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Rapporten

omhandler

teter NVE har arbeidet
Dette omfatter

derfor viktig at etaten selv kan ta

med i 2001.

initiativ

både egne aktivi-

teter og samarbeid
forskningsråd
tusjoner.

FoU-aktivi-

med Norges

Aktivitetene

gavene.

er innen

vassdrag,

og energi. Rapporten

forsk-

som er nødven-

dig for å utføre forvaltningopp-

og andre insti-

fagområdene

til og gjennomføre

ningsaktivitetene

hydrologi
inneholder

NVE får i hovedsak

midler til

FoU-arbeid fra OED. NVE får

også en oversikt over publikasjo-

også midler gjennom

deltagelse

ner som er blitt produsert

i programmer/prosjekter

i regi

av Norges Forskningsråd.

I 2001

i løpet

av 2001.

hadde NVE rundt
NVE er underlagt
departementet

Olje- og energi(OED) med ansvar

for å forvalte landets
energiressurser.
en helhetlig
valtning

av vassdragene,

fremme

har en sentral

rolle

i beredskapen

mot flom og vass-

dragsulykker

og leder den nasjo-

nale kraftforsyningsberedskapen.
NVE er engasjert

i forskning

og internasjonalt

og
sam-

arbeid innen sine fagområder.
NVE er nasjonal

faginstitusjon

for

hydrologi.

FoUi NVE
For at NVE skal kunne
som forvaltningsetat

fylle rollen
og nasjonal

for hydrologi,

er det

viktig at etaten

har en god kunn-

skapsplattform.

FoU er et ledd i

arbeidet

med å heve kunnskapsni-

vået.
NVE har ofte problemstillinger
som etaten

aktiviteter.

for-

bidra til effektiv energibruk.

faginstans

for FoU-

NVE skal sikre

effektiv kraftomsetning
og kostnadseffektive energisystemer
og

utvikling

21 millioner

til disposisjon

vann- og

og miljøvennlig

Direktoratet

kroner

er alene om. Det er

Eikedalsvatn.

Foto: NVE arkiv

FoU i tiden framover

i

2

av 2002 ble FoU-

Ved inngangen
arbeidet

i NVE lagt om. Aktivii fagav-

tetene blir nå integrert
innleder

Året 2002

virksomhet.

delingenes

også den nye FoU-plan-

perioden.

med

Hovedstrukturen

fort-

forskning

forvaltningsrettet

og det

setter fra forrige periode

tett opp mot

vil bli arbeidet

som tidligere.

Forskningsrådet

NVE kan fritt delta i de av Forskhvor Olje-

prosjekter

ningsrådets

er hoved-

og energidepartementet
finansieringskilde.

Energi
er det planlagt

På energiområdet
betydelig

enn tidli-

større aktivitet

gere. Det er satt fokus på feltene;
regulering,

i kraft-

prisdannelse

vitetsstudier,
markedet,

og effekti-

incentiver

å få etablert

sitt arbeid med

et større tverrfaglig

vannressursprogram
arbeider

energi, effektbalanse

og sam-

med alle landets

aktører

på feltet.

og energires-

og energisystemer

Foto: Arne Hamarsland

NVE vil fortsette

surser.

Hydrologi
Vann
På vannressursområdet
endringer

forskningen

være konsentrert

om metode- og

påvirke

modellutvikling.

Det arbeides

i klimaforhold

både innenfor

vannforvaltningen

miljø, sikkerhet og produksjon.
av EUs vanndirektiv
Innføringen
vil bety større fokus på miljø og
fremtidige

inngrep

i vassdrag.

å møte disse utfordringene,
det i årene framover
ter innenfor

For

vil

bli initiert

kompetanseoppbyggende

prosjek-

effekt av klimaend-

ring og EUs vanndirektiv.

Høsten

2002 vil det bli holdt et seminar
om hva effekten

av klimaendrin-

ger kan bety for bruk og vern av
vannressursene.

vil

Den hydrologiske
vil mulige

sielt med å bedre kunnskapen

speom

hydrologien i vassdrag som ikke
dekkes av stasjonsnettet.

Forskning i vassdrag

Vassdragsmiljøprogrammet
FoU-programmet
dragsmiljø"

"Vass-

ble avsluttet

Under følger en omtale

i 2001.
av to av

delprosjektene.

Holdninger til vassdragstiltak
Forvaltningen

stilles overfor

mange og ofte motstridende
kerinteresser,

og betydningen

å ivareta flerbruksaspektet
integrere

bruav
og å

samfunnsmessige

aspek-

ter i forvaltningen

er stadig

økende. Kunnskap

om ulike inter-

essegruppers
dragstiltak

holdninger

til vass-

er i liten grad tatt i

Terskler, steingrupper
Foto: Gry Berg

og tilrettelegging

for rekreasjon

bruk av forvaltningen,
men kan
være et nyttig supplement
til den

Hedmark. Det ble brukt bilder av
ulike typer vassdragsinngrep
og
tiltak som basiselementer
i under-

kunnskapen

søkelsen.

som ligger til grunn

for dagens forvaltning.

Dette prosj ektet ble gjennomført
som en spørreundersøkelse

grunneiere.

og

Norsk institutt

naturforskning

for

(NINA) stod for

den praktiske

undersøkelsen

leverte en drøfting
betydning

og

forvaltere,

rekreasjonsbrukere

og

av hvilken

de registrerte

holdnin-

av vassdrags-

tiltak. Utvalget av forvaltere
landsdekkende,

mens utvalget

av rekreasjonsbru-

kere og grunneiere
konsentrert

De tre interessegruppene

hadde

forskjeller

i holdnin-

har vært

om fire områder;

på grunn

og for rehabiliterende

tiltak. Forvalterne
mest negative

til inngrep

Grunneiernes

og mest
tiltak.

holdninger

ble bedømt

undersøkelsen.

avvek

mest og rekreasjonsbrukerne

plas-

mest

i spørre-

Månaområdet

skil-

ler seg fra de andre tre områdene
ved mer positive

til tiltak klassifisert

som rehabilitering

viste seg å være

av vann-

av alle bildene

holdninger

inngrep

som er knyttet til
Bildet av elve-

med sterkt redusert

i undersøkelsen

var mest tydelige for

og tilrette-

legging. Dette kan sannsynligvis
forklares

med at det blir gjennom-

ført slike tiltak i dette vassdraget
og at det har vært fokus på dette i
nærmiljøet

til Måna.

serte seg i en mellomposisjon.
Egeninteresse viktig
Positive til forebygging av flom

Holdningene

reflekterer

i stor

Når det gjelder tilretteleggings-

grad hvordan

tiltakene

ble vur-

tiltak, er forskjellene

dert i forhold til gruppens

mellom

i holdninger

de tre gruppene

små.

