksjoner. I dag er ikke systemene kostnadseffek
ti ve når a ll e skal ite hva de betale r for. 

Strømpriser har mye vært politisk bestemt. Hvor
dan er det nå? 

- Vi ser at grunnl aget for å fas tsette tari ffer ut fra 
po liti ske priorite ringer er ste rkt redusert. Kra ft 
pri sene må fas tsettes ut fra konkurranses ituasjo nen. 
For ove1fø1ings prisene e r VE kommet inn som 
regul ering myndi ghet. 

Vil dette si at NVE har rollen som prismyndighet? 

- Kun fo r overføringstari ffene. Før e nergiloven 
har ikke NVE utø vet noen direkte myndi ghet i ta

riffspø rsmål. Energ iverkforbundet spilte en mer 
akti v ro lle . Som bransjeorgani sasjon kan de imid
le rtid ikke lenger gi anbefa linger som er re ttl eden
de for kraftprisene. På de t området ska l markedet 
bestemme. 

© AN 1E K ROK EN, VE 

Hva med Prisdirektoratet? 

- P1isdirektoratet skal påse at konku1n nsen ikke hin
dres av konkuJTanseregul erende tiltak. Direktorate t 
har langt videre inngrepsfullmak ter enn dem energi
loven gir på dette område t. VE har et ansvar fo r 
å overvåke at kraftm arkedet fungerer, men de t e r 
Pri sdirek toratet som med noen unntak har kompe
tanse til å gjøre inngrep mot uheldige ko nkurranse
begrens inger i kraftmark ede t. 

Det er klaget over lang ventetid i klagesaker? 

- Ja , vi har en for lang li ste av saker som ikke e r 
avs lutte t fordi mange tviste r re iser spørsmål o m 

langs iktige løsninger. Et vedtak blir oppfa ttet som 
prinsipie lt og retningsg ivende. For oss vil det ofte 
væ re nødvendig a bruke tid fo r :1 fi nne fre m til rik
ti ge løs ninger. Det langs iktige e r iktig, se lv o m 
det står o m kron r og øre. 

INTERVJ U: H ARALD BRY NILDSEN 
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Energiavdelingen i et spenningsfelt 

Svein Storstein Pedersen, 
direktør i 

energiavdelingen. 
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A
RET 1992 BLE I STOR GRAD PREG ET AV at 
fø lgene av en ny energilov for alvor gjorde 
seg gjeldende ove1for everkene og energi
bransjen. De endrede økonomiske ramme

betingelsene for drift og videre utbyggi ng av de 
tekniske anlegg kan føre til et økt behov for tilpas
ninger i spenn ingsfelte t mellom økono miens og 
fys ikkens lover. 

Energiavdelingen har et spesie lt ansvar for å 
føl ge opp etatens hovedmå l om et kostnadse ffek
tivt energisystem med kravet om at energ ianlegg 
skal utføres innen miljømess ig akseptable rammer. 
Vi må derfor stadig arbeide med å tilpasse oppgave
løs ningene både internt og eksternt til de endrede 
forutsetni ngene som føl ger av det nye kraftmarke
det og energ iloven. 

Endret intern organisering 

Energiavdelingens interne organisering ble endret 
fra 0 1.07.92. Avdelingen består nå av tre seksjoner; 
Konsesjonsseksjonen (EK), e ttseksjonen (E ) 

og Ressursseksjonen (ER). ettseksjonen har an
svaret for oppfølg ingen av overførings ledningene 
og kraftsystemet, mens Ressursseksjonen arbe ider 
med utnytte lsen av de innenlandske energ iressur
sene, hvor spes ielt vannkraftressursene er vesent
li ge. Oppdelingen på avdelingen av utred nings- og 
analysearbe idet kan bidra til å kl argjøre rammebe
tingelser for ulike virksomhetsområder overfor 
everkene. Konsesjonsseksjonens ansvarsområde 
er uendret. 

Konfliktfylte konsesjonssaker 

Avdelingen behand let i 1992 i alt 90 an leggskon
sesjoner, 35 områdekonsesjoner og 2 fjernvarme
kon esjoner. I tillegg ble det mottatt forhåndsmel
ding av to anl egg, bl.a. en ca. 53 km lang 300 kV 
kraftledning fra Fana til Kollsnes for å styrke strøm
forsyningen til Troll -terminalen i Øygarden kom
mune. 

Samlet plan for vassdrag 

Avdelingen la ned et betydelig arbeid som under
lag til stortings meldingen om Samlet plan som ble 
lagt fram i juni 1992. Vi foretok en omfattende 
gjennomgang av Samlet plan-prosjektene. Over
s iktskart som viser eksisterende vannkraftanl egg, 
prosj ekter i Samlet plan og verneplanene for vass
drag ble utarbeidet. Dette er samtidig et viktig un
derl ag ved tildeling av statli ge til skudd til opprus
ting og utvide lse av vannkraftverk. 

Nærings- og energ idepartementet nedsatte i fo r
binde lse med arbe idet med Samlet plan og Verne
pl an IV en interdepartementa l arbeidsgruppe fo r å 
vurdere alternative scenarier for kraftutviklingen 
fram ti I år 2020. VE og Statisti sk Sentralbyrå 
(SSB) fremskaffet det meste av underl agsmateri a let 
og gjennomførte beregningene. 

Modernisering av kraftverk 

Arbeidet med opprusting/utvide lse (0 /U) av eksi
sterende van nkraftverk ble prioritert i 1992. Utred
ning av O/U-potensialet er gjort i sammenheng 
med Samlet Plan-arbeidet, og er samtidig e t viktig 
underl ag ved tildeling av statlige til skudd til opp
rusting og utvide lse av vannkraftverk. 

For 1991 og 1992 er den samlede til skuddsram
men på 115 millioner kroner. Vi ga til sagn om tØ
nad til 4 1 prosjekter med en samlet investeringsram
me på l .131 millioner kroner. Energigevinsten er 
anslått til 400 GWh. I enkelte tilfeller var det behov 
fo r å o mprioritere midlene ford i endel prosjekter 
ik ke ble rea li sert. Situasjonen på kraftmarkedet i 
1992 førte til en reduksjon i anta ll nye søknader. 

Utenlandshandelen med kraft 

NVE har fra 01.01.92 vært pålagt av departementet 
å føre til syn med den kortsiktige utenlandshandelen 
av kraft. NVE hadde jevnlig kontakt med konse
sjonæren (Statkraft fram til 30.06.92 og Statnett 
fra 0 1.07 .92) for å innhente informasjon, vurdere 
praktisering og dokumentasjon av utenlandshande
len. Vi tok opp to saker med henholdsv is Statnett 
og Statkraft om muli ge brudd på konsesjonsvi lkår. 

Kraftsystemplanlegging 

Beg repet systemplanlegg ing av energ isystemet har 
tidligere omfattet en integrert plan legging av både 
produksjons- og overføringsanlegg. Den samord
nende rollen som den tekni ske driften av kraftsyste
met krever, er i tråd med Energilovens forutsetnin

ger lagt til nettfunksjonen. En naturlig videreføring 
av det overordnet ansvar for driftskoordineringen 
er a t de n tradi sjonelle nettplanleggingen utvides til 
å o mfatte kraftsystemplanlegging. 



Tegningen av den omsøkte ledningen til Troll-terminalen i Øygarden illustrerer også en klassisk konfl ikt mellom samfunnsinteresser og miljøhensyn. 
© B ERGENS T IDENDE. FOTO: ARNE N ILSEN. T EGNING: T OR SPONGA 

For at NVE skal kunne behandle søknader om 
elektri sk anleggskonsesjon, er det behov fo r søker 
å redegjøre for anleggets innpass ing i en regiona l 
kraftsystemplan. Grunnlaget for den fremtidige 
kraftsystemplanleggingen ble derfo r gjennomgått i 
1992. NVE utarbe idet en ny Veil eder for reg ional 
kraftsystemplanlegging. Veilederen omfatter plan
legging av e lektri ske anlegg i regional- og sentra l
nettet, samt omta ler samordning mellom regional
og di stribusjonsnettet. 

Leveringskvalitet 

Energ iloven gir hj emmel fo r å stille vilkår om le
veringskva litet overfor områdekonsesjonærene. En 
nærmere kl argjøring av di sse kravene er også ve

sentlig for en effekti v kontroll med overføringsta
ri ffe r fra myndighetene ide. 

Vi har arbeidet med å kl argjøre NVE's ho ldning 
til leverings kva liteten. I fø rste omgang er det be-

hov fo r en landsdekkende reg istrering av feil og 
av brudd . Reg istreringen vil danne grunnlaget for 
utarbeidelse av karakteri sti ske nøkkeltall fo r leve
rings kva lite t. VE vil deretter vurdere behovet fo r 
å still e eventuell e krav for å sikre leverings kvali 
teten overfo r områdekonsesjonærens kunder. 

T EKST: SVEIN STORSTEIN P EDERSEN 
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Et kraftforsyningssystem for alle værtyper? 

Samfunnet krever at 
staten styrker sitt over

ordnete engasjement i 
arbeidet med å bedre 

kraftforsyningens evne 
til å motstå ekstreme 

uvær.situasjoner, 
fremholder direktør 

Trond Ljøgodt 
i tilsyns- og beredskaps

avdelingen. 
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T
o ORKA 'VINTRE HAR MINNET oss OM hvor 
lima-avhengig og klimautsatt vårt kraft
orsyningssystem er. Det norske samfunnet 
r dertil vært e lektri s itetsavhengig og sår

bart fo r ekstreme uværsituasjoner både når det 
gj elder kommu nikasjoner og forsyninger. 

Et fo rs lag om ut vide lse av energ ilovens bered
skapskapittel til også å omfatte naturskader og store 
tekni ske havari er er nå fre mmet fo r Stortinget. 
Med en slik lovutvidelse får myndighetene en mulig
het til å pålegge kraftforsyningen nødvendige tiltak , 
og NVEs sikkerhets- og beredskapsarbeid blir mer 
full stendig og i pakt med de ree lle utfordringer vi ser. 

Etter lovforslaget kan kraftforsyningens 
beredskapsorganisasjo n (KBO) med sine ledd på 
fylkes- og regionsnivå få viktige koordinerings- og 
in fo rmasjonsoppgaver i fremtidige situasjoner med 
store havari er i kraftforsyningen. Di sse leddene 
var akt ive under vinterorkanene i 1993 og erfarin

gene fra deres innsats var ude lt gode . 
På internasjo nalt nivå har FN tatt initi ativet til 

e t ti års forskningsprogram hvo r årsakene til store 

naturul ykker ska l studeres sammen med tiltak som 
samfunnene kan sette iverk for å redusere omfanget 
av ul ykkene og konsekvensene fo r li v og leve
grunnl ag. 

Uten å ta stilling til menneskenes evne til å på
virke klimaet, kan vi lå fas t at re lati vt små loka le 
og g lobale klimaendringer kan gi opphav til ekstre
me væ rsituasjoner som igjen kan utløse store natur
ul ykker, fe il s låtte av linger. hungerskatastrofer og 
sosial uro. Små klimaendringer forstyn-er fine balan
ser i naturen og ba lanser i samspill me llom naturen 
og mennesket og kan få svært så dramati ske fø lger. 

