
,1/11#1firn
?idpidaffifsur;

ÅRSMELD1NG 2003

1.44M



4 I ø ø

ø - I . I

I • II 111 111 .

4



Vår visjon

Vannressurs og
energftorvaltn'ng

kkerhet og beredska
"Vann og energi for

en bærekraftig utvikling"

Dette innebærer at vi skal ta hensyn

til miljø, velferd og verdiskaping i et

generasjonsperspektiv. Visjonen er en

langsiktig rettesnor for NVEs virksomhet.

NVE skal være faglig dyktig, ivareta

helhet, være effektiv, vise samarbeids-

vilje og være framtidsrettet. For øvrig

skal vi basere vårt arbeid på verdier

og prinsipper for offentlig forvaltning

nedfelt i lover og avtaleverk.



o

A ret 2003 viste tydelig den sær-

norske sammenhengen mellom

hydrologi og kraftproduksjon

og dermed også mellom vannressurs- og

energiforvaltning. Med lav magasinfylling

i hele landet, rekordhøye kraftpriser og

svekket forsyningssikkerhet representerte

årets første måneder en krevende utfor-

dring for NVEs ulike fagmiljøer. NVE del-

tok aktivt innen en rekke nordiske og

europeiske faglige fora i forbindelse med

internasjonaliseringen av kraft- og vann-

sektoren.

Gjennom vinteren 2002-2003 ble det norske

og nordiske kraftmarkedet satt på prøve.

Selv om det dannet seg priser som sam-

funnet mente var uakseptable, tjente

mekanismene i markedet til redusert

kraftforbruk, økt produksjon i Nordens

termiske kraftverk og økt import inn til

Norden. Samtidig førte høye kraftpriser

og økt fokus på kraftmarkedet til rekord-

høyt bytte av kraftleverandører og markert

overgang til fastpriskontrakter. Året 2003

synliggjorde dynamikken i det norske

kraftmarkedet i større grad enn tidligere.

Svakheter i kraftsystemet

Samtidig viste 2003 svakheter ved det

norske kraftsystemet. Den dominerende

andelen av vannkraft og den relativt

ensidige avhengigheten av elektrisk kraft

gjør den norske forbrukeren svært ekspo-

nert for prisvirkningene av manglende

nedbør. De høye prisene kombinert

med uklok opptreden fra enkelte aktører

bidro til at energibransjen gikk ut

av 2003 med et redusert omdømme.

Oppfølging av stortingsmeldinger

Høsten 2003 gjorde NVE en rekke utred-

ninger i forbindelse med departementets

arbeid med St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Om forsyningssikkerhet for strøm m.v.

NVE vil i inneværende år arbeide med

å følge opp meldingen samt St.meld.

nr. 9 (2002-2003) Om innenlands bruk av

naturgass m.v. Gjennom hele 2003 har

NVE arbeidet med forberedelsene av det

fremtidige reguleringsregimet for nett-

selskapene som vil gjelde fra og med 2007.

Internasjonaliseringen av kraftsektoren

Mange av de større utredningsoppgavene

på energisiden i 2003 har vært knyttet til

fremtidig innenlands bruk av naturgass

og introduksjon av et norsk-svensk mar-

ked for grønne sertifikater. NVE har bygd

opp betydelig kompetanse i forbindelse

med disse oppgavene. Det norske kraft-

systemet er integrert i det nordiske

systemet med utveksling mot resten

av kontinental-Europa.

Internasjonaliseringen av kraftsektoren

har medført en betydelig deltakelse

i nordiske og europeiske energifaglige

fora i 2003.

Informasjon om kraftsystemet

Kraftsituasjonen utover vinteren 2002-

2003 skapte økt interesse for energifagli-

ge spørsmål i befolkningen. Dette utløste

et behov for mer informasjon om kraft-

systemet, energifakta og energifaglige

analyser fra NVEs side. NVE erfarer at

denne interessen vedvarer og legger vekt

på å videreføre og forbedre informa-

sjonstiltakene fra vinteren 2003, blant

annet med ukentlig informasjon om

fakta og analyser.

NVE har merket stor pågang fra utbyg-

gere av vindkraft og små vannkraftverk.

I den sammenheng har NVE lagt stor vekt

på å gi god informasjon og veiledning

om ulike sider ved planlegging og byg-

ging av slike kraftverk.

Ferskvannets år og EUs rammedirektiv

for vann

FN valgte året 2003 som ferskvannets år.

Gjennom ulike arrangementer markerte

NVE utfordringene verdenssamfunnet

og Norge står overfor med hensyn til en

bærekraftig og rettferdig forvaltning av

jordas ferskvannsressurser. Den interna-

sjonale siden ved vassdragsforvaltningen

er i 2003 blant annet kommet til uttrykk

gjennom forberedelsene til innføringen

av EUs rammedirektiv for vann.

Suldalslågen med tilhørende kystområde

inngår som ett av de 15 europeiske vass-

dragene der direktivet gjennom 2003 er
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blitt utprøvd. Som oppfølging av direk-

tivet er det videre satt i gang en omfatt-

ende karakterisering av vassdragene som

vil være avsluttet innen utgangen av 2005.

Supplering av Verneplanen for vassdrag

NVE oversendte ved starten av 2003 Olje-

og energidepartementet forslag til å

supplere Verneplanen for vassdrag med

48 nye vassdrag med et samlet utbyggings-

potensial for vannkraft på ca. 6 TWh.

NVE har gjennom 2003 tilrettelagt for et

mer effektivt miljøtilsyn i vassdragene.

NVE har i tillegg styrket kunnskaps-

grunnlaget for fremtidige miljøfor-

bedringer i regulerte vassdrag gjennom

kartlegging av miljøinngrep og forvalt-

ningsrettet forskning.

Kravene til effektiv innhenting av repre-

sentative og sikre hydrologiske data har

økt. NVE har i 2003 startet arbeidet med

å modernisere det hydrometriske stasjons-

nettet.

Vassdragssikkerhet

Med endret klimaregime og økt press

mot de vassdragsnære arealene, vil vass-

dragssikkerhet også i fremtiden være en

hovedutfordring for norsk vannforvalt-

ning. Gjennom leirskredprosjektet er

det avdekket nye områder med stor

skredfare. Risikoklassifiseringen har

gitt grunnlag for omfattende sikrings-

arbeider i 2003 ved Skienselva og i Skaun

i Sør-Trøndelag. I midten av august falt

det uvanlig mye nedbør over deler av

Sør-Trøndelag og Nord-Mø e. Flommene

som fulgte, medførte store skader på

bebyggelse og annen infra truktur.

En sikker kraftforsyning

Mange av de større ulykke e og krisene

som har rammet Norge i ere tid, har

vært knyttet til skadeflom er og kvikk-

leireras nær vassdragene e ler tekniske

havarier i kraftforsyninge Samtidig

som det legges stor vekt p å forebygge

skader fra flommer og sik e en tilfreds-

stillende forsyningssikkerhet, har NVE

bygd opp organisasjon og kompetanse

til å håndtere beredskapssituasjoner.

NVEs erfaringer fra 2003 tilsier at direktor-

atets innsats på dette området må

styrkes ytterligere. Dette uttrykkes også

i NVEs strategi for perioden 2004-2007.

Agnar Aas

Vassdrags- og energidirektør
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Satsningsområder

11,1r 41

NVE vil i strategiperioden 2004-2007 øke

oppmerksomheten mot leveringssikker-

heten i kraftforsyningen. Analyser av

konsekvensene av klima-endringer

og endrede nedbørforhold viser at faren

for ras og flommer i og nær vassdrag vil

øke. NVE søker gjennom bred innsats

å redusere risikoen for vassdragsulykker.

NVE har omfattende oppgaver som til-

synsorgan på vann- og energiområdet.

Vi vil i strategiperioden effektivisere og

styrke vår rolle som tilsynsmyndighet.

Våre satsningsområder er:

EUs vanndirektiv

NVE vil bidra til en effektiv innføring av

EUs vanndirektiv gjennom en helhetlig

forvaltning med utgangspunkt i vass-

dragenes nedbørfelt.

Miljøet i og nær vassdrag

NVE vil videreutvikle og effektivisere

miljøtilsynet for regulerte vassdrag

slik at lovverk, forskrifter, konsesjoner

og pålegg blir overholdt. NVE vil klarere

synliggjøre miljøverdiene i Verne-

planen for vassdrag.

Skader fra skred, dambrudd

og flommer

NVE viderefører arbeidet med å sikre

vassdragsnære og utsatte områder mot

skred og flom, gjennom flomsonekart-

leggingen, forebygging av leirskred

og forbedret varsling av hurtig stigende

flommer.

Det hydrologiske stasjonsnettet

NVE skal i perioden styrke sin rolle som

nasjonalt kunnskapssenter innen hydro-

logi gjennom å framskaffe kvalitets-

sikrede data fra et mer representativt

stasjonsnett.

Et robust energisystem

NVE vil fremme fleksible energiløsninger

og mer effektiv energibruk gjennom

normative virkemidler og lokale energi-

utredninger. NVE vil videreutvikle for-

valtningskompetansen på vindkraft

og naturgass.

En sikker eiforsyning

NVE vil analysere leveringssikkerheten

i det norske og nordiske kraftsystemet

og videreutvikle økonomiske og andre

virkemidler i nært samarbeid med

nordiske regulatorer, beredskapsmyndig-

heter og systemoperatører.

En internasjonalisert energisektor

NVE vil utvikle rollen som regulator og

beredskapsmyndighet på en internasjonal

arena og delta i utvikling og gjennomføring

av overnasjonale direktiver og regelverk,

herunder vurdere en felles systemoperatør

i Norden.

Kunnskap om vann og energi

NVE vil styrke formidlingen om fakta,

sammenhenger og konsekvenser av tiltak

og hendelser på vann- og energiområdet

gjennom å utvikle egne analysemiljøer

og nye virkemidler og arenaer for infor-

masjonsutveksling.