Resultatene

Smalelva i Østfold, Glomma ved

som viser flomforebyggende

Kirkenær

ble bedømt

og Moelva i

strekning
vannføring

Forskjellene

Måna i Telemark,
i Hedmark

miljøeffektene
disse tiltakene.

ger til ulike typer vassdragstiltak.

har

vært tilnærmet

pene til tross for de negative

negativt
signifikante

kanalisert elv i Tyskland.

kraftutbygging

positive til rehabiliterende

gene vil ha for videre planlegging
og gjennomføring

forskning

er blitt brukt.

Spørreundersøkelse

omfattet

Metoder og holdnings-

skalaer fra psykologisk

i en tidligere

viste også at bilder
positivt

tiltak

av alle grup-

interesse

og hvordan

den totale samfunnsnytten
tiltakene.

egen-

de vurderte
av
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Konfliktnivået

knyttet

til de ulike

typene vassdragstiltak
funksjon

av graden

ring i holdninger
ressegruppene
perspektiv.

vil være en
av polarise-

mellom

Fiskefellen i Imsa. Foto: Jan Henning

Imsa

i et bruk/vern-

Det synes også klart at

for restaurerende

tiltak øker hold-

ellene mellom

grunneiere

og forvaltere

omfattende

og mer økosystemori-

tiltakene

Sjøørreten

vandrer

i intensitet
nærmer

styrer vandring

ved midlere

som

påvirkes varierer

imidlertid

de

fra art

til art og fra sted til sted.
I Imsa-elven

i Rogaland

daglige registreringer
fra perioden

finnes det
av sjøørret

1976-1999. I perioden

er også vanntemperatur
føring registrert
Analysene

hvert døgn.

Den var høyere

ringen ble stimulert
i vannføringen

Det var

på at oppvandav økning

viser at effekten av vannføring og
temperatur
varierer med årstid.
Det ble også vist at fiskens stør-

hadde som hovedmål
for å vurdere

når den var lav,

indikerer

vært støttet

vannføringer

økonomisk

Effektkjøring

er viktige i forståelsen

i kystvassdrag.

av sjøørret

De observerte

sam-

menhengene
kan brukes til å forutsi effekten av vassdragsinngrep
på når sjøørreten vil vandre.

vannføring
omtalte

problemene.

i små pytter når vannstanden
synker. I feltforsøkene

kjøring

og en økning

av temperaturen

tilsier at forholdene

på økosystemer

av effekti

1997-2001. SINTEF Eneri Trondheim

i en tørrlagt

elvebunn

på lave

har vært

Feltforsøk

med laksunger

hegninger

i to vassdrag

giforskning
prosjektleder.

Dette har vært et

stranding

betydning

delprosjektet

under Forsknings-

lig når vannstanden

rådets program

fls-

i ren-

nende vann ble gjennomført
perioden

kunne

overleve flere timer nede

blir gunstigere. Om høsten er
det vannføringen
som har størst
for utvandringen.

Det rammer

nær elvebredden. De blir liggende
på tørt land eller holdt tilbake

draget. Ernæringsforholdene
havet gjenspeiles

kraftverket.

først og fremst ungfisk som lever

vanntemperaturer.

i

i

av fisk er et av de mest

Prosj ektet Konsekvenser

som påvir-

endringer

nedenfor

Stranding

ker når fisken skal forlate vass-

faktoren

av NVE.

i elver fører til hur-

tigere og hyppigere

keunger

den viktigste

på økosystemer

vann. Prosj ektet har

Effektkjøringi rennende
vann

å være

av

som begrensende

for oppvandringen.

Om våren

synes vanntemperaturen

grunnlag

konsekvenser

økt effektkjøring
i rennende

at fisken anser små

å skaffe ny

viten og et metodisk

men ikke når den var høy. Dette

av opp- og nedvandring

for

Strandet ørret i Otra.
Foto: Jan Henning L'Abøe-Lund

(7,5-10 m3/s) enn ved

Resultatene

(NINA) har gjort,

relse er av betydning.

Opp-

og vann-

Norsk institutt

naturforskning

på høsten.

også indikasjoner

Hvordan

tidspunktet

lav og høy vannføring.

av fisk mellom

og

økte med avtagende

vanntemperatur.

og vanntem-

sjøen og vassdragene.

påvirket

vandringen

er viktige faktorer

øker

seg. Både vannføring

for oppvandring

Vandringsatferd
hossjøørret

er

etter som gytetiden

-temperatur

peratur

Aktiviteten

august og oktober.

Det betyr at oppvandringen

jo mer

er.

Vi vet at vannføring

opp i Imsa fra

april til desember.
størst mellom

ningsforskj

enterte

L'Abøe-Lund

inte-

"EFFEKT" og

laboratorieforsøk,

hurtigere

i innsamt

har vist at

kan reduseres

betrakte-

ikke faller

enn 13 cm per time.

lavvann,

grunnvann,

ratur, sediment

vanntempe-

og erosjon,

giske effekter, estetikk
vannføring
Trelandsfoss i Kvina.