De opplevelser de norske kys tsamfunnene og 
kraftforsyningen har hatt de s iste to vintrene, vek
ker neppe internasjonal oppsikt, men er dramati ske 
nok i nasjonalt perspektiv. Norsk hi storie fo rtell er 
oss at vi gjør klokest i å forberede oss mot andre 
klimasituasjoner enn dem som er fa nget opp av til 
gjengelig meteoro logisk statistikk, som indikerer 
at orkan og springflo er rene unntaksfenomener. 

Kurs og øvelser i krisehåndtering 

NVE tilbød i 1992 kraftforsyningen og dame iere 

fo røvri g kurs og øvelser i kri sehåndtering. Iår fø lger 
vi opp med nye kurs. Øvelsene kommer i tillegg til 
regelmess ige loka le og regionale samlinger om 
temaet. r alt ska l vi i løpet av våren 1993 ha avv ik
le t åtte øve lser. Bransjen har ful gt entus iastisk opp 
s lik at vi til enh ver tid har potensie lle deltakere på 
vente li ste. 

Reparasjonsberedskap, materiell og 
svake komponentr 

Et internt havariutvalg er nedsatt fo r å gjennomgå 

de hendelsesforl øp som fører til stØ1Te sv ikt i kraft
forsy ningen og fo r å identifi sere tiltak som kan øke 
kra ftforsyningens robusthet. Gjennom tidligere 

samarbeid med repesentanter for kraftforsyningen 
har NVE allerede grunnl ag for å gå ut med anbefa
linger og pålegg som vi l bedre reparasjonsbered
skapen. 

Hendelsene de to siste vintrene gir grunn til å 
stille spørsmål ved valg av mastetyper og dimen
sjoneringen av de nyeste kraftledningene i hoved
fordelin gsnettet.Vi mener også at NVE, som konse
sjonsmyndighet, må engasjeres sterkere i samfunns
messige vurderinger knyttet til leveringss ikkerhet 
og komponentstyrke . 

Økt beredskap mot dambrudd 

l vannkraftsystemet har vi store høyfje ll smagasiner 
som tjener til å dempe fa ren fo r oversvømmelser i 
påregnelige flom situasjoner. Men ved ekstreme na
turul ykker kan skader på disse konstruksjonene ut
løse katastrofeliknende situasjoner. Det vil være 
hi storie løst ikke å forberede samfunnet mot føl gene 
av slike ulykker. 

I mange tilfe ller har hverken offentli ge byggher
rer, kommunale bygningsmyndigheter e lle r private 
utbyggere tatt til strekke li g hensyn til flomri sikoen 
ved utnyttelsen av arealene nær vassdragene. Data
ene om potensie lle dambruddsflommer harværtun
derlagt sikkerhetsgradering og de har ikke vært til
gjengelig som planl egg ingsgrunnl ag. Denne situa
sjonen vi l nå bli endret. Også hos enke lte dame iere 
har vi kunnet spore en Titanic-ho ldning til egne an
leggs fonreffe li ghet. Holdningen er base11 på det syn 
at sikkerheten ved anleggene alene må tuftes på god 
planlegging, bygg ing og jevnlig ved likeho ld. Erfa
ringene fra dambrudd i Norge og internasjonalt vi
ser imidlertid at man ikke kan planlegge og bygge 
seg bort fra enh ver ri siko . Titani c-ho ldningen ska
per mental slapphet og gjør organi sasjonen uegnet 
til å opptre hensiktsmessig i unormale situasjoner. 

NYE vil i løpet av forsommeren 1993 pålegge 



samtlige dameiere å forberede tiltak og utvikle be
redskapsplaner mot dambrudd og andre unormale 
situasj oner knyttet ti I deres anlegg. Pålegget er for
lengst hjemlet i bestående damforskrifter. Pålegget 
vil innbefatte en fase 2 der dameierne må utføre 
representati ve beregninger av dambruddsbølger, 
og på grunn lag av di sse og i samarbeid med lokale 
politikarme og kommuner forberede ti ltak for vars 
I ing, evakuering og redning i vassdragene. Dette vil 
innebære et stort arbeid for bransjen, representere 
en vesentlig heving av sikkerhetsnivået i norske 

© K NUT TRÆLDAL, STATNETT 

assdrag og bevisstgjøre assdragskommunene om 
deres ansvar blant annet for area l forva ltningen. 

V E bruker i 1993 betydelige midler på å videre
utvikle beregningsverktøyene for dambruddsbølger. 
Det bør i 1994 være minst to miljøer i orge som 
vil kunne utføre sl ike beregninger for bransj en. 

Kompetansekrav illnf ørt for dameiere Ile 

Innføring av kompetansekrav til dem som på vegne 
av dameierne har ansvar for sikkerheten ved anleg-

gene er en annen milepel i damsikkerhet arbeidet. 
Dameierene er pålagt å fremme søknader om god
kjennelse av vassdragstekni ske ansvarli ge (YTA) 
og damvoktere. Hensikten med kravet er å sikre et 
tilfredsstillende min imum av relevant bygnings
tekni sk kompetanse i vassdragsbransj en på et tids
punkt da denne kompetansen står i fare fo r å bli 
fj ernet. 

T -KST: TROND lJØGODT 
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Utdragfra regnskapetfor 1992 

1992 199 1 

UTGIFTER c1.ooo KR) Stillingsoversikt 

Kap.1885 Energi- og vassdragsforvaltning Administrasjon 
Vassdragsavd 

52 
Post 01 Lønn og godtgjørelser 73.908 72.024 63 

Hydrologisk avd 

Post 11 Varer og tj enester 51.455 43 .723 

Post 2 1 Oppdrag Hydrolog isk avd. 13.642 13.62 1 

Oppdrag Vassdragsavd. 294 Anlegg 
Energiavd 

Samla Plan 2.611 1.870 

Post 30 Forbyggingsarbeider 38.702 39.069 Enøk og markedsavd 

Post 32 S ysselsetti ngsti I tak 10.415 700 Oppdrag 

Post 34 Opprydding i vassdrag 414 103 
Tilsyn og beredskap 

NORAD 
Post 70 Til syn med eldre dammer 695 447 

Sum 192.136 171.557 Antall stilling hjemler i de enkelte enheter. 

Kap.1822 Energi- og vassdragsforskning 

Post 70.2 Nye, fornybare energikilder 3.361 3.3 13 

Post 70.4 Vassdragsforskning 5.650 

Sum 9.0ll 3.3 13 

Kap. 1898 Kraftforsyningsberedskap 
Oversikt over oppdragsgivere 

Sum 3.035 3.750 

Statkraft 45 % 

INNTEKTER (1.000 KR) 

Fylker 

Kap. 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 

Post 0 1 Avgi fter 6.239 5.349 Forskningsinstitutter og -råd 

Post 04 Oppdrag Hydrologisk avd. 14.654 14.44 1 
Kommuner 

Oppdrag Vassdragsavd. 492 

16 Sum 21.385 19.790 Hydro logiske oppdrag. 



: I . 'I l I : 

Post Il. Varer og tjenester 

Administrasjon 

49,4%" 
Vassdragsavdelingen 

IR~:--~~· 
Vassdrags- og 
energidirektøren 

Tilsyn og beredskap 
Energiavdelingen 

Enøk og markedsavdelingen 

Forbruk av varer og tjenester fordelt på avdelingene. 
* Omfatter bruttokostnader til dri ft og vedlikehold bLa. av det sentrale datasystemet 

og alle fellestjenester, også for leietak rne i huset. 

Post 1885. Energi- og vassdragsforvaltning 

Oppdrag 

Samla Plan 

Forbygningsarbeider 

Sysselsettingstiltak 

Opprydding i vassdrag 

Tilsyn eldre dammer 

1111• 13,9 

~ 2,6 
,, __ ,_ 

10,4 

0,4 

0,7 

Millioner kroner 

Utgi fter til energi- og vassdragsfona ltning. 

I 38,7 

Post 11 . Varer og tjenester 

Reiseutgifter, diett 

20% Bygningers drift 

Kontortjenester 

Undersøkelser, 
konsulenttjenester 

Vedlikehold og drift maskiner 1,6% 

tgifter til varer og tjene ter etter typer. 

Post 1890. Energiøkonomiseringstiltak m. v. 

Informasjon , opplæring, utredninger 

Tilskudd lokal energiplanlegging 

Tilskudd energiforsyningsselskap 

Opprusting og utvidelse kraftverk 

Introduksjon nye, fornybare energikilder 

Introduksjon effektiv energiteknologi 

1,0 

I 4,o 

-

I " 

36,7 

19,4 

_ l I 30,7 

Millioner kroner 

Energiøkonom i ser i ngsti I tak. 

80,4 
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F
RSTE APRIL 1993 vedtok Stortinget Yeme
lan TY for vassdrag . Dermed er det satt 
luttstrek for et omfattende arbeid med å 

sikre at e t stort anta ll norske vassdrag ikke 
utsettes for omfattende tekni ske inngrep. 

Arbe idet med vern av vassdrag mot kraftutbyg
g ing ble startet så tidli g som i 1960, og i_iennom 
4 sto rting vedtak i 1973 , 1980, 1986 og 1993 er 
ia lt 325 vassdragsobjekter e ll er vassdrag vernet. 
Disse va dragene representerer e t økonomisk ut
nyttbart kraftpotensial på 35 TWh ell er 20% av 
landets tota le. Norge har altså gitt avka ll på å ut
nytte et betyde li g kraftpotensia l til fordel for et 
bredt spekter av verneinteresser. 

Brukerinteressen bestemte 

På det tid spunkt ideen med verneplanen ble unn
fanget var landet inne i en intensiv kraftutbyggings
peri ode. Det var derfor natur I ig at man dengang 
tok utga ngspunkt i kraftutbyggingernes interesser. 

Stortinget har imidlertid senere påpekt at man 
må søke å verne verd iene i disse vassdragene ikke 
bare mot kraftutbygg ing, men også mot andre ty
per inngrep. Når samfunnet g ir avka ll på såv idt 
store økonom iske verdi er som kraftutbygging rep
re enterer i endel av de ernede vassdragene. er det 
rime li g at andre typer inng rep som kan øde legge 
eller red usere verneverdiene i disse vassdragene 
søkes unngått. 

Ikke særskilt lov 

Vern av vassdrag mot kraftutbygg ing er ikke hj em
let i særskilt lov. Forva ltningen av disse vassdragene 
skal skj e e tter gjeldende lover hvorav vas drags
loven, plan- og bygnjngs loven, naturvernloven, for

urensnings loven og ku lturminneloven er de mest 
sentra le. Vernevedtaket innebærer at myndighetene 

ikke vil gi till atelse til noen nye vannkraftprosjek
ter i de vernede vassdragene. Videre vil andre ty
per inngrep som trenger till ate lse fra offentli g 
myndighet, i hvert enkelt tilfe ll e vurderes mot de 
verneverdi er de berøre r. 

Samme praksis 

Det er særli g dette siste punktet vi er som en stor 
ut fordring i fo rva ltningen av de vernede vassdrag
ene. Myndighetene er opptatt av at alle lover som 
kan påvirke sentra le verneverdi er i de vernede 
vassdragene, prakti seres e tter de samme retnings
linjer og på en s li k måte at det er mest mulig forut
sigbart hvilke inngrep man kan regne med å få til
late lse til å foreta. 

edbørfelte t til de vernede vassdragene dekker 
et area l på i overk ant av 100 000 km'eller 30% av 
landets tota le area l. Samtidig er vassd ragene svært 
ulike med tanke på naturtyper og verneverdi er. Det 
er derfor viktig å komme frem til en forva ltnings-
trategi for de vernede vassdragene som tar nød

vendig hensyn ti I va ri asjonene og samt idig sikrer 
enhetlig praksis og fo rutsigbarh et. Vi har va lgt å 
ka ll e denne forva ltn ingsstrateg ien fo r differen siert 
fo rva ltning av vernede vas drag . 