Et moderne direktorat

NVE vil samordne og forenkle datainn-

samlingen og effektivisere og kvalitetssikre

saksbehandlingen ved å ta i bruk nye

IKT-verktøy og behovsrette kompetanse-

utviklingen i samsvar med våre strategiske

utfordringer.
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Knappheten på el

Høsten 2002 ble den tørreste som

er observert siden den offisielle tilsigs-

statistikken startet i 1931. I tillegg var

siste del av høsten usedvanlig kald, og

for hver uke som gikk, steg kraftprisene.

Høyeste spotpris ble notert 6. januar

2003, da døgnsnittet ble 83 øre/kWh. I uke

3 kom det mildvær og nedbør, og i løpet

av kort tid falt kraftprisene. I uke 4

endte spotprisen på 34 øre/kWh. De høye

kraftprisene og pristoppen rundt nyttår

2002/ 2003 medførte kraftig prisoppgang

for de kundene som ikke hadde sikret

kraftprisen gjennom fastpriskontrakt.

Spesielt blant husholdningene var det

mange kunder som var utsatt for spot-

prisutviklingen. Dette tiltrakk medienes

oppmerksomhet, og samfunnsdebatten

var i perioder sterkt preget av kraftmar-

kedsutviklingen.

Hvordan kraftprisen bestemmes

Markedsbasert kraftomsetning innebærer

at priser benyttes til å skape likevekt

mellom tilbud og etterspørsel, og et nød-

vendig onde er høye priser i knapphets-

situasjoner. På den andre side blir prisene

lave i situasjoner med god ressurstilgang.

Dette er en samfunnsøkonomisk effektiv

måte å fordele ressursene på. Det norske

vannkraftsystemet har i løpet av et

normalår et nyttbart tilsig på 118 TWh.

I perioden august 2002 til juli 2003 var

tilsiget 95 TWh, en svikt på 23 TWh eller

20 prosent. Høsten 2002 (uke 31-52) sto

alene for nesten hele denne svikten med

et tilsig som var om lag 19 TWh lavere

enn normalt.

Når det oppstår svikt i tilsiget, som høsten

2002 er det flere forhold som bestemmer

hvor høye prisene blir, blant annet hvor

mye vann som er lagret forut for svikten,

utnyttelsen av overføringslinjene, pro-

duksjonen fra andre typer kraftverk enn

vannkraftverk og forbrukernes reaksjon

på høye priser.

Red usert overføringskapasitet

I ettertid kunne det se ut som om landets

kraftprodusenter lagret for lite vann

høsten 2002, men analyser som er foretatt

i forbindelse med Stortingsmeldingen

om forsyningssikkerhet (St.meld. 18 (2003-

2004)), finner ikke at dette er tilfelle.

Overføringslinjene for elektrisk kraft er

viktige for at kraft skal kunne flyte til de

områder der knappheten er størst. I hoved-

sak fungerte overføringslinjene etter

denne hensikten vinteren 2002/2003,

og importen til Norden og Norge var stor.

Likevel har NVE ved flere anledninger

påpekt at redusert overføringskapasitet

mellom land som følge av nasjonale nett-

begrensninger hemmer effektiviteten

i kraftmarkedet.

Lavere kraftforbruk

Prisene vinteren 2002/2003 var høye, og

dette bidro etter hvert til at varmekraft-

produksjonen i våre naboland økte kraftig.

I den grad det var tilgjengelig overførings-

kapasitet, ga dette bedret krafttilgang

også for Norge. Det er også grunn til å

understreke at forbruksreduksjoner i

Norge bidro til å lette presset mot allerede

nesten tomme vannmagasiner. Høye priser,

mediefokusering og NVEs informasjons-

kampanje bidro vesentlig til det lave for-

bruket. Som følge av erfaringene siste

vinter vil imidlertid NVE styrke metoder

og verktøy som benyttes i overvåkningen

av kraftsituasjonen.

Internasjonalt energisamarbeid

Et åpent europeisk kraftmarked i 2007

2003 ble et merkeår for utviklingen

mot et åpent europeisk kraftmarked.

Etter mange års dragkamp vedtok

Europaparlamentet og Rådet den

26. juni endringer i direktivet om felles

regler for det indre marked for elektri-

sitet (eldirektiv II). Direktivet fastsetter

full markedsåpning for alle kunder uten-

om husholdningsmarkedet fra 1. juli 2004

og fra 1. juli 2007 for alle kunder. Det

er krav om at det opprettes regulerings-

myndigheter i alle medlemsland.

Bestemmelsene i direktivet skal være

innført i nasjonalt lovverk ett år etter
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Energi

vedtaket. Norge tilfredsstiller allerede

kravene til full markedsåpning og regu-

leringsmyndighet, men på enkelte om-

råder kan det være behov for justering

av norsk regelverk.

En offensiv videreutvikling

Gjennom et utkast til "Strategi for det

indre markedet for elektrisitet på mellom-

lang sikt" har EU-kommisjonen signalisert

en offensiv og proaktiv linje for videre

utvikling og harmonisering av regelverket

for det europeiske markedet.

Reguleringsmyndighetene er tiltenkt

en viktig rolle i dette arbeidet.

Kommisjonen har opprettet en rådgivende

gruppe av nasjonale reguleringsmyndig-

heter (European Regulators Group for

Electricity and Gas - ERGEG). Norge del-

tar på ERGEG-møtene, men vil ikke ha

stemmerett i avstemninger. NVE repre-

senterer Norge innefor elområdet,

mens OED representerer gassområdet.

Samtidig fortsetter og forsterkes sam-

arbeidet mellom de europeiske regulerings-

myndighetene i organisasjonen CEER

(Council of European Energy Regulators),

som høsten 2003 har fått en mer formell

status enn tidligere. NVE er fullverdig

medlem av CEER, og CEER vil spille en

viktig rolle for å sikre en god faglig for-

ankring av sakene som behandles i ERGEG.

Viktig å videreutvikle det nordiske

markedet

Det regionale fokus i EUs utkast til strategi

understreker at det fortsatt er viktig

å forsterke og videreutvikle det nordiske

kraftmarkedet. Den anstrengte kraft-

situasjonen vinteren 2002/2003 satte

markedet på en utfordrende prøve. På et

nordisk energiministermøte i Gøteborg

høsten 2003 uttalte ministrene at "situa-

sjonen sist vinter viste at det nordiske

kraftmarkedet fungerer tilfredsstillende

og klarer å håndtere anstrengte situasjo-

ner". De understreket også at "det skal

utvikles et fordypet samarbeid mellom

de ulike nordiske myndighetsorganer og

systemopera-tører for å sikre forsynings-

sikkerheten i Norden". NVE samarbeider

med de nordiske regulatorene gjennom

FNER (Forum of Nordic Energy

Regulators). Vinteren 2002/2003 ble det

gjennomført flere møter mellom FNER

og Nordel, som fulgte utviklingen i kraft-

situasjonen og diskuterte mulig koordi-

nering av tiltak.

Energimerkeordningen

På energibrukssiden er arbeidet i stadig

større grad påvirket og preget av prosesser

i EU. NVE har fått forvaltnings- og tilsyns-

ansvaret for energimerkeordningen knyt-

tet til hvitevarer og utredningsoppgaver

knyttet til Bygningsdirektivet. Sistnevnte

direktiv må, dersom det innføres i Norge,

forventes å få stor betydning for energi-

bruken i byggsektoren.

Gass i Norge

Økende bruk

Frem til nå har gass i liten grad vært brukt

til stasjonære energiformål i Norge. Flere

miljøer har imidlertid etablert virksom-

heter som selger naturgass til sluttbrukere,

slik at bruken av gass er økende. Fordi

naturgass er en energibærer som antas

å få økt betydning i det norske energi-

systemet, har NVE styrket sin kompetanse

på naturgass. Økt bruk av naturgass kan

være et bidrag til å bedre både kraftbalansen

og forsyningssikkerheten i et tørrår.

NVE vurderer distribusjonssystem

for naturgass

I stortingsmeldingen om bruk av natur-

gass har regjeringen lagt frem en politikk

for å øke bruken av naturgass innenfor

miljømessig akseptable rammer. Etter

stortingsbehandlingen av denne meldingen

fikk NVE i oppgave å vurdere hvordan gass

kan føres frem til aktuelle innenlandske

brukere på en kostnadseffektiv måte. Dette

arbeidet skal NVE være ferdig med i løpet

av februar 2004. I prosjektet anslås hvor mye

naturgass som på kort sikt kan brukes på

ulike steder hvis gassen er tilgjengelig. Det

anslås også hvordan gassforbruket på disse

stedene vil utvikle seg fremover. Dette gir

et grunnlag for å dimensjonere et distribu-

sjonssystem for naturgass. Også kostnadene

ved å føre frem gass til aktuelle gasskunder

enten i form av LNG (nedkjølt flytende

naturgas), CNG (komprimert naturgass)
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eller ved bruk av rør er anslått.

Miljøhensyn

Naturgass har ulike anvendelser, og de

viktigste områdene er elproduksjon i et

gasskraftverk, direkte bruk til oppvarming

av bygg eller som råstoff i industrien. Det

er viktig å finne anvendelsesområder for

naturgassen som er innenfor miljømessig

akseptable rammer. I denne sammenheng

arbeider ulike miljøer med å utvikle for-

skjellige gasskraftverk der CO2 -utslippene

skilles ut fra eksosgassen og deponeres.

På denne måten vil utslippene av CO, fra

denne typen gasskraftverk reduseres til

et minimum. Slik CO2-håndtering medfører

at kostnadene for et gasskraftverk blir

høyere enn for et konvensjonelt anlegg

der CO, ikke skilles ut. NVE har i løpet av

de siste to årene bygget opp kompetanse

på denne typen teknologi for å kunne

vurdere hvordan slike kraftverk kan

innfases i vårt energisystem.

Norges energidager 2003

Hva bringer energifremtiden?

NVE arrangerte i oktober 2003 for første

gang en nasjonal konferanse om sentrale

temaer og utfordringer på energiområdet.

Konferansen hadde foredragsholdere og

utstillere fra inn- og utland og samlet over

450 deltakere. Energidagene satte energi-

fremtiden på dagsordenen gjennom å rette

et spesielt søkelys på forbrukernes rolle og

Norden som en stadig viktigere arena for

utviklingen på energiområdet. NVE ønsker

å gjøre energidagene til en årlig begivenhet.

