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Vår virksomhet

Norgesvassdrags-og energidirektorat (NVE)er underlagt Olje-og ener-

gidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energi-

ressurser.

NVEskal sikreen helhetlig og miljøvennlig forvaltning av

vassdragene,fremme en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive

energisystemer og bidra til en effektiv energibruk.

NVEhar en sentral rolle i beredskapen mot flom og vassdragsulykker,

og leder den nasjonale kraftforsyningsberedskapen.

NVEer engasjert i FoUog internasjonalt samarbeid innenfor sinefag-

områder, og yter en betydelig bistand til utviklingsland. NVEer nasjo-

nal faginstitusjon for hydrologi.
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Året 1998

I 1998 høstet direktoratet resultater fra flere invest-

erte forskningsmidler og bearbeidelsen av disse er

nå i gang.

Her kan nevnes:

Aktiviteten innenfor hydrologisk forskning er

økende. Målet er å sikre utviklingen av hydrologi

som fag, og bedre grunnlaget for forvaltningen av

vannressursene. 45 prosjekter var under arbeid.

Programmet «Etterundersøkelser» (1998 - 1996) ble

sluttrapportert. Det bidro til å bedre forvaltnings-

grunnlaget når det gjelder konse-kvenser av

inngrep i vassdrag på natur- og miljøforhold.

Fagfeltene vegetasjon, bunndyr, fisk, fugl, geofag,

hydrologi, friluftsliv og kulturlandskap ble vekt-

lagt.

Resultatene fra programmet «Vassdragsmiljø»

begynte å vise seg. Flere prosjekter ble avsluttet og

kunne vise til interessante observasjoner og

resultater. I programmet er det et tett samarbeid

med Direktoratet for naturforvaltning (DN) og

Energiforsyningens fellesorganisasjon (Enfo).

ea Innenfor programmet «HYDRA» (1996 - 2000) ble

fagarbeidet avsluttet, og rapportering fra de

avsluttede prosjekter vil foregå i første halvår av

1999. HYDRA er et FoU-program om flom.

m Innen energisektoren er FoU-arbeidet i stor grad

knyttet opp til Forskningsrådets programmer. NVE

deltar i programmene: EFFEKT, NYTEK, SAMRAM

og Grunnleggende energiforskning.

m NVE har tatt initiativet til et forvaltningsrettet

energiforskningsprogram med start i 1999. Dette

skal bidra til å bedre forvaltningskompetansen og

beslutningsgrunnlaget tilknyttet alternative

produksjons- og forsyningssystemer m.m.

Direktoratet blir stadig involvert i flere internasjo-

nale FoU-prosjekter. Utveksling av erfaringer og

forskningsresultater er viktig, da disse ofte har

overføringsverdi fra ett land til ett annet. I regi av

det internasjonale energibyrå (IEA) samarbeider

mange land innenfor energisektoren. Samarbeidet

skal bidra til å oppnå en vedvarende økonomisk

utvikling til fordel for befolkning og miljø. NVE er

involvert i 7 av IEAs programmer.

NVE og Norges geologiske undersøkelser underteg-

net avtale om samarbeid. Et viktig moment i

avtalen er å styrke FoU-kompetansen.

Det avsluttede delprosjektet under museumsfeltet

konkluderte med at NVE bør etablere en langsiktig

museumsordning og ta initiativ til utarbeid.elsen

av landsverneplan for kulturminner.

Foto: Olianne Eikenæs, NVE



Om FoU

4 NVEs formål med FoU-virksomhet er å skaffe ny • effektiv bruk av energi

viten som skal bidra til å styrke direktoratets • høy sikkerhet og begrensede skader ved flom og

forvaltningskompetanse, og virksomheten kan erosjon

derfor betegnes som forvaltningsrettet FoU. • motstandsdyktig og driftssikker energiforsyning

Funksjon
NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og

energiressurser på en helhetlig og miljøvennlig

måte. Dette skaper forventninger fra omverdenen til

direktoratets ansvar og rolle som pådriver innenfor

forskning og utvikling. NVE har lagt opp til å:

m ha en aktiv rolle med hensyn til FoU-spørsmål

innenfor direktoratets ansvarsområde

være premissleverandør/rådgivningsorgan for

Olje- og energidepartementet innenfor FoU

være en aktiv, faglig medspiller for Norges

forskningsråd

initiere FoU-aktiviteter som bedrer forvaltnings-

grunnlaget

FoU-aktivitetene tar utgangspunkt i direktoratets

hovedmål. Interessene rundt bruken av vann-

ressursene og energiutvinning generelt, er ofte

kontroversielle og motstridende. Ønsker om utbyg-

ging og bruk av naturressursene vil i mange tilfeller

stride mot de mange miljøhensyn. Det er derfor

viktig å veie interessene opp mot hverandre, og

finne de gunstigste løsningene for samfunnet i sin

helhet.

Vi tilstreber derfor:

tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for bruk av

vannressursene og ivaretakelse av verneverdige

vassdrag

miljømessig akseptable vassdrags- og energianlegg

effektiv kraftomsetning

kostnadseffektive energisystemer

Forskning og utvikling

Internasjonal virksomhet

Investering i

ledningsnett

Oppdragsutgifter

Kraftforsyningsberedskap

Lønn

Øvrige
utgifter

Enøk-tiltak Vassdragsforvaltning

Utgiftskategorier 1998. Hovedaktiviteter eksklusive refusjon av dokument-

avgift.

I 1998 bevilget NVE anslagsvis 10,5 mill, kr i direkte

prosjektstøtte og støtte til programmer. Prosjekt-

støtten har dekket interne og eksterne aktiviteter.

NVE yter også en betydelig andel egeninnsats i

forskningsprosjektene gjennom deltakelse i ulike

FoU-utvalg, i programstyrer m.v., men verdien av

deltakelsen er ikke tallfestet.



5 UNVE er involvert i:
Forvaltningsrettet FoU

Aktiviteter innenfor denne type FoU er initiert av

behov for å bedre direktoratets forvaltnings-

kompetanse. På dette felt er vi ofte alene om

aktuelle problemstillinger og må derfor initiere,

gjennomføre og finansiere slike prosjekter selv.

Disse aktivitetene er et supplement til Forsknings-

rådets virksomhet. Utførende instanser er landets

fagmiljøer eller direktoratets Hydrologisk avdeling.

Brukerstyrt (anvendt) FoU

Forskningsrådets aktiviteter innenfor energi-

sektoren er i hovedsak brukerstyrt FoU. For NVE er

det av interesse å delta i slike prosjekter. Dette gir

innsikt i faglige problemer og FoU-resultater. Men i

slike prosjekt er det ikke alltid like naturlig at

direktoratet har ansvar for prosjektinitiering. NVE

kan imidlertid ha program-/prosjektadministrativ

funksjon i slike aktiviteter.

Grunnforskning og grunnleggende forskning

Det er viktig at det utføres grunnforskning innenfor

våre forvaltningsområder. Men som direktorat har

NVE ikke ansvar for denne type FoU. NVE vil være en

pådriver for at det foregår aktiviteter på dette felt da

denne type FoU legger grunnlaget for fremtidens

kompetanse.

Samarbeid
Direktoratets forvaltningsområde spenner vidt, og

dette medfører at mange aktører er involvert.

Samarbeid og koordinering er derfor nøkkel-

funksjoner for å nå målene.