Fornuftig forvaltning 

Kontaktutva lget for Verneplan IV - Me ll qu ist
utva lget - har sk i ert en mulig vei å gå . 
NYE arbeider nå videre med dette fra en litt annen 
inn fa ll sv inke l, men med det samme målet. Vi ar
be ider også i nær tilkn ytning til Miljøverndeparte
mentet og Direktoratet for naturfo rva ltning og det 
arbeid som pågå r med rik spo liti ke retnings linjer 
e tter plan- og byg nings loven fo r vernede vassdrag. 

Det er vårt mål og vårt håp at de verneverd iene 
man ønsker å ta vare på i vassdragene våre kan 

© ANNE K ROKEN , VE 

s ikres gjennom en fornuft ig forva ltning av de ver
nede vassdragene. 

T EKST: J E S AABEL 



E 
AV DE VIKTIGSTE E DRINGE1 E fo r vårt 

rbeid med vassdragskon sesjoner i 1992 
ar lovendringen av 19. juni 1992. Den 
år stor betydning fo r det videre arbeid 

med konsesjonssøknader. 
Reglene om konsekvensutredning for prosjekter 

over en viss størrelse går nå etter plan- og bygnings
loven. Den såkalte meldingsfasen er gj011 mer detalj
styrt enn før og VE skal styre denne fasen. Gren
sen for me ldeplikt er hevet i fo rho ld til tidligere. 
Ti l gjengjeld skal også rene e lvekra ftve rk meldes 
dersom midlere årsproduksjon er over 40 GWh. 
Alt i a lt får vi e t visst merarbe id. I 1992 merket 
vi endringene i forb inde! e med meldinger for pro
sjektene Skjerka, Sauda, Øvre Otta , esåa og 
Langfjo rd . 

Også lovens bestemmelser om adgangen ti l å re
videre vilkår er endret. Det får betydning fo r os 
ved at det blir adgang til å rev idere vilkår i tids
ubegrensede ko nsesjo ner gitt før 1959. Rev isjonen 
kan foretas 50 år e tter konsesjonsti dspunktet. Hittil 
e r ingen s like saker tatt opp. 

Foss/reimutvalget 

I 1992 ferdigbehand let vi få ord inære, nye kraft
utbygginger e ller reguleringer. Noen søknader om 
fri stforlengelse er behandlet, samt søknader om 

midlertidig avvik fra manøvrerings reglementer. 
Kun 4- 5 saker er fo re lagt V Es ri.id , blant annet 
Eid kraft verk i Begna og trase for ny E-6 langs 
Gaula ved Melhus i Sør-Trønde lag . 

Året var ellers preget av arbeid med retnings lin
jer for saksbehandling etter vassdragsloven fo r di 
ver e inngrep i vassdragene. Retningslinjene byg
ger på Fossheim-utvalgets innsti ll ing og var ferdi 
ge ved utgangen av 1992. 

En rekke saker om de ling av konsesjonsavg ifter 
me llom ko mmuner ble behandlet, også klagesaker. 

Ved åre ts utgang var dette arbeidsfelte t rimelig a 
jour. 

Noen saker ble ikke ferdi ge i 1992 og må li gge 

over til 1993. Det gjelder bl.a. : 
y konse jon for regul ering av Aursunden 

Ervervskonsesjon fo r kraftverk i Randselva 
ytt reg lement m. v. fo r Kj eia kraft verk 

Manøvreringsreg lement fo r Yegån egul erin gen 

T EKST: O DDVAR F OSSHEIM 

Anleggs- og områdekonsesjoner 

NYE mottok fæ rre søknader om anleggskonsesjon 
i 1992 i forhold til året fø r. Et hovedtrekk ved sa
kene som var under behandling. er imidlertid at de 
er mer konfliktfylte enn før, fordi kravene til inn-
pa sing av overføringsanlegg i terrenget er skjerpet. 
Dette har medført en mer arbeidskrevende saksbe
handling og et økt arbeid med forberedelse av klage-
aker fo r departemente t. 

Vi arbeider med å effektiv isere konsesjonsbe
handlingen. En nærmere av kl aring av fo rholdet 
mellom energ iloven og plan- og bygnings loven vil 
ha konsekvenser for fremdri ften av og dermed tids

bruken i konsesjonsbehandli ngen. Med utgangs
punkt i en utredning utført av NYE er det de1for av
ho ldt seminar om temaet med deltakere fra departe
mentet. I tillegg arbe idet en prosjektgruppe, med 
representanter fra NVE og departementet, med 
denne proble mstillingen med tanke på konkrete 
tiltak i 1993. 

T EKST: S VEIN STORSTEIN PEDERSE 

Fore grepet hjemfall 

"'T""IN KRAFTVERK HJEMFALLER til staten 
.l ved utløpet av år 2007, men allerede 
nå foreligger melding om ny utbygging, 
som NVE har til forberedende konse
sjonsbehandJing. 

Samtidig foreligger det i Odelstingspropo
sisjon nr. 70 (1992-93) lovforslag om så
kaltforegrepet hjemfall, som blant annet 
gir staten adgang til å inngå avtale med 
konsesjonæren om hjemfall på et kraftan
legg straks, hvis det gjenstår mindre enn 
25 år av konsesjonstiden. 

Konsesjonæren vil også få adgang til å 
erverve eiendomsrett til det samme anleg
get for en ny periode på 50 år. Blir dette 
lovforslaget vedtatt, vil situasjonen i for
bindelse med hjemfallssaker bli vesentlig 
endret både for konsesjonær og konse
sjonsmyndighet. 

Konsesjonæren vil få lengre avskriv
ningstid for nyinvesteringer og blir derved 
mer motivert for å sette igang modernise
ringer, og NVE vil vurdere konsesjonssøk
nadene på nye kriterier. Med utgangs
punkt i gjeldende lovverk, er det få hjem
fall til staten av kraftverk eller regule
ringsanlegg frem til år 2000. De to største 
er Jørpeland-saken som er under behand
ling i NVE, og Svelgenvassdraget hvor leie
kontrakten med staten på fa llrettighetene 
går ut i 1995 med hjemfall på regulerings
anleggene. 



Nasjonalt temasenter for miljøinformasjon 

Overingeniør 
Svein Homstvedt 

lar fingertuppene danse 
lett over tastaturet. 

Et par sekunder å vente. 
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Og der har vi det: 

1325 vassdrag som 
renner ut til kysten. 

4031 vassdrag når vi 
regner med 

alle sidevassdragene. 
Glomma alene 

har 323 av dem. 

H
ILKET SKULLE BEVISES. 

Altså at i Vassdragsregisteret kan vi finne 
ange fakta om norske elver. Om store 

og små innsjøer og vann også. Og opp
lysn inger om rapporter, og med sammend rag for 
noen av dem . Dette gir noe av bakgrunnen fo r at 

VE er oppnevnt som temasenter fo r miljø in for
masjon. 

Javel, men hva vil det si? Hva skal NVE gjøre? 

Homstvedt har hyll emetere med permer om saken. 
MISA M står det på noen av dem. Det betyr Mi/)Øi11-
formasjo11ssamord11i11g - og er langt fra noe sesam til 
en rask innføring i emnet temasenter. 

- Vi kan si det sånn at NVE og andre institusjoner 
til sammen har en mengde kunnskaper om miljøfor
hold her i landet. Men blir all denne kunnskapen 
skikkeli g utn yttet? Kan vi f.eks . gjøre det lettere å 
finne fram til de siste resul tatene av fo rskningen på 
et bestemt område? 

Ja, kan vi det? 

- In formasjonsflyten må organi seres gjenno m å 
opprette temasentre, har Miljøverndepartementet 
erklært. - NVE vil være temasenter innen sine fag
områder særli g på ferskvan nssektoren. Forurensing 
vil rime li gvis li gge til SFT. Geologi hører under 
NGU. Kultur- og fo rnminner under Riksantikvaren 
- for bare å nevne noen. Dette er tun ge fagorganer 
med til strekkelig presti sje og bredde til å stå for 
den daglige samordningen, sier Homstvedt. 

Hvor Langt er dette kommet? 

- NYE lager en plan for å gjøre denne jobben. La 
meg skissere noen av oppgavene: 
Aller fø rst skal vi rydde opp i eget hus! Her i NYE 
har vi en rekke f1ittstående databaser med de lvis 
overl appende informasjonsinnho ld, men med uklare 
ansvar forho ld når det gjelder vedlikehold , og 
under ulik tekni sk plattform. Som fo rvaltningsmyn
di ghet i vassdragssaker har NYE behov for oversikt 
over f.eks. tekni ske inngrep i vassdrag. Og NYE har 
in formasjonsplikt overfor andre interesserte institu
sjoner og overfor a llmennheten. 

Info rmasjonen li gger imidlertid lagret i fo rskjel
lige databaser i etaten. Skal vi kunne gjøre en profe
sjonell amordning her. må vi ha orden i eget hus. 
Vi har nå tatt mål av oss til å sam le informasjonen 
og gjøre den lettere tilgjengelig, og vi kan he ldigv is 
si at den jobben er i gang her på huset, understreker 
Homstvedt. Seksjonen fo r administrati v databe
handling har nå tatt ledelsen av dette arbe idet. 
- NVE er også inne i en prosess hvor vi skifter ut 
gammel programvareplattform, og dette vi l også 
hj elpe på i den prakti ske organi seringen av data i 
huset. Dette valget av plattform er har vært gjen
stand for grund ige vurderinger. 

Men dette blir vel teknisk. Hvordan skal de for
skjellige avdelingene og seksjonene kunne sam
arbeide om håndtering av data i NVE? 

- På mange måter er tida moden for et skikkeli g 
samarbeid og en klar ansvarsfordeling, rett og slett 
fo rd i vi har mindre penger å rutte med enn før. Jeg 
opplever også at skottene mellom de fo rskjellige 
avdelinger og seksjoner ikke er så vanntette som 
de var for noen år siden. Det er fl e re nå som trekk
ker i lag enn før! 

Men hva med den videre organiseringen av vass
dragsinformasjon? At NVE er temasenter må vel 
forutsette mer enn at man "rydder opp i eget hus", 
som du sier? 

- Det eksterne samordningsarbe idet er mer kom
pli sert, men ikke mindre viktig! Det finnes i dag et 
utall institusjoner med overlappende ansvar og kom
petanse, kanskje spesie lt på vannsida. Det er derfor 
store gev inster å hente med en skikkelig organi se
ring av in formasjonsarbeidet. Miljøverndeparte
mentet har sagt at ordningen med temasentre skal 
være en "bærebjelke" for bedre informasjon om 
miljøsaker. 

Hvordan dette skal skje er imidle11id ikke avklart. 
Men hovedpri nsippet er at hvert temasenter, etter 
avta lt ansvarsforde ling, får et s lags rådgivings- og 
info rmasjonsansvar fo r en rekke institusjoner som 
produserer miljøin formasjon. Derfo r må vi også in
teressere oss for hvordan disse organiserer sin miljø
in fo rmasjon. Og vi må marked føre tanken om at 
milj øin fo rmasjon skal være et fe ll es gode, og at de 
har en opplysningsp likt om hvi lken informasjon de 
sitter inne med. 



