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NVE skal sikre en helhetlig og
miljøvennlig forvaltning av vassdragene , fremme en effektiv
kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer og bidra
til en effektiv energibruk.
NVE har en sentral rolle i beredskapen mot flom og vassdragsulykker, og leder den nasjonale
kraftforsynings be redska pen.
NVE er engasjert i FoU og internasjonalt samarbeid innenfor
sine fagområder, og yter betydelig
bistand til utviklingsland. NVE er
nasjonal faginstitusjon for hydrologi.
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rapporten har vi valgt å gi en
kort omtale av et utvalg av
1999s begivenheter, en fyldigere utgave av rapporten er
å finne på NVEs hjemmesider:
www.nve.no.
Kort oppsummert: Det faglige
arbeidet innenfor HYDRA-programmet ble avsluttet i 1999. Ved
programmets avslutningsseminar
i april 2000 ble sluttrapporten
«Flommen kommer".» og en egen
populærfaglig rapport «Å leve
med flaum » presentert.
I Vassdragsmiljøprogrammet ble
det startet 11 nye prosjekter i
1999, mens 8 prosjekter ble avsluttet. I Gråelva i Stjørdalsvassdraget
pågår det prosjekter innen sedimentransport, hvordan steinsetting påvirker den biologiske
produksjonen og utlegging av
gytegrus. Resultatet av utleggingen av gytegrus var vellykket,
da det ble påvist gytegroper på
åtte av ni restaurerte gyteområder.
Kompetanseprogrammet «Energi
og Miljø» ble videreført i noe
redusert omfang pga. bevilgningsmessige forhold. Et forprosjekt
innenfor internasjonal benchmarking er gjennomført, og det
sikrer oppstart av et hovedprosjekt i januar 2000. Det er bygd
opp et skandinavisk FoU-nettverk
mellom landenes forvaltningsorganer.
Innen EFFEKT deltar NVE i 10 av
programmets prosjekter, og har
gjennomføringsansvaret for
«Miljøkonsekvenser av effektkjøring» og deltar med prosjektkoordinator i «Reinsdyr og

inngrep». NVE er også med i prosjektet «Optimal beskyttelse av
kraftanlegg mot elektromagnetiske pulser (EMP)». Det vil foreligge en håndbok i EMP-beskyttelse av kraftanlegg primo 2000
(utgis av Energiforsyningens fellesorganisasjon).
Halon-gass nyttes i store deler av
kraftforsyningens installasjoner
for brannslukking og eksplosjonsundertrykking. Fra 1. januar 2000
er halon ikke tillatt benyttet. Det
eksisterer i dag ingen fullverdig
erstatning for halon. Statens forurensningstilsyn har, etter initiativ fra NVE, gitt en midlertidig
dispensasjon for eksplosjonsundertrykkende anlegg i kraftforsyningens installasjoner. Høsten
1999 ble det iverksatt et prosjekt
med mål å identifisere, ev.
utvikle, et fullverdig system som
har minst de samme egenskaper
som eksisterende Halon-anlegg.
Olje- og energidepartementet er
en betydelig økonomisk bidragsyter for oppbyggingen av
«Teknologisenteret LABRO». Som
en del av dette er «Labroskolen »
under utvikling. Her vil det bli
utviklet fagrelevante kurs og
andre utdanningstiltak for energisektoren. NVE deltar på vegne av
departementet i teknologisenterets interimstyre og i fagrådet for
Labroskolen.
Prosjekt «Museumsordning»
startet opp i begynnelsen av året,
og prosjektleder ble ansatt.
Prosjektet gjennomføres i nær
kontakt med Norsk museumsutvikling og Riksantikvaren. I
1999 ble planleggingen av en
vassdragspark på uteområdet til