Sentrale samarbeidspartnere/samfinansiører er:

m nasjonale og internasjonale forsknings-

institusj oner

Norges forskningsråd

sektor- og miljøforvaltningen

energibransjen

Norges forskningsråd - NVE

NVE samarbeider nært med Forskningsrådet. Innen-

for Område industri og energi er direktoratet repre-

sentert i programstyret for energiforskning. Dette

programstyret har ansvaret for de brukerstyrte

programmene EFFEKT, NATURGASS og NYTEK. NVE

er representert i EFFEKT og NYTEK sine fagutvalg.

Når det gjelder grunnforskning, er direktoratet

representert i programstyret for «Grunnleggende

energiforskning» innenfor Område naturvitenskap

og teknologi.

Innenfor Område miljø og utvikling er direktoratet

deltaker i programstyret for «Samfunnsmessige

rammebetingelser og virkemidler for norsk energi-

og miljøpolitikk» (SAMRAM).

I utarbeidelsen av Forskningsrådets nye satsings-

forslag for energiforskning som planlegges med

start i 2000, deltar direktoratet gjennom de medar-

beidere som er involvert i programstyrene.

Samarbeidsavtale mellom Norges geologiske

undersøkelse (NGU) og NVE

NGU og NVE undertegnet i juni en samarbeidsavtale

bl.a. om utnyttelsen av hydrologiske og hydro-

geologiske/geologiske data, produktutvikling samt

markedsføring og salg. Avtalens formål er å utvilde

et effektivt samarbeid, et institusjonelt nettverk og

utvikle felles prosjekter der hydrologiske og geolo-

giske data blir benyttet. Det skal videre sørges for å

initiere og koordinere FoU-aktiviteter. Avtalen

hjemler også at partene gjensidig skal underrette

om, og delta i, hverandres opplæringstiltak. Et

samarbeidsråd bestående av to representanter fra

hver institusjon er opprettet.

I 1998 ble FoU-prosjektet «Kartlegging av grunn-

varme i f.jell og løsmasser» startet. Utløsende faktor

for avtalen var prosjektsamarbeidet innenfor

HYDRA-programmet.



e 6 Koordineringsgruppen for miljørettet FoU innenfor

vassdrags- og energisektoren

I denne gruppen deltar Direktoratet for naturforvalt-

ning, Enfo og NVE. Forskningsrådet har deltatt som

observatør i gruppen siden januar.

Innenfor energisektoren opplevde vi i 1998 en

sterkere fokusering på miljøhensyn. For å møte

denne utfordringen ble koordineringsgruppens

mandat utvidet til også å gjelde miljøproblem-

atikken innenfor energisektoren i tillegg til

vassdragssektoren.

Norsk hydrologiråd (NHR)

Norsk hydrologiråd er et samarbeidsorgan for norske

institusjoner, organisasjoner og myndigheter med

oppgaver innenfor hydrologi. Rådet har bl.a. som

formål å fremme hydrologisk forskning.

NVE er aktiv innenfor hydrologirådets arbeid og har

ansvar for sekretariat og daglig drift. NVE hadde

ledervervet i NHR i 1998.

Reguleringsmagasinene synliggjør nedbørforholdene. Høsten 1996 var fyllingsgraden unormalt lav, mens høsten 1999 var magasinene nærmest breddfulle.
Viddedalsmagasinet høsten 1996. Foto: Per E. Faugli.



Energi

1 1998 la NVE grunnlaget for oppstarten av et

forvaltningsrettet energiforskningsprogram. NVE

er også en aktiv deltaker i Forskningsrådets

programmer og prosjekter samt innenfor det

internasjonale energibyråets (1EAs)aktiviteter.

På 1990-tallet er det skjedd flere endringer i grunn-

laget for energipolitikken. Et regjeringsoppnevnt

utvalg la sommeren 1998 fram sin utredning

«Energi- og kraftbalansen mot 2020» (NOU 1998:11).

I høringsuttalelsene til denne utredningen ble det

fra mange hold, også fra NVE, påpekt at det var for

lite fokus på den rolle forskning og utvikling har når

det gjelder å nå sentrale energimål.

I sin høringsuttalelse til utredningen påpekte NVE

viktigheten av vedlikehold og videreutvikling av

forvaltningskompetanse, og at dette sikres gjennom

en høy og kontinuerlig FoU-aktivitet innenfor de

relevante områdene. Det heter videre i uttalelsen:

Erfaringen tilsier at forvaltningen må ta et spesielt
ansvar for å få frem miljøkonsekvensene av sine
vedtak. Det er viktig av NVE gis mulighet for å initiere

og drive FoU-programmer hvor miljøspørsmålene står
sentralt.
For bedre å ivareta vår forvaltningsrolle, må NVE
etablere den nødvendige kompetanse innenfor fag
feltene hvor utfordringene opptrer. Det dreier seg bl.a.
om å utvikle beslutningsgrunnlag tilknyttet alterna-
tive produksjons- og forsyningssystemer, dvs. ressurs-
kartlegging og -utnyttelse, systemmessige forutset-
ninger osv.

NVE vil fremheve følgende hovedtema:
a utvikle verktøy som setter nye fornybare energikilder i

relasjon til vannkraft og energiøkonomisering

fokusering på reguleringsregime med vekt på rasjonell
miljøkompetanse innenfor energisektoren ut fra
konsekvenser av Kyoto-avtalen

utvikle kompetanse for å bedre og effektivisere behand-
lingen av konsesjonssaker med vekt på nye fornybare-
energikilder

NVE ser med tilfredshet at Forskningsrådet arbeider
med å legge grunnlaget for en økt FoU-satsing innen-
for sektoren.

Innenfor denne sektoren er FoU-arbeidet i stor grad

knyttet opp til Forskningsrådets brukerstyrte og

grunnleggende program, hvor NVE er representert i

deres programstyrer og fagutvalg.

Den forvaltningsrettede FoU-aktiviteten var i 1998 av

beskjedent omfang av budsjettmessige årsaker.

Arbeidet med planlegging av et program innen

forvaltningsrettet energiforskning ble startet opp i

1998 og vil videreføres i 1999. Det legges opp til et

nært samarbeid med relevante aktører, faginstanser

og Forskningsrådet.

NVE deltar i følgende fire programmer i

Forskningsrådets regi: EFFEKT, NYTEK,

SAMRAM og Grunnleggende energi-

forskning.

EFFEKT- programmet (1996-2000)
Programmet skal ivareta den offentlige satsingen på

brukerstyrt FoU innen energiforsyning og dekker

primært elektrisitet, men også andre energiformer

der hvor disse er relevante i samspill med elektrisi-

tetsforsyning. NVE deltar med representanter i elleve

av programmets prosjektstyrer og med økonomisk

støtte i 12 av de 50 prosjektene som inngår i pro-

grammet (her er prosjektene innenfor sektoren

«elektrisk-magnetiske felt (EMF)» betraktet som ett

prosjekt). I tillegg er NVE v/Hydrologisk avdeling og

Region Sør, aktivt forskningsutførende innenfor

prosjektet «Miljøvirkninger og konfliktreduserende

tiltak».

EFFEKT-programmet er inndelt i fem temaer og NVE

er involvert i samtlige:

Kraftutveksling

Storskala kraftutveksling

Prosjektets mål er å analysere på hvilken måte og i

hvilket omfang norsk egenart og ressursbasis bør

utnyttes handelsmessig i forhold til kraftmarkeds-



1 8 aktører i utlandet. Omforente rammebetingelser av

fysisk, teknologisk, samfunnsmessig og miljømessig

art legges til grunn.