NVE, Breseksjonen, kontrollerer måleutstyr 
på Austdalsbreen. Jostedalsbreen. 

Målingene er viktige for analyse av breens respons 
på klimaendringer og på oppdemming av va nnet 

foran breen i forbindelse med vannkraftutbygging. 
© B JØRN W OLD, VE 

Gis det virkemidler overfor produsentene? 

- Det er heller ikke avkl art. Arbeidet med tema
sentre er jo fo re løpig helt i startgropa. Men vi ser 
kl art at et temasenter nok vil kunne ha behov for å 
kunne "svinge pisken" av og til overfor uvillige pro
dusentinstitusjoner, selv om de fl este av dem i prin
sippet er med og mer enn gjerne vil markedsføre sin 
kompetanse. Det er fra departementet ymtet frampå 
om at de institusjoner som ikke ivaretar sin opplys
ning plikt godt nok, vil måtte merke det på bev ilg
ningene! Men NVE som temasenter har ikke instruk
jonsmyndighet overfor noen etater, og vi må derfor 

spille på lag med Miljøverndepartementet eller an-
dre institusjoner som har virkemidler som treffer. 

Hva slags opplysningsplikt har disse institusjonene 
som produserer miljøinformasjon? 

- Innen MISAM-programmet har jeg arbeidet i 
en prosjektgruppe om har utredet krav til og laget 
en etableringsplan fo r en referansetjeneste for mil
jø in formasjon i Norge. En referansetjeneste er kort 
fortalt en organisert tjeneste som har ansvar for inn
samling og spredning av opplysninger om hva slags 
undersøke lser som er utført av hvilke institusjoner 
innen hvilke fagfelt , på hvilket sted og ti l hvilken 
tid . En slik tjeneste vi l kunne få et stort omfang og 
representere en enorm kunnskapsmengde. På sikt 
vil den kunne føre til betydelige innsparinger for 
samfunnet. Temasentrene vil spille en viktig roll e i 
organi seringen av denne referansetj enesten. 

Tilbake til eget hus, Homstvedt, 
- må NVE bygge opp en stor, egen. avdeling for å 
dekke denne temasenter-tjenesten? 

- Nei, det er ikke meningen. A ll erede foregår det 
i dag en betydeli g , intern samordnings prosess i hu
set innenfor de ressursrammer vi er tildelt. Ved or
gani sering av in formasjonsfl yt og oppfø lg ing av 
eksterne avta ler kan det komme på tale med en viss 
ressur økning. Og fo r driften av referansetjenesten 

tenker vi oss bib lioteket som et oordinerende sted, 
kanskje med mulighet for en viss økning i beman
ningen, av hengig av ambi jonene. 

Skal det koste noe åfå informasjonfra referanse
tjenesten? 

- I en startfase skal slike opplysninger være mest 
mulig fritt tilgjengelig. Så vil det kan kj e etter hvert 
bli vurdert å ta gebyr for tjenesten, uten at det ska l 
bli noen tor butikk! Det off en ti ige har ansvar for å 
still e in fo rmasjon til rådighet for offentlige etater, 
fo r fo rskning undervisning pri vate bedrifter og for 
media. Jn fo rmasjon bør kunne d istribueres både på 
elektroni sk fo rm og i form av publikasjoner, sier 
Homstvedt. 

Når skal dette skje? 

- Dersom de nødvendige vedtak og bevilgninger 
kommer på plass, skal store de ler av forberede l
sene være gjort i år, før prosjektet tar litt fo rsiktig 
av i 1994 og er i full sving i 1995. 

I TERVJ : H ARALD B RY ILDSE 
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Hvor fort ruller 
en stein nedover elva? 
Hvor gjør den av seg? 

Legger seg til ro 
på elvebredden, eller 

ruller ut i havet? 

1
DA, OEN V ÅGER Å SPØRRE OM DENSLAGS. 

Overingeni ør Jim Bogen og kollegene hans i 
yd rologisk avdeling gjør det, uten å blunke. 

De får svar også, bl. a. ved å utstyre en stein 
med radiosender. Steinen sier fra hvor den har gjort 
av seg. 
Interessant nok. Men andre oppgaver dominerte i 
1992. Det internasjonale sympos iet om sediment
transpo11 var et høydepun kt. Et stan løft som arran
gement - og en fag lig suksess. 

Symposiet ga et håndfas t resultat i fo1111 av fore
drag samlet i to bøker på til sammen 700 sider. Alt
å en krafti g av le iring av kunnskap fra fo rskere 

verden over. 
J im Bogen er g lad for en bunke hyggelige brev 

fra noen av 120 deltagere i 30 land . Primus motor i 
arangementet summerer det sli k: 
- Globalt er jorderosjon et av de vikti gste miljø
prob lemer i vår tid. l mange land har jorderosjon 
fø11 til redusene avlinger og er en trussel mot dagens 
landbru ksproduksjon. Jordsmo nnet forsv inner en
kelte steder i e t avskrekkende tempo. Dette er et 

kj empeproblem som fo rtj ener stor oppmerksomhet 
- større enn hjttil. 

Hovedformålet med symposiet var å fokusere 
på målemetodikk og måleprogrammer nettopp for 
erosjon og sedimenttransport. Det bør utvikles nye 
metoder og ny teknologi som kan tilfredsstille be
hovet for mer pålitelige data. Mer og mer ønsker 
landene et samarbeid for å løse slike oppgaver, gjen
nom internasjonale måleprogrammer, sier Bogen. 
- Erosjon og tap av jord er en side av saken. En 
annen er forurensning som følger partikl ene i van
net. Vi har selv kadmium fra gruber, fosfo r og pes
ticider fra landbruket. Elvene rundt om i verden 
fø rer med seg jern , mangan og kvikksø lv. Tsjerno
bylnedfa ll et li gger i jordmonnet, særli g cesium 
med sin lange levetid . Stoffene følger med partik
lene og kan gi økt radioakti vitet i nye områder. 

Er dette et anliggende for NVE? 

- Ikke tradi sjonelt. NVE har væ11 opptatt av slita
sjen på turbiner og fo rundersøkelser til kraftverk. 
Parti kkelbundne fo rurensninger er et nokså nytt 
virkefelt. Det følger av et sterkere nuljøengasjement i 
hele samfunnet. Jeg opplever et paradigmeskjfte, som 
kan medføre en end1i ng i hele vår arbeidss ituasjon. 
- Mye er gjort all erede. Vi samarbeider med GU 
( orges geologiske undersøke lse) om målinger her 
hj emme, og vi har vært med i et europeisk pilotpro
sjekt som skal avs luttes nå i 1993. Beneluxlandene, 
Tys kl and , Spania, He ll as og Norge gjør selv sine 
målinger. Men all e utprøver vår metode i samarbeid 
med oss . Pil otprosjektet skal vise hvordan elvene 
sprer partikkelbundne fo rurensninger og hvor god 
vår metode er i praks is. 

Hvor kommer alle partiklene fra ? 

- Fra erosjonen. Vi trenger ikke gå lenger enn til 

Sekretær i NVE Evy Marianne Vollmo omgitt av semi
nardeltakere fra bl.a. Australia, Romania og Vietnam. 

© W ENJA PAASKE, NVE 

Leiravassdraget på Rome1ike for å konstatere at 
opptil 100000 tonn leire hven år føres ut i Øyeren. 
Og vi har ravine-erosjon, typisk i platået opp mot 
Gardermoen. Vi har sett at erosjon i bekkeløp og 
e lver betyr mye også i forhold til erosjon fra jord
bruket, og særli g i peri oder med store flommer. 

Milde vintre er noe nytt. Vi måtte gå i gang med 
målinger om vinteren også. Mesteparten av erosjo
nen foregår nettopp da. 

Første fase av Romerike-prosjektet blir avs luttet 
i 1993, men følges av erosjonsvern . Seksjon for vass
dragsteknikk forbygger rav iner i et forsøksområde. 
Vi måler hvordan materi altra nsporten avtar. Da ser 
vi også om fo rbygging gjør vannet klarere, mindre 
s lamholdig. Altså forbedre va nnkvaliteten! 

Skal det stå måleapperater i hver en bekk og elv? 

- Slett ikke. I 1992 nådde vi 25 målestasjoner, og 
vi ender vel opp med 50 etter hvert. Målet er minst 
en stasjon i det vi ka ll er et sed imen to logisk miljø. 
Et sånt nliJjø er for eksempel leirområdene i Trønde
lag, et annet er isbreområder, et tredje Varangerhalv
øya med mye fo rvitring i fje ll - og fo rurensning. 



- Dovrefj ell representerer høyfje ll , men en "hot 
spot" for radioakt ivt nedfa ll . Vi måler erosjonspro
sessene i fo rskj e llige landsdeler, og finn er enorme 
fo rskjell er. Fra Varangerhalvøya går det ett eller to 
tonn per kvadratki lometer, fra Romerike 500 tonn . 
Og fra enke lte rav iner i Gudbrandsdalen 8000 ! 
Det kan skj e etter intenst regn og under Aom. 

Hvem måler? 

- Vi bruker automati ske apparater. Men apparatene 
krever til syn, prøvene må filtreres, og vi må få prøv
ene tilsendt. Det gjør våre femten--tyve observatø
rer rundt om i fastl andet, og på Svalbard . Måling
ene er også avhengige av vannføringsdata som vi 
får fra hydrometri seksjonen. Alt materi ale sendes 
inn til labo ratori et her på Majorstua. 

Da vet dere hvaforno '? 

- Vi finner mengden materi ale pr. liter va nn , og 
hvor mye er sand silt og leire. Vi beskri ver også 
materi alsammensetningen. Her er noe så hardt som 
granat, s ier Bogen og peker på fin e. rødskimrende 
korn i e t tungt glass. Sånt gnager godt i turbinene ! 

Der har målingene med vannkraft å gjøre? 

- Javisst. Men målingene vi ser også hvordan mang
foldige inngrep i vassdrag kan bety mye - og tildels 
mye mer enn kraftutbygging. Da tenker jeg på skogs
d1ift, på gru uttak, på veibygg ing g annen anleggs
virksomhet. Vannet få r s li ppe så mye lettere til og 
ri ver massene med seg, ned i va sdragene. 

Ingen mangel på oppgaver? 

- Hverken her i landet, e ller i verden omkring oss! 
Tenk for eksempel på Russland , på alt som er gravd 
ned men ikke blitt borte . Elvene krysser all e slags 
grenser og fo rure nser vann som de les av mange 
nasjoner, te nk bare på Rhine n. Det er vikti g å få 
med land omkring oss i dette arbeidet. Her kan 

Erosjon i jordbruks
område i Lesotho. 

© EGIL SKOFfELA D, VE 

Norge, ved NYE og andre institusjoner, bid ra med 
gode målemetoder og spi skompetanse, sier Bogen. 
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Bistandsarbeid med varig bedring som mål 

N
ORGES BISTAND til utviklings land er o fte 
gjenstand fo r kriti kk. Alle har en mening 

om norsk utv iklinghjelp , og dessverre er 
e t ofte bare eksempler fra mer e ll er min 

dre mislykkede prosjekter som trekkes fram. Ve l
lykkede prosjekter hører man mindre om, sier sjefs
ingeni ør Egil Skofteland . 