Foto: Jan Henning

Denne raten vil imidlertid
være avhengig
tverrsnitt.

av elvebunnens

erer gjennom
sommeren
vinteren

enkelte

fører til en

begroing

Krypsiv i Sørlandsvassdrag

arter av vannlevende

sjektansvarlig:

moser og alger vil dominere

både

i sonen som settes under vann

Prosj ektet skal gjennom

kun ved effektkjøring

forsøk finne årsakene

faren størst

mens det er liten

vanndekket.

gjentatte

av biomasse.

aktive til nattaktive.

i konsesjonsbehandlingen

Ungfisk av

vannføring

ørret synes å venne seg til vari-

vassdragsinngrep.

erende vannstand.

vannføring

Fysiologiske

viste høyest konsen-

av stress det første døgnet
Etter

ningen

står sentralt
av

daglig må forholde

til i nye vassdragskonsesjoner,
revisjon

lert elv vil være sterkt svekket i

settelse av vannføring

ved fastfor å ivareta

bunndyrfauna

i

vil en normal
være etablert

om lag en måned.

etter

Det betyr at

prosessene.

Målsettingen

med FoU-program-

met "Miljøbasert

vannføring"

å få økt kunnskap

om sterkt

reduserte

vannføringer

slik at forvaltningen
faglig grunnlag

regelmessig

vannføring

vil bunndyrene

ikke ha mulighet
seg på området

tidvis er tørrlagt.

som

manøvrering

drag. Programmet

i vassdrag,

til å fastsette
i vass-

har en tidshori-

sont på 10 år og fase I skal vare
fra 2001 til 2005. Programmet
har følgende

er

får et bedre

ved inngrep

satsingsområder:

av endret

og vannføring

på

fisk.
I 2001 ble det satt fokus på
lavvannsproblematikk.
av ulike lavvannsmål,
kontra

Følgende
årsverdier

sesong- og månedsverdier,

revidering

av verktøy for å
lavvannskarakteristika,

romslig variabilitet

i en elv med mer eller mindre
vannstandfluktuasjon

sitetet i Oslo). Prosjektet skal vurdere nytteverdi av fangststatistikk

beregne

de økologiske

som kun settes under
Ved over-

Univer-

tema ble tatt opp: Vurdering

EUs vanndirek-

tiv vil også ha betydning
i en effektregu-

ved

av vilkår i gamle konse-

vannressursloven.

sommerhalvåret,

for å

seg

tilbake tilsvarende

fisk.

av

forvalt-

det tredje døgnet var nivået gått

gang til stabil vannføring

Bruk av fangststatistikk

for å belyse effekten

Fastsettelse

er et område

sjoner og som følge av den nye

vann ved effektkjøring.

problemet.

på fisk (prosjektansvarlig:

Miljøbasert vannføring
Redusert

ustresset

av krypsiv samt foreslå
til å begrense

belyse effekt av endret vannføring

Når vann-

med vannstandsfluktuasjon.

praktiske

til pro-

gjennom

utspylinger

temperaturen
synker under ca.
10 ° C, skifter de fra å være dag-

Bunndyrfaunaen

metoder

tempera-

aktivitet.

undersøkelser

blemvekst

gir økt produksjon

av vannvegetasjon

Disse forskjellene

turavhengige

som er permanent
Effektkjøring

dag og natt

skyldes fiskeungenes

til å etablere

i Vest-Agder).

Om

og området

(pro-

Fylkesmannens

miljøvernavdeling

enn om vinteren.

om sommeren.

området

2001

om

forskjell mellom

trasjon

der

er mindre

er imidlertid

om natten,

vari-

døgnet og året. Risi-

koen for å strande

Jevnlig effektkjøring
mer spesialisert

Strandingsrisikoen

til avbø-

tende tiltak.

LAbee-Lund

kunne

i relasjon

biolo-

og redusert

av metodikk

og utvikling

for å simulere

serier av nedbør

tids-

og temperatur.
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Prosjekteri Vassdragsmiljøprogrammet
Fagområde

Prosjekteri Vassdragsmiljøprogrammet

Institusjoner

Naturgrunnlag

Regional kalibrering av distribuerte hydrologiske modeller

NVE

Isforhold

i vassdrag i Finnmark

NVE

Sedimenttransport i Gråelva
Simulering

fjell

NVE

Glasiohydrologiske undersøkelser i Langfjordvassdraget

NVE

Utvikling

Analyse av inngrep

NVE

av grunnvannsbevegelser

av sensor for måling

i oppsprukket

av bunntransport

i vassdrag

NVE

Virkninger og beskyttelse av grunnvannsantegg i løsmasser

NVE

Metodikk

NVE

for estimering

av ruhetstall

Akershus fylkeskommune

Miljøfaglige undersøkelser i elyeren
Minstevannføring

og begroingsproblernatikk

i Borselva

NIVA

Sjøaurens oppvandring i vassdrag - betydning for vannføring og temperatur

NINA-NIKU

Bruk av langtidsserier
reguleringsmagasiner

NINA-NIKU

for avkastning hos aure i
for å vurdere effekten av utsettinger

Gråelva: Gytegrus
Vegetasjonsetablering

Opplevelse og miljø

NINA-NIKU
på forbygningsog

flomverk

i Nord-Norge

NVE

Bestand og rekruttering av laks i Orkla

NINA-NIKU

Optimalisering
på strekningen

Flerbruksplan
Mandalsvassdraget

av vannføring
og restaurering
av elveløpet
Laudal til Manflå i Mandalsvassdraget

AndreFoU-prosjekterpå Vannressursavdelingen
Økt sikkerhet mot leirskred

Risikoklassifisering av kvikkleireområder
Metodeutvikling

for kartlegging

NGI

av kvikkleire,

Målselv i Troms

Miljøbasert vannføring

NGU

Krypsiv i Sørlandsvassdrag
Bruk av fangststatistikk

lavvannføring

for å belyse effekt

Fylkesmannen i Vest-Agder
av endret

vannføring

pa fisk

Universitetet

NVE

i Oslo, LFI

Stor bredde i hydrologisk
forskning

NVE var involvert
40 hydrologiske

,

i om lag
FoU-prosjekter

2001. Finansieringen

i

kom fra

mange ulike kilder, blant annet
Norges forskningsråd,
andre eksterne

EU, EBL,

oppdragsgivere

eller egne midler. Målet er at
forslmingen

skal sikre best mulig

forvaltning

av vassdragene.