Sluttbrukermarked

Prosjektets mål er at et fleksibelt energi- og effekt-

marked kan realiseres med sluttbrukere som aktive

deltakere.

Driftssikkerhetsplanlegging og kontroll

Det legges opp til å kunne beregne og kontrollere

driftssikkerhet og stabilitet i det norske hovednettet

ved ulike driftssituasjoner og varierende effektnivå

på eksport og import.

Konsekvenser av effektkjøring på økosystemer i

rennende vann

Målsetningen er å utvikle et metodisk grunnlag og

modeller for å vurdere konsekvenser på økosystemer

i rennende vann som følge av økt effektkjøring i

kraftverk.

Miljøvirkninger og konfliktreduserende tiltak

Prosjektets mål er å skaffe kunnskaper om miljø-

virkninger av effektregulering i vassdrag, og

utforme tiltak som kan redusere negative forhold.

NVE har i 1998 vært aktiv forskningsutførende på de

tre delprosjektene «Virkninger på erosjon og sedi-

mentasjon», «Virkninger på vanntemperatur og is»

og «Erosjonssikring».

Effektive nettmonopoler

Leveringspålitelighet

Hovedmålsetningen er å etablere dataunderlag for

analyser av leveringspålitelighet (feil- og avbrudds-

statistikk, belastningsdata og avbruddskostnader).

Videre skal en utvikle og tilpasse modeller og verk-

tøy for beregning av leveringspålitelighet i kraftnett

samt å etablere beslutningsstøtte for håndtering av

leveringspålitelighet i planleggingsprosessen.

Tilstandskontroll for kraftledninger

Prosjektets mål er å utvikle rasjonelle kontroll- og

diagnosesystem for tilstandskontroll av kraft-

ledninger. En skal samle inn og analysere skader og

feil for etablering av datagrunnlag for tilstands-

kontroll og vedlikeholdstiltak.

Strategier for vedlikehold og tilstandskontroll av

nett

Målet er å utarbeide et dokument som viser hvordan

vedlikehold, tilstandskontroll og fornyelse/

reinvesteringer bør innpasses i energiverkets

samlede drift. Med dette skal det vises hvordan en

legger opp en analyse for å opprette et behovs-

tilpasset vedlikehold.

Ytre miljø

Kraftledninger og rein

Målet med prosjektet er å øke det generelle kunn-

skapsnivået om konflikter som kan oppstå i

forbindelse med tekniske inngrep og rein. I

prosjektet fokuseres det spesielt på kraftledninger

og vindmoller. Resultatet skal bidra til å bedre

utbyggernes og forvaltningens faglige grunnlag for å

vurdere de konsekvenser slike inngrep kan få for

reinen.

Sikkerhet

Sikring av kraftforsyningsanlegg mot elektro-

magnetisk puls (EMP)

Prosjektet skal utarbeide en håndbok som skal gi det

tekniske grunnlaget for beskyttelse mot ulike typer

av elektromagnetisk puls (EMP).

SNOWTOOLS - utvikling av fjernmålingsbaserte

algoritmer for snøkartlegging

Prosjektet har følgende målsetning:

å utvikle felles metoder for korreksjon og tolkning

av mikrobølge- og optiske data med fokus på

høynivåprodukter

forbedring av informasjonsinnholdet i mikro-

bølge- og optiske data



utvilde teknikker for informasjonsekstrahering

spesifikk for snøhydrologi

Forbedrede satellittbasere snøkartleggingsmetoder

kombinert med avrenningsmodeller, og dagens

manuelle snøkartleggingsmetoder vil øke mulig-

hetene for optimal utnyttelse av vannkraft som

ressurs samt øke mulighetene til å forutsi, varsle og

derigjennom håndtere fremtidige flomsituasjoner.

I miljø- og klimasammenheng vil denne forskningen

bidra til forbedret utnyttelse av fjernmålingsdata i

estimering av regionale og globale klimaparametre.

EMF

Elektromagnetiske felt og medisinsk virkning av

disse (EMF)

Prosjektstyret for biologiske og medisinske

virkninger av elektriske og magnetiske felt skal være

et rådgivende organ for hvordan Norges forsknings-

råd skal disponere tilgjengelige midler på dette

området innenfor EFFEKT-programmet.

NYTEK(1995-2000)
NYTEK-programmet støtter FoU innenfor utvikling

av energieffektive energiteknologier og bruk av

fornybare energiteknologier. De viktigste områdene

er bio-, vind-, sol- og bølgeenergi samt varmepumper,

effektiv energistyring og -kontroll og hydrogen som

energibærer. NVEs arbeid for å øke bruken av nye

fornybare energikilder gjennom forvaltningen av

tilskuddsmidler er samordnet med Forskningsrådets

og SNDs aktiviteter.

SAMRAM (1996-2000)
Programmet tar opp samfunnsmessige ramme-

betingelser og virkemidler for norsk energi- og

miljøpolitikk. Hovedmålet er å bygge opp og vedlike-

holde kunnskapsgrunnlaget for norsk politikk for en

bærekraftig utvikling knyttet til produksjon og bruk

av energi.

Grunnleggende energiforskning
(1996-2000)
Programmets hovedmålsetning er å utvikle kompe-

tanse av betydning for utdanning, forskning og

næringsutvikling som kan fremme utviklingen av et

bærekraftig energisystem. Programmet er sterkt

vinklet mot dr.grads-utdanning innenfor strategisk

viktige områder på energisiden. Videre skal pro-

grammet bidra til å etablere nødvendig kunnskap

for å videreutvikle norsk vannkraft og bidra til

overgangen til et fremtidig energisystem basert på

flere fornybare energikilder.

Foto: Steinar Johansen

9



• 10 lEA - Det internasjonale energibyrå -
prosjekter/programmer
De til sammen 24 medlemslandene i det internasjo-

nale energibyrået har som mål å legge forholdene til

rette for at de respektive lands energisektorer skal

kunne skape en vedvarende økonomisk utvikling til

fordel for dets befolkning og miljø.

NVE er involvert, enten via økonomisk støtte, aktivt

prosjektarbeide eller deltagelse i programmenes

styringsgrupper, i følgende aktiviteter i IEA:

Implementing Agreement on Hydropower

Technologies and Programmes

Med den betydelige aktiviteten Norge har innenfor

vannkraftsektoren var det naturlig at landet hadde

en viktig funksjon ved oppstarten av dette IEA-

programmet i 1995. Norge er ett av 10 deltakerland

og NVE er representert i programmets styrings-

gruppe. Programmet består av fire annex, og NVE

deltar i to av annexene:

m Annex I - Upgrading

Hovedmålet til Annex I er å bidra til vurdering av

opprustningspotensial ved eksisterende kraftverk.

NVE deltar med en nasjonal ekspert i prosjekt-

arbeidet.

Annex III - Hydropower and the Environment

Hovedmålet til Annex III er å presentere forslag til

forbedrede miljøkonsekvensutredninger,

godkjenningsprosesser og prosjekter i forbindelse

med vannkraftutbygging. NVE har det admini-

strative ansvaret for annexet (operating agent) i

tillegg til å ha det faglige ansvar for ett av de fem

delprosjektene.