ORAD har tatt kon ekvensen av at en verden i 
rask fo rvandling krever revurdering av måten norsk 
bistand dri ves på. I "Strategier for Bistand . NORAD 
i 90-åra", som kom i 1990, ble praktiske grunnreg
ler for norsk bistand utformet. I 1992 ble de l Il av 
strategien lagt frem. NORAD gikk inn for en om
legging av det prakti ske bistandsarbeidet. En de l 
av de rammebetingelser og prinsipper som her frem
kommer, er av direkte betydning når NV E skal 
gi råd i forbind else med NORAD-relaterte pro
sjekter. Noen viktige punkter i denne sammen
heng er: 

- B Æ REKRAFT: Det er e t overordnet må l at norsk 
utviklings bistand ska l bid ra til vari ge fo rbed ringer. 

- MILJØ: Alle løpende og planl agte bi standstiltak 
skal vurderes med hensyn til milj økonsekvenser. 
Her er VE i økende grad blitt tru kket inn som råd
giver, særlig i forbindelse med vannkraft
prosjekte r. 

- INSTITUSJO SUTVIKLING/-SAMARBEID: Det er nå 
et høyt prioritert område i no rsk bi stand å styrke 
samarbeidslandenes institu joner. På e nerg isekto
ren er VE engasjert i sli kt samarbeid med fl ere 
land. 

- NORSK KOMPETA SE: Bi standen skal normalt 
konsentreres om sektorer hvor orge har re levant 
kompetanse. For NVE er prosjekter relatert til vann 
kraft av ærlig interesse, men også vannressursfor-

© E. SKOFfELAND, 

NYE 

va ltning. Mye tyder på et øket engasjement fra 
NORAD på di e sektorer. 

- MOTIAK ERANSVAR: Ansvaret for planlegg ing 
og gjennomføring av alle prosjekter/akti viteter ska l 
nå li gge i mottakerlandet. For NV E betyr dette at 
vi bare kan fun gere som rådgiver. 

VEs samarbeid med ORAD har nå vart i 
mer enn LO år og med fø rt mange interessante opp
gaver for etaten. Gode samarbe idsrutiner mulig
gjør et e ffekti vt dag-ti I- dag samarbe id mel lom de 
to etater, uten byråkrati k forsinkende prosedyrer. 
Samarbeidet skal være til fo rde l fo r begge parter, 
og fra VEs ide er det ingen t il om at det er til 
fe ll e. T løpet av 1992 va r mer enn 20 NV E-ansatte 
invo lvert i NORAD-re laterte prosjekter. Noen be
søkte også prosjekter i ut viklings land . Det er he lt 
avgjørende fo r at vår fag lige rådg ivning overfo r 
NORAD ska l være basert på fakti ske fo rho ld. 

Samarbeid avta lene har ril nå vært 2-åri ge, og 

s iste avtale gja ldt fram til utgangen av 1992. Den 
innebar en arbeidsmengde fo r VE på 6 årsverk 
pr. å r. I 1992 ble avtalen reforh andlet, og fra 1993 
er den fortl øpende, med gjensidig rett til oppsigelse. 
Det praktiske amarbeidet har i 1992 stort sett fore
gått innen de samme fagfelter som tidligere . 

Det er fo retatt tekni k/økonomi ske og miljø
messige vurderinger av vannkraftverk både i Afrika, 
Asia og Sør-Ameri ka. Milj øv urderingene var sær
li g arbeidskrevende, ofte under tidspress og med 
mangelfull dokumentasjon av prosjekte r. Våre inn
arbeidede rutiner med også å trekke på andre norske 
fag institusjoner fungerer bra. VE utarbeider en 
samlet vurdering som oversendes ORAD. 

NVE fort etter sitt engasjement når det gjelder 
dam ikkerhet. Vi utarbeider sikkerhetsprosedyrer 
både for dammer under bygging e ller rehabilitering 
og for rutinemess ig kontroll. 

NVE er tillagt ansvar for å holde seg oriente11 om 
ut viklingen når det gjelder nye og fornybare energ i
kilder, bl.a. so lenergi. NORA D har vist økende in-



Enkel tilførsel av rent 
vann forandrer hverdagen 
for denne kvinnen i Nepal. 

© EGIL SKOFTELA1 D, VE 

teresse for et samarbeid også her, men foreløpig er 
vår rådg ivning begrenset til utredning oppdrag. 

Behovet for assistanse øker når det gjelder bruk 
av vannre surser generelt. Vann er etterh vert blitt 
anerkjent som en avgjørende ressurs for utviklingen i 
mange land og regioner. Knapphet på vann har mange 
steder medført alvorlige kri ser, særli g i Afrika. 
Videre skaper økende forurensing stadig større prob
lemer, noe vi særli g kan observere i As ia. 

Institusjonsutvikling og samarbeid mellom institu-
sjoner var et viktig arbeidsområde fo r VE i 1992. 25 
Særli g i Nepal ga dette arbeidet oppløftende res ul -
tater, idet to lover ble utarbe idet og vedtatt av par
lamentet. 

To rapporter er utgitt i 1992: 
"Seminar on Na tional Energy Sector Manage

ment ", redigert av A.Vinjar, VE og F. Meireles, 
State Secretari ate of Energy and Water, Angola. 
Rapporten inneho lder en oppsummering av innleg
gene på seminaret som omhandlet po li cy, lovgiv
ning og organi sasjonsstrukturer på energisektoren. 

"Freshwater Resources and En vironment " , av 
E. Sko ft e land. Rapporten g ir en bred oversikt over 
vannre surser og de mangeartede miljøkon ekvenser 
som kan oppstå ved bruk av denne ressursen. 

T EKST: EGIL SKOFrELAND 
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Region Sør 

E
rT ÅR ER GÅTT siden regionkontoret for Sør-Norge ble flyttet til 

Tønsberg . Det g ir grunn ti l noen refl eksjoner. 

Enkelte stilte seg undrende til å etablere en virksomhet i et fylke som 

ikke akkurat er kjent for ine mange vassdrag ell er hj emsøkt av de 

store fl omkatastrofer. Andre mente at I 0 mjl fra Oslo var fo r kort avstand når 

en først skull e løsri ve seg fra hovedkontoret. 

Våre erfaringer viser at skeptikerne tok feil. ærheten til NVE sentralt gir 

en god kontakt med de forskj ellige avde linger og seksjoner, til ford el både 

for reg ionkontoret, men også for sentraladmini trasjonen. Samtidig har vi ved 

flyttingen oppnådd å sette Region Sør på kartet på en annen måte enn før, noe 

våre kunder har kvittert for ved et økende anta ll henvende! er. 

Regionkontorenes bidrag til NVEs årsmelding har tradi sjo nelt vært preget 

av anta ll kilo meter forbygde elvestrekninger og antall millioner forbrukte 

kroner. Den gjennomgang av virksomheten som ble foreta tt av et eksternt 

konsulentfirma og avs lutte t i 1992, viser at reg ionkontorets virkeområde er 

noe langt mer enn pl an- og anl eggsv irksomhet knyttet til fl o m- og erosjons

skader. Selv om anl eggsv irksomheten fortsatt vil utgj øre en vesentli g de l av 

arbe idet, vil andre oppgaver få en stadi g bredere plass og kreve økt innsats. 

Desember var en urolig måned med store nedbørsmengder over 

sørves tl andet. De mange me ldinger o m skader og søknader o m planlegging 

av sikringstiltak preget avs lutningen av åre t og vil også kreve betydelig inn

sats i 1993. 

Oppdragsvirksomheten har vist en økende tendens. Flere anmodninger om 

assistanse måtte avv ises e ll er avgrenses på grunn av mang lende kapas itet. 

Vassdragsforva ltning opptar myndigheter og enkeltpersoner i stadi g ster

kere grad . Den kompetanseoppbygging som er på gang både i fylker og kom

muner, har ikke reduse11 behovet for en regional styring av de mange ti I tak og 

inngrep som planl egges og utføres i vassdragene, snarere tvert imot. Vi plan

legger derfor en rekke møter med statlige og ko mmunale myndigheter innen 

regionen for å drø fte hvordan vassdragssaker skal behandles for å tilfredsstill e 

lovg ivningen og g i optimale resultater ut fra mi lj ømessige og andre he nsyn. 

T EKST: R EG IONSJEF H AA KON H AGA 
© OLA STRØMMEN, VE 



R
EG ION VEST FLYTTA I SEPTEM BER frå sine tidlegare kontorl oka le i 

Den norske Bank til nye lokale i ein nærli ggande leigegard . Flyttinga 

gav betre konto1111iljø, og le igekostnadene er reduserte med meir enn 

40 prosent i høve til kontra kten vi hadde med DnB. 

Vassdragsteknisk seksjon I 

Verksemda har i ror grad vore konsentrert om ut fø ring av e it nokså tort an 

tal prosjekt. dei a ller fl este av beskj edent omfa ng og til låge kostnader. Det 

er problem med å få vedtak på større tiltak. mellom anna grunna kravet om 

di striktstil skor. Normalt vert det grunneigarane som må re ise den lo kale ka

pitalde len, utan stønad frå kommu ne eller andre. Dette fører med seg at sa

kene viser tendens til å stoppe opp i sluttrunden, e ll er det tek i beste fa ll lang 

tid å få endeleg vedtak og garan ti ar. Saksgangen tek e ll es generelt lengre tid 

enn tidl egare. Fle ire instansa r ønskj er å uttale seg, og den lokale handsa

minga vert ført gjenno m fl e ire instansar, ikkje minst med tanke på å sikre at 

mi lj øs ida vert fo rsvarleg teke i va re. 

Arbe ida i Strandadal e l a i K am, som var eit nokså stort tiltak. vart full 

ført i 1992. I E idselva gjenno mfø rte vi fl e ire til tak. Der har det vore lagt stor 

vekt på tilhøva for fisk og utøv ing av fi ske. E ir større tiltak er starta opp i 

Da lsda len i Luster, og vil trul eg gå i nærare to år framette r. 

På oppdrag ida har vi vare eng sjert av Statkra ft , Hydro Energi og Bergen

halvøens kommunale kraftselskap til utarbeiding av planer for forbygg ing 

og terskeltil tak. For de i to s istnem de knyter det vesentl ege av vårt engasj e

ment seg til oppfø lgjing og admini strering i driftsfasen. 

Vi har e lles hatt e i lang rekkj e saker i samband med uttalar og rådgjeving 

i høve til tiltak og inngrep i vassdrag. Vi har va re engasjert i e it fl e irbrukpl an

prosjekt (Guddalsvassdraget), der det i samarbeid med hydrolog isk avdeling 

sin representant er framlagt rapport fo r styringsgruppa kring fl aumtilhøva og 

konsekvensar av eventue ll e fl aumsenkingstiltak. 

Natur-og miljøseksjonen I 

På de nne seksjonen har svært mykj e av tida gått med til oppfø lgj ing av kon

sesjonspålagde tiltak. Ei rekkj e terske lsaker er fre m ja og delvis slutthandsa

ma. Etter innleiande rund ar vert desse sakene o fte handsama i inngrep med 

vassdragstekni sk seksjon med o m yn ti l omfang, plassering og utform ing 

av tersklar. 

Oppfø lgjing av utbygginga i Jostedalen har kravd ein god del arbeid , li ke

e ins har det vare arbeidskrevjande å fremje og følgje opp arbeida med veg til 

Ri ska ll vatn på yset/S teggje-anlegget. 

BKK har starta arbeida med Å ebotten kraftverk i Modalen. Her har ein 

a llereide hatt e in del arbeid i samband med drøftin g og godkjenn ing av detalj

planar, og vidare fra mover vil det bli e in heil de l akti vitet i amband med opp

fø lgj ing. Elles er no det interne amarbeidet ved planlegging og utføring av 

tiltak i reg i av vassdragstekni sk seksjon korne inn i fas tareformer. 