Kunnskap om energimarkedet etterspørres

Deltakerne ble oppdatert på prosjekter og

utredninger energimyndighetene arbeider

med og nye eller endrede virkemidler for

sektoren. Kraftsituasjonen vinteren 2002

skapte en enorm interesse for å få bedre faglig

innsikt og kunnskap om energisystemet

og energimarkedet. Energidagene er også

en møteplass for energiinteresserte, hvor

man får mulighet til å knytte kontakter

med andre med innflytelse på utviklingen

innenfor energi-sektoren i årene fremover.

Forsyningssikkerhet

Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas la

i sitt foredrag vekt på behovet for å styrke

forsyningssikkerheten gjennom ulike til-

tak og virkemidler som f.eks. ved å gjøre

oss mindre avhengige av elektrisitet til

oppvarming, skaffe bedre kunnskaps-

grunnlag for energivalg i kommunene

og ikke minst gjennom økte investeringer

i ny kraftproduksjon de neste årene.

Energiutredninger

Lokale utredninger

Forskriften om energiutredninger ble

gjort gjeldende fra 1. januar 2003. Den

skal bidra til bedre rutiner for utredning

av utbyggingsprosjekter i sentral- og regional-

nettet. Lokale energiutredninger innføres

for å sikre at flest mulig aktører får best

mulig grunnlag for å etablere energiløs-

ninger lokalt. De lokale nettselskapene

pålegges å utarbeide og årlig oppdatere

et dokument som beskriver gjeldende energi-

system og energibruk fordelt på ulike energi-

bærere. Dokumentet skal også gi prognoser

for utviklingen og beskrive hva nettselskapet

vurderer som de mest rasjonelle løsningene

for fremtiden. Det skal gjennomføres en

lokal energiutredning for hver kommune.

Kompetanseheving på energisystemer

NVE tror at dette vil bidra til en klarere

kobling mellom energiloven og kommunal

energiplanlegging etter Plan- og bygnings-

loven. Samtidig vil prosessen i forbindelse

med lokale energiutredninger kunne bidra

til generell kompetanseheving på energi-

systemer og energibruk.

Veiledere

Til hjelp i utredningsarbeidet har NVE

utarbeidet en veiledere for både lokale

energiutredninger (veileder 3-2004) og for

kraftsystemutredninger (veileder 4-2003).

I samarbeid med Statistisk Sentralbyrå (SSB)

legges det opp til en vesentlig forbedring

av kommunefordelt energistatistikk.

Gjennom web-baserte løsninger vil det bli

lagt til rette for at flest mulig får tilgang

til informasjon om status for utrednings-

arbeidet og resultatene fra dette.

11



Ferskvannets år 2003

FN utnevnte 2003 til "Ferskvannets år".

Som sentral vassdragsmyndighet og

ansvarlig hydrologisk fagmyndighet var

det naturlig at NVE engasjerte seg sterkt

i markeringen av dette året.

Aktivitetene i "Ferskvannets år" var

mange, og Olje- og energidepartementet

deltok ved flere av NVEs arrangementer.

Statsråd Steensnæs både åpnet og avsluttet

året med to nokså forskjellige marke-

ringer. Åpningen fant sted ved Akerselva

sammen med utviklingsminister Hilde

Frafjord Johnson og en rekke represen-

tanter for vannforvaltningen.

Avslutningen av vannåret ble markert

sammen med Oslo Elveforum og barn

fra flerkulturelle Mortensrud skole i Oslo.

Internasjonal markering

NVE var sterkt faglig involvert i 3rd World

Water Forum i Kyoto i mars. Norges bidrag

hadde fokus på norsk vassdragsforvalt-

ning og dens betydning for vannkraft

innenfor en bærekraftig ramme. Også

på Stavanger-konferansen "Water for the

poorest", der Utenriksdepartementet var

hovedansvarlig, var NVEs innslag betydelig.

Under konferansen "Vannlandet 2050"

i Bergen i mai satte NVE fokus på effekter

av klimaendring og hvilke konsekvenser

dette har for forvaltningen. Konferansen

fikk stor oppmerksomhet både fra forsk-

ningsmiljøer og medier, og innleggene

under konferansen gav oss en pekepinn

om at NVE vil få store forvaltningsutfor-

dringer hvis klimaet blir villere og våtere.

Avisbilag om vann

Vårt bilag i Aftenposten i forbindelse

med markeringen av Verdens vanndag

slo svært godt an. Flere skoler meldte

sin interesse, og ekstraopplag av bilaget

ble sendt til 75 skoler og fire høyskolerf

universiteter.

EUs rammedirektiv for vann

I NVE startet arbeidet med EUs vann-

direktiv med tyngde mot slutten av 2000

og har siden 2001 vært organisert som

et prosjekt med deltakelse fra flere

avdelinger. Vannressursavdelingen har

ledet prosjektet, som i 2003 krevde

ca. tre årsverk. NVE deltar i en direktorat-

gruppe og har vært en sentral part i denne.

Økt regional medvirkning

Dette arbeidet har lenge vært preget av

utredning og tilrettelegging for å sette

vedtakene ut i livet. I 2003 startet den

første praktiske og naturfaglige imple-

menteringen, og i oktober begynte arbeidet

med datainnhenting og -sammenstilling

for å karakterisere miljøtilstanden i åtte

utvalgte vassdrag. Dette innebar økt

medvirkning fra regionalt og lokalt hold,

og det har vært holdt møter med mange

inviterte parter. Det har likevel ikke blitt

så stor medvirkning fra interesseorgani-

sasjoner som ønskelig for å få en bredest

mulig involvering av alle brukergrupper.

NVE sterkt faglig involvert

NVE har ledet arbeidet innenfor områder

som demonstrasjonsprosjekter, grunnvann,

sterkt modifiserte vannforekomster og

i karakteriseringen av to vassdrag.

NVE leder også en internasjonal pilotstudie

innenfor et nettverk under EU-kommi-

sjonen, og er nasjonal representant i to

arbeidsgrupper som utreder direktivet

under kommisjonen. I tillegg til at NVE

har levert data og informert om arbeidet

både nasjonalt og internasjonalt, har

etaten også vært rådgiver for OED

i juridisk og faglig implementering.

I 2003 har NVE disponert ca. 4,5 mill kr

til direktivarbeid, hvorav 1 mill er admi-

nistrert på vegne av andre direktorater

i felles demonstrasjonsprosjekter.

Videre arbeid

I 2004 fortsetter arbeidet med karakteri-

sering av vassdrag. I 2005 skal dette

arbeidet rapporteres til EU for hele landet.

Aktiviteten økes innenfor samordning av

nasjonal overvåking og systemer for

datahåndtering (IKT-løsninger). Arbeidet

vil fortsette i regi av direktoratgruppa,

som SFT leder, men det blir trolig en

avklaring av myndighetsansvaret for
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direktivet i første halvår og deretter en

klarere organisering og ansvarsfordeling

for lokale, regionale og nasjonale opp-

gaver. I 2005 vil NVEs innsats være sterkt

avhengig av om vi utpekes til ansvarlig

koordinerende etat for direktivet. NVE

ønsker imidlertid uansett å bidra aktivt

til å modernisere og effektivisere norsk

vannforvaltning i tråd med direktivet.

Et klima i forandring utfordrer
forvaltningen

Avrenningen i norske vassdrag endrer

seg over tid. Dette skjer både som følge

av klimavariasjon og endringer i bruk

av arealer i nedbørfeltene. Endringer

i avrenning kan få følger bl.a. for kraft-

produksjon og sikkerheten langs vassdrag.

Ustabilt klima i fremtiden

Forskningsprosjekt RegClim, drevet av

Meteorologisk institutt, har utarbeidet

scenarier for klimautviklingen i Norden

for perioden 2030-49 ved en global opp-

varming. Scenariene viser at klimaet

i fremtiden kan bli mer ustabilt, med

hyppigere forekomster av kraftig nedbør.

Middelavrenningen vil øke over det meste

av Norge og mest på Vestlandet. Sesong-

fordelingen av avrenningen vil endres,

med økning i kystnære områder om

høsten og vinteren. De årlige variasjonene

vil ikke forandres noe særlig i forhold

til de siste 100 år, noe som innebærer

at det fortsatt vil være våte år så vel

som tørrår.

Økt flomfare

Toppflommene kan komme til å øke

i hyppighet og størrelse, og høst- og

vinterflommene vil forekomme oftere.

En økning i hyppigheten av høst-

og vinterflommer vil generelt gi mer

erosjon i vassdragene ved at tidsrommet

for skadeflommer utvides.

Vinterflommene i østlandsvassdragene

blir flere, og scenariene tyder på at snø-

magasinet vil øke i f.jellet på Østlandet

slik at det allikevel kan bli store vårflom-

mer. Isleggingen av innlandsvassdragene

kan også endres med mer ustabile vintre

og flere isganger.

Konsekvenser for kraftproduksjonen

Foreløpige beregninger viser at kraft-

produksjonen i Norge vil øke noen prosent.

Økt tilsig av vann om vinteren kan med-

føre et noe redusert behov for oppfylling

av magasinene om høsten. Det kan bli

behov for å utnytte magasiner i større

grad for å holde tilbake regnflommer.

Likevel vil det fortsatt være tørrår som

kan gi problemer for oppdekning av

kraftbehovet. Mildere vintre gjør at

fyringsbehovet kan bli redusert samtidig

som varmere somre øker behovet for

kjøling sommerstid.

Flom, skred og sikkkerhet

I august 2003 opplevde Nordvestlandet

og de sørlige deler av Trøndelag noen

dramatiske døgn. I løpet av få dager falt

uvanlig store mengder nedbør. Dette

førte til at vann, jord- og grusmasser ble

ført nedover i sidevassdragene med høy

hastighet. Denne type skred kalles flom-

skred og skjer ofte veldig brått. De opp-

står ofte i sammenheng med ekstreme

nedbør- og avrenningsforhold.