Implementing Agreement on Heat Pumping

Technologies

Programmet har følgende prioriterte områder:

informasjonsutveksling for å bidra til øket bruk av

varmepumper

bidra til bedret mulighet for utfasing av klor

holdige arbeidsmedier

støtte utvikling av varmepumpe-teknologi

overvåke og bidra til det internasjonale varme

pumpemarkedet

NVE er representert i programmets styringsgruppe

og gir i tillegg økonomisk støtte til norsk deltakelse i

ett av annexene under programmet, Annex 16 Heat

Pump Centre. Formålet med Annex 16 er å spre

teknologisk og markedsmessig informasjon om

varmepumper til brukergrupper som enøk-sentre,

elektrisitetsverk, kuldefVVS-bransje, relevante

organisasjoner, myndigheter osv, innenfor de 15

medlemslandene.

Implementing Agreement for Co-operation in the

Research and Development of Wind Turbine Systems

Programmets formål er å fremme og videreutvikle

felles forskning innen vindkraft-området. Av

sentrale aktiviteter kan nevnes:

utvikling av praktiske retningslinjer for testing og

vurdering av vindturbiner

arrangement av konferanser/seminarer innen

områdene aerodynamikk for vindturbiner,

utmatting av vindturbinblader, offshore vind-

turbinsystemer samt vindforhold/turbinbelastning

overvåking av den internasjonale utviklingen av

vindteknologi og vindenergi-utnyttelse

NVE er representert i programmets styringsgruppe

og gir i tillegg økonomisk støtte. Programmet har 17

deltakerland.

Implementing Agreeement on Demand-Side

Management (DSM)

Programmets overordnede målsetting er å avklare

og fremme muligheter for styring og tiltak på

etterspørselsiden av energiflyten (DSM). Programmet

skal medvirke til å få DSM-teknologi ut på markedet



Workshop i lEA-programmet om

vannkraft. Foto: Per E. Faugli.

for derved å kunne oppnå en effektivisering av

energisystemene.

Av hovedarbeidsområder kan nevnes:

informasjonsutveksling innen teknologi og

programmer for DSM

kommunikasjonsteknologi for DSM

DSM og energieffektivitetshensyns rolle i en

bransje i kontinuerlig endring

støtte til utvilding og demonstrasjon av energi

effektiv teknologi

kunderettet enøk og enøk gjennom ny teknologi

NVE er representert i programmets styringsgruppe

og gir i tillegg økonomisk støtte. Programmet har 17

deltakerland.

Implementing Agreement on Energy and

Environmental Technologies Information Centres

(EETIC)

Informasjonsspredning er sentralt for utbredelse av

energiteknologi. EETIC bidrar til at de enkelte

nasjonale energiteknologi-programmene

komplementeres med informasjon om tilsvarende

aktiviteter i andre land. EETIC er en paraply-

organisasjon for programmene CADDET Energy

Efficiency, CADDET Renewable Energy og GREENTIE.

NVE er representert i programmets styringsgruppe

og gir i tillegg økonomisk støtte til norsk deltakelse i

programmets arbeide. Programmet har 15 deltaker-

land.

Implementing Agreement on District Heating and

Cooling

Formålet med programmet er internasjonalt FoU-

samarbeid innen miljøvennlige fjernvarme- og

fjernkjølesystemer og policy-analyser for bruken av

slike systemer.

Aktuelle prosjekter er blant annet:

balansering av produksjon-etterspørsel i kombi-

nerte fjernvarme- og fjernkjøleanlegg

forventet etterspørsel etter varme og kjøling i

fremtidens bygninger (Norge har prosjektledelsen)

kostnadseffektivitet i distribusjonssystemer. NVE

gir økonomisk støtte til norsk deltakelse i styrings-

gruppen. Programmet har 10 deltakerland.

Implementing Agreement on Buildings and

Community Systems

Formålet med programmet er å bidra til øket energi-

effektivitet i bygninger. Dette inkluderer aktiviteter

som:

analyse av hvordan energibruk i bygninger påvir-

ker det interne, lokale, regionale og globale

miljøet

avansert lokal energiplanlegging

utnyttelse av dagslys

Programmet omfatter bl.a. Annex 5, Air Infiltration

and Ventilation Centre (AIVC) som har pågått siden

1979. Den sentrale oppgaven for AIVC er resultat-

spredning av FoU-virksomhet innenfor ventilasjons-

systemer for bygninger.

NVE gir økonomisk støtte til norsk deltakelse i AIVC.

Programmet har 20 deltakerland.

Andre energiprosjekter
Nedenfor presenteres noen prosjekter som pågikk i

1998. Bortsett fra prosjektet «Kartlegging av grunn-

varme i fjell og løsmasser», var samtlige prosjekter

utført av eksterne oppdragstakere.

Kartlegging av grunnvarme i fjell og løsmasser

Innenfor samarbeidet med NGU har NVE i 1998 bl.a.

fokusert på FoU-prosjekter rundt jordvarme/grunn-

varme. NVE v/Hydrologisk avdeling er en av de

forskningsutførende parter i dette prosjektet.



I 12 Med delfinansiering fra Forskningsrådets NYTEK-

program ble det startet opp et prosjekt på model-

lering av bergarters egenskaper med hensyn til

utvinning av jordenergi (bl.a. varmeledningsevne og

vanngjennomstrømning). Deler av Bærum kommune

er valgt som studieområde for prosjektet. Når det

gjelder grunnvarme hentet fra grunnvann i løs-

masser, ble Elverum kommune valgt til studieobjekt.

Dette prosjektet finansieres av NGU og NVE i felles-

skap. Nylig innsamlede data fra HYDRA-programmet

danner basis for prosjektet. Viktige parametre er

grunnvannets temperatur, løsmassenes ulike fysiske

egenskaper og overflatevannets ulike infiltrasjons-

hastighet i løsmassene. Oversikt over disse parame-

tre er viktig for å forstå grunnvannets gjennom-

strømningsmønster i løsmassene. Et kart over studie-

områdets grunnvarmepotensiale er utarbeidet.

Arbeidet med disse prosjektene blir videreført i 1999

med tanke på å etablere et FoU-program innenfor

jordvarme/grunnvarme. Et slikt program vil være i

tråd med målsettingene i Regjeringens energipolitikk.

Samfunnsøkonomisk verdisettelse av elektriske tap

ECON har, på oppdrag fra NVE, utført et arbeid der de

med utgangspunkt i økonomisk teori har sett på

verdsettelse av elektriske tap. Her konkluderes det

med at i det norske kraftsystemet i dag vil være mest

riktig å kun ta med tapenes energidimensjon for

riktig verdsettelse av elektriske tap. Konklusjonen er

basert på at det tilsynelatende ikke er noen effekt-

skranker i dagens kraftsystem. Slike skranker kan

imidlertid oppstå på lengere sikt, og ECON vil ikke

utelukke at verdsettelse av elektriske tap på lang sikt

også bør inkludere et ledd for effekt.

Kraftledningstraseer er godt egnet for preparerte skiløyper. Foto: Per E. Faugli.



13NVEviderefører arbeidet med verdsettelse av

elektriske tap i 1999. Det vil være fokus på å komme

frem til faktiske implementerbare metoder for riktig

verdisettelse av tap. Dette innebærer bl.a. at en

forestående utfordring vil være å fremskaffe

kostnadsgrunnlag som kan benyttes i kraftsystem-

planleggingen.