Tilsynsseksjonen 

Seksjonen fekk frå og med I. mai 1992 utvida sitt geografi ske ansvarsområde 

ti l også å in kludere Nord -Horda land ned til Hardangerfjorden. 

I løpet av åre t har rehabili tering av tre damanlegg i reg ionen vorte utført . 

Dette gjeld Dam Grås ide atn og Ho lmavatn på Fossmark kraft verk og Dam 

Svarta vatn hj å E lkem Bremanger. Reg ionen sine til ette har og lagt ned ein 

god del arbeid i ko mpetanseutvikling på betongtekno logisida. 

Hydrometriseksjonen 

Vår innsats på hydrologisida spenner over eit vidt felt, bre, overfl atehydrol ogi 

og grunn vatn. Oppgåvene femner om både fe ltarbe id, datahandsaming, opp

dragsarbeid og interne støtteoppgåver. Brukarstøttefunksjonen på EDB-tenes

tene har gjo rt krav på ein del arbeidstimar, både gjennom den dag lege drifta 

og ved igangkøyring av nettverksløys inga ved reg ionkontoret. 

T EKST: R EGIONSJEF Gu STEi 1 B RAKESTAD 
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Region Midt-Norge 

M
ED UTSIKT FRA 12. ETASJ E I TREKA NT E PÅ H EIMDAL der d isse 

injer skii ves, fortonet nok verden seg enklere i året som gikk enn 

den ofte gjør ved hovedkontoret i Oslo. Med vassdragssektoren 

som hovedarbeidsfelt er vi medspillere i det meste som skj er i 

vår region. Våre 11 kontormedarbeidere, 11 anleggsarbe idere og tre anlegg

singeniører vil a lle med god sam vittighet kunne si at 1992 var et arbeidsomt år. 

Og at vi gjorde vå rt beste for å oppfyll e hav og ønsker fra omgivelser og fo

resatte. 

Samarbeidet mellom statli ge og kommunale etater, h aftselskaper og andre 

fun gerer stolt sett bra. Kommunene blir etterhve1t svæ1t viktige som samarbeids

partnere. Vi legger stor vekt på kontakten nettopp med kommunene, bl. a. 

gjen nom de nye milj økonsul entene som vi nå finn er i de fl este kommuner. 

De forskj e llige seksjonene her ved regionkontoret har samarbe idet akti vt 

og fruktbart. Fag lige uttalelser om inngrep i fo rbindelse med f.e ks. akvakul 

tur, grusuttak, brubygging og reguleringsplaner utarbeides på tvers av seksjons

grensene. Deltakelsen i fl erbruksplan legging og utvalg fordeles slik at belast

ningen ikke blir fo r stor på enkeltpersoner. ye arbeidsområder er kommet 

til. F.eks. hj e lper vi hovedkontoret i Oslo med forberedende saksbehandling 

av konsesjo nssøkn ader etter vassdrags loven. Av slike saker vil vi spes ielt 

trekke fram ny E6 forbi Melhus sentrum og omlegging av Riksveg 30 forb i 

Haltdalen sentrum . Di sse sakene har vært spesielle og vanske li ge fordi de i 

betydelig grad har berørt Gau la som er et vassdrag vernet mot kraftutbygging. 

Reg ionkontoret har også sammen med konsesjonsseksjo nen i Oslo tatt de l i 

arbeidet med konsesjoner for uttak av vatn til sette fi skanl egg. 

Vassdragsteknisk seksjon 

Takket være sysselsettings mid ler i till egg til ordinære midler, til sammen 

drøye 24 mill. kroner, hadde Region Midt-Norge sitt mest akti ve anl eggsår 

noensinne i 1992. 
Oppdragsv irksomheten er en ny og på mange måter utfo rdrende oppgave 

for vassdragsavdelingen. Vi går ut i et marked som også rådgivende ingeni ør

er vil opparbe ide ko mpetanse på. Vår styrke er gode teoreti ske kunnskaper i 

vassdragsteknikk, og særli g den bas is vi har i forbyggings virksomheten. 

I samarbe id med NTH-miljøet har vi kvalifisert oss ytterli gere for opp

dragsvirksomheten gjennom internt kurs i vasslinjeberegninger. 

Anleggsdriften har pågått på ca . I 5 store og små anlegg fra Røvassåga i Rana, 

til Dri va og Usma i Sunndalen. Anlegget i Gråelva i Stjørdalen er det største 

sikringsarbeidet som vassdragstekni sk seksjon noen gang har påtatt seg, 

kos tnadsberegnet ti l 30 mill. kroner. 

Sikring av inntakene for flomtunne len ved Austerdalsvatn nær Svarti sen 

va r en særpreget og interessant oppgave. Nå går twi stene trygt. 

Nyinnført di striktsandel på 25 % ved forbyggingstiltak gjør aktivt samar

beid med kommuner og grunneiere enda viktigere enn før. Utrad isjonell e 

løsninger er ofte nødvendi ge. I ett ti lfe ll e kunne kommunen levere sprengt 

stein til an legget fra et nytt boligfe lt. 

Samarbeid med vegvesen, NSB , kraftselskaper og andre gir god samfunns

økonomi . For nye planer skal det nå gjennomføres nytte/kostberegninger. 

Hydrologisk avdeling 

Den mest dramati ske fl o mepisoden i 1992 hadde vi l 5. j anuar. Da ble det re

gistrert l 00-årsfl om i Stjørnavassdraget på Fosen. Ved NVEs målestasjon i 

Gråelva ble det i løpet av fire døgn, fra 11 . til 15 . januar, registrert en total 

massetransport på fa ntasti ske 63 000 tonn ! 

Hydrolog isk avdeling har to representanter ved regionkontoret. De utfører 

varierte oppgaver for det meste innen hydrometri. De har dessuten utført 

undersøke lser av markvann og grunnvann , av isforhold og sedimenttrans

port. Det si ste har særli g vært aktue lt i forb indelse med prosj ektet i Gråelva. 

Regionkontoret planlegger en fe lles sats ing på følgende områder når store 

fl o mmer oppstår: 

• Ø kt innsats fo r å måle fl om vassføringene. 

• Bedre lokalt in fo rmasjonsopplegg i fl o msituasjoner, gjennom samarbeid 

med sentra l vars lingstj eneste og lokale kontaktpersoner. 

Regionkontoret adm inistrerer nå 42 målestasjoner i vassdragene. Omk1ing 

ha lvparten av arbe idsinnsatsen innen hydrologi gjelder oppdragsprosj ekter. 

Våre største kunder i 1992 var Nord-Trønde lag E-verk , Statkraft Region 

Midt-Norge, Kraftverkene i Ork la og Sør-Trønde lag Kraftselskap. 



Restaurert tømmerki tedam, Ojupsjøen, Hitterelva. 
© D AG B ACHKE, VE 

Natur- og miljøseksjonen I 

Til yn med kraftverkene i Meråker, den neststørste utbyggingen som nå fore

gar 1 orge, tok mye tid i året som gikk. Seksjonen leder en arbe idsgruppe 

som i 1993 vil lage e n tiltaksplan for berørte vas drag i Meråker. 

I ea og Orkla med sidevassdrag e r det nå bygget mer enn I 00 terskl e r. 

Vi får mange pos iti ve tilbakemeldinger, samtidig som vi merker en økende 

interesse fo r biotopjusterende tiltak i vassdragene. 

Som eksempe l på samarbeid lo alt med vassd ragstekni sk seksjon nevnes 

detaljplan for landskap og miljø i forbinde lse med Gråelva-prosjektet. 

© O LA STRØMMEN, VE 

Tilsynsseksjonen 

Foruten de mer vanlige, løpende oppgaver med tilsyn av vassdragsanlegg er 

det for til synsseksjonens representant ved Region Midt- orge naturlig å trekke 

fram restaurering av gamle dammer av tømmer og stein i Hitterelva ved Røros 

som en særpreget og omfattende oppgave. Dette arbeidet har som utgangs

punkt et utstrakt samarbeid mellom NVE, Riksantikvaren og Røros kommune. 

De to øverste dammene - ved Djupsjøen og Stikkilen - ble fullrestaurert 

i 199 1 /92 med midler fra Riksantikva ren, Miljøverndeparteme ntet og NYE. 

Dammen ved Hittersjøen er midlertidig utbedret og sikret. 

T EKST: R EGIO SJEF E INAR SÆTERBØ 
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Region Nord 

I 
TANAVASSDRAGET HAR VI TFØRT STORE FORBYGGINGSARBEIDER for 

blant annet å sikre Europaveien, riksveier og jordbruksarea ler. Langs 

A ltaelva avsluttet vi et større forbygningsprosjekt med landskapsmessige 

tiltak. Det var et samarbeid med Statkraft som følge av A lta-utbyggingen. 

l Troms er det utført en rekke forbygning tiltak bl.a. i Bal sfjord , Kåfj ord , 

M ålselv, Nordreisa. Salangen og Storfjord . Anleggene har i stor utstrekn ing 

sikret j ordbruksarealer. 

I nordre ordland er det to store anlegg som skill er seg ut. Det ene er for

bygning og Aomsikring gjennom Misvær sentrum. Dette anlegget kom igang 

etter en stor skadeAom i de ember 1989, og utføres som et elveparkan legg 

med fi skesti og vegetasjonsbelter mot elva og dyrka mark sl ik at stedegen 

kantvegetasj on kan etablere seg. Utlegging av stein som fi skeforbedrende ti l

tak vurderes på enkelte strekninger. Anlegget blir et pilotprosj ekt når det gjel

der miljøti ltak i forbindelse med sikringsanlegg mot erosj on og Aom . 

Det andre anlegget er sikringen i Lakselva i Beisfjord i arvik kommune. 

El a forår aket stadig store sideras med material tran port og blekkinga 

fjorden. Ny stor Aom i juni 1992 utløste et ras på an. lag vis 30000 m3, og 

eksisterende forbygnin ger måtte forlenges. 

Beredskap 

Regionkontoret ble kontaktet av politi , kommuner og grunneiere ved Aom og 

Aomskader i tre vassdrag i løpet av juni. Strakstilt ak var nødvendig i to av til

fellene. Det ble også meldt om ras og fare for Aom kader i Beiarn og Gilde

skål høsten 1992, men i disse tilfellene ble det ikke utført strakstiltak. Vi har 

også satt igang arbeide med en intern beredskapspl an. 

Forvaltning 

Vi gjorde en betydelig innsats innen forvaltning i løpet av året. Regionkontor

et mottok mange henvendelser, både formelle og uformelle, vedrørende ulike 

tiltak i vassdrag, og Region Nord uttalte seg om en rekke kommuneplaner, 

regu lerings-planer. vegpl aner. planer for masseuttak, vannbrukspl aner. o. 1 

Spesielt kan nevnes E6 gjennom Saltdal hvor regionkontoret var involvert i 

ulike probl emer vedrørende veg langs Sa ltdalse lva. 

NVE både støttet og var involvert i oppstaningen av vannbruksplaner for 

følgende vassdrag i Region Nord: 

Laksel va, Porsanger. 

A l taelva, A lta. 

Reisae lva, Nordreisa. 

Alle ak tuelle etater i fy lker og kommuner fikk den nye informasj onsbrosjy

ren over våre oppgaver og vi rksomhet. l tillegg holdt vi et orienteringsmøte 

med Fy lkesmannens miljøvernavdel ing og vegkontoret i ordl and. 