Forsk-

nings- og utviklingsarbeidet

er i

første rekke rettet mot forvaltningens behov og forskningen

fore-

gikk derfor innen et bredt spekter
av emner.
En viktig forvaltningsoppgave

for

NVE er å sørge for at flomvarslingstjenesten

Engabreen.

Foto: Hallgeir Elvehøy

å arrangere

fungerer

best

en internasjonal

for Geofysikk ved Universitetet

workshop

innen dette emnet,

mulig. I 2001 ble det satt i gang

sommeren

2002 er vi vertskap

flere FoU-prosjekter

verdens

til utvikling
i arbeidet

som bidrar

av denne. Sentralt

mest fremtredende

reutvikling

og kalibrering

for

bli utviklet

fors-

kere innen fagfeltet.

av

som benyttes

flomvarslingen.

NVE mener

av
at

NVE arbeider

vurdering

av dagens hydrologiske

kunnskapen

modeller,

og vil de neste årene

mengde

satse på å forbedre
Den digitale
ningskart

utgaven

av avren-

for Norge (1961-90) ble

ferdig ved årsskiftet.
en griddet

Her ble det
versjon av

et samarbeid
Institutt

med å utvikle en ny

sensor for bunntransport.

Denne

parameteren

å måle,

er vanskelig

eksiste-

modeller

slik

seg forbedre. Det

HBV og ECOMAG

som videreutvikles.

Målet er å få

en sikrere simulering
sinet og av flommer

av snømagahvor snøsmel-

ting bidrar. Prosjektet

startet

opp i

2001 og vil gå over fire år. Norges

også opp

forskningsråd

står for finansierin-

gen.

Snø, som vil se på bruk av satellittdata

for bedre kunnskap

snødekke

om

og avløp fra snø.

DemoSnø
Prosjektet

skal undersøke

kan forbedre
SnowMan
NVE samarbeider

med

NVE

SnowMan og Demo-

og det satses derfor på metoI 2001 startet vi arbeidet

skal

modeller,

tar derfor også

avløpsmodellene

med Meteorologisk

deutvikling

innen dette fagfeltet.

i hydrologiske

delte snøobservasjoner

dusere et kart som gir aktuelt
prosjektene

fortsatte

I 2001 startet

Vi startet

Disse nye metodene

fra

er i første rekke nedbørs- og

hvor målet er å pro-

snømagasin.

HBV-modellen.
Innen sedimenttransport

og

og for landets

kraftforsyning.

satellitt.
benyttes

rende hydrologiske

av snø i Norge. Dette

varslingstjeneste

for å

snøparametre

at disse kan nyttiggjøre

er viktig både for NVEs flom-

disse.

nye metoder

observere

i

der det vil

sikte på å videreutvikle

aktivt for å øke
om fordeling

kunne

og prosjektet

Satellittdata gir
kunnskap om snø

tiden nå er moden for en grundig

arbeidet

Oslo om et prosjekt

står blant annet vide-

HBV-modellen

benyttet

og

nesentral,

(vannføring
med Norsk Reg-

NORUT IT og Institutt

om vi

simulering

av avløp

i vassdragene)

ved

å bruke satellittavledet

snødek-

ningsgrad

hydrolo-

i en operativ
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gisk modell. Vi benytter

NOAA

AVHRR, Terra MODIS og Landsat-7
ETM+ optiske bilder, og ERS og
Radarsat

SAR bilder for å obser-

vere snødekningsgrad

i perioden

fra 1994 til 2001. HBV-modellen
benyttes

for å simulere

Prosjektet

avrenning.

er delfinansiert

Norsk Romsenter

av

og vil pågå i

ett år fra juli 2001. Arbeidet

Jøkulhlaup ved Blåmannsisen

i Nordland.

ledet av NVE. Norsk Regnesentral

studert

og NORUT IT er med som delta-

drevet med bremålinger

gere.

30 år. Av metoder

i prosjektet.

laserskanning,

Her har NVE
i mer enn

kan nevnes

fotografering

med digitalt

båren radar. Satellittbilder

I 2001 startet

området

NVE to treårige

innen glasiologi.

er finansiert

gjennom

rammeprogram.
tet arbeider

EUs 5.

og det er

høydemodeller

fra

tar for seg fare for blant

særlig i forhold
tige endringer

i breen på grunn

breer

fransk koordinator

områder

i Europa,

å sette sammen

Prosjektet

har
Island

i Oslo.

lignes for å finne den enldeste,

bil-

ligste og beste metoden.

Prosjektet

har en finsk koordinator

fra Uni-

eksempel

for

drepte et isras på Bakli-

breen to turister

i 1986. I septem-

ber i fjor var det jøkulhlaup
Blåmannsisen

og
End-

kan blant annet forklares
i nedbørmøn-

stre eller menneskelige

inngrep

Dette er resultater

fra internasjonale

prosjekter

inn-

en lavvann og tørke som NVE har
deltatt

i.

Innen det UNESCO-initierte

vannsgruppen",
bre med tap av menneskeliv,

for

østlige deler av Øst-Europa.