Effektivitet og inntekstsramme for Statnett. En

sammenligning av effektiviteten i Statnett SF og

Svenska Kraftnåt

Resultatene fra prosjektet skulle gi NVE et

beslutningsgrunnlag for fastsettelse av et individ-

uelt effektivitetskrav for Statnett SF. For å vurdere

effektiviteten til Statnett er Svenska Kraftnåt brukt

som målestokk. I prosjektet er det utviklet en egen

metode for sammenligning av selskapenes kostna-

der.

ECON fant at Statnetts effektivitet i drift og vedlike-

hold av egne anlegg var 79,2 % ved en klimafaktor på

1,20 og 87,7 % ved en klimafaktor på 1,40. Statnetts

effektivitet i bygging av nett, basert på en historisk

tilnærming, er beregnet til 1,41 ved en klimafaktor

på 1,41. Basert på den anvendte metoden anslår

ECON Statnetts samlede kostnadseffektivitet til å

være 74 % av Svenska Kraftndts.

Klimafaktor - en sammenligning av kostnader for

kraftlinjer i Norge og Sverige

I prosjektet er det beregnet en klimafaktor som

forklarer kostnadsforskjeller på linjer i det norske og

det svenske sentralnettet som skyldes klimatiske og

topografiske forhold. Klimafaktoren skal fange opp

forskjeller i investerings-, drifts- og vedlikeholds-

kostnader. Eventuelle forskjeller som skyldes

nasjonale normer, standarder og forskrifter er også

inkludert.

Norconsult har beregnet at klimafaktoren for

bygging av kraftlinjer er 1,48 for bestående anlegg

og 1,41 for nye anlegg. Usikkerheten i beregningene

er oppgitt til ± 10 % i forhold til svenske kostnader.

For drift og vedlikehold av hele nettet tilhørende

Statnett anslår Norconsult en klimafaktor på 1,40.

Usikkerheten i beregningene er oppgitt til

-10 %/A-20% i forhold til svenske kostnader.

Inntektsregulering - gir det mer effektiv kontroll av

nettmonopolene enn avkastningsregulering?

Hovedformålet med prosjektet var å evaluere NVEs

system for økonomisk regulering av nett-

monopolene på grunnlag av økonomisk regulerings-

teori. Prosjektet skulle gi svar på om inntekts-

rammeregulering gir en mer effektiv regulering enn

avkastningsregulering.

Rapportens konklusjon er at inntektsrammereguler-

ing gir nettselskapene klarere incentiver til effektiv

drift enn avkastningsregulering. En ytterligere

gevinst kan oppnås ved å frikoble det enkelte nett-

selskaps inntektsramme helt fra dets faktiske kost-

nader.

Fargebelegg på kraftledninger

NVE har de siste årene ved tildeling av konsesjon,

gitt nettselskaper pålegg om å bygge krafledninger

med fargede komponenter. Hensikten med pålegg

om farging er hovedsakelig å dempe den fiern-

visuelle virkningen av kraftledninger ved å gjøre

dem mindre synlige, i tillegg til å vise nett-

selskapene den positive effekten av å benytte fargede

komponenter i områder hvor dette gir et rimelig

godt resultat i forhold til merkostnadene.

Prosjektet skal kartlegge ulike fargebeleggs egenska-

per med hensyn til miljøvennlighet og bestandighet.

Det skal også vurderes hvorvidt endring av kraft-

ledningskomponentens funksjonsegenskaper kan

redusere anleggets levetid.

Prosjektet vil i 1999 videreføres under EFFEKT-

prosjektet «Kraftledninger».

Kartlegging av vindressurser med Wind- sim

På grunnlag av 33 meteorologiske målestasjoner

skal en foreta en numerisk meso- skala kartlegging

av vindressursene langs norskekysten fra Lindesnes



I 14 til den russiske grensen. Resultatet skal presenteres i

meso-skala modeller i størrelsesorden 30 x 30 km og

gjøres tilgjengelig over Internett. Det vil bli gjen-

nomført kontrollmålinger på utvalgte steder for

verifikasjon av modellen.

I 1998 ble et forprosjekt gjennomført. Modell-

verktøyet ble utprøvd i noen utvalgte områder,

tilrettelagt for hovedprosjektet og tilpasset Internett.

Utvikling av elektronisk kommunikasjon i elbransjen

(EDIEL)

For avregning av kraftmarkedet oversendes det

avregningsdata fra netteiere til kraftleverandører og

avregningssentralen for regulerkraft. Fra 1. januar

1998 stilte NVE krav om at EDIEL-meldingen

MSCONS skal benyttes ved oversendelse av

avregningsdata. I forbindelse med skifte av kraft-

leverandør utveksles det informasjon mellom

sluttbruker, kraftleverandør og netteier. Fra 1. juli

1999 skal EDIEL-meldingen PRODAT benyttes ved

dataoverføring i forbindelse med leverandørskifter.

Ved innføring av MSCONS-meldingen viste det seg at

en del aktører tolket spesifikasjonene

(Implementasjons Guide for MSCONS) forskjellig,

noe som igjen har medført unødvendig merarbeid

hos aktørene. En del av prosjektet har bestått i å

utarbeide et dokument som beskriver hvordan EDIEL

MSCONS-melding skal implementeres i Norge og er

ment som et supplement til Implementasjons-

guiden for MSCONS-meldingen fra EDIEL. Den andre

delen av prosjektet var å kjøre et sentralt pilot-

prosjekt for innføring av PRODAT-meldingen.

Resultater er testprotokoll, brukerveiledning og

oppdatert implementasjonsbeskrivelse.



Vassdrag

Fundamentet for all vannressursforvaltning er

hydrologisk kompetanse. En stor del av den

hydrologiske forskningen ved NVE 11998 har blitt

gjennomført innenfor HYDRA-programmets

rammer. Programmet skal bidra til en bedre

vassdragsforvaltning gjennom utvidet kunnskap

om flom og gi forbedret beslutningsgrunnlag.

Gjennom forskningsprogrammet «Vassdragsmiljø»

har en også begynt å høste resultater. I program-

met er fagområdene naturgrunnlag, analyse av

inngrep samt opplevelse og miljø vektlagt.

Hydrologisk FoU
I 1998 pågikk det i alt 45 FoU-prosjekter innenfbr

hydrologi ved NVE, i tillegg til to dr.scient-arbeider.

Målet er å sikre utviklingen av hydrologi som fag og

bedre grunnlaget for forvaltning av vannressursene.

Utviklingsarbeid foregår i særlig grad i forbindelse

med metodikk for innsamling av hydrologiske data,

samt utvikling av databaser som lagrer disse data på

en forsvarlig og brukervennlig måte. Arbeidet er en

viktig forutsetning for det datagrunnlaget som mye

av den hydrologiske forskningen i Norge benytter

seg av, samtidig som det også er viktig for andre

fagfelt med tilknytning til vann og vassdrag.

Forskning pågår innenfor de fleste emneområder av

hydrologi, bl.a. glasiologi, snø og snøkartlegging,

erosjon og sedimenttransport, is og temperatur i

vassdrag, regional hydrologi og mark- og grunnvann.

NVE deltar også aktivt som hydrologisk forsknings-

instans i flere større programmer, bl.a. EFFEKT,

Forskref, HYDRA-programmet, FRIEND (Flow

Regimes from International Experimental and

Network Data), samt en del programmer i regi av

CHIN («Cheferna för de centrale hydrologiska

instituten i Norden»).