Vi har allerede hø tet frukter av det første møtet. Vi merker både bedre 

kommun ikasjon og at NVE blir trukket inn tidl igere i planfasen. 

Tilsyn 

Det store Svartisen-anlegget la beslag på mye tid . Byggetrinn I nærmer seg 

slutten og trinn li ble ved tatt i 1992 og skal fullføres innen år 2000. 

Større rehabiliteringsjobber er utført på Kall vassdammen og dam Løyta

vatn etter pålegg fra vassdragstil synet. 

Bidjovagge gruver i Kautokeino kommune er et spes ielt anlegg hvor vi er 

ti llagt til synet med landskapsarbeider i forbindelse med stans i gru vedriften. 

Arbeidet har pågått i to sesonger og skal etter planen avsluttes i løpet av 1993. 

Eksterne oppdrag 

Året markerer oppstarten på eksterne oppdrag innen fagfeltet vassdragstek

nikk . Flere av oppdragene er utført i et men samarbeide mellom Aere seksj oner 

ved regionkontoret. Av større prosj ekter nevner vi: 

Profi lering av Engabredelta 

Profilering av sedimentbasseng ved Storsteinsbreen, Skjomen 

Utarbeidelse av magasinkart for Rottenvik kraftverk, Lyngen 

Hydro logiske beregninger for Ul fjordprosjektet. 

T EKST: R EGIONSSJ EF A AGE J OSEFS EN 
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A 
KTIVITETE E 1 R EG ION Ø ST 1 1992 var sterkt preget av de endringer 

som skjedde i etaten forøvrig. 

På forvaltningssiden er d t stor aktivitet, med noe dreining mot saker 

om vassdragsmiljøet. Økt vekt på denne sek toren med vannbruks

planer, " Handlingsplan for Glomma" og " Aksjon Vannm ilj ø" medførte en be-

tydelig økning av arbeidsmengden vår. 

I kommuner og fy lker i hele regionen utarbeides det nå en rekke planer, 

og noen av dem kombineres med våre ordinære sikringsarbeider. 

Planleggingen skjer ofte i samarbeid med miljøvernmyndighetene i kommu

nen og fy lkene, og flerbrukshensyn er ledetråden. Det tverrfag lige arbeidet 

med di sse sakene har gitt posi ti ve .rfaringer, og øker kompetansen for dem 

som skal planlegge og gjennomføre tiltakene. 

Planlegging og gjennomføring av ordinære sikringsarbeider ble i 1992 

noe redu ert. En vesentlig årsak er anstrengt økonomi i kommunene etter at 

di striktsandelen på 25 % ble gjeninnført i 1990. Den enkelte kommune eller 

grunneier har problemer med å skaffe distriktsandelen for planer som utarbei

des. Samtidig forårsaker erosj on og oversvømmelse store problemer. og vi har 

hatt sterkt påtrykk for å få di triktsandelen redusert. Foreløpig tyder ingen

ting på at det vil skje. 

Ved anleggsdriften foregår reduksjon i arbeidsstokken ved naturlig av

gang. 15 maskinkjørere og formenn er igjen ved regionen. M askinparken er 

ikke fornyet de siste par årene, og en del utski f ting er nødvendig. 

Utvalgs- og utredn ingsarbeid kr ver en betydelig innsats ved regionen, og 

arbeidet øker hvert år. Flerbrukshensyn og økte krav til forhåndsv urderinger 

stiller strengere krav til planleggin 0 en og til dem om skal ha planene til vur

dering. Det synes klart at den økte vektlegging av miljørelaterte oppgaver 

generelt vil kreve Økt innsats og økt kompetanse både på pl an- og an leggs

siden innen vassdragsforva ltningen. Retningslinjer for inngrep i vassdrag og 

forslag til di fferensiert forva ltn ing av vernede va sdrag er vik ti ge bidrag i så 

måte. 

Forøvrig knytter det seg naturli gvi s stor interesse til den endelige 

vurderingen av forbygningsv irksomheten. Den vil ha særli g stor betydning 

for fremtidi g virksomhet ved regionkontorene. 

T EKST: R EG IONSJEF OLA STRØMMEN 

Som en viktig del av " Ha11dli11gspla11 for Glomma" 
a rbeider skolebarna aktivt med naturfag i sitt nærmiljø. 

© OLA STRØMM E ' NYE 
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Inngrep i vassdrag, konsekvenser og tiltak 

M
D KONFERA 'SE " I NNG REP I VASSDRAG" i februar iår ble en 

e lt spesie ll milepæ l markert innen vannressur forskningen. En 

y kunnskapsplattform ble etablert. For førs te gang ble det fo re

a tt en oppsumering av vår viten innen det brede spektrum " inn

grep i vasssdrag" representere r. Konferansen undertitte l " konsekvenser og 

tiltak'' satte de ytre rammer. 

Arrangementet var et samarbeid mellom Vassdragsregul antenes forening 

(YR) og NYE. Konferansen henvendte seg både til forskerne, brukerne og 

forva lterne og samlet 170 de ltagere. l planlegg ingskomiteen deltok i till egg 

til YR og VE. representanter for miljøvernforvaltningen. kraftverkene, 

uni versite tene og forskningsinstituttene. 

V Es FoU-program "Biotopjustering" og " E11erundersøkelser " dannet 

det fagli ge utgangspunktet. I Norge har vi en kompetanse av internasjona l 

klasse. Vi må nå begynne å bruke den som et ledd i marked føringen av vår 

vannkraftkompentan e. 

Skal vi kl are oppgavene våre i fremtiden, nasjonalt og internasjonalt , må det 

samarbeide til. Dette momentet har nå etterhvert s lått igjennom. Et konkret 

resultat er arbeidet med å utvikle vas dragssimulatoren. 

Vi må satse på å samle kunnskapene og presentere dem om en sa lgsvare 

utad , for derigjennom å kunne lede en fornuftig vannressur forva ltning g lo

balt, når store prosjekter planlegges. 

NVEs FoU-strategi 

Gjennom vår strategiplan har VE signali sert sin funk jon innen FoU. 

Den bygger videre på FoU-planen som etaten hadde for vassdragssektoren i 

perioden 1988-1992 . Konferansen markerte avslutningen av fase I for både 

"Biotopjustering" og "E11eru11dersøkelser " . og gir grunnl aget for innholdet 

av fase 2 i programmene . 

Forval tningsrettet forskning , er et supplement til den Fo Norges forsk

nings råd har ansvaret for. NYE deltar aktivt også her, nå bl.a. som fo rva lt

ningens representant i det brukersty rte FoU-programmet " Effektivt energ i

system" (EFFE ). Etaten har ansvaret for admini streringen og gjennomfø

ringen av de lprogrammet "MILJØ" . 

VE står sentralt under initiering og gjennomføring av FoU-program . 

Departementet har ful gt opp gjennom sine bevigninger. 

Gjennom vårt strateg iprogram "Effektiv organisering og bruk av midler 

innen FoU" mener NYE at nye mål kan nås med omtrent samme midler som 

tidligere. NYE vi l bl.a.: 

Bidra til å identifi sere, initiere, koordinere og eva luere FoU-prosj ekter 

innen e tatens forvaltningsområdet 

Øke prosjektsamarbeidet med andre institusjoner og delta i de ulike 

styringsorganene 

Spre FoU-informasjon på områder der NYE har styringsansvaret 

De lta akti vt i "EFFE "-programmet 

Oppfølging 

Innho ldet i fase 2 i "Biotopjusteringsprog rammet " og " Ellerundersøkelser" 

vil bygge på de s ignaler konferan en har g itt, og blir koordinert med de akt i

vite ter som EFFEN vi l finansiere innen sitt delprogram MILJØ. 

Foredragsholderne på konferansen har utarbeidet fyldige manus som gir 

den oppsummering og påpeking av fremtidige forskningsbehov som arran

gørene ba om. Konferanserapporten blir utgitt i NVEs publikasjonsserie 

(med forsknin gssjef Per Ei nar Faug li og limnolog Arne Erlandsen som an

svarli ge redaktører). 

Men arrangørene gir seg ikke med dette: det vil også bli utg itt en "direk

tør-utgave" . en populærfaglig rapport om temaet " inngrep i vas drag" . Vide

re vil det senere i år bli utgitt en rapport på enge l k. 

VE har også en avtale med orsk geografi sk tidsskrift. I et eget tema

nummer skal etterundersøke lsene i Aurlandsvassdraget publi seres samlet. 

Planl agt utg ivel se er høsten 1993. 

T EKST: FORSKNI GSSJ EF PER E INAR FAUGLI 



Publikasjoner utgitt i 1992 
Denne seri en utgis av Norges vassdrags- og 
energiverk (NVE) 
Postboks 509 1 Majorstua , 030 I Oslo 

Opprusting og ut videlse av va nn kraft
verk . Seminar om småkraft verk Olavs
gå rd, 29. jan. 1992. (95 s.) 

2 G ry Ber g og Per Einar Faugli (red. ): 
FoU-prosjekter i Ork la. Oppsummerende 
prosjektmøte. (349 s.) 

3 Ha llgeir Elvehøy og 
Nils Haakensen (red .): 
Glas iologiske undersøkel ser i Norge 
1990og 199 1. ( 103 s.) 

4 J ohn Cock: 
Pris på elektri sk kraft til husholdninger 
1992. (7 s.) 

5 Opprusting og ut videlse av vannkra ft. 
r 18. Mæ lafoss og Skulbørstadfoss 

kraftverker. ord-Trøndelag. ( 15 s.) 

6 O lianne Eikenæs og Per Einar Faugli 
(red .) : Euerunderspkelsesprogrammet -
statusrapport 199 1. (7 1 s.) 

7 J on Arne Eie, Per Einar Faugli og 
Odd E. Sjulsen : 
Type og re feransevassdrag. 

8 Opprusting og ut videlse av vannkraft 
verk. Erfaringer fra gjennomførte 
prosjekter. nr 19 Aurland I kraft verk. 
Sogn og Fjordane. (27 .) 

9 Opprusting og ut videlse av vannkraft 
verk . Erfari nger fra gjennomførte 
pro jekter. nr 20 Vamma kraftverk. 
Østfold. (35 s.) 

10 Anders Korvald og Torodd J ensen, 
NVE/Ødegård & Grøner: 
Vannkraftpotensia let re imen til kostnaden 
fo r vindkraftverk . Grunnlag: ressurs
kart legg ing i Vesterå len. ( 122 s.) 

11 Opprusting og utvide lse av va nn kraft
verk. Erfaringer fra gje nnomførte pro
sjekter. nr 2 1 edre Nea kraftverk , Sør
Trøndelag. (30 s.) 

12 Utgår. 

13 Opprusting og ut videlse av van nkraft - -
verk . Utnyllelse av minstevannføring til 
kraftproduksjon i Si ra-Kvi na. ( 19 s.) 

14 Opprusting og ut videlse av vannkraft 
verk . Erfa ringer fra effek tutvidelse ved 
Tronstad kraftverk . (22 s.) 

15 Opprusting og utvidelse av vannkraft 
verk. Beslutningsprosessen - en ve il ed
ning. (48 s.) 

16 Konsesjonskra ft. (59 s.) 

17 Tron Laumann: 
Simulering av breers ma sebalanse. 
( 16 s.) 

18 Opprusting og ut vide lse av vannkraft
verk. tnyllelse av minstevannføring til 
kraftproduksjon. lutt rapport . ( 15 s.) 