Scenariene fra RegClim viser at sommer-

temperaturen i Norge vil øke. Ekstrem-

nedbør inntreffer ofte i etterkant av lange

varmeperioder, slik som flommen på

Nordvestlandet i 2003. Også på Østlandet

har det de siste årene vært episoder med

intens og kraftig nedbør sommerstid,

med store ødeleggelser som resultat.

Økt leirskredfare

Klimaendringer kan også medføre

en økning i hyppigheten av leirskred.

Kraftig nedbør øker intensiteten på over-

flateskredene, noe som ofte medfører
skade på bebyggelsen langs elvene. Der

det er kvikkleire, kan overflateskred

utløse store leirskred. Faren for store leir-

skred øker også ved at kraftigere erosjon

i elveløpene gjør kvikkleiren ustabil.

Viktig med god sikring og riktig arealbruk

Det viktigste tiltaket for å sikre liv, helse

og samfunnsinteresser mot skader fra

14



Vann

skred og flom er riktig arealbruk. I om-

råder med eksisterende bebyggelse er Hktig

fysisk sikring og dimensjonering av led-

ningsnett og kulverter nødvendige tiltak

for å sikre mot skader fra flom og skred.

Gjennom Flomsonekartprosjektet og

Programmet for økt sikkerhet mot leir-

skred er det avdekket flere områder med

uakseptabelt høy skaderisiko. I 2003 har

NVE innledet et samarbeid med Norges

Geotekniske Institutt (NGI) for også å rette

fokus mot arealer som kan berøres av

flomskred. I likhet med de øvrige pro-

grammene vil det fokuseres på utløsnings-

årsaker, arealbruk og sikringsmetoder.

Vanntemperatur, is og bre

Overvåking av isbreene

Norges isbreer dekker et areal på ca 2600

km2. Dette er under en prosent av hele

Norges landareal, men breene spiller like-

vel en viktig rolle for avrenningen i mange

vassdrag og tilsiget til kraftverk.

Vinteren 2003 var nedbørfattig i hele

Sør-Norge og store deler av Nord-Norge.

Av 14 breer NVE måler, fikk 13 mindre

snømengder enn gjennomsnittet.

Sommeren var betydelig varmere enn

normalt i hele landet, og dette medførte

mer smelting enn gjennomsnittet på alle

breene. På 10 av breene var all snøen fra

siste vinter smeltet bort over hele breflaten.

Små snømengder

På Vestlandet førte den snøfattige vinteren

til at Rembesdalskåka, en vestlig utløper

fra Hardangerjøkulen, fikk prosentvis

minst snø med 61 prosent av gjennom-

snittlig snømengde. I Jotunheimen fikk

Gråsubreen så lite som 57 prosent av

gjennomsnittet. Av breene i Nord-Norge

fikk Engabreen på Svartisen 82 prosent

av normale snømengder, mens Langfjord-

jøkelen i Vest-Finnmark fikk litt mer enn

gjennomsnittet med 109 prosent.

Stor avsmelting

Sommeren 2003 ble betydelig varmere

enn normalt i hele landet. Dette førte til

mer smelting enn normalt fra alle de 14

målte breene. På breene i Jotunheimen

var avsmeltingen rundt 70 prosent mer

enn gjennomsnittet. Breene på Vestlandet

smeltet omkring 40 prosent mer enn

normalt. I Nord-Norge smeltet det også

mer enn vanlig, men ikke så mye som

i Sør-Norge.

Vanntemperatur

Vanntemperaturen er viktig for alt liv

i vassdragene, og både for høy og for lav

temperatur kan være skadelig. NVE over-

våker vanntemperaturen i elver hver

tredje time i nesten 300 målepunkter.

I omtrent 70 innsjøer måles vanntempe-

raturen fra overflaten til bunnen to

ganger i året, sommer og vinter. I tillegg

detaljmåles det hver time i tre innsjøer.

Ismålinger

Ferdsel på usikker is kan være farlig.

Ved observasjoner og målinger både fra

egne observatører og kraftverksansatte

overvåkes isforholdene, og det gis jevnlig

ut ismeldinger på NVEs web-sider.

På forespørsel gir vi også individuelle

råd ved motorisert ferdsel.

Både klimaforholdene og inngrep i vass-

drag påvirker isforholdene. Vi har en

landsomfattende karttjeneste på Internett

hvor man kan få tegnet kart med utheving

av spesielt usikre områder på grunn av

vassdragsregulering. Vårt eget observa-

sjonsnett består av 30 stasjoner for is-

tykkelse. For klimaovervåkning registreres

isleggings- og isløsningstidspunktene

på nesten 100 innsjøer og elver.

Vannføring her og nå

For å bedre datakvaliteten av vannfø-

ringsdata, startet NVE i 2003 en kraftig

opprustning av det tekniske utstyret som

brukes til registrering og innhenting av

vannføringsdata. Samtlige stasjoner som

rustes opp blir montert med utstyr for

daglig overføring av data til NVEs data-

base. I dag overføres det vannføringsdata

daglig til NVE fra ca. 200 stasjoner i hele

landet. Det er en fordobling i løpet av

de siste to-tre årene.
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Lakselva i Beisfjord > >

NVE har gjennomført flere større mitjø-.tittak langs vassdragene Nord-

Norge I Lakselva Narvik kornrnune er deier av et flomsikringsantegg
fjernet, og andre deler av dette er ombygd. Det er gjenskapt et tidligere

elveløp på ca. 500 m i et tidligere massetak.

< < Miljøtilsyn ved kraftverksombygging

Regionen har fulgt opp flere store kraftprosjekter når det gjelder økte krav til sikkerhet

og miljø. Regionkontoret fører tilsyn med at arbeidet skjer i tråd med godkjente planer

og at sluttresultatet får en tilfredsstillende landskapsmessig standard.

Sikring av siag hager ved LaVise hytte > >

Lovise hytte iAlvdat utgjør et viktig kulturminne fra den tida bergverks=
dnft var en dominerende industri i Nord-østerdalen. Under storflornmen
i 1995 ble store deler av den gamle tømmerforbygningen mot Sølna øde-
lagt, og høsten 20403 ble forbygningen gjenopp.bygd med NVE Aniegg
som utførende entreprenør. Foruten å ta -vare på kulturminnet ble dette,
gjort for å hindre at svovel og tungmetaller blir vasket fra siagghaugene
og ut i elva.

< < Flaum på Sunnmøre

Ekstrem nedbørintensitet 14. og 15. august førde lokalt til flaumskred som truga

både busetnad og infrastruktur. Mest faretruande utvikla situasjonen seg i Ørsta,

der E39 måtte stengast ved Liabygda. På same stad vart om lag 10 husstandar

evakuerte då elva truga med rasering av området. Store materielle skader oppstod,

trass i at det vart gjort stor innsats, kosta av NVE, for å hindre elva i å bryte seg

ut av elvefaret.

« Flom j Sør-Trøndelag

midten av august korn det storenedbørmengder
Møre og Romsdal og deler av"Sør-Trøndelag.

Dette førte til kraftig flom i flere vassdrag,Flommen

i vinstra i Oppdal rev med seg en bru over E6og skadet

fundarnentene på jernbanebrua. Også en campingplass
ble rasert av flommen. t Sunndalen ble riksvegen
og andre viktige vegforbindelser bruttpå flere steder.
Foto Adresseavisen.



Region Sør

< < Sikring mot leirskred i Skienselva

Det er satt i gang et omfattende sikringsarbeid i områder

langs Skienselva for å stabilisere elvebreddene mot utrasing.

I 2003 kom NVE godt i gang med arbeidet med å stabilisere

parsellen Tollnes/Stadion med en motfylling av 22 000 m3

stein. Dette er omtrent halvparten av den totale steinmassen

som skal legges ut på denne parsellen.

-

Region Vest

< < Flaum i Nordfjord

Nordfjord vart råka av skadeflaum to gonger i løpet av

hausten 2003. I Myklebustdalen i Gloppen kommune hadde

både sidevassdrag og hovudelva særs høg vassføring.

Dei bratte sideelvane førde i tillegg mykje masse med seg,

som vart lagt att på dei flate jordbruksområda dalføret.

Svoragrova (bilete) braut ut av elvefaret og grov ut mykje

dyrka mark. I tillegg vart fleire bustadhus påført til dels store

skader. NVE renska opp, tilbakeførte og sikra Svoragrova

etter flommen.
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< < Strenge miljøkrav

NVE Anlegg.,kjøpte i 2003 flere nye anleggsmasktner der strenge miljøkrav ble stitt. Maskinene

har en bioleigiSk nedbrytbar olje på hydraulikksyStemet for å unngå forurensing ved lekkasjer i og

langs vassdragene. I tillegg er det montert høytrykksspyler som suger vann fra etven for enklere

rengjøring av maskinen før påføring av desinfeksjonsveske. Dette er for å forhindre s rednin

av takseparasitten gyrodactylus salaris.

< < Restaurering av Hammerdammen
ved Næs jernverksmuseum

Hammerdammen ligger i Storelva inne på Næs

jernverksmuseums område. Dammen bygges på

samme måte som originalen fra 1738. Dammen

er restaurert av lokale håndverkere og entrepre-

nører under tilsyn fra NVE. Dammen er en

10 meter høy, slank tømmerkistedam med

strekkstag til fjell.

< < Rassikring i Songdalselva

Songdalselva ligger like vest for Kristiansand.

Grunnforholdene i området består av store mek-

tigheter med kvikkleire og førte til mange utfor-

dringer under sikringarbeidene. Arbeidene som er

utført av NVE Anlegg, bidrar til sikring av et

kompetansesenter og flere boliger.

Ny kraft »

Utbyggingen av kraftverkeneyberget og Framruste

i øvre Otta er inne i sin mest-i':ektiske periode.

Når verkene settes i drift i løpet av 2005, vil de gi

en samlet produksjonsøkning på 525 GYVh per år.

NVE fører tilsyn med miljø- og Sikkerhetsforhold

under anleggsfasen.