Flomrelatert FoU

I tillegg til forskning innen Hydra-programmet

pågår det flere FoU-prosjekter under samlebetegn-

elsen Flomrelatert FoU. Her gjøres det en vesentlig

innsats innenfor snøestimering og snøkartlegging,

samt på prosesstudier av snø, og det arbeides med å

opprette daglig snøsimulering på en rekke punkter i

Norge. I et samarbeidsprosjekt i regi av Enfo arbeider

NVE sammen med Cap Gemini, GLB, Statkraft og

Hydro Energi med å utvikle et programsystem som

skal hjelpe beslutningstakere med ulike hydro-

logiske problemstillinger, inkludert flomvarsling.

Systemet skal visualisere all tilgjengelig oppdatert

hydrologirelevant informasjon i et kartbilde, og det

skal bli mulig å velge ut områder bestemt av egen-

skaper i denne informasjonen. Det pågår også et pro-

sjekt som har som hovedmål å forbedre estimatet av

arealnedbør, noe som vil kunne bidra til å bedre

vannføringsprognosene. Prosjektet gjennomføres i

samarbeid med DNML

Glasiologi

Innenfor glasiologi pågår det bl.a. forskningsakti-

viteter ved vårt sub-glasiale observatorium på Enga-

breen, en sidearm til Svartisen. Observatoriet ligger

under en 200 meter tykk isbre, noe som gir en helt

unik mulighet til å studere prosesser ved breens

underside. Forskningen har gitt grunnleggende ny

viten om isbreer, bl.a. har det vist seg at isen ved

bunnen er mer viskøs og porøs, og at den derfor

transporterer mer vann enn tidligere antatt. Obser-

vatoriet ved Engabreen har tiltrukket seg forskere

fra både inn- og utland og i 1998 ble det bl.a. utgitt

en dr.scient.-oppgave ved University of Minnesota

med undersøkelser om breens rheologi samt en

rapport om effekten på isbreens dynamikk av sub-

glasiale kraftverksinntak.

I tillegg pågår ulike forskningsaktiviteter og under-

søkelser på en rekke breer i Norge, noe som gir

verdifull kunnskap både om glasiologi og om mulige

hydrologiske konsekvenser av endringer i klima.

Arbeidet sammenfattes i den årlige rapporten om

«Glasiologiske undersøkelser i Norge» (se litteratur-

liste).

Grunn- og markvann

Forskningsoppgaver innen grunn- og markvann har



de siste årene fokusert på modellutvikling. NVEs

oppgaver i forbindelse med Romeriksporten har

påvist behovet for matematiske modeller som kan

simulere mark- og grunnvannets bevegelser i fast

fjell og løsmasser. NVE tilpasset modellen FRONT-

SIM for grunnvannsstrømning i oppsprukket fjell.

Modellen er kalibrert for deler av Østmarka men

ytterligere tilpasning til en hydrologisk situasjon

gj enstår.

Gjennom et nytt FoU-prosjekt forbereder NVE seg nå

på de forvaltningsoppgavene innen grunnvann som

vil komme som følge av den nye vannressursloven.

Særlig gjelder dette oppgaver knyttet til konsesjons-

plikt for grunnvannsverk over en viss størrelse og

klausulering av arealer i tilknytning til disse. Pro-

sjektet har som formål å utvikle standardisert

målemetodikk for sårbarhetsvurdering av grunn-

vannsforekomster, med spesiell vekt på bestemmelse

av beskyttelsessoner rundt grunnvannsverk i løs-

masser. I samråd med NGU vil et grunnvannsverk

ved Rena i Hedmark bli benyttet som forsøksfelt.

Miljøhydrologi

Hydrologer fra NVE har deltatt i Lakseforsterknings-

prosjektet i Suldalslågen, hvor det har vært søkt

etter forklaringer til nedgangen i laks de senere

årene. Elva har blitt regulert gjennom to store

utbygginger, og nedgangen i laksefangsten kom

etter at Ulla-Førreutbyggingen var ferdig. Statkraft

har derfor finansiert det meste av prosjektet, som

sluttrapporteres i 1999. Vi har først og fremst sett på

parametrene vannføring, vanntemperatur og

sedimenttransport. Av resultater kan bl.a. nevnes at

den lave vanntemperaturen i elva om sommeren er

spesielt uheldig for overlevelse av laksunger og vekst

av presmolt, og det er derfor gitt anbefalinger om

hvordan reguleringen kan utføres for å unngå dette

problemet. Tilsvarende er det gitt anbefalinger om

spyleflommer for å unngå opphoping av sedimenter.

Automatiske prøvetakere for suspensjonsmateriale i

vassdrag. Foto: Olianne Eikenæs

At hydrologisk kunnskap er viktig for miljømessige

forhold i vassdrag går også frem av samarbeids-

prosjektet om Glommas delta i Øyeren, i regi av

Akershus Fylkeskommune, som støttes av bl.a.

Vassdragsmiljøprogrammet og EFFEKT-

programmet, der hydrologer deltar i undersøkelser

av virkninger av effektkjøring i Tokke.

Vassdragsmiljø-programmet
(1997 - 2001)
Bakgrunnen for oppstarten av FoU-programmet

«Vassdragsmiljø» er forvaltningens behov for

vassdragskunnskap utover det som tidligere er

fremkommet i de tre programmene «Etter-

undersøkelser», «Biotopjustering» og «Vassdrags-

drift». Enkelte prosjekter i de tidligere programmene

er videreført under Vassdragsmiljøprogrammet.

Programmet skal bidra til å øke kunnskapen om

naturgrunnlaget, prosesser i vassdragsmiljøet,

miljøkonsekvenser av inngrep og tiltak i vassdrag,

behov og metoder for å sikre et levende vassdrags-

miljø samt bidra til å gjøre ervervet kunnskap

tilgjengelig for forvaltning, forskning og allmenn-

het. I alt 24 prosjekter fikk støtte i 1998.

Programmet styres av en intern styringsgruppe med

representanter fra Hydrologisk avdeling, Vassdrags-

avdelingen og FoU-seksjonen. Sistnevnte har

ansvaret for den administrative gjennomføringen av

Foto: Per E. Faugli



programmet. Det er innledet samarbeid med

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Energi-

forsyningens fellesorganisasjon (Enfo), og det er

landets ledende faginstanser som er prosjektutfør-

ende.

Resultater fra noen av de avsluttede prosjektene:

Prosjektet «Utvandring av vinterstøing og smolt av

Hunderørret» viser at det er først og fremst vann-

føringen og lukemanøvreringen ved demningen

ved Hunderfossen, og ikke vanntemperaturen, som

igangsetter utvandringen.

Prosjektet «Revegetering i reguleringsmagasinet

Meltingen - oppfølging av biotopjusteringstiltak»

viste at uansett hvilke tiltak som gjøres i strand-

sonen, kan ikke en regulert innsjø av Meltingens

type få tilbake et fullstendig naturlig preg hva

vegetasjonsforhold angår.

Målet med prosjektet «Slektskap og kolonisering

hos ørekyt» var å studere populasjonsgenetikken

til ørekyt i Norge med sikte på å få økt kunnskap

om artens spredningsmekanismer. Det er påvist at

noen av de nyetablerte bestandene på Hardanger-

vidda har en genetisk historie som er svært for-

skjellig fra hva den naturlige utbredte ørekyten

har. Dette betyr at noe av spredningen trolig

skyldes langtransportert fisk til bruk som levende

agn (importert), eller utsetting av ikke kontrollert

settefisk importert fra utlandet (med ørekyt som

blindpassasjer).

