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ABSTRACT

The NorwegianWaterResourcesand EnergyAdministration(NVE)is the national
autorityresponsiblefor themainelementsof waterresourcesmanagement.

The presentorganizationof the researchand development(R&D)activitiesis
somewhatunsatisfactory.It doesnot sufficientlymeetthe needto seehow
the variousprojectare relatedand doesnot securethe necessarysuperior
managementand the settingof priorities.The NVE/Directorateof Water
Resourceshas a clearresponsibilityto improvetheseconditionswithinits
own and adjacentfields.

In orderfor researchto be efficientand yieldresults,the followingmust
be assured:Thatthe researchis carriedout in accordancewiththe needsof
the publisadministration,thatthe resultsof researchare madeknownin an
appropriateway and thatthe resultsare put to use.

The maintasksin theR&D sectorare:To identifyimportantfieldsof
research,to directand coordinatetheR&D activities,to financeprojects/
programmes,in wholeor in part,to executeR&D projectin fieldswherethe
Directorateitselfhas competenceand to contributeto the buildingup of
expertiseand educationat thenationallevel.

The follovingmainR&D programmeshavebeenestablished:Floodand erosion
control,HydrologicalR&D,Adjustmentof biotopes,Follow-upresearch
(consequencesof interventionsin watercourses),The effectof powertrans-
missionlinesand gas pipeson natureand the environment,Hydro-powerR&D,
Futherdevelopmentof theNorwegianWatercourseArchives(Vassdragsregister),
Programmeon dam safety,Watercoursemanagementand PlanIV forprotectionof
watercoursesagainsthydro-powerdevelopment.
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FORORD
NVE-Vassdragsdirektoratetleggerher frem sitt første FoU-program
etter at omorganiseringenav NVE ble gjennomført01.01.1986.Pro-
grammet omfatterperioden1988-1992.

I august 1985 la direktoratetfrem sitt FoU-programgjeldendefor
perioden 1986-1990.I forbindelsemed omorganiseringenav NVE fikk
direktoratenehver sin forskningssjef.Dette har medført at ar-
beidet innenfor FoU-sektoren er blitt betydelig styrket. På denne
bakgrunnvil det nye programmetmarkerenye linjer fremforen ren
videreføringav programmetfor 1986-1990.

Vassdragsdirektoratetsforskningssjefer ansvarligovenfor Vass-
dragsdirektørenfor programmetog dets gjennomføring.Programmet
bygger på de enkelte avdelingersinnspill.Et eget FoU-utvalgi di-
rektoratethar behandletdet, før det er tilråddav direktørkolle-
giet.

Som sentralvassdragsetathar NVE-Vassdragsdirektoratetet klart
ansvar for å styre og koordinereFoU-arbeidetinnen vassdragssekto-
ren. Denne styringvil skje gjennomkunnskapog kontrollmed forde-
ling av økonomiskeressurser.

Som forvaltningsetatog konsesjonsmyndigheter NVE-Vassdrags-
direktoratetselv en sentralbruker av FoU-resultater.Oppgaversom
direktoratetprioritererog signalisererbør derfor også gjenspei-
les i samarbeidendeog utførendeorganersFoU-arbeid.Direktoratet
utfører selv forskninginnen hydrologi.

Det er lagt opp til en forenklingog effektiviseringav finansie-
ringsordningenei tråd med Regjeringenog Stortingetsvedtak. Dette
er gjort for at de økonomiskeressurseneikke skal splittesunødig
opp.

Videre er direktoratetsFoU-programlagt opp slik at det blir uts-
trakt koordineringog en rimeligarbeidsdelingmellom de ulike in-
stitusjonene.Så lite som det norske vannfagligemiljøet er, vil
for sterk konkurransevære uheldig.

Direktoratethar videre under utarbeidelseen langtidsplanfor FoU-
arbeidmed tidshorisontmot år 2015.

Oslo, desember1988

Per Einar Faugli
forskningssjef

va/notat/pef/funksjon



1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.

SAMMENDRAG
Mål
Vassdragsforskningeni dag
FoU-finanseringfra OED/NVE
Mål og midler for forskningen
FoU-programmet1988-1992

INNLEDNING

Side

4
4
4
5
5
6

9

3. ETATENS MÅL 11

4. FORSKNINGOG UTVIKLINGSARBEID(FoU) 13
4.1 Begreperog definisjoner 13
4.2 NVE-Vassdragsdirektoratetsrolle 13

5. FoU-PROGRAMMET1986-1990-STATUS 15
5.1 Virkningerav inngrepi og ved vassdrag 15
5.2 Innholdog omfang av fagligeutredninger 16
5.3 Fagspesifikkeforskningsoppgaverog utredninger 17
5.4 Tiltak i vassdrag (Biotopjustering) 17
5.5 Vannbruksplanlegging 18
5.6 Sikkerhetskontroll 18