< < Implementering av Internkontrollforskrifta i kraftbransjen

Arbeidet med implementering av "Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag

og grunnvann" har hatt høg prioritet i 2003. Det er utført tilsyn ved om lag ti større regulerings-

anlegg i regionen. Mellom anna vart det på ettersommaren gjennomført miljørevisjon av

Hydro Energi as sine anlegg i Fortun/Grandfastavassdraga. Biletet syner bekkeinntak Berdalen sør,

der det vil bli utført istandsettings- og vegeteringstiltak på areala som grensar inn til inntaket.

Utbedring av Osbudammen i Auravassdraget > >

Osbudammen i Sunndalsfjella eies av Statkraft SF og er regderings-

darn for Aura kraftverk. Dammen som ble bygd på 1950-tallet

og er 33 meter høy, demmer opp 140 mill. m3. Omfattende analyser

og kontrollberegninger er gjennomført, og NVE har konstatert

at dammen ikke:jenger fyller dagens forskriftskrav,til sikkerhet.

Dammen ble derfbr i 2003 forsterket med påstep aV ny betong-

plate for å sikretiffredsstillende stabilitetav damskråningen.

fRehabiliteringsarbeidene ved Osbudammen var de mest

omfattende darnarbeidene i Norge i 2003.



i Bjrkvik

Et annet stOrtrniljøtiltak langs vasdragehei NOrttNorge:er i Elvegårdse‘va i Narvik

kOmmupe.. flet' er tidligere':flom- pg ero$jonsikringsaMegg:fjernet ener ombygd. Det er

også,utfitrt:reståbrering avivasSdragSaVSpitt.spm er Uheldig påvirket av tidligere tilrette-

leggngstiltak for fiske. Denne.type tiltak utføres ihrtisamarbeid med lokale interes-

senter, Pg dettevassdraget bar.grunneiedaget bYgd stier og gapahuker.

< < Tilgroing av vassdrag

Tilgroing i regulerte vassdrag, som her i Grungevatn i Vinje

kommune, kan gi negative konsekvenser for allmennhetens

utnyttelse av vassdraget. I Region Sør arbeides det med å

sikre allmennhetens interesser i vassdrag. I noen tilfeller kan

utbygger med hjemmel i konsesjon pålegges å utføre opp-

renskningstiltak.

Sikrere i Gudbrandsdalen > >

Den garnle damrnen ved Vinstervatn

er i ferd med å bygges om for å bli mer
lettdrevet. Et vesentlig moment med

ombyggingen er at faren for dambrudd

og omfattende skader i Gudbrandsdalen

reduseres betraktelig. NVE fører tilsyn

med ombyggingen.

Tre ïvann>>

I Vfl(eråa, Ena og Hølja r trevirke tilbakeført

til vassdrag som tidligere har blitt rensket for

tømmerfleFting.Treyirket er kombinert med

bruk av-stein og gir et mer natudig utse-

ende. Metoden er ny, og effektene vil bli

fulgt-opp. både av fylkesmannen og NyE.

< < Flaum i Romsdal

Også Romsdalen vart sterkt herja av flaum i august månad. Verst råka vart Nesset

kommune, der mellom anna vegsambandet til Eikesdal vart brote i mange dagar.

Ved Eikesdalsvatnet braut Vikeelva ut av elvefaret og grov med seg mykje dyrka mark

og gjorde skade på sagbruk og kaianlegg.

« LeirskredSa:Ning

NVEs omfattende satsing,:for å avdekke risikoområder for leir*red

ved vassdrag og sikre de Mest UtSatte bebygde områder, har begynt

å bære frukter. Med statlige ekstrabeviigninger ble.det:i 2003 utført

store og kompliserte sikringsarbeider"i Meråker. (bildet); ved Njdelva

og Bakklandet i Trondhe4m og i Buvika Skaun. Qverskuddsmasser

fra bygging av tunneler til ny E39 gjennom Buyika brUkesj

arbeidene, og samarbeidet med vegprbsjektet g.jør sikringstiltakehe

billigere. Sikringen av de rnest utsatte sentrumsområdenef Buyika :

og Bersa er kostnadsberegnet til 23,5 mill. kroner.

".SOm et resultatav risikoklassifiserrig av kvikkleireområder

Treindheim:lagetNVE en plan for'S'restaurere og oppgradere

murene iangs Nidelva overen strekning på ca. 100 meter.

Våren 2003:startet NVE,Nnleggarbeidene med rehabilitering

aV murene.,Etter tre måneøersiarbeid sto 380 m2 mur ferdig

17. rnal:Mbrensikret. utatt bebyggelse i det sentrale byområdet.

En riskokartiegging av Nidelva viste i tillegg at en ca. 12 meter

dyp erbsionSgrop i elvebunnen utvidet seg faretruende. Denne

utViklingen bie stoppet ved at gropa ble fyit opp med

6000 rn'::Stein



Vann

Viktige data

Det var behovene til NVEs prognose- og

flomvarslingstjeneste som førte til arbeidet

med å innhente vannføringsdata i sann

tid. Dataregistreringen skjer kontinuerlig

på hver enkelt målestasjon, og i en normal

driftssituasjon overføres data til NVEs

database hver morgen og ettermiddag.

Ved behov for hyppigere oppdatering av

data kan det velges kortere overførings-

intervaller, for eksempel en time.

For å sikre datakvaliteten ble det i 2003

satt ut dobbelt sett med sensorer som

løpende sjekkes mot hverandre for å

avsløre eventuelle tekniske feil. I tillegg

hentes det ofte inn målinger av lufttem-

peratur som kan være verdifulle for å

vurdere i hvor stor grad isforhold ved

målestasjonen påvirker vannføringsdata.

Tilgjengelighet

Sanntidsdata fra mange av målestasjonene

er tilgjengelig på Internett. Informasjon

kan også hentes på mobiltelefon med

WAP-teknologi. Registreringen av antall

oppslag på de aktuelle web-sidene viser

at dette tilbudet benyttes hyppig av mange

personer og firmaer. NVE tilbyr dessuten

daglig oversendelse av sanntids vann-

føringsdata på ønsket format via e-post.

Måling av markvann

og grunnvann

Lavt grunnvannnsivå i Midt-Norge

I forhold til andre land er grunnvanns-

magasinene i Norge små og tynne, og de

er derfor svært sårbare for tørke. Tørke

er i Norge ikke nødvendigvis forbundet

med tørr og varm sommer. Lange vintre

med snø og frost kan ha alvorlige konse-

kvenser for vannforsyningen. I 2002/2003

målte NVE de laveste grunnvannsnivåene

i Midt-Norge siden målingene i dette om-

rådet startet. På bakgrunn av disse måling-

ene sendte NVE flere pressemeldinger for

å oppmuntre kommuner, vannverkseiere og

fiskeoppdrettsanlegg i landsdelen til å vur-

dere alternative forsyninger for vinteren.

Økende utnyttelse av grunnvannet

Norge har stor tilgang på overflatevann

av relativ god kvalitet, og har ikke hatt

stort behov for å utnytte grunnvannet.

Per i dag får om lag 15 prosent av befolk-

ningen i Norge vannforsyning fra grunn-

vann. Grunnvann utnyttes til vannfor-

syning, salg og eksport av drikkevann,

fiskeoppdrett og energibrønner. På grunn

av blant annet bedre muligheter til å utnytte

vannet, helsemessig gunstige effekter

og økonomiske fordeler, er utnyttelsen

av denne ressursen stadig økende.

nivåer. Markvannstasjonene er lokalisert

i representative områder og drives i sam-

arbeid med Planteforsk og Norges

Landbrukshøgskole. Grunnvannstasjonene

drives i samarbeid med Norges geologiske

undersøkelse (NGU), og er lokalisert

i uberørte områder som er upåvirket

av menneskelige aktiviteter.

Markvann- og grunnvannstasjoner

Markvann omfatter vannet i jorda som

ligger over grunnvannsspeilet, i den

såkalte umettede sonen eller markvann-

sonen. Markvannsonen regulerer for-

nyelsen av grunnvann og beskytter grunn-

vannsressurser mot forurensning. En mark-

vannstasjon brukes til å måle prosesser

som grunnvannsdannelse, infiltrasjon

av nedbør i jorda, fordamping og frost-

dannelse. Ved en grunnvannstasjon er

det vannivå, vanntemperatur og vann-

kjemi som overvåkes.

En sårbar ressurs

Grunnvann er en sårbar ressurs som må

beskyttes mot overforbruk og forurens-

ninger. Vannressursloven, som trådte i kraft

1. januar 2001, gir NVE en sentral rolle for

forvaltning av grunnvannressurser. NVE er

delegert myndighet til å gi konsesjon til

blant annet uttak av grunnvann og andre

tiltak som kan påvirke grunnvannet.

NVE har et nettverk av ni målestasjoner EUs rammedirektiv setter krav

for å overvåke markvannstilstand og ca. 43 Innføringen av EUs rammedirektiv for

måleområder for målinger av grunnvanns- vann vil medføre krav til systematisk
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overvåking og dokumentasjon av grunn-

vannressursenes tilstand både med

hensyn til mengde og kvalitet.

Implementering av overvåkingsnett

og rapportering av miljøstatus starter

i 2006, og NVE har derfor sammen med

NGU satt i gang en prosess for å effekti-

visere og automatisere nettverket av

grunnvann- og markvannstasjoner for

å møte fremtidens behov og krav til

informasjon og data.

Kartlegging av Vietnams

vannressurser

Hvert år engasjeres en del fagpersoner fra

NVE i samarbeid med land utenfor Europa

om utvikling av forvaltningssystemer for

vann og energi. NVE og NORAD har en

samarbeidsavtale om at NVE skal opprette

institusjonssamarbeid med tilsvarende

institusjoner i visse utviklingsland.

Vietnam er rikt på naturressurser som vann,

kull, olje og gass. Vannkraft er i dag den

dominerende elektrisitetskilder med ca

4 000 MW installert kapasitet. Utnyttbart

potensial er beregnet til 18-20 000 MW,

og Vietnam ønsker derfor å øke andelen

av vannkraft vesentlig. NVE har siden 1999

assistert Electricity of Vietnam (EVN)

med å utarbeide av en samlet plan for

den videre utbygging av landets vann-

kraft. Norge og Sverige finansierer pro-

sjektet, som har en kostnadsramme på

nærmere 60 millioner kroner.