«Metoder for å utarbeide faresoner i flomutsatte

områder» har definert flom og faresoner gjennom

teori og praksis. Prosjektet har benyttet Jostedalen

som testområde, der flomskredfaresoner for

Sperleelvi, Sagerøyelvi og Røykjedøla har blitt

definert.

HYDRA- et forskningsprogramom
flom (1996-2000)
1998 var siste året med faglige aktiviteter for

HYDRA-programmet, og året har derfor vært preget

av prosjektavslutning. Rapportering fra avsluttede

prosjekter vil foregå i første halvår 1999. Utvikling av

en vassdragsmodell for å kunne studere og

kvantifisere samlede virkninger av menneskelige

inngrep på flommer har også vært en viktig del av

arbeidsinnsatsen i 1998. Denne modellen skal testes

ut første halvår 1999.

Fremover blir det publisert rapporter fra de ulike

aktivitetene. Et sammendrag fra hver rapport blir

lagt ut på HYDRAs Internettside www.nve.no/hydra.På

denne måten kan interesserte følge med på resulta-

ter fra HYDRA etter hvert som de foreligger i

rapports form. Programmet avsluttes med et semi-

nar den 16. februar 2000, der programmets sluttrap-

port fremlegges.

llydra årsrapport 1997

Norskhydrologiråd
1998 var et år der kunnskapsformidling og

informasjonsspredning spilte en sentral rolle i NHRs

arbeid. Rådets Internett-sider på adressen:

www.nve.no/nhr bidro som en informasjonskilde for

medlemmer og andre interesserte.

17 1



I 18 Den 20. mars 1998 gikk fagmøtet «Vannforskning i

Norge» av stabelen. Formålet var å belyse sentrale

emner innenfor temaene økohydrologiske prosesser

og ldimavariabilitet. 27 bidrag i form av muntlige

foredrag og postere ble representert. Rapport fra

fagmøtet foreligger (se litteraturliste).

Norge har deltatt i aktiviteter innenfor UNESCOs

femte hydrologiske forskningsprogram (IHP V), og

Hydrologirådet har levert innspill til forsknings-

temaer til det oppfølgende programmet (IHP VI),

som vil bli avviklet i perioden 2002 - 2007.

Hydrologirådet arbeider for å styrke den vann-

relaterte forskningen i Norge, og i 1998 ble notatet

«Norges vannbalanse» utarbeidet og oversendt

Norges forskningsråd som bidrag til deres plan-

legging av nye aktiviteter og programmer. Det tas

sikte på at programmet skal være grunnforsknings-

rettet. NHR vil i 1999 videreføre sitt samarbeid med

Forskningsrådet i utarbeidelse av et programforslag.

I løpet av 1998 hadde rådet en gledelig vekst i

medlemstall, og rådet består nå av 29 medlems-

institusjoner. Høgskolen i Agder, Oceanor og Oslo

vann- og avløpsetat er nye medlemmer.

KOHYNO

Gjennom IHP-arbeidet er det for lang tid tilbake-

etablert et samarbeid mellom de nordiske land. De

enkelte landenes representanter utgjør en gruppe

kalt KOHYNO (KOordineringskomiteen for HYdrologi

i NOrden). Lederen av FoU-seksjonen representerer

for tiden Norge i denne gruppen. En gjennomgang

og evaluering av det nordiske samarbeid samt

samarbeid med de baltiske land har vært de viktigste

saker i 1998. Først i 1999 vil eventuelle avgjørelser

bli fattet.

Andre vassdragsprosjekter

Forskref (1983-)

Forsknings- og referansevassdragsprosjektet (Forsk-

ref) er et hydrologisk og biologisk langtidsmåle-

program som ble igangsatt i 1983. Undersøkelsene

gjøres i de to vassdragene Atna og Vikedals-

vassdraget. Måleseriene fra Forskref-vassdragene

publiseres hvert år i en egen rapport. Måleseriene

kan nyttes som referansedata for naturlige

svingninger i naturen og inngå i regionale,

nasjonale og internasjonale miljøstatusoversikter.

Høsten 1998 sa NVE fra seg sekretariatsansvaret for

prosjektet. Bakgrunnen var bl.a. problemer med

finansieringen. NVE vil fortsatt utføre de hydro-

logiske undersøkelsene. Ansvaret for videreføringen

av de øvrige målingene ligger hos de øvrige

finansieringsinstitusjonene, DN og SFT (delegert til

Fylkesmennene i Oppland og Rogaland).

I 1998 ble en samleartikkel for Atna-resultatene for

perioden 1986-98 påbegynt. Artikkelen planlegges

publisert i et særnummer av tidsskriftet

Hydrobiologia ved årsskiftet 1999/2000.

kokos i Reisadalen»

I Reisadalen i Nord-Troms har NVE v/Region Nord

gjennomført prosjektet «Miljømessig erosjons-

sikring».

Utlegging av kokosmatter i Reisaelva Foto: Torbjørn Sneve



I dette prosjektet er kokosmatter benyttet til 19 1
erosjonssikring på stilleflytende elvestrekninger.

Bruken av kokosmatter har vist seg å være svært

vellykket i utprøvelsen av alternative materialer for å

hindre ulike typer erosjonskader. Vegetasjons-

etableringen fremmes og mikroklimaet gir gode

trivselsvilkår. Kokosfibres biologiske sammensetning

gjør dem motstandsdyktige overfor fuktighet, vann

og råte.

«River Design and Environmental Protection in

Europe» (EU-prosjekt)

I dette prosjektet har NVE v/Region Midt-Norge

deltatt sammen med SINTEF og NTNU fra Norge,

hvor de har presentert Orkla som studieobjekt. De

øvrige deltakerland var Belgia, Danmark, Frankrike,

Spania, Sverige og England. Samtlige land presen-

terer vassdrag og redegjør for hvordan miljøforhold

blir vurdert og ivaretatt i forbindelse med store

inngrep og flerbruksplanlegging. Dette sees i rela-

sjon til landets forvaltningssystem og det utføres en

sammenlikning i landenes ivaretakelse av miljø-

forhold. Sluttrapport fra prosjektet er publisert

(J.M. de Urena (red.)).

Forbygning i Hornindalsvassdraget Foto: Olianne Eikenæs



Museumsprosjektet

I 20 Olje- og energidepartementet har bedt NVE om å

ta et ansvar for formidling av forvaltningshistorien

innen vassdrags- og energisektoren. Det skal

utvikles en organisatorisk og økonomisk plattform

og formidlingen skal bringes opp på samme nivå

som formidlingen innenfor olje-, post-, tele- og

veisektoren.

Museumsprosjektet er et utviklingsprosjekt som

bygger videre på tidligere prosjekter. I 1998 ble

«Nettverksoppbygging» avsluttet, men arbeidet

videreføres i 1999 under prosjektet «Museums-

ordning». Hovedmålet er å legge grunnen for etable-

ring av en permanent museumsordning for NVE i

tråd med departementets ønsker.

Gjennom en kartlegging i 1995-96 ble det dokumen-

tert 62 etablerte energi- og vassdragsrelaterte

museer/sentre, mens 27 nye var under planlegging.