6. VASSDRAGSFORSKNINGENI DAG 19
6.1 Miljøverndepartementet 19
6.1.1 Direktoratetfor naturforvaltning 20
6.2 Olje- og energidepartementet 20
6.3 Forskningsrådene 20
6.3.1 NAVF 21
6.3.2 NTNF 21
6.4 Norsk Hydrologiskkomité (NHK) 21
6.5 Vassdragsregulantenesforening (VR) 22
6.6 Norsk HydrotekniskLaboratorium(NHL) 22
6.7 Norsk Instituttfor Vannforskning(NIVA) 23
6.8 Universitetene/NLH/NTH/Høgskoler 23
6.8.1 LaboratorieneFor Ferskvannsøkologiog Innlands-




fiske (LFI) 23

7. FoU-FINANSIERINGFRA OED/NVE 24
7.1 Olje- og energidepartementet 24
7.2 Konsesjonsavgiftsfondet 25
7.3 NVE-Vassdragsdirektoratet 26

8. MÅL OG MIDLER FOR FORSKNINGEN 28
8.1 Mål 28
8.2 Midler 29
8.3 Oppsummering 33

9. FoU-PROGRAMMET1988-1992 34
9.1 Flom- og erosjonssikring 34
9.2 HydrologiskFoU 35
9.2.1 Analyseverktøy 36
9.2.2 Regionalhydrologi 37
9.2.3 Stasjonsnett- situasjonsrapportering 37
9.2.4 Opploddingav innsjøer 38

va/notat/pef/funksjon



9.2.5 Breforskning 38
9.2.6 Klimaendringer 38
9.2.7 Sedimentundersøkelser 38
9.2.8 Snøundersøkelser 39
9.2.9 Isvanskerved kraftverksdrift-og reguleringer 39
9.2.10 Flomberegninger 39
9.2.11 Polarhydrologi 39
9.3 Biotopjustering 39
9.4 Etterundersøkelser 40
9.5 Kraftledningersog gassrørledningersvirkningpå




natur og miljø. 42
9.6 VannkraftFoU 42
9.7 Utviklingav Vassdragsregisteret 42
9.8 Program om damsikkerhet 43
9.9 Program om vassdragsdrift 44
9.10 VerneplanIV for vassdrag 45
9.11 Diverse prosjekter 45
9.11.1 Landskapsprosjekt 45
9.11.2 Bistandshjelp 46
9.11.3 Informasjon 47

10 PRIORITERING 48

11 ENGLISH SUMMARY 51

12 REFERANSER 55

va/notat/pef/funksjon



4

1, SAMMENDRAG

	

1.1 mAL

NVE er statens fagmyndighetfor sentraledeler av vassdragsforvalt-
ningen, for energiforvaltningenog generelleenergispørsmål.NVE-
Vassdragsdirektorateter den sentraleetat innen sitt forvalt-
ningsområde.Olje-ogenergidepartementethar instruksjonsmyndighe-
tene over direktoratet.Flere andre departementerer mottakereav
dets tjenester,spesieltMiljøverndepartementet,Landbruksdeparte-
mentet og Samferdselsdepartementet.

NVEs overordnedemål er å arbeidepå høyt faglignivå for samfunns-
messig god forvaltningav landetsvann- og energiressurserog delta
i internasjonaltsamarbeidepå de samme områder.

	

1.2 VASSDRAGSFORSKNINGENI DAG

Dagens organiseringav FoU-virksomhetener lite tilfredsstillende.
Den tar ikke tilstrekkelighensyn til behovet for å se prosjektene
i sammenhengog til å besørge den nødvendigeoverordnedestyringog
prioritering.NVE-Vassdragsdirektoratethar her et klart ansvar
for å bedre disse forholdinnen eget felt og i grenseflatenemot
andre.

Vassdragssektorener et attraktivtforskningsområde.I de siste
årene har det vært stagnasjoni tilføringenav midler til virksom-
het innen NVEs arbeidsområder.Dette fører til økt konkurranseom
midlene og en tiltakendekompetansestridom oppgavene.Dette er
lite fagligutviklende.

	

1.3 FOU- FINANSIERINGFRA OED/NVE

NVE mener at Olje- og energidepartementetmå legge de økonomiske
forholdenetil rette for at NVE-Vassdragsdirektoratetsom sentralt
forvaltningsorgan,kan styre FoU-arbeidetinnen vassdragssektoren.
Dessverretildelesikke direktoratetmidler til dette arbeid over
eget budsjett.Departementetselv har minimaltmed midler til
vassdragssektorenover eget budsjett.Det vises i stedet til
Konsesjonsavgiftsfondet.