Norsk Skogbruksmuseum på
Elverum sluttført.
Hydrologisk avdeling i NVE er
forskningsutførende , og var i 1999
involvert i totalt 30 FoU-prosjekter.
Innenfor den hydrologiske forskningen er det bl.a. fokusert på
klima gjennom analyse av regionale brevariasjoner i Nord-Norge.
Snøforskningen er sentrert rundt
modellutvikling bygd på data fra
snøputer og meteorologiske stasjoner.
I vannbalansekart-prosjektet ble
det i 1999 nedlagt et betydelig
arbeid med utvikling av metode
for kartkonstruksjonen, tilrettelegging av grunnlagsdata (digitale
avløps-feltgrenser og meteorologiske data) for vannbalanseberegningene.
NVE deltar i flere delprosjekt
innen EUs «Miljø- og klimaprogram» i samarbeid med
Universitetet i Oslo.
Prosjektet «Grunnvarmekartlegging i løsmasser» , som bygger
på erfaring og kunnskap ervervet
gjennom HYDRA-programmet, ble
i 1999 igangsatt som et samarbeidsprosjekt mellom Norges
geologiske undersøkelse (NGU) og
NVE. Målet er å gjøre informasjon
om grunnvarme som energiressurs allment tilgjengelig, og
derved øke interessen for å
vurdere varmepumper til energiformål i områder der dette viser
seg å være interessant. Resultatene vil bli gjort tilgjengelig via
Internett i løpet av våren.

Forskning og utvikling
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VEs FoU-aktiviteter fremskaffer kunnskap som
styrker forvaltningskompetansen. Aktivitetene
kan tredeles :

• initiering og koordinering av
prosjekter og programmer som
bedrer forvaltningsgrunnlaget
og -kompetansen
• FoU i forbindelse med forvaltning av virkemidler som skal
fremme de energipolitiske
målene
• forskningsvirksomhet som en
del av ansvaret ved å være
nasjonal faginstans for hydrologi.
Kravet til nytenkning og mer
effektiv drift av offentlig forvaltning er stort. Kunnskapsgrunnlaget må oppdateres, og
relevante FoU-resultater må formidles kontinuerlig. Erfaringer
tilsier at forvaltningen må ta et
spesielt ansvar for aktiviteter
innenfor miljø- og samfunnssektorene.

Foruten egeninitierte prosjekter,
er samarbeidsprosjekter og deltakelse i Forskningsrådets aktiviteter viktig. NVE deltar blant annet
i programmene EFFEKT, NYfEK,
SAMRAM og Grunnleggende
energiforskning - alle i regi av
Norges forskningsråd.
Arbeidet med oppbyggingen av
nasjonale og internasjonale nettverk for bruk ved kunnskaps- og
resultatformidling samt prosjektinitiering intensiveres. NVE vil
videre legge forholdene til rette
for at gode FoU-miljø videreutvikler kunnskapsgrunnlaget og at
universitetene/høyskolene tar
hånd om utviklingen av basiskunnskapene.
For tiden registreres følgende av
interesse for FoU-sektoren:
• Stortinget går inn for å styrke
forskningsinnsatsen , slik at
Norge i løpet av den neste
femårs-perioden kommer på
linje med gjennomsnittet i
OECD-landene, målt som andel
av BNP

• Stortinget har ved sluttbehandlingen av Energimeldingen lagt
opp til at energipolitikken skal
underlegges en ambisiøs miljøpolitikk
• Stortinget prioriterer FoU i
skjæringspunktet energi og
miljø som ett av fire områder
• Forskningsrådet avslutter i
2000/2001 sine nåværende
energiprogrammer, og nye er
under initiering og etablering
• Hydrologirådet arbeider for å få
finansiert forslaget til et grunnleggende FoU-program kalt
«Norges vannbalanse».
Web: www.nve.no/nhr
• Den kommende Vannressursloven betinger betydelig grunnvannskompetanse i forvaltningen
• EUs vanndirektiv legger vekt på
en helhetlig vannressursforvaltning