Nye vannkraftprosjekter identifisert

Under første fase av prosjektet ble vann-

kraftpotensialet i de fem viktigste vass-

dragene undersøkt, og en rekke lovende

prosjekter ble identifisert. I 2003 ble det

bevilget midler til å fortsette undersø-

kelsene i de resterende vassdrag, og NVE

har derfor forlenget kontrakten med

EVN med ytterligere to år.

Sterke miljøhensyn

Vannkraftpotensialet kartlegges med

stor vekt på de sosiale og miljømessige

konsekvensene av eventuell utbygging.

Utbygging av vannkraft blir hele tiden

vurdert innenfor en integrert vann-

ressursplan for hvert enkelt vassdrag.

Flom tar hvert år mange liv i Vietnam,

og vannkraftutbygging vil i mange tilfeller

også kunne kombineres med en bedre

flomkontroll.

Institusjonssamarbeid i Etiopia

og Nepal

Både Etiopia og Nepal har stort vannkraft-

potensial som på langt nær er utnyttet.

Som et ledd i institusjonsavtalen med

NORAD assisterte NVE myndighetene

i disse to landene med planlegging

av vannkraftverk.

Vannkraftverk i Etiopia

Arbeidet i Etiopia omfatter hjelp til å

innhente og evaluere internasjonale anbud

på detaljerte studier av to store vann-

kraftverk. Begge er flerbruksprosjekter

der bedret irrigasjon og flomkontroll

inngår. Baro-prosjektet på 8-900 MW ligger

sørvest i landet i en sideelv til Den hvite

Nilen, mens Karadobi-prosjektet på 12-

1500 MW ligger i Den blå Nilen. Begge

prosjektene er teknisk meget lovende,

men vil utvilsomt medføre stor debatt

om de miljømessige konsekvensene.

Prosjektene er en del av samarbeidet

mellom Nilen-landene. I dette samarbeidet

er tanken at Etiopias store vannkraft-

ressurser også kan utnyttes for eksport

av elektrisitet til Sudan og Egypt. Den

politiske situasjon i området har tidligere

gjort slike planer utenkelige, men nå er

det etablert et faglig nært samarbeid

mellom landene som lover godt for frem-

tiden.

Økt elektrisitetsbehov i Nepal

I Nepal har økt behov for elektrisitet

medført større aktivitet for utbygging

av vannkraft. I 2003 inngikk NVE en

kontrakt med Nepal Electricity Authority

om assistanse til å innhente og evaluere

internasjonale anbud på studier av Upper

Tama Koshi vannkraftverk. Kraftverket

har en planlagt installasjon på 250 MW.

Elven har sitt utspring i Tibet, og det

antas at det ligger bredemte sjøer i øvre

del, noe som kan medføre stor risiko for

prosjektet. Et norsk konsulentfirma vant

anbudsrunden og startet arbeidet mot

slutten av 2003.
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Sterkere fokus på miljø
i vassdrag

Mye av den norske vannkraften ble bygd

ut i en tid da det ble lagt mindre vekt

på miljohensyn enn vi gjør i dag. NVE har

i sin strategi for 2002-2005 rettet fokus mot

miljøstatus i tidlig regulerte vassdrag.

I 2003 startet vi et prosjekt som skal kart-

legge miljøtilstanden i to tidlig regulerte

vassdrag i Sogn og Fjordane. Sammen

med natur- og miljøtilsynet vil en slik

kartlegging gi et godt kunnskapsgrunn-

lag for videre forvaltning av vassdragene.

40 nye vassdrag foreslått vernet

Gjennom verneplanene er viktig vass-

dragsnatur sikret mot inngrep som

reduserer verneverdiene. I suppleringen

av Verneplan for vassdrag har NVE gått

inn for å verne 40 nye vassdrag for å sikre

verdifull urørt vassdragsnatur. I tillegg

er det foreslått at verneverdiene i seks

vassdrag skal sikres gjennom annet

lovverk. NVE legger i den løpende forvalt-

ningen av vassdragene vekt på at verne-

verdiene i vernede vassdrag ikke skal

forringes av andre typer inngrep enn

kraftutbygging.

Ni innsigelser fra NVE

De fleste kommunene tar hensyn til verne-

interessene i sin arealforvaltning, men

i enkelte tilfeller oppstår det uenighet om

verneinteressene er godt nok ivaretatt.

I 2003 reiste NVE innsigelse til ni areal-

planer der direktoratet mente at hensynet

til vassdragsmiljøet ikke var tilstrekkelig

ivaretatt.

Norges mange vassdrag og vannfall er av

stor betydning for økonomiske interesser.

Siste års kraftsituasjon viste viktigheten

av å ha et robust kraftsystem. Det er

økende interesse for opprusting og utvi-

delse av eksisterende kraftverk. I tillegg

er det stor interesse for å bygge nye små-

kraftverk. 25-30 prosent av landets vass-

drag er utnyttet til kraftformål. Selv om

det tas i bruk nye energikilder, vil vann-

kraften i overskuelig fremtid være vår

viktigste ressurs for elektrisitetsproduksjon.

Vassdragsutbyggingen har påvirket bio-

logisk mangfold, kulturlandskap og fri-

luftsliv i mange vassdrag. Regjeringen har

lagt vekt på at de resterende uberørte

vassdragene skal forbli urørt. Det er

derfor viktig å forvalte ressursene på en

måte som gir en god avveining mellom

bruk og vern.

Revisjon av konsesjonsvilkår

Vinstravassdraget ble det første vassdrag

hvor vi har foreslått endringer i konse-

sjonsvilkårene. Vår innstilling ble over-

sendt OED ijanuar 2003. Revisjon av

konsesjonsvilkår gir primært muligheter

til å sette nye vilkår for å rette opp miljø-

skader som har oppstått som følge av

utbyggingen. Våre erfaringer har vist

at det er mulig å bedre miljøforholdene

men ikke uten at det går ut over kraft-

produksjonen i større eller mindre grad.

Internkontroll av kraftbransjen

Det norske vannkraftsystemet har gått

fra en utbyggingsfase til en driftsfase.

NVE har tatt konsekvensene av dette

og lagt om natur- og miljøtilsynet med

økt vekt på driften av eksisterende kraft-

systemer. Tilsynet er basert på intern-

kontroll. NVE fører tilsyn der det legges

vekt på å kontrollere at eierne har et

tilfredsstillende internkontrollsystem

og at driften er i tråd med krav i konse-

sjoner, lover og forskrifter. I omleggings-

fasen er det satset på veilednings-

og informasjonsarbeid. Vi har registrert

økt interesse blant kraftverkseierne for å

ta hensyn til miljøet i vassdragene. Det er

derfor lagt opp til et samarbeid med

bransjen for å utvikle et effektivt og

hensiktsmessig tilsyn.

Behov for ombygginger

En stor del av vannkraftsystemet nærmer

seg slutten på sin tekniske levetid. Det

utløser behov for ombygginger av kraft-

verk, vannveier og dammer. Det blir en

utfordring for NVE og kraftbransjen å sikre

at både sikkerhets- og miljomessige for-

hold blir ivaretatt på en god måte ved slike

ombygginger.
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Konsesjon og tilsyn




Antall GWh
Ikke konsesjonspliktigemikro- og minikraftverk 4$ 42

Ikke konsesjonspliktige - små 4 28

Ikke konsesjonspliktigestore 1 55

Konsesjon gitt av NVE 10 78

Konsesjon gitt av KgIfes.




967

Vannkraftpotensiale  klargjort for utbygging i 2003.

Vedtak gitt i 2003 —

vannkraftprosjekter

Gjennom konsesjonsbehandling av vann-

kraftprosjekter er det lagt til rette for i alt

ca. 1050 GWh ny vannkraft. Det meste av

dette er gitt gjennom kongelig resolusjon

der Sauda-prosjektet og Skarg kraftverk

i Otra er de største. Resten har NVE gitt

konsesjon til. Dette dreier seg om i alt

10 små kraftverk med en samlet årlig

produksjon på 78 GWh. I tillegg vil det

kunne komme ca. 200 GWh ny kraft fra

prosjekter som ikke er konsesjonspliktige.

Under halvparten av dette gjelder et stort

antall små, uregulerte kraftverk, for det

meste mikro- og minikraftverk.

NVE har også gitt innstilling til OED

i ytterligere åtte saker som kan gi i under-

kant av 200 GWh ny kraftproduksjon.

Stor interesse for småkraftverk

Selv om det fortsatt kommer enkelte større

kraftutbyggingssaker til konsesjons-

behandling, synes det som om mye av

interessen også hos etablerte kraftsel-

skaper dreier seg om små kraftverk

med installasjon under 10 MW. I tillegg

ser vi fortsatt stor interesse, ikke minst

hos grunneiere, for bygging av mikro-

og minikraftverk.

NVE har mange saker om vurdering

av konsesjonsplikt for slike kraftverk,

men foreløpig ser det ut som noe av

interessen blir borte dersom utbygger

må søke konsesjon etter vannressurs-

loven. Forhåpentlig vil den tilrette-

legging som myndighetene gjør på dette

området, gjennom bedre veiledning og

raskere prosess, føre til at flere vil gi

seg i kast med en konsesjonssøknad.

Vindkraftåret 2003

Mange store vindkraftsaker

Ved årsskiftet 2003-2004 hadde NVE 28

større vindparker under formell behand-

ling. 22 av disse var forhåndsmeldinger

og seks søknader. I 2003 ble det fremmet

fem nye forhåndsmeldinger og fem konse-

sj onssøknader.

NVE ga tillatelse til 3 vindkraftprosjekter

i 2003. Dette var Utsira vindpark i regi av

Norsk Hydro Energi, Kjøllefjord vindpark

i regi av Statkraft og Nygårdsfjellet vind-

park i Narvik i regi av Nordkraft Vind AS.

Disse utgjør til sammen en installert effekt

på ca. 47 MW, og omfatter 13-25 vind-

turbiner, alt etter hvilken turbinstørrelse

som velges ved eventuell realisering av

prosjektene.