19 Opprusting og ut videlse av van nkraft
verk . Krafl verkene i nedre deler av 
Drammensvassdraget. Of -planer 
1980-92. (27 s.) 

20 Steinar Pettersen og O lia nne Eikenæs: 
Differensiert forva ltning av vernede 
vassdrag. ( 18 s.) 

21 Opprusting og ut videlse av van nkraft
verk. Levetid og restl e e ti d. (42 s.) 

22 J ohn E. Britta in og J on Arne Eie 
(red .): Biotopjusteringsprogrammet -
status 199 1. (47 s.) 

23 Erling Solberg: 
Vindkraft. En generell presentasjon av 
vindkraft og det norske vindkraftpro 
grammet. ( 16 s.) 

24 Oiianne E ikenæs og Per Eina r Faugl i 
(red.): Vassdragsdrift sprogrammet -
statusrapport 199 1. (66 s.) 

25 H å kon Egeland (red. ): 
Veileder fo r reg ional kraftsystempl an
legging. Rammer for regiona l kraftsy-

stemplanlegging. Kraftsystemplanen. 
Organi seri ng av planarbeidet. ( 14 s.) 

26 Haavard Østhagen: 
Prosjekt gjengroing av vassdrag. Slult 
rapport. (23 s.) 

27 Asle Selfors (red.): 
Kvantifisering av miljøul emper ved 
ulike energiteknologier. (60 s.) 

28 lnge Harald Vognild: 
Effekllltveksling med utl andet. (3 1 s.) 

29 Jon Bekken : 
Verneplan I V. fuglefaunaen i vassdrag 
på Øst landet. ( 153 s.) 

30 Odd va r Pedersen og Stig Hvoslef: 
Verneplan IV. botanisk vurdering av 
vassdrag i ordl and . (220 s.) 

31 Jim Bogen , Mar grethe Elster, 
Ragnhild Hougsnæs, Sverre Husebye 
og Ha ns C h r. Olsen: 
Verneplan IV. geofag li g vurdering av 
vassdrag i ord land. ( 153 s.) 

32 Margrethe Elster og Jim Bogen: 
Verneplan IV. geofaglig vurdering av 
va~sdrag i ord- og Sør-Trøndelag. (-19 s.) 

33 A nne Kroken: 
Verneplan IV. friluftsfagli ge vurderinger 
av vassdrag i Hedmark og Oppland . 
( 105 s.) 

34 Anne Kroken: 
Verneplan IV. friluftsfaglige vurderinger 
av vassdrag i Aust- og Yest-Agder.(85 s.) 

35 Anne Kroken: 
Vernep lan IV. frilufl.sfaglige vurderinger 
av vassdrag i Buskerud og Telemark( 129 s.) 

36 Opprusting og utvidelse av va nnkra ft
verk. Erfaringer fra gjennomførte pro
sjekter, Niingen kraftverk. Nordland. 
( 17 s.) 

37 Opprusting og utvide lse av vannkraft 
verk. Stalll s og mul igheter fremover. 
(66 s.) 

V 35 J. Bekken : Verneplan IV. Fuglefau
naen i vassdrag i Nordland. ( 15 1 s.) 
1990. 

V 36 E. -B. Strømø, H.O. Brå tå : 
Friluft sli v/reiseli v i Verneplan IV, 
vassdrag i søndre Nordland. (2 19 s.) 
1990. 

V 37 E. -B. Strømø, H.O. Brå t.å : 
Friluftsliv/reiseli v i Verneplan IV. 
vassdrag i nordre Nordland. (45 1 s.) 
1990. 

V 38 E. -B. Strømø: 
Verneplan IV. botani sk vurdering av 
vassd rag i nordre ordland . ( 139 s.) 
1990. 

V 39 M. E lste r, H.C. Olsen, J. Bogen: 
Vernep lan IV. geofaglig vurdering av 

vassdrag i Aust- og Vest-Agder. 
(50 s.) 1990. 

V 40 M. E lste r. H.C. O lsen, J. Bogen: 
Ven1eplan IV. geofaglig vurdering av 
vassdrag i Buskerud og Telemark . 
( 103 s.) 1990. 

V 41 M. Elste r. J. Bogen: 
Verneplan IV. geofaglig vurdering av 
vassdrag i Hedmark og Oppland. 
(64 s.) 1990. 

Kraft og miljø 

19 Knut Ove Hillestad: 
Vannkraft og Landskap 
Waterpower and Landscape 

Biotopjusteringsprogrammet 

33 Bunndyrswdier i Eksingeda lselva ved 
Ekse. Effekter av økt va nnfpring på 
bunndyrsamfunnet. 1992. 

34 Lesjale irene - e ffekter av fl omsikring, 
drenering og oppdyrking på Fugle
fa unaen. 1992. 
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Rapporter 

I I 992 er følgende rapporter utgin : 

I. Einar Behcim og 
Eirik Smidl E riksen: 
Vassdragstekni sk seksjon I 99 I. (73 s.) 

2. Dag Bachke (red.): 
Vassdragsti lsynet. Årsoversikt I 99 I. (39 s.) 

3. FORTROLIG 

4. Ar ve I. Tved e: 
Vanntemperaturforhold i Suldalslågen. 
Suldalsvatn og Blåsjø I 986- I 99 I. (50 s.) 

5. Arve M. Tved e og Erik Ha nsen: 
Saudautbyggingen. Konsekvenser for is
og va nntemperaturforhold . (36 s.) 

6. Astrid Voksø, VE og Ann Kvislad 
Geodata A 
Krav pesifikasjon fra VE på 
SK-kartdata. (44 s.) 

7. FORTROLIG 

8. Bja rne Krokli : 
Flomberegning fo r Fonunvassdraget. 
(38 s.) 

9. Ha ns C h ristian O lsen og 
Margrethe Elster: 
Suspensjonstransponen i Lierelva I 989, 
1990 og 1991. (3 1 s.) 

Brosjyrer 

NYE - Region Midt - orge 
VE - Region ord 
VE - Region Ye't 

Biotopjusteringer 

Env ironmen t and Landscapc 

Statlige støll eo rdnin ger I 992: 
ENØ K - Loka l energip lanlegg ing -
Nye forn ybare energik ilder 

Energi i Norge 1992 

Energy in orway I 992 
Energi fakta I 992 

Energy Fact Sheet 1992 

Energi loven 

Forskrifter for til syn med anlegg i vass
drag. Kommentarutgave NVE 1992 

Energistyring 

Behandling av gjengrodde vassdrag 

ati onal Energy Data Profi le 

Samla Plan kart 

I samarbeid med: Opplysningsaksjon for 
energiøkonomisering og NOR E ERGI : 
E ØK-GUIDE 1992 

I samarbeid med: TH - S l TEF 
Divi sjon KULDE: 
Vannepumpeplanlegger. 
Orientering om varmepumpas virke måte og 
aktue ll e anvendelser 

I samarbeid med: Opplysningsaksjon for 
energiøkonomisering: 

Varmestyring 

I samarbeid med : NLVF og 
Norsk Bioenergiforum: 

Bioenergi 
Presentasjon Energ igården 

I samarbeid med TNF: 
Bø lgekraft 

Te mablad nr. I April I 992: 
Oppvarming med so lenergi 

Te mablad nr. 2 Mai 1992: 
Norsk produse rt so l va rmesystem 

Temablad nr. 3 Oktober 1992: 
Sol va rmesystem for utendørs
svømmebasseng 

Temablad nr. 4 Oktobe r 1992: 
Solvarmesystem for boli g 

Årsoversikt: 
Vassdragstil synet I 99 I 

Årsberetning 199 1 

Andre utgivelser 

I samarbe id med : 
Vassdragsregulantenes fo rening: 

Prosjekt damsikkerhet rapport nr. 2: 
Berdal Strømme a.s. - Grøner Anlegg 
Miljø a.s.: 
Beredskapsplanlegging for unormale 
situasjoner 

Prosjekt damsikkerhet rapport nr. 3: 
Norges Geotekni ske lnstitull: 
Sikkerhet av fyllingsdammer mot 
lekkasjebrudd 

Prosjek t damsikkerhet rapport nr. 4: 
S INTEF HL: 
Til stopping av floml øp 

Prosjek t damsikkerhet rapport nr. 5: 
orges Geotekni ske lnstitull - SINTEF 
HL: 

Overtopping av tetningskjernen i 
fylling;dammer 

Prosjekt damsikkerhet rappon nr. 6 del I: 
ybro- Bjerck as : 

Funksjonss ikkerhet ved fl omluker 

Pro;jekt damsikkerhet rappon nr. 6 del 2: 
Berdal Strømme a.s.: 
Funksjonss ikkerhet ved flomluker 

Prosjekt damsikkerhet rapport nr. 7: 
Grøner Anlegg Miljø a.s. - S l TEF 
FCB : 
Alka lireaksjoner i betongdammer 

Slunrapport 
VE - Vassdragstil synet: 

Dam Djupsjøen 
Dam Stikkil en 
Damrestaurerings prosjckter utført 
199 1/1992 

ntak l per soner : 
' ri ne Va r kold 

a n Ove Berle 



Administrasjon 

NVE 
NORGES VASSDRAGS

OG ENERGIVERK 

Hovedkontor 
Middelthuns gate 29 

Postadresse: Postboks 509 1, Maj .. 030 I Oslo 

Telefon: 22 95 95 95 Telefax: 22 95 90 00 

Energi 

NVEs råd Vassdrags- og 
energidirektør Beredskapsråd 

Informasjon og 
samfunnskontakt 

Enøk/Marked 

VAS 
Region Sør-Norge 

Region Øst 
Middelthuns gate 29 

Hydrologi 

VRV 
Region Vest-Norge 

Postadresse: Postboks 509 1, Maj .. 030 I Oslo 

Telefon: 22 95 95 95 Telefax: 22 95 90 02 

Region Sør 
Postadresse: Postboks 2 124. 3 103 Tønsberg 

Telefon: 033 1803 1 Telefax: 033 8036 

Fra 3.juni 1993 kl. 16.00: 

Telefon: 33 3 1 80 3 1 Telefax: 33 3 1 80 36 

Region Vest 

Postadresse: Postboks 53, 680 I Førde 

Telefon: 057 2 1 244 Telefax: 057 26 490 

Fra 9. sep1e111ber 1993 kl. 16.00: 

Telefon: 57 82 12 44 Telefax: 57 82 64 90 

~ilsyn/Beredskap 

VRM 
Region Midt-Norge 

Vassdrag 

VAN 
Region Nord-Norge 

NVE ... org:mi~•t~jon pr..\ 1. 12. 1992 

Region Midt-Norge 
Postadresse: Vestre Rosten 8 1. 7075 Till er 

Telefon: 07 88 08 30 Telefax: 07 88 55 16 

Fra 28. oktober 1993 kl. 16.00: 

Telefon: 72 88 08 30 Telefax: 72 88 55 16 

Region ord 
Postadresse: Postboks 394, 850 I Narvik 

Telefon: 082 44 125 Telefax: 082 4 7 064 

Fra 28. oktober 1993 kl. 16.00: 

Telefon : 76 94 4 1 25 Telefax: 76 94 70 64 

NVE-V RØ 
Postadresse: 24 10 Hernes 

Telefon: 62 42 64 37 Telefax: 62 42 64 37 

Verksted: 
Vindheiaveien 20, 2400 Elverum 

Telefon: 62 4 1 08 99 I 62 4 1 0 I 84 