Universitetet

Forskjellige

skal sammen-

alvorlige tørker i

store deler av Sentral-Europa

END-programmet

informa-

fremgangsmåter

mot mindre

blant annet i den såkalte

I Norge har det skjedd ulykker på

av breareal

mens det var en tendens

og Norge. Fra Norge deltar NVE og

sjon fra fortid, nåtid og fremtid.
måling

tannia,

og deltakere

fra Italia, Sveits, Østerrike,

å utvikle et overvåkingssystem

Europa og store deler av Storbri-

i vassdragene.

til raske og kraf-

av klimaforhold.

har som mål

omhandler

risiko for liv og helse,

Nytt overvåkningssystem for
Omega-prosjektet

til mer alvorlige tørker

ut fra forandringer

Hvor farlig er breer?
isbreers

1962-90 var det en klar

i Spania, vestlige deler av Øst-

ringene

Glaciorisk-prosjektet

annet ras fra breer.

gjennom

over

Omega-prosjekfor breer, mens

for isdekkete

kamera

med fly-

er også studert

laget digitale

og

bildene.

for å utvikle et over-

våkingssystem
Glaciorisk

Begge

fra fly, samt målinger

Blir verden tørrere?
I perioden
tendens

flyfotografering

EU-finansierte prosjekter innen glasiologi
prosjekter

Foto: Rune Engeset

blir

i Nordland.

fra
Det var

har resultert

FRI-

arbeider

NVE
"Lav-

hvor samarbeidet
i utvikling

av ulike modeller

og testing

for å vurdere

tørke og lavvann i Europa. Arbeidet har inkludert
statistiske

både regionale

metoder

ert modellering.

og fysisk bas-

Lavvannsgrup-

ingen som ble skadet, men 36 mil-

pen har også vært utgangspunktet

andre norske (Novosat i Tromsø),

lioner kubikkmeter

for EU-prosjektet

finske, østerrikske

liten sjø som vanligvis

versitetet

i Turku. For øvrig deltar
og tyske grup-

per. Svartisen

i Nordland

er ett

av to isdekkete

områder

som blir

vann fra en
drenerer

ARIDE (Assess-

ment of the Regional Impact of

til Sverige, fosset inn i Sisovatn-

Droughts

magasinet.

i treårsperioden

in Europe) som har gått
1998-2000.

Det norske arbeidet
annet bidratt

har blant

til en oppdatering

av FRIEND-databasen,

the Euro-

Norge har også bidratt

til en vur-

ch=t-fing,videreutvikling

og anven-

dtE:iseav konsistente

for lavvann og tørke, samt til

gir et verdifullt

en forbedring

ning innen regional

hydrologi.

av metodikken

ekstremverdianalyse

modeller

si noe om sannsynligheten

definisjoner

pean Water Archive, slik at denne
bidrag til forsk-

har også utviklet

for

for å
for at

et område

av en viss utstrekning

blir utsatt

for en tørke av en viss

alvorlighetsgrad.

av tørke. Vi

Hydrologiske forskningsprosjekter i 2001
Fagområde
Hydrologiske modeller

Ny generasjon

Hydrologiske databaser

Kobling

hydrologiske

mellom

1998-2001
1998 - 2001

av nytt vannbalansekart

og meteorologiske

2000 - 2002

modeller

modeller

2001 - 2002

1999 - 2002

Hydro - meteorologisk

tørke,

FRIEND - programmets

lavvannanalyse

Løpende

FRIEND - programmets

AR1DE- prosjektet

databaseutvikling

Løpende

Kvantifisering

av usikkerhet
kalibrering

Simulering

Gridbaserte

i meteorologiske

av HBV - modellen

og temperatur

meteorologiske

av flomkatalog

Sediment

og substratforhold

(oppfølging

2001 - 2003
2001-2003

HYDRA)

1998-2003

og konfliktreduserende

tiltak

-

1996 - 2001

sediment

1991 - 2001
2001 - 2002

Utvikling

av sensor for måling

1987 -

og Vikedalsvassdraget

fra satellitt

of Operational

Survey and Prevention

1998 - 2002

av bunntransport

ved Svartisen subglasiale

breovervåking

Development

1999 - 2003

til areal

sediment

-

Atna

Prosjekter

av avløp i forhold

i Gråelva

Forskref:

-

2000 - 2003

simulering

i Suldalslågen

Miljøvirkninger

Sedimentundersøkelser
Langfjordjøkulen

1999 - 2001
2000 - 2001

prognoser

Utvikling

-

1998 - 2002

prognoser

(scenarier)

av vannføringsprognoser,

Effektregulering

og hydrologiske

(PEST)

av HBV prognoser

av nedbør

Dissaggregering

Global

Løpende

av Hydra Il databasen

Feiljustering/oppdatering

Glasiologi

for produksjon

av hydrologiske

Automatisk

Erosjon og sedimenttransport

i

modeller

og grunnlag

Utvikling

Flomrelatert forskning

hydrologiske

Modellutvikling

Kalibrering

Tørke, lavvann

Periode

Prosjektnavn

2001 - 2004

observatorium

Løpende

(GLIMS)

Monitoring

of Extreme

System for European

Glaciological

Glacial Area (OMEGA)

Hazards in European

Mountain

Areas
2001-2003

(GLACIORISK)
Colloborate
friction

Research on the Basal Motion

Is- og vanntemperatur

Beskyttelse

2000 - 2001

av grunnvannsverk
i oppsprukket

fjell

Kartlegging

av grunnvarme

iløsmasser

i Alvdal,

Isforhold

i Finnmark

1998 - 2001
1999-2001

Voss og Sel

1996-2001

(spesielt Tana)
Miljøvirkninger

Effektregulering

-

Vanntemperatur

i bratte

og konfliktreduserende

tiltak

-

is og vanntemperatur

—

-

utvikling
simulering

av nye metoder

1987 -

Klimaendringer

for observasjon

av snøparametre

av avløp ved hjelp av snødekningsgrad

av nytt kart for aktuelt

og kraftproduksjon

1996 - 2001
2000 - 2001

vassdrag

Atna og Vikedalsvassdraget

SnowMan

Utvikling

1997 - 2001

på Langfjordjøkulen

av grunnvann

DemoSnø

Klima

2000-2002

undersøkelser

Modellering

Forskref:

Snøhydrologi

of Glaciers: field studies of debris/bed

and bed deformation

Glasio - hydrologiske

Grunn- og markvann

2001 - 2003

snømagasin

fra satellitt

2001 - 2004
2001 - 2002
2001-2003

2001-2002

Energiforskning

I
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NVEs FoU-arbeid innenfor
området

energi-

foregår i stor grad gjen-

nom kjøp av konsulenttjenester,
men noe blir utført selv. I tillegg
deltar NVE i ulike styrings- og referansegrupper

for prosjekter

av Forskningsrådet
petanse.

i regi

og EBL Kom-

På det internasjonale

plan deltar vi både i nordisk
og europeisk
eksempel

sammenheng,

i prosjekter

det Internasjonale

for

i regi av

energibyrået.