100 MW installert

Det er nå gitt tillatelse til å bygge og drive

vindparker med en samlet installert effekt

på ca. 560 MW. Norge har pr. dags dato

installert ca. 100 MW vindkraft, både

i form av store vindparker og små, enkelt-

stående vindturbiner. Av de vindparkene

som er i drift, er Smøla vindpark (trinn I)

og Havøygavlen vindpark i Måsøy kommune

de største, med en installert effekt på til

sammen ca. 80 MW.

Oppgradering av dammer

Oppgradering av dammer har vært en

viktig oppgave for NVE i 2003. De fleste

norske dammer er bygd før 1980. Den

første damforskriften ble gjort gjeldende

i 1981, og ble erstattet med en ny i 2001.
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Konsesjon og tilsyn

Sikkerhetskravene til en dam har endret

seg siden dammene ble bygd, og revurde-

ringer har avdekket behov for oppgrade-

ringer. Dam Øvre Sandvatn, som ble bygd

midt på 1920-tallet, ble revurdert i 1999

og sto ferdig utbedret i 2003. NVE kon-

trollerer og godkjenner revurderingene.

Mange revurderinger

I 2003 behandlet vi revurderinger av 70

dammer, og 35 dammer er ombygd/utbe-

dret. Siden ordningen med revurdering-

er ble innført, har NVE ferdigbehandlet

revurderinger for ca. 370 dammer. Dette

utgjør ca. 15 prosent av alle dammer som

er underlagt regelverket. Av disse er 155

oppgradert.

Nye retningslinjer

En annen viktig oppgave knyttet til opp-

gradering av dammer, har vært å utarbeide

retningslinjer som detaljert angir

eksempeler på hvordan dammer skal

utformes. I 2003 har NVE arbeidet med

fem retningslinjer og ferdigstilt tre.

Disse gjelder retningslinje for flomløp,

retningslinje for murdammer og ret-

ningslinje for laster og dimensjonering.

Informasjonshåndtering I en

ekstraordinær kraftsituasjon

Hvilke krav må stilles til informasjons-

beredskap i en ekstraordinær kraftsitua-

sjon? Dette var ett av spørsmålene NVE

satt tilbake med etter forrige vinters

anstrengte kraftsituasjon. For å besvare

spørsmålet ble det gjennomført en utred-

ning der viktige faktorer var rolleforde-

lingen mellom nivåene i Kraftforsyningens

Beredskapsorganisasjon og forholdet til

politiet, Direktoratet for sivilt beredskap

(DSB), fylkesmenn og kommuner. Det ble

lagt spesiell vekt på kraftforsyningens

distrikts- og selskapsnivå.

En prosjektgruppe bestående av NVE,

Statnett, DSB, Lyse Energi og Nordic Crisis

Management sto for gjennomføringen.

For å få best mulig innsyn i de regionale-

og lokale utfordringene ble det i tillegg

gjennomført et prosjektmøte i Stavanger

med deltakelse fra Fylkesmannen

i Rogaland og Stavanger kommune.

Veileder

På bakgrunn av utredningen ble det

nedsatt en arbeidsgruppe der målet var

å utvikle en første versjon til en mer konkret

veileder for informasjonshåndtering

under kraftrasjonering. Veilederen ble

utgitt i april 2003, og fordelt til alle

bedrifter i kraftforsyningen, alle fylkes-

menn og alle kommuner.

NVE vil ta initiativ til å videreutvikle

informasjonsveilederen til også å ivareta

informasjonshåndtering i alle anstrengte

eller ekstraordinære kraftsituasjoner.
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NVE har hovedkontoret i Oslo og region-

kontorer i Tønsberg, Hamar, Førde,

Trondheim og Narvik.

Organisasjonstrukturen er oppgaveorien-

tert med fire fagavdelinger, en admini-

strasjonsavdeling og tre mindre spesial-

staber tilknyttet vassdrags- og energi-

direktøren.

Et moderne direktorat

Gjennom opprettelsen av en intern

serviceenhet har NVE forenklet rutiner,

økt servicegraden, spart inn stillinger,

og kunnet tilby enkelte tilsatte nye

meningsfylte arbeidsoppgaver.

Serviceenheten koordinerer og utfører

oppgaver som driftstjenester, kopi-

senter/trykkeri, klargjøring av masse-

utsendelser, kjøretjeneste, assistanse ved

større arrangementer, rekvisita, post,

innkjøp og varemottak. Erfaringene med

Serviceenheten har i løpet av 2003

vært gode.

For å oppnå en raskere og bedre saks-

behandling startet NVE i 2003 prosjektet

"Rett på sak". Behovet for en hurtigere

og forbedret saksbehandling kom frem

bl.a. gjennom en brukerundersøkelse.

Prosjektet blir en viktig satsing for NVE

fremover.

Gjennom Moderniseringsprosjektet er

alle avdelinger kontinuerlig opptatt av

forbedringer av interne arbeidsprosesser,

høyere effektivitet og god kvalitet på løs-

ning av kjerneoppgaver. Det siste året har

vi bl.a. innført elektronisk rekruttering,

noe som har vært både kostnadsbespar-

ende og effektivitetsfremmende. NVE

rapporterer status for følgende moderni-

seringstiltak til Arbeids- og admini-

strasj onsdepartementet:

- resultatmålinger og kundetilfredshet

- samordnet datainnsamling

- utvikling av helhetlig kvalitetspolitikk

og videreutvikling av avdelingenes

kvalitetssystemer.

Dyktige medarbeidere

Ved utgangen av året var det registrert

utført 395 årsverk, fordelt på 416 medar-

beidere. I 2003 var 391 i faste stillinger

og 25 på engasjement. Ved hovedkontoret

var det 277 fast tilsatte og 21 på engasje-

ment. Regionkontorene hadde 114 faste

stillinger og fire på engasjement.

I 2003 sluttet 11 personer. Det ble lyst

ut totalt 23 stillinger (ekstern/internt).

Generelt har det vært god tilgang

på søkere. De fleste nye stillinger har

vært inntektsfinansiert eller kommet

som følge av øremerket bevilgning,

bl.a. stillinger til miljøtilsyn og styrking

av Energi- og markedsavdelingen i

etterkant av kraftsituasjonen sist vinter.

NVE er en forvaltnings- og kunnskaps-

organisasjon med høyt utdanningsnivå

og kan tilby mange interessante og utfor-

drende arbeidsoppgaver innen energi-

og vannressursforvaltning. NVE satser

aktivt på kompetanseoppbygging og andre

personalpolitiske tiltak for å møte de

tilsattes og virksomhetens behov.

Likestilling

Kvinnene utgjør 35 prosent av arbeids-

stokken. 15,4 prosent av NVEs ledere er

kvinner. Det er et uttalt mål å øke andelen

kvinnelige ledere, og under ellers like

vilkår har NVE prioritert kvinner til nye

lederstillinger. Kvinner er blitt rekruttert

i tre av de fire sist utlyste lederstillingene.

Det er blitt etablert et nettverk for

kvinnelige mellomledere for erfarings-

utveksling og motivasjonsbygging.

Forhandling av ny særavtale om like-

stilling i NVE er planlagt i 2004.

Seniorpolitikk

På bakgrunn av en livsfaseorientert per-

sonalpolitikk og avtalen om inkluderende

arbeidsliv (IA) tilrettelegger NVE for aktivt

å kunne bruke seniormedarbeidere og

trekke på deres kompetanse og erfaring.

Det er mulighet for redusert arbeidstid

og en fleksibel overgang fra det yrkesaktive

liv. Pr. desember 2003 var 23,7 prosent

av medarbeiderne over 55 år.
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Organisasjon og regnskap

Organisasjonskart pr.  31.12.2003.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

I 2003 ble det arbeidet aktivt og holdt

jevnlige møter i Arbeidsmiljøutvalget.

Det ble gjennomført et årlig fellesmøte

med alle verneombudene, og en HMS-

befaring til NVE-Anlegg, Region Øst.

Totalt ble det registrert 19 avviksmeldinger.

En hendelse var av alvorlig karakter, men

det har ikke vært alvorlige personskader.

Alle avdelinger har gjennomført en HMS-

runde, og verneombudene har etablert

et kontaktforum som møtes ved behov.

NVE er en IA-virksomhet og har så langt

gode erfaringer med IA-avtalen etter vel

ett års drift. IA-utvalget har hatt seks

møter og behandlet 22 saker.

Sykefraværet var 3,92 prosent i 2003

mot 3,58 prosent året før.



Regnskap

Utgiftskategorier:

Lønn: 141,1 mill kr

Beløpet omfattet lønn til NVEs medarbei-

dere knyttet til forvaltningsmessig virksom-

het, lønn til tidsbegrensede engasjements-

stillinger, vikar- og ekstrahjelputgifter,

overtidsutgifter og arbeidsgiveravgift.

I likhet med 2002 var det i 2003 en relativt

betydelig økning i lønnsutgiftene. Dette

skyldes bl.a. helårsvirkningen av lønnsopp-

gjøret i 2002 og ekstraordinære utgifter

til overtid og ekstrahjelp i forbindelse

med den vanskelige kraftsituasjonen

vinteren 2002/2003.

Øvrige driftsutgifter: 97,7 mill kr

Husleie, strøm, rengjøring o.l. for hoved-

kontoret og regionkontorene beløp seg til

34,3 mill. kr. De resterende 63,4 mill kr

(mot ca. 65 mill kr i 2002) ble bl.a. brukt

til dekning av konsulent-, reise- og kontor-

utgifter, inventar- og utstyrskjøp.

Oppdragsutgifter (ekskl. internasjonal

oppdrags- og samarbeidsvirksomhet):

27,7 mill kr

Over 60% av utgiftene omfatter oppdrags-

virksomhet for kraftprodusenter ved-

rørende bl.a. stasjonsdrift og breunder-

søkelser. Utgiftene skal i sin helhet dekkes

av inntekter. Oppdragsomfanget har

stabilisert seg på nivået 25-28 mill kr de

siste tre årene, etter at det i de forutgående

5-6 årene hadde vært årlig økning.