NVE vedtok derfor at etaten ikke skulle etablere eller

bidra til å etablere nye formidlingsinstitusjoner,

men satse på samarbeid med eksisterende institu-

sjoner når det gjelder vern av kulturminner og

formidling.

I prosjektet er samarbeidet med Norsk museums-

utvikling, Riksantikvaren og Direktoratet for natur-

forvaltning blitt videreført samt at det var dialog

med relevante museumsinstitusjoner og Enfo.

Prosjektet konkluderte med at NVE må ta ansvar for

å ivareta de oppgaver som tilligger et etatsmuseum,

selv om det ikke skal etableres et nytt museum. For å

følge opp dette museumsansvaret foreslås et samar-

beid med de fire museene Norsk Skogbruksmuseum

på Elverum, Norsk Industriarbeidermuseum på

Rjukan, Vestnorsk Industristadmuseum i Tyssedal og

Norsk Bremuseum i Fjærland. Stortinget har videre

bevilget midler til Vassdragsmuseet LABRO (ved

Kongsberg) og direktoratet har god kontakt og dialog

med initiativstakerne.

NVE sitter inne med viktige bidrag til norsk natur-



og kulturhistorie, spesielt forvaltningen av norske

vassdrag gjennom tidene. Dette krever at NVE

internt har god oversikt og at samarbeidsparter gis

mulighet til forskningsbasert formidling i forhold til

denne historien. Konkrete oppgaver må løses før

formidling kan skje. Dette gjelder kartlegging,

identifisering, ordning, registrering og tilgjengelig-

gjøring. I 1998 ble det derfor ansatt en arkiv-

kompetent historiker som har startet opp med

registrering og tilgjengeliggjøring av NVEs historiske

materiale. Dette arbeidet avdekket også et behov for

oversikt og prioritering av energi- og vassdrags-

relaterte kulturminner. Det bør velges ut represen-

tative «kulturminner på rot» som reflekterer den

nasjonale forvaltningens historie, og NVEs frem-

tidige innsats innenfor kulturminnevern bør

begrenses til disse.

Som oppfølging har NVE startet prosjekt «Museums-

ordning» med varighet 1999-2003. Følgende oppgaver

prioriteres:

m utarbeidelse av en «museumsplan» som faglig

styringsdokument

a utarbeidelse av oversikt over og tilretteleggingav-

historisk materiale i direktoratets eie

a utarbeidelse av samarbeidsavtaler med utvalgte

museer

igangsetting av arbeidet med landsverneplan for

sektorens kulturminner

m avklaring av direktoratets kulturforvalteransvar

Vannets kraft har vært nyttet i århundrer. Foto: Per E. Faugli



Formidling

En viktig del av den administrative forvaltningen

av FoU-resultatene er å gjøre forskningsresulta-

tene lett tilgjengelige. NVE legger også opp til en

utstrakt bruk av Internett i formidlingsprosessen.

Forskningen skal, med andre ord, ikke pågå for

forskningens egen del.

Blant årets formidlingstiltak kan nevnes:

Prosjektkatalogen for 1997- 1998

Prosjektkatalogen for 1997-1998 er den femte i

rekken siden 1990. NVE har som mål å utgi en

prosjektkatalog hvert år. Katalogen skal presentere

vassdrags- og energirelatert FoU-virksomhet som

NVE er involvert i gjennom bevilgninger eller

arbeidsinnsats på prosjekt- ogfeller styrenivå.

Etterundersøkelser - sluttrapport

Forskningsprogrammet «Etterundersøkelser» ble

gjennomført i perioden 1988-1996. Programmet som

var organisert av NVE, har bedret forvaltnings-

grunnlaget når det gjelder konsekvenser av inngrep

på natur- og miljøforhold. Programmet omhandler

inngreps virkninger for ulike forhold som; vegeta-

sjon, bunndyr, fisk, fugl, geofag, hydrologi, frilufts-

liv og kulturlandskap. Undersøkelsene har hoved-

saklig vært konsentrert i seks hovedvassdrag;

Aurlandsvassdraget, Dokka, Eksingedalsvassdraget,

Jostedøla, Orkla og Skjomavassdraget.

Sluttrapporten fra programmet ble utgitt november

1998. Denne gir en oversikt over de gjennomførte

prosjektene, og resultatene fra disse.

Jostedalen - natur og vannkraft - engelsk og tysk

publikasjon

Den populærfaglige publikasjonen «Jostedalen -

natur og vannkraft» fra 1991, ble oppdatert og utgitt

på engelsk og tysk. Breenes framrykking fra midten

av 90-tallet og fram til i dag (lignende fremrykking

har forøvrig ikke forekommet siden 1750-årene)

samt forbedring av lay-out og bilder ble vektlagt.

Dette var et samarbeidsprosjekt med Statkraft SF og

Universitetet i Bergen.

«Veileder for vindkraft»

En stadig økende interesse for vindkraft, og

betydelig etterspørsel etter informasjon om vind-

kraft tilpasset norske forhold, er bakgrunnen for

publikasjonen. Veilederen vil dessuten være et godt

redskap for å lette utarbeidelsen av konsesjons-

søknader innenfor feltet. Den omhandler også

miljøkonsekvenser samt tekniske og økonomiske

forhold.

Målgruppen er alle som forventes å få befatning

med vindkraft, enten dette er potensielle utbyggere,

offentlige myndigheter eller andre.

«Vassdragsmiljøprogrammet» - engelsk

informasjonsbrosyre

Vassdragsmiljøprogrammet fikk trykket opp egen

informasjonsbrosjyre på engelsk, for på denne

måten å informere utenlandske interessenter og

forskningsinstanser om pågående aktiviteter i og

rundt norske vassdrag.

Vassdragshåndboka

Med utgivelsen av denne boka markerte NVE den

faglige innsatsen som har skjedd innenfor vassdrags-

miljø, vassdragsteknikk og flomsikring etter flom-

men på Østlandet i 1995.

Vassdragshåndboka har til formål å være en hånd-

bok for alle som kommer i befatning med tiltak i

vassdrag, spesielt forbygningstiltak, men også

restaurerende tiltak og andre inngrep. Håndboka

stiller ikke ufravikelige krav til utførelse, men gir en

samlet oversikt over teori, datagrunnlag, metoder,

tiltak og praksis som benyttes innenfor denne type

virksomhet. Den gir også en viss oversikt over

verktøy og hjelpemidler, hvilke myndigheter som er

involvert i vassdragsforvaltingen, og hovedtrekkene i

formelle rutiner og saksbehandling.

Tidsskriftet «Fortidsvern»

I forbindelse med vårt arbeid innenfor museums-

sektoren støttet NVE Fortidsminneforeningens

utgivelse av tidsskriftetjtemanummeret «Fortids-



22 vern» nr. 4/98. Hovedtema i dette nummer var

«Vannets kraft».

Her ble det vist glimt fra den rike industrihistorien

som kraftverkene representerer. Disse glimtene gir

også en anelse om de enorme bevaringsoppgavene

landet står overfor.

Gaulavassdraget — møte og rapport

Forvaltningen av de vernede vassdragene kan være

problematiske. NVE ønsket med møtet å sette fokus

på de FoU-aktivteter som pågår i vassdraget, og på

denne måten bedre kunnskapsgrunnlaget for

vassdraget slik at vedtak fattes på best mulig grunn-

lag. Dokumentet, «Gaulavassdraget - forsknings-

aktiviteter», gjengir innleggene på møtet i

sammendragsform. Pc)U-PlbYekter
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