Departementetlegger til grunn at den støtte som gis til forskning
fra Konsesjonsavgiftsfondet,skal sees i sammenhengmed den forsk-
ningsstøttesom gis over eget budsjett.

NVE mener derfor at en stor del av FoU-midlenefra fondet burde
finansierevassdragsprosjekter.Dette har ført til at andelen for
1987 og 1988 var henholdsvis19% og 49%.

va/notat/pef/funksjon
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1.4 MAL OG MIDLEH FOR FORSKNINGEN

Skal forskningenbli effektivog gi resultater,må det sikres at:

det utføres god forskningi samsvarmed de behov forvalt-
ningen har
forskningsresultatene formidles på en hensiktsmessig måte
resultatene nyttegjøres.

NVE-Vassdragsdirektoratet har sin del av ansvaret for at beslut-
ningsgrunnlageter best mulig og at den fagligekompetansenholder
tilstrekkelig høyt nivå.

FoU-sektorenshovedoppgaverer:

identifisereviktige forskningsoppgaver
styre og koordineredenne FoU-virksomheten
finansiereprosjekter/programhelt eller delvis
selv utføre FoU-prosjekterder hvor direktoratethar
kompetanse
bidra til nasjonalkompetanseoppbyggingog undervisning.

FoU-virksomhetenkan utførespå ulike måter, som f.eks:

forskningved høyskoler,universitetog forskningsinstitutt
konsulentutredninger
virksomheti egen regi ved prosjektgruppereller fast ansatt
personale.

Videre vil NVE-Vassdragsdirektoratetarbeide for:

initieringog iverksettingav FoU-oppgaversom direktoratet
ser som viktig å få gjennomført
etableringav et kontaktorganmellom OED og direktoratet
aktivt samarbeidmellom de involverteinstitusjoner
etableringav innovasjonsforafor aktuellefagfelt
bedre representasjoni forskningsrådog program-og
prosjektstyrero.l. hvor vassdragsforskninger tema
opprioriteringav FoU-virksomhetenpå OED's og NVE's budsjetter
forenklingog koordineringav forskningsmidlerfor å sikre
bedre samletutnyttelseav disse
bedre muligheterfor kompetanseoppbyggingfor egne ansatte
økt faglig støtte til undervisning
økt internasjonaltsamarbeidpå alle plan
nært samarbeidmed Miljøverndepartementetinnen miljøvern-
forskninghvor vann og vassdragstår sentralt.

va/notat/pef/funksjon



1.5 FOU - PROGRAMMET 1988 - 1992

Følgendehovedprogramer satt opp:

Flom- og erosjonssikring
HydrologiskFoU
Biotopjustering
Etterundersøkelser(konsekvenserav inngrep i vass-
drag)
Kraftledningersog gassrørledningersvirkningpå natur og
miljø
VannkraftFoU
Utviklingav vassdragsregisteret
Program om damsikkerhet
Vassdragsdrift
VerneplanIV for vassdrag

Fra Konsesjonsavgiftsfondeter det for 1988 bevilgetmidler til tre
rene FoU-programog til FoU-oppgaveri Vassdragsregisteret.Fra
fondetsRådighetsbeløpforventesbevilgningtil NVE-Vassdrags-
direktoratethovedsakligtil informativetiltak.De enkelte avde-
linger nytter mindre beløp av sine budsjett for å få utført visse
oppgaverinnen FoU-sektoren.

NVE- Hydrologiskavdelingmottar i tilleggFoU-midlerfra Norsk
Hydrologisk Komité, NTNF og Vassdragsregulantenes forening. I
avdelingeneutføres også prosjekteri samarbeidmed bl.a. enkelte
kraftselskaper,spesieltStatkraft,med Vassdragsregulantenes
forening,NHL og EFI.

Mange av de oppdragNVE- Hydrologiskavdelingutfører for eksterne
brukerehar elementerav forskning,som gir sterkt ønsket kompetan-
seoppbygging.

Følgendeprogramer gitt prioritet:

Biotop'usterin

Satsningsområdeneer:

Oppfølgingog videreutviklingav resultatenefra Terskel-
prosjektet.De mest aktuellevassdragfor oppfølgingav bio-
logiske forholdpå ulike typer av tersklerer Eksingedalsel-
va, Hallingdalselva,Follestadelva,Todøla, Nea og Skjoma.

Tiltaksorienterteprosjekter.Her legges det vekt på å
utvikle tiltak som bedrer de biologiskeog estetiskeforhold
forbundetmed kanaliserings-og forbygningsarbeider