NVE ønsker å øke FoU-aktiviteten
innen energiområdet,

og i 2001

ble en egen plan for dette ferdig.
Vamma i Glomma, 6. juni 1995.

Tabellen

prosjektene
utførte

Nord-Norge.

på side 12 viser FoUsom NVE i 2001 selv

eller som ble utført av kon-

Prosjektet

tatt for seg hvordan
duksjon

Foto: Bjørn Honningsvåg/GLB

har også

Nytte/kostnadsanalyse

både pro-

Hovedmålet

og tilsig har vært i for-

for prosjektet

avdekke problemer

sulent for NVE. Enkelte av prosjek-

hold til gjennomsnitt

tene omtales

1970-1999 og for 1. og 2. halvår.

nytte- og kostnadselementer

Fordi det i løpet av høsten

vurdering

nærmere

under.

Analyse av produksjonsog tilsigsforhold
I år 2000 hadde Norge en rekordhøy kraftproduksjon
ekstremt

som følge av

høyt tilsig. NVE ønsket å

se hvordan produksjonen
get fordelte seg regionalt
dan kraftstasjonenes

og tilsiog hvor-

kjøremønster

har vært. Registreringer

fra tidli-

gere år viser at det er svært sjelden
at et våtår/tørrår

inntreffer

sam-

tidig i både Sør-Norge og NordNorge.

kom spesielt

for perioden

mye nedbør

har vi studert

tilsiget og produksjonen
seg for perioden

undersøkt

noe nærmere.

og 2000 har prosjektet

fordeler

duksjon

blitt

tatt for

og

for

av tiltak knyttet
og transport

økonomiske

til pro-

av energi.

skal benyttes

utvikle en metode

for å

for samfunns-

analyser

til bruk ved

seg fem delområder

i denne lands-

konsesjonsbehandling

delen, slik at landet

totalt er delt i

tegisk energiplanlegging.

på hvordan

Bruk av samfunnsøkonomiske

og ved stra-

åtte områder.
Det er også fokusert
noen utvalgte
område

kraftstasjoner

1 ble kjørt i forhold

produksjonskapasiteten

i
til

vil bli underlagt

(slukeev-

dering,

en helhetlig

relevante

er plukket

ning før beslutninger

ut: Glommavassdraget,

vassdraget

virkninger

Sluttrapporten

Arendals-

vil bli ferdigstilt

tas i betraktblir tatt.

Dette vil bidra til en økonomisk

Numedals-

effektiv- og miljøvennlig
av energisektoren

og Otravassdraget.

første halvdel av 2002.

vur-

der alle samfunnsmessig

nen) i år 2000. Følgende vassdrag

lågen, Skiensvassdraget,

ana-

lyser sikrer at nye energiprosjekter

vens intensjon

Sør-øst-

Midt-Norge

til esti-

av samfunnsøkonomiske

Resultatene

For 1999

1997-2000 i de

fire Statnett-områdene:
Norge, Vestlandet,

hvordan

i Sør-

øst-Norge, er dette området

Drammensvassdraget,
I prosjektet

2001

mering

er å

knyttet

i

og til Energiloom å tilrettelegge

for et samfunnsmessig
energisystem.

utvikling

rasjonelt

Prosjektet

avIdare hvordan

markedsbaserte

og ikke markedsbaserte

virknin-

ger skal kvantifiseres

og verdset-

tes. Videre vil prosjektet
modellverktøyets
Dessuten

avklare hvordan
praktisk

og prissimuvil prosjektet

vi teoretisk

kan ta metodene

og klarlegge
kriterier

klargjøre

rolle i forbin-

delse med markedsleringer.

ii

har fire delmål. Det vil

og
i bruk

hvilke beslutnings-

som skal benyttes.

Det ble gjennomført

en forstudie

i

2001. I løpet av første halvår 2002
skal et første utkast til metode
foreligge.
Kraftstasjon,

Kvanndal.

Foto: NVE arkiv

Kartlegging av
vindressurser

målet var å utvikle tre til fire

Det er foretatt

scenarier

kartlegging

en systematisk

av Norges samlede

vindkraftressurser
fra Lindesnes
Russland.

langs kysten

til grensen

mot

Det undersøkte

områ-

det utgjør bare omkring

for utviklingen

og energimarkedet

12,5 pro-

mot 2010. Deltakerne kommer fra
Danmark, Sverige og Norge, og
prosjektet

har en nordisk

av de best fungerende

i Norge, men antas likevel å

dene i verden,

omfatte de viktigste områdene
der man finner de beste vindfor-

og effektbalanse,

holdene.

naturgassens

Undersøkelsen

har vist

er betydelig
vannkraft,

kraftmarke-

synes usikkerheten

å øke innen temaer

som energi-

miljø og klima,

rolle i kraftmarke-

det og regulering.

i forhold til utbygd
men det er usikkert

Prosjektet

startet

hvor mye som kan bygges ut når

ble avsluttet

man tar økonomiske

forventer

sige hensyn

profil.