Vassdragsforvaltning: 67,6 mill kr

I løpet av 2003 er til sammen 60% av de

kjente kvikkleireområdene i Norge inndelt

og klassifisert etter skredfare, konsekvens

og risiko. Hovedfokus er nå rettet mot

fysiske tiltak i vassdragene for å forebygge

skred. Områder med størst samfunns-

messig nytteverdi er prioritert. Det er sær-

lig lagt vekt på fare for tap av menneskeliv.

I 2003 ble bl.a. et større anlegg i Skienselva

satt i gang. I august 2003 kom det på kort

tid usedvanlig mye nedbør i Midt-Norge

som medførte skadeflom.

Utbedringskostnadene var i størrelses-

orden ca. 6 mill. kr.

Tilskudd til lokal elforsyning: 0,7 mill kr.

Beløpet er støtte til drift og investeringer

i lokal elforsyning for kunder som ikke

er tilknyttet elektrisitetsnettet.

Tilskudd til utjevning av overførings-

tariffer: 20,0 mill kr

Beløpet overføres til nettselskapene for

direkte å redusere overføringstariffene

for sluttbrukere tilknyttet distribusjons-

nettet i områder med høyest overførings-

kostnader.

Tilskudd til sikringstiltak: 2,0 mill kr

Beløpet omfatter tilskudd til sikringstiltak

ved kraftforsyningsanlegg, bl.a. flere kraft-

stasjoner og transformatorstasjoner.

Tilskuddsordningen vil opphøre fra

og med 2005.

Forskning og utvikling: 15,4 mill kr

NVE deltar i eller driver FoU-aktiviteter

innenfor bl.a. områdene vassdragsmiljø,

flomproblematikk og energiforvaltning.

Storparten av utgiftsbeløpet i 2003 ble

brukt til programmer/prosjekter innen

forvaltningsrettet energi- og vassdrags-

forskning.

Internasjonal virksomhet: 16,1 mill kr

Internasjonalt bistandsarbeid er regulert

gjennom en samarbeidsavtale mellom NVE

og NORAD og omfatter NVEs aktivitet som

rådgiver for NORAD. Avtalen omfatter også

NVEs oppgaver knyttet til institusjonsav-

taler i utviklingsland. Avtalen forutsetter

at NVE skal ha dekket sine kostnader ved

virksomhet som faller innenfor avtalen.

Inntektskategorier:

Avgifter: 22,0 mill kr

Dette beløpet er summen av tilsynsavgifter

NVE krevde inn i 2003 i samband med dam-

tilsyn, natur- og miljøverntilsyn, samt

kraftverksberedskap.
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Regnskap

Oppdragsinntekter (ekskl. internasjonal

oppdragsvirksomhet): 25,6 mill kr

Disse inntektene skal dekke lønnsutgifter

og vare- og tjenestekjøp knyttet til opp-

dragsvirksomheten.

Refusjon internasjonal virksomhet:

15,2 mill kr

Beløpet ble refundert NVE av oppdrags-

giverne til dekning av kostnadene i for-

bindelse med prosjektet knyttet til sam-

arbeidsavtalen med NORAD. Beløpet

dekker også kostnader ved virksomhet

som faller innenfor intensjonsavtalen.

Inntekten i 2003 var lavere enn utgiftene

fordi en del innbetalinger fra noen opp-

dragsgivere ble foretatt ved årsskiftet

2003/2004. Inntektene ble dermed først

registret innbetalt i januar 2004.

Utdrag av regnskapet 2003

(Alle utgifter og inntekter er bruttosummer og i millioner kroner).

Utgiftskategori 2001 2002 2003

Lønn 123,9 131,1 141,1

Andre driftsutgifter 91,1 98,9 97,7

Oppdragsutgifter 26,4 25,0 27,7

Vassdragsforvalting 57,7 66,6 67,6

Tilskudd til lokal energiforsyning 0,7 0,8 0,7

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer 10,0 10,0 20,0

Tilskudd til sikringstiltak 2,0 3,9 2,0

Forsking og utvikling 9,5 17,7 15,4

Internasjonal oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 16,8 15,8 16,1

Sum 338,1 369,8 388,3

Inntektskategori 2001 2002 2003

Avgifter 13,6 15,4 22,0

Oppdrag 23,8 26,5 25,6

Ref. internasj. oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 21,3 17,0 15,2

Sum 58,7 58,9 62,8
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Informasjon og samfunnskontakt

Strørnsparekampanje

NVEs informasjonsaktiviteter i 2003

har i stor grad vært preget av arbeidet

med den vanskelige kraftsituasjonen.

NVE fikk 20 mill, kroner av Regjeringen

for å gjennomføre en bred informasjons-

kampanje med mål å forklare den

alvorlige situasjonen og motivere

til strømsparing. Målgruppene var

husholdninger og næringsliv.

Nytt Intranett

Intranettjenesten ble lagt om i 2003. Det

er gjort forbedringer på design, bruker-

vennlighet og nye funksjoner, særlig

elektroniske skjemaer for intern rappor-

tering. Som et resultat av dette brukes NVEs

Intranett mye mer aktivt enn tidligere.

Det er også gjort forberedelser til ytterligere

forbedringer av vårt Internett med vekt

på ny design og bedre brukervennlighet.

"Norge har for lite strøm, vi kan kanskje

ikke skaffe nok. Derfor må vi spare ellers

blir det ikke nok til alle. Sånn er det."

Slik lød det enkle, men kontroversielle

budskapet NVE rykket inn i helsides

annonser og på tv-spotter i februar og

mars i fjor. Både før, under og etter kam-

panjen ble det drevet et aktivt arbeid rettet

mot mediene for å sette saker på dags-

ordenen og støtte budskapene i kampanjen.

Som et ledd i kampanjen opprettet vi

også et eget senter for publikumshen-

vendelser og en egen internettjeneste,

www.krafttak.no.

Sammenfattet viser evalueringen at

de ulike informasjonstiltakene har hatt

betydning for folks forståelse for alvoret

i situasjonen og til dels vært medvirkende

til å motivere til strømsparing.

Krisenett

En egen utfordring i informasjonsarbeidet

i fjor var koordineringen i forhold til

Kraftforsyningens Beredskapsorganisasjon

(KB0). Basert på erfaringene fra vinteren

2003, har NVE utarbeidet en veileder for

informasjon innenfor KBO-systemet.

I tillegg er vi i ferd med å etablere et nett-

sted, K-nett, som er et verktøy for admini-

strering, planlegging og håndtering av

kriser. Der kan NVEs kriseledelse og KBO-

systemet få tilgang til oppdatert informa-

sjon om en pågående krise og få løpende

råd om presseuttalelser.

Medieovervåkning

Medieovervåkningen er lagt om slik

at også de viktigste skriftlige mediene,

tv og radio blir registerert. Det muliggjør

en bedre overvåkning, bedre analyser

og større muligheter for mer proaktivt

arbeid overfor mediene.

Godt samarbeid med våre partnere

NVE legger vekt på å holde god kontakt

med samarbeidende institusjoner i det

løpende informasjonsarbeidet. I 2003

har vi etablert en praksis med ukentlige

telefonmøter mellom informasjons-

ansvarlige i OED, NVE, Statnett, NordPool

og Enova.
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English summary

The Year 2003

The year 2003 clearly showed the uniquely

Norwegian relationship between hydro-

logy and power production and the related

connection between waterresource and

energy management. With low reservoir-

filling throughout the country and

record-high electricity prices and reduced

reliability of supply, 2003's first months

posed a great challenge to NVE's professi-

onal environments. NVE took active part

in several Nordic and European forurns in

conjunction with the internationalization

of the power and water sector.

The Norwegian and Nordic power market

were put to the test through the winter

of 2002-2003. Though electricity prices

became very high, the market mechanisms

served to reduce power consumption,

increase production in the Nordic thermal

power stations and boost import to the

Nordic countries. The high prices also drew

greater attention to the power market,

with record numbers of people switching

power supplier and chose fixed-price

contracts. More than ever, the year 2003

demonstrated the dynamics of the

Norwegian power market.

At the same time, 2003 revealed weak-

nesses in the Norwegian power system.

The predomination of hydropower and

the relatively unilateral dependency on

electric power make Norwegian consumers

highly vulnerable to price fluctuations

when reservoir inflow is reduced drama-

tically. The high prices, combined with

unwise acts by some players, gave the

energy industry a low standing by the

end of 2003.

Many of the major studies on the energy

side in 2003 have focused on the domestic

use of natural gas and the introduction

of a Norwegian-Swedish market for green

certificates. NVE has built up significant

expertise as a result of this work. The

Norwegian power system is integrated

in the Nordic system of exchange with

the rest of Continental Europe. The inter-

nationalization of the power sector has

resulted in considerable participation

in Nordic and European energy forums

in 2003.

The UN chose 2003 as the International

WaterYear. Through various events, NVE

highlighted the challenges faced by the

world community and Norway regarding

sustainable and equitable management

of the Earth's freshwater resources.

In 2003 the international side of water-

course management was characterized

by preparations for the introduction

of the EU Water Directive. At the begin-

ning of 2003 NVE submitted a draft

supplement to the National Watercourse

Protection Plan, which includes 48

additional watercourses with a total

development potential of approx. 6 TWh

of hydroelectric power. Throughout 2003,

NVE paved the way for more efficient

environmental control of watercourses.

NVE has also enhanced its knowledge

base for future environmental improve-

ments in regulated waterways by

mapping environmental encroachments

and conducting ecomanagement

research.

With the altered climate regime and

added pressure on river areas, watercourse

security will be a main challenge for

Norwegian water resources management

also in the future. The clay slide project

has revealed new areas that pose a high

risk of clay slides. Risk classification has

provided a basis for comprehensive river

protection projects in 2003 at Skienselva

in Telemark and Skaun in Sør-Trøndelag.

NVE has built up an organization and

expertise to handle contingency situations.

NVE's experiences from 2003 indicate

that the Directorate must further

enhance its efforts in this area. This is

also indicated in NVE's strategy for the

period 2004-2007.
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