Aktivitetene

D

irektoratets forvaltningsområde spenner vidt, og
dette medfører at mange
aktører er involvert. Samarbeid og koordinering er
derfor nøkkelfunksjoner for at
alle direktoratets FoU-prosjekter
skal gi optimale resultater. Våre
sentrale samarbeidspartnere/ samfinansiører er:
• Norges forskningsråd
• Sektor- og miljøforvaltningen
• Energibedriftene, leverandørene og Enfo
• Nasjonale og internasjonale
forskningsinstitutter

Hydrologisk FoU
NVE trenger hydrologisk FoU for å
sikre en god og oppdatert forvaltning av våre vannressurser. Hydrologisk avdeling i NVE er nasjonalt
kompetansesenter for hydrologi
og driver egen forskning. Siden
forvaltningen har et bredt og
mangfoldig behov for hydrologisk
kunnskap, driver vi forskningsprosjekter innen mange forskjellige områder, som glasiologi,
hydrometri, snøhydrologi, erosjon
og sedimenttransport, is og vanntemperatur i vassdrag, regional
hydrologi og geohydrologi. Det er
viktig å øke den hydrologiske
prosessforståelsen, og å utvikle
hydrologiske målemetoder og
modeller. NVE er av Miljøverndepartementet utpekt som temasenter for ferskvann.
I 1999 var Hydrologisk avdeling
involvert i om lag 30 FoU-prosjekter, og det pågikk i alt fem doktorarbeider, hvorav to forventes
avsluttet i 2000. En oversikt over
våre FoU-prosjekter finnes på
NVEs internettsider.

Erosjonsprosesser vs vannstand i Vinjevatn
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Erosjon og effektregulering

Erosjonsproblemer er et viktig felt
innenfor Forskningsrådets
prosjekt «Effektregulering - miljøvirkninger og konfliktreduserende tiltak» i programmet
EFFEKT.

Hovedmålet til prosjektet «Effektregulering - miljøvirkninger og konfliktreduserende tiltak» er å: oppgradere kunnskapen om miljøvirkninger
av effektregulering og utvikle avbøtende tiltak som kan redusere eller
eliminere negative virkninger.
NVE er prosjektansvarlig, mens daglig
prosjektledelse utføres av Statkraft
Engineering AS. NVE er som utførende
FoU-instans involvert i 6 delprosjekter
som tar for seg problemområdene isog vanntemperatur, erosjon, erosjonssikring, lokalklima, biologi og
optimalisering med hensyn på
teknikk, miljø og økonomi i innenlandsvassdrag; mens to delprosjekter
omfatter problemstillinger knyttet til
fjord. Deler av Tokke-reguleringen er
valgt som forsøksområde.

Prosjektet har demonstrert hvorfor det er nødvendig å utføre
forsknings- og utviklingsarbeid i
forbindelse med konsekvenser av
vassdragsinngrep. Før forsøkene
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med effektkjøring i Tokke ble
igangsatt, ble det foretatt en teoretisk vurdering av konsekvensene.
Tre typer erosjonsprosesser ble
identifisert i magasinet Vinjevatn
som følge av effektreguleringene:
Bølgeerosjon, erosjon og løpsforflytning på deltaet, og grunnvannserosjon.
Det ble mer bølgeerosjon langs
strendene og i bunnen av magasinet. Nye områder ble eksponert
for bølgeerosjon og strendene innrettet seg på en ny likevekt. En
annen type erosjon knyttet seg til
deltaet utenfor den største tilløpselven til magasinet. Dette ble nå
utsatt for prosesser som førte til
en omforming av innsjødeltaet til
et «tidevannsdelta». I et slikt
system er forholdene mer ustabile, med vedvarende erosjon og
forflytninger av deltasedimentene.
Den erosjonstypen som viste seg å
være av størst omfang når magasinet ble tappet under et visst nivå,
var grunnvannserosjon. Det raske
fallet i vannstand under effektkjøringen førte til en tilsvarende
rask senkning av grunnvannet,
slik at grunnvannsgradienten ble

Oversikt over FoU-prosjekter innenfor hydrologi som ikke inngår i programmene Vassdragsmiljø og HYDRA:
FAGOMRÅDE

PROSJEKTER

FINANSIERING
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* Les om «Grunnvarmekartlegging i løsmasser» på side 15.
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Figurene viser et eksempel på resultat fra usikkerhetsmodellen. Figuren til venstre viser observert vannføring (Qobs),
HBV-modellens simulerte vannføring (HBV), samt kontidensgrenser for mulig vannføring hvis usikkerheter i HBVmodellen og i de meteorologiske prognoser tas hensyn til. Figuren til høyre viser sannsynlighet fo r overskridelse av
middelflom (øverste kurve) og 10-årsflom (nederste kurve).

brattere. Dette medførte utglidning av strandsonen rundt magasinet. Generelt er faren for utglidning av breddene størst når
grunnvannspeilet er høyt
samtidig som vannstanden i elver
og magasiner er lav. Slik kraftig
erosjon kan føre til store problemer i vassdragene. Det eroderte
materialet vil kunne avlagres i
elveløpet og tilstoppe det. Det er
derfor grenser for hvor omfattende en effektkjøring kan være
uten at det oppstår uakseptable
miljøvirkninger.
Simuleringene av grunnvannserosjon som ble utført i samarbeid med Norconsult viste at
svært mange elvebredder i Norge
vil bli ustabile ved effektkjøring.
Det anbefales derfor sikringstiltak. Disse bør rettes mot
skråningsfoten og reguleringssonen, men det kan i tillegg bli
nødvendig å endre reguleringsforløpet slik at vannstanden langs
magasin- og elvebredder ikke flu ktu erer så kraftig. NVE h ar også
arbeidet med sikringstiltak i til-

nytning til effektkjøring. I dette
delprosjektet gjøres det også
forsøk med alternative sikringsmetoder. Dette innebærer at i
stedet for sprengstein benyttes trematerialer, vegetasjon og geotekstiler.
Kvantifisering av usikkerhet i
meteorologiske og hydrologiske
prognoser

Prosjektet «Kvantifisering av usikkerhet i meteorologiske og hydrologiske prognoser» er et forskningssamarbeid mellom Det
norske meteorologiske institutt
(DNMI), Norsk Regnesentral (NR)
og NVE.
NVE arbeider kontinu erlig med å
forbedre flomvars lingssystem et.
Våre vannføringsprognoser og
flomvarsler bygger på prognoser
for nedbør, temperatur og vannføring. For at flomvarslingen skal
bli bedre må vi derfor vite m er
om hvor sikre disse prognosene
er.

I 1997 startet prosjektet for å
kvantifisere usikkerheten i
meteorologiske og hydrologiske
prognoser. Målet er å lage et
enkelt dataverktøy som vakthavende hydrolog ved NVEs flomvarsling kan benytte. Prosjektet
undersøker feil som finnes både i
atmosfæremodellene (meteorologi) og i HEV-modellen (hydrologisk modell som benyttes til å
beregne avløp fra et nedbørfelt).
Prosjektet ble avsluttet i 1998 med
ferdigstillelse av prototypen på en
statistisk modell for kvantifisering av usikkerhet i hydrologiske
og meteorologiske prognoser.
I 1999 har NVE fulgt opp dette
prosjektet gjennom å implementere og automatisere usikkerhetsmodellen slik at den fu ngerer
automatisk innenfor NVEs hydrologiske database HYDRA Il. Denne
m odellen vil nå bli et viktig su pplem ent til flomvarslerens subjektive erfaringer, og gir derfor bedre
m ulighet for å fo rutsi riktig avløp
under gitte hydrometeorologiske
forhold.

Flomvarsling for felt uten
hydrologisk prognosemodell

Til hjelp for å prognosere vannføringer benytter NVEs flomvarsling seg av hydrologiske modeller
(bl.a. HEV-modellen). For at modellene skal gi brukbare svar må de
kalibreres med målte data fra
vassdragene. Det ville blitt en alt
for stor oppgave å kalibrere HEVmodellen for hvert eneste vassdrag og nedbørfelt i hele Norge,
og vi har derfor utarbeidet en
metode for å varsle flom i nedbørfelter som det ikke finnes hydrologiske prognosemodeller for.
Metoden benytter seg av observert
romlig variasjon i avløp, og simulerer ut fra dette avløp for områder av samme størrelse eller
mindre enn de man alt har en
kalibrert modell for.
Ut fra dette kan man anslå nedbørfeltstørrelse på steder som kan
være flomutsatt under en gitt
værsituasjon.

FoU i Forskningsrådets regi
NVE samarbeider nært med
Norges forskningsråd , og understøtter rådet som kompetanseorgan. Innenfor Område industri
og energi er direktoratet representert i programstyret for energiforskning, som har ansvaret for
de brukerstyrte programmene
EFFEKT, NATURGASS og NYTEK.
NVE er representert i EFFEKT og
NYTEK sine fagutvalg.
Innenfor Område naturvitenskap
og teknologi og Område miljø og
utvikling er direktoratet representert i programstyret i henholdsvis

«Grunnleggende energiforskning» og «Samfunnsmessige rammebetingelser og virkemidler for
norsk energi- og miljøpolitikk» (SAMRAM).
Web:
www.forskningsradet.no
EFFEKT-programmet
(1996-2000)

EFFEKT 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 elektrisitetsforsyning.
EFFEKT-programmet er inndelt i
fem temaer, og NVE er involvert i
samtlige. Prosjektene i figuren på
neste side er av spesiell interesse
for NVE.
Grunnleggende energiforskning
(1996-2000)

Programmet har som hovedmålsetning å utvikle kompetanse av
betydning for utdanning, forskning og næringsutvikling som
kan fremme utviklingen av et
bærekraftig energisystem. NVE
deltar i prosjektgruppen i prosjektet «Ny generasjon hydrologiske
modeller».
Prosjektet skal:
• beskrive nedbørfordelingen i
norske nedbørfelt med stor
variabilitet i nedbøren over små
avstander

Fora: Pm EINAR FAUGU.

• etablere en god beskrivelse av
vegetasjonens sesongmessige
påvirkning av fordampning og
vannopptak fra markvannssonen
• beskrive den dynamiske responsen fra myrer og vassdrag, samt
dempningen i innsjøer
• oppdatere modelltilstanden i
en distribuert modell ut fra
samlet avløp i enkeltpunkter og
andre observasjoner, f.eks.
fjernmåling fra satellitt av
snødekke og markfuktighet.
Målet er å komme fram til arealfordel te modeller som på en fysisk
riktigere måte beskriver prosessene og tilstandene i feltet enn de
som oppnåes med den tradisjonelle HEV-modellen.
NVE har klar interesse i å få tilgang til nytt modellverktøy, som
er en forutsetning blant annet for
å kunne modellere følger av arealbruksendringer og liknende inngrep i vassdragene, noe som var
en sentral oppgave i HYDRA-programmet. NVE har bidratt til prosjektet med utstyr og i feltarbeide .

Kraftutveksling

Storskala kraftutveksling
Sluttbrukermarked
Driftssikerhetsplanlegging og kontroll

Konsekvenser av effektkjøring på økosystemer i rennende vann

-,

Miljøvirkninger og konfliktreduserende tiltak •

Effektive
nettmonopoler

Leveringskvalitet - Leveringspålitelighet - Spenningskvalitet
Tilstandskontroll for kraftledninger
Strategier for vedlikehold og tilstandskontroll av nett

,

Ytre miljø

Kraftledninger og rein

Sikkerhet

Sikring av kraftforsyningsanlegg mot elektromagnetisk puls (EMP)

,

SNOWTOOLS - utvikling av fjernmålingsbaserte algoritmer for snøkartlegging

EMF

Elektromagnetiske felt og medisinsk virkning av disse (EMF)

* Les om prosjektet på si de 6.
Sikring av kraftforsyningsanlegg mot elektromagnetisk
puls- EMP
Prosjektet er i hovedsak sluttført, og
det vil blant annet resultere i en håndbok i EMP-beskyttelse av kraftanlegg,
som utgis av Energiforsyningens fellesorganisasjon (Enfo) høsten 2000.

------------------------------~
____ .J
REIN-prosjektet
Adferdsforsøk er gjennomført med tamrein i tilknytning
til høyspentledninger og vindmøller. Dataene er under
bearbeiding. Arealutnyttelsen til villreinstammen i
Nordfjella på vinteren er analysert med hensyn til kraftledninger.

Konsekvenser av effektkjøring på økosystemer
i rennende vann har en målsetting å utvikle et metodisk grunnlag
og modeller for å vurdere konsekvenser på økosystemer i rennende
vann som følge av økt effektkjøring i kraftverk. Det er i 1999
gjennomført flere strandingsstudier i Nidelva. Foreløpige resultater
viser at strand ing av laks- og ørretunger er størst på dagtid ved vinterkaldt vann. Lavest stranding er så langt påvist ved nedtappinger
om dagen når vanntemperaturen er over 9 °C. Ekstra tid på nedtappingen reduserer mengden av fiskeunger som strander.

----------------~

IEA

Aktiviteter

De til sammen 24 medlemslandene i det internasjonale
energibyrået IEA har som mål å
legge forholdene til rette for at de
respektive lands energisektorer
skal kunne skape en vedvarende
økonomisk utvikling til fordel for
befolkning og miljø.
NVE er involvert i flere av IEAs
prosjekter og programmer, enten
via økonomisk støtte, aktivt prosjektarbeide, deltakelse i programmenes styringsgrupper eller
prosjekt-/referansegrupper.
Web: www.iea.org/homechoi.htm

_:··1;;~le~eriti.ng Agreement on Buildings
~i;

and Community Systems

Aktivt pro· Deltakelse i
sjektarb.
styringsgr.

Støtte
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Informasjonsutveksling ved leverandørskifte.

Utvikling av elektronisk
kommunikasjon i
elbransjen (Ediel)
NVE har engasjert seg i utviklingen av elektronisk kommunikasjon i elbransjen fordi det er en
forutsetning for å skape et mer
effektivt og velfungerende kraftmarked . De to områdene det har
blitt fokusert på er oversendelse
av avregningsdata og utveksling
av leverandørbytteinformasjon.
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. Ved
innføringen av denne meldingen
viste det seg at en del aktører
tolket spesifikasjonene
(Implementasjons Guide for
MSCONS) forskjellig, noe som har
medført unødvendig merarbeid.
Derfor har en del av prosjektet
bestått av å utarbeide et dokument som beskriver hvordan

Ediel-meldingen MSCONS skal
implementeres i Norge («Norsk
brukerveiledning for implementering av MSCONS meldingem) som
et supplement til Implementasjonsguiden.
Når en sluttbruker skifter kraftleverandør, er det nødvendig for
leverandøren å oversende kundedata til netteier, som i sin tur
sender tilbake mer utfyllende
kundeinformasjon samtidig som
det sendes meddelelse til gammel
leverandør. Fra 1. september 1999
skulle Ediel-meldingen PRODAT
benyttes for oversendelse av informasjon vedrørende leverandørskifte (se figur). Den andre delen
av Ediel-prosjektet besto av å kjøre
et sentralt pilot-prosjekt for innføring av PRODAT-meldingen.
Resultatet er testprotokoll, brukerveiledning og oppdatert implementasjonsbeskrivelse.
Begge disse to meldingene er en
forutsetning for et effektivt og velfungerende kraftmarked.
Grunnen til at meldingene er
nødvendig er at uten et standardformat for utveksling av data,

ville det være umulig for en kraftleverandør å tilby salg av strøm til
sluttbrukere i et større antall nettområder. Dermed ville den lokale
kraftleverandør få uforholdsmessig stor markedsmakt i sitt lokale
område og kunne kreve uforholdsmessig høy pris, og kraftmarkedet
ville være ineffektivt. MSCONS
muliggjør for en kraftleverandør å
bli avregnet for sine kunders
forbruk i et stort antall nettområder, uten at kraftleverandøren må
sammenstille ensartede data som
er rapportert på ulike formater.
Mens PRODAT muliggjør for en
kraftleverandør å sette i verk leverandørskifter for et stort antall
kunder i et stort antall nettområder på en standardisert måte.

Vassdragsmiljø
(1997-2001)
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
vassdragsmiljø. Den ervervede
kunnskapen skal så gjøres tilgjengelig for forvaltning, forskning og allmennhet.
I programmet er det innledet
samarbeid med Direktoratet for
naturforvaltning (DN) og Energiforsyningens fellesorganisasjon
(Enfo), og det er landets ledende
faginstanser som er forskningsutførende - inkludert NVEs
Hydrologisk avdeling.
Web: www.nve.no

Følgende prosjekter mottok forskningsmidler fra Vassdragsmiljøprogrammet i 1999:

FAGOMRÅDE
Naturgrunnlag

Analyse av
inngrep

Opplevelse
og miljø

~ PROSJEKT

~ INSTllUSJON

Transport av vann og forurensning i umettet sone

NVE

Isforhold i vassdrag i Finnmark

NVE

Gråelva sedimenttransport

NVE

Utvikling av NVEs operasjonelle snøinformasjonstjeneste (Nosin

NVE

Simulering av grunnvannsbevegelser i oppsprukket fjell

NVE

Hydrologiske undersøkelser i Langfjordvassdraget

NVE

Utvikling av en sensor for måling av bunntransport i vassdrag

NVE

Miljøfaglige undersøkelser i Øyeren

Akershus fylkeskommune

Sublethal effects on fish of short-term rapid changes

Universitetet i Oslo

Økologisk optimalisert vannføring i vassdrag

SINTEF

Børselva, Ballangen. Minstevannføring og begroingsproblematikk

NIVA

Gråelva. Hvordan påvirker steinsetting den biologiske
produksjon i vassdrag?

NINA

Konsekvenser av reguleringsinngrep i elver. Tilgroing m.m.

NIVA

Gråelva - gytegrus

NINA

Bestand og rekruttering av laks i Orkla

NINA

Holdninger til vassdragsinngrep og vassdragsreguleringer

Østlandsforskning

Elverestaurering under norske forhold - fase li

Inter Pares

Restaurering av vassdrag - forundersøkelser for å vurdere konsekvenser av en tilbakeføring av utløpet av Bøvra til sitt gamle løp

NVE

Svartisenutbyggingen - konsekvenser for friluftsliv

Vestlandsforskning

-
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HYDRA - et forskningsprogram om flom
(1996-2000)
HYDRA-programmet ble avsluttet
7. april 2000. Programmet ble
initiert tidlig i 1995 med bakgrunn i de store og hyppige
flommene i Europa, Asia og USA
det siste tiåret. Vesleofsen i
Glommavassdraget i mai/juni
1995 aktualiserte programmet.
som kom i gang året etter.

Den grunnleggende arbeidshypotesen var at summen av arealbruksendringer og andre fysiske
inngrep har ført til økt flomrisiko
i vassdragene.
Hovedresultatene fra programmet
er publisert i rapporten;
«Flommen kommer.. .» sluttrapport fra HYDRA - et forskningsprogram om flom. En egen populærfaglig rapport «Å leve med
flaum » er også utarbeidet.

I tillegg er de faglige aktivitetene
publisert i egne HYDRA-rapporter
og notater. Bred omtale av programmet er også gitt i «Vann og
Energi», NVEs nyhetsblad nr.
2/2000 (april).
Mer informasjon om HYDRA
finnes på Internett:
www.nve.no/hydra, hvor man også
kan bestille alle rapporter og
notater fra programmet.

~runnvarmekartlegging

1 løsmasser

Prosjektet «Grunnvarmekartlegging i løsmasser» er et samarbeidsprosjekt mellom Norges
geologiske undersøkelse (NGU) og
NVE. Utgangspunktet for prosjektet er blant annet den erfaring og
kunnskap en har fått om
grunnvannsbevegelser i HYDRAprogrammet.
Ved bruk av varmepumpe er det
mulig å utnytte varme i grunnen
til oppvarmingsformål. Denne
type grunnvarmeuttak fra løsmasser baseres på opp-pumpet grunnvann, og varmepotensialet er

derfor avhengig av hvor mye vann
som kan tas ut og temperaturen
på grunnvannet over året.
Alvdal og Voss ble valgt ut som
«testkommuner» for prosjektet,
hvis hovedmål var å øke kunnskapen om lokale grunnvannsforhold for å vurdere om området
var egnet for en eventuell energiutnyttelse. Videre ble det utarbeidet arbeidsmetoder og modeller
som skal gjøre det enklere å
utføre denne type kartlegging i
andre deler av landet.
Data fra de undersøkte områdene
rundt Alvdal og Voss skal bidra til
å verifisere de hydrologiske

modeller som benyttes, samt være
et underlag for å lage kart for
grunnvarmepotensiale i disse
områdene og for kart på fylkesplan. Data fra prosjektet vil foreligge på GIS-format.
Det er et sentralt mål for prosjektet å gjøre informasjon om grunnvarme som energiressurs allment
tilgjengelig, og derved øke interessen for å vurdere varmepumper til
energiformål i områder der dette
viser seg å være interessant.
Resultatene vil derfor bli gjort tilgjengelig via Internett innen
våren 2000.
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Parken etableres sentralt på
Skogbruk:Smuseets uteareal, og
det tas sikte på å vise grunnlegI samarbeid med Norsk Skoggende prosesser mellom løsmasser
og rennende/stillestående vann
bruksmuseum på Elverum skal
NVE bygges en vassdragspark kom- (erosjon, sedimentasjon, fallforbinert med et informasjonsopphold og flom) . Besøkende skal få
legg. Målgruppen er hovedsakelig
økt innsikt i prosessene som har
barnefamilier i sommerhalvåret
formet landskapet rundt oss, og
som har medført odffattende
og skoleklasser i vår- og høstehov for utbedringer/sikringsarbeider
i norske vassdrag
t•
I_
.... ,_
.
gjennom flere hundre ar.

Formidlingstiltak: Vassdragspark
ved Norsk Skogbruksmuseum

Prosjektet
Museumsordning

(1999-20&-2)

---

roSJektet er en videreføring av
~ilotprosjektet «Nettverksoppbygging» som ble avsluttet i
1998. Prosjektets hovedmål er å
etablere en permanent museumsordning med formål å ta vare på,
samt formidle historie knyttet til
energi- og vassdragsforvaltning.
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Innenfor rammen av Prosjekt
Museumsordning 1999-2002 er
ØJg nd ?f pgaver påpekt som
i,Jtu~ , å ·gangsette og gjennomføre:
• utarbeide en «museumsplan»
som faglig styringsdokument
• utarbeide bversikt over og til. hist6risk materiale i
rettelegg~'
NVEs eie

'

~

···---··· ......

• utarbeide langsikrige samarbeidsavta1e0r med utvalgte
museE!il\

-· ·-·"N'-•··-··

"'-" • initiere landsverneplan for
energi- og vassdragsrelaterte
kulturminner.
J)
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I prosjektet samarbeides det tett
med Norsk Museumsutvikling og
Riksantikvaren. Følgende
museer deltar også i NVEs
nettverk: Norsk Vasskraft- og
Industristadmuseum (Tyssedal),
Norsk Skogbruksmuseum
(Elverum), Norsk Bremuseum
(Fjærland), Norsk
Industriarbeidermuseum
(Rjukan) og Vassdragsmuseet
Labro (Kongsberg).
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