Til tross for at Norden har et

sent av det totale landområdet

at det fysiske vindkraftpotensialet

av kraft-

i Europa fram

og miljømes-

i betraktning.

opp i 2001 og

sommeren

at resultatene

tige i avveiningen

2002. NVE
blir nyt-

mellom

hen-

synene til blant annet miljø,
marked

Scenarieprosjektet
EL2010
NVE har delfinansiert

prosj ektet.

og deltatt

aktivt i et utvildingsprosjekt

og sikkerhet.

selskapet

hvor

Konsulent-

Econ er ansvarlig

for

i
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NVEsaktivitet i ulike eksterne og interne prosjekter
Prosjekt
Vindkraft

Varighet
og miljøhensyn

Elscenarier

-erfaringsgjennorngang

2001-2002

2010

International

2001-2002

benchmarking

Korttidsprognoser

av Statnett

for energiproduksjon

2001-2002
2001-2002

av vindkraft

Tidevannsenergi
Marginale

2001

tap i regionalnettet

Markedsmakti

det nordiske

Forbrukerfleksibilitet
Kvalitetssikring

2001-2003
kraftmarkedet

ved effektiv

2001-2003

bruk av IKT

2001-2004

av måleverdier

2001

Egnethetsanalyse

2001

Vindressurskartlegging
Vindressurser
Potensialet

- utvikle

Mikro-

2001

metode

2001-2002

for bioenergi

Småkraftverkene
Miljøtilpasset

langs kysten

2001-2002

- betydning

elkraftproduksjon

minikraftverk

og muligheter

i distribuert

ved små vannkraftverk

elkraftproduksjon
i distrikts-Norge

- bruk av GIS i ressurskartlegging

2001

Nyttekostnadsanalyse
Analyse av produksjonsSamfunnsøkonomiske
Evaluering

2000-2001
2000-2001

2001-2003
og tilsigsforhold
konsekvenser

av kraftsystemplanordningen

i år 2000

av kapasitetsproblemer

2001-2002
i kraftproduksjonen

2001-2002
2001

Stabilitet og bruddforløp
av dammer

Revurdering
dammer,

av eksisterende

13

nye damforskrifter,

duksjon

av risikoanalyse

intro-

som

verktøy i sikkerhetsvurdering
dammer,

av

krav til dambruddsbølge-

beregning

m.m., har ført til større

fokus på damsikkerhet

ved eksis-

terende

anlegg. 2001 startet

prosjekt

som vil belyse spesielle

problemstillinger

knyttet

bilitet, lekkasjer

og erosjon

et

til stai

dammer.
Det er lite nybygging

av dammer

i

Norge. Det er likevel stor aktivitet
forbundet

med rehabilitering

utbedring

av eldre anlegg. Sikring

av dammer
mindre

gir naturlig

og

nok

kan for eksempel

og

gi lenger

slik at tilgjengelig

til evakuering
Prosjektet

dersom

ved

dambrudd

det inntrer.

vil forløpe

Kunnskapen
dimen-

sjoneringskriterier

og forenklede

betraktningsmåter

som vil kunne

danne et bedre grunnlag for
"akseptkriterier"
for stabilitet

og

lig for gjennomføringen
sjektet. Ansvaret
Norconsult,
Institutt

av pro-

for de ulike
er fordelt mellom

Norges Geotekniske

(NGI), Statkraft

Grøner og

SINTEF, men med en stor grad

sjer gjennom

brattere

enn

sere strømning

om relevant

byggingen

dokumenterer

styrken av steinfyllingen

skjær-

aller fleste tilfeller

Gjennom

brudd

I de

bedre grunnlag

og

vil dette

forsøke å finne et
for valg av de

rette materialparametrene.

for

ved steinfyllingsdarnenten ved erosjon

langs skjærflater

gjennom

fra

forhold.
litteraturstudie

en stein-

støttefyllingen.

er prosjekt-

damkonstruksjoner

delprosjektet

gjennom

av enkelte stein eller ved massive

ut fra

basert på erfaringer

et

for å analy-

fylling. Videre skal kriterie
mer vurdres,

geologiske

eller over tettingen.

Det vil om mulig bli utviklet

bruddforløp

tilsvarende

av stabili-

ved store lekka-

bedre regneverktøy

skjærstyrke av steinfylling. Det er
få norske dammer hvor man ved

eringen
står som ansvar-

for vurdering

teten av dammer

av stein-

forsøk på steinmaterialet.

bruddmekanikk.
EBL-Kompetanse

med skråninger

vil utvikle verktøy/

(særlig dammer

1:1,5) vært diskusjon

kan være nyttig for videreutvikling av beregningsverktøy,

Det har ved revurdering
fyllingsdammer

ut fra

En egen stabilitet ved lekkasje
Aktiviteten

Stabilitet av bratte
steinfyllingsdammer

skjærstyrken

enkle forsøk på steinmaterialet.

rutiner

laster, ved store lekkasjer

delprosjektene

omfatter forsøk i stor
skala på en steinfylling.

øker.

vil gi større kunnskap

og hvordan

for å korrelere

To av de fire del-

prosjektene

tid

om norske fyllingsdammer
normale

Foto: NVE arkiv

av overlapping.

bruddsannsynlighet,

bruddtid,

Fyllingsdam.

Tidli-

gere forsøk vil bli brukt som basis

Bruddforløp i steinfyllingsdammer
Forsøk i stor skala vil undersøke
bruddmekanismene
lingsdammer.

i steinfyl-

Det vil også bli ut-

viklet et verktøy for beregning
av bruddforløpet

der det blir tatt

•

•
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hensyn

til dammenes

oppbygging

og konstruksjon.
Brudd i fyllingsdammer

sies å be-

stå av to faser. En initial fase
der skaden utvikler

seg gradvis

og kan være mulig å stoppe og
en avsluttende

fase med et brudd

som ikke er mulig å stoppe. Den
første fasen er sannsynligvis
sammenlignet

lang

med den siste og

svært viktig for å gjennomføre
evakuering

og eventuelle

tak på dammen.
fasen utvikler
dammens

nødtil-

Hvordan

denne

seg, er avhengig

oppbygging

av

og materia-

ler.

EU-støttet FoU-prosjekt i regi av EBL: Dambruddsforsøk fra Røssåga i Nordland. Forsøksdammen
ble påført vannlast til den brøt sammen. NVE var med som observatør. Foto: Ola Gunleiksrud,
Oslo Energi

av internasjonal

Bruddforløp i
betongdammer

beid mellom

Denne aktiviteten

viklingsarbeid

mekanismene

mes nødvendige

vil, ved bruk

av elementanalyser,

se på brudd-

betongdammer.

Simuleringer

bruddsituasjoner

i armert

er et eget område

av den beregni dag. Det finnes

en rekke beregningsverktøy
gruppen

av

betong

har erfaringer

og

med fiere

av de mest avanserte.
Når simuleringene
systematiseres

er utført,

resultatene

mulig å få forenklede
ningsmåter

for om

betrakt-

for bruddforløp

i

ulike typer betongdammer.

ledende

Innpå

Prosjekt
Stabilitet og bruddforløp
på dammer
Måledata

for dammer

med forVindberegning

for å anvende

resultatene.

av dammer

vil prosjektet

ta utgangspunkt

Til slutt

i forsøksresultatene,

kalibrere

beregningsverktøyet

og anvende

resultatene

som et innspill

pågående

retningslinjearbeidene

anlegg.

av tid-

vil det

søkene vil man starte arbeidet
med å utvikle beregningsverktøy

kerhet

og oppdatering

NVE deltar som observatør i
følgende EBL-prosjekter 2001:

forsøk i laboratorieskala

ca. seks meter. Parallelt

Framdrift

det være en gjennomgang

Deretter

og forsøk i felt med damhøyde

Prosjektet

ligere erfaringer

for forsøks- og

i steinfyllingsdam.

i tilknytning
som går over tre år
er delt inn i tre faser. Først vil

av

fysiske forsøk av lekkasje

og brudd

Deltagelse i damrelaterte prosjekter

forsøk og ut-

plan og budsjett
utføres

I samarbestem-

med detaljering

utviklingsarbeid.

i ulike typer

ingsteknologien

erfaring.
aktivitetene

til forskrift

til de

om sik-

og tilsyn med vassdrags-

Kostnadseffektiv

rehabilitering

Skademekanisme i pilarer,
platedammer
Kartlegging

av istrykk på dammer

Risikoanalyseanvendt for
vassdragsanlegg
RIFA-simulator (simulator for
vassdragsulykker)

Prosjekt Museumsordning

Prosjektet

(1999-2002) har som

mål å utvikle en permanent

NVE samarbeider

ord-

med Norsk Vass-

kraft- og Industristadmuseum

ning som sikrer at NVE tar ansvar

Tyssedal. I 2001 startet

for sin egen historie.

beid til en fast utstilling

av historie

knyttet

tiltak i vassdrag,
kompetanse

Formidling

til bruk og
oppbygging

av
og

bidrag til å ivareta sektorens

kul-

vil stå sentralt.

gjort en innsats
en permanent

ledelse har

kalt "Foss
"Plan for NVEs historiske
ale" er ferdigstilt

og konflikter

dragsforvaltningens

historie.

Norsk Bremuseum

i Fjærland

i

i vassmar-

i 2001. Ved

ønsker NVE å sette opp

en ny målestasjon

museumsordning

Fjernoverførte

i Fjærlandselva.

data vil gå fra måle-

NVE. Forslag om dette er sendt til

stasjonen

Olje- og energidepartementet

sammenheng

med historiske

Målestasjonen

vil stå klar i løpet

bindelse

i for-

med budsjettbehandlin-

Historisk materiale

som ble åpnet i juni 2002, illustre-

museet

for å etablere

historie.

rer kontraster

kerte 10-års jubileum
Museumsprosjektets

emner fra etatens

med

et forar-

- eit spel om vatn". Utstillingen,

på kulturminner

turminner,

i

tet. Her er også artikler

til museet

og settes i
data.

i etatens

bortsettingsarkiv

kartlagt.

50 hyllemeter

lig historisk
registrert

materi-

og fotografier
er
med skrift-

materiale

er ferdig

og ordnet.

Her finnes

blant annet Vassdragskommisjonen, Kraftoverføringskomiteen
"Fløtningssaker

og

1921-1940". Også

NVEs egne publikasjoner

er

ordnet ved biblioteket.

gen for 2003.

av 2002.

Formidling

Nettverk for miljølære er et samarbeid mellom skoler, miljøvern-

trert i året som gikk. NVE har et
ansvar for å bevare historisk ver-

Sommeren

forvaltningen,

difulle gjenstander

302 eldre gjenstander

2001 åpnet Bekkeverk-

forskningsinstitu-

stedet ved Norsk Skogbruksmu-

sjoner og frivillige

seum. Her formidles

Nettverket

fungerer
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kunnskap

på en lettfattelig

måte og utstillingen
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flott lek-og-lær-anlegg
Bekkeverkstedet
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vil bli brukt i
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også som en

hente og levere informasjon
kan komme
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relatert

fellesskapet
har bidratt

materiale

Under www.nve.no/om

som årlig besøker museet.

historie

I til-

til Bekkeverkstedet

det satt opp informasjon

finnes omtale

for fremtiden.

Spesielt gjelder dette gjenstander
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virke. NVEs samling
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faglige

består nå i

av kontorteknisk

utstyr,

til nytte.

hydrometriske

instrumenter,
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allment
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knytning
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og audiovisuelt
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utstyr.

nve/
av prosjek-

er

Kulturminner

om NVE

Forprosjektet

som vassdragsforvalter.

"Verneplan
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Kraftverk i Norge" vil legge grunnI 2001 satte prosjektet
kortfilmproduksjon

i gang en

lag for å sette i gang et verneplan-

med budskap-

arbeid. Saken ble allerede

et "Vannet former oss - Vi former

foreslått

vannet".

Riksantikvaren.

Filmen skal vekke inter-

esse for hvordan
dragene.

vass-

museer

som et viktig tiltak av
NVE oversender

våren 2002 en søknad til OED om

Den vil bli vist ved NVEs

samarbeidende
2002.

vi ivaretar

i 1994

midler til verneplanen.

fra høsten

er planlagt
Gammel tømmerrenne
Foto: NVE arkiv

fra tidlig 1900-tallet.

i 2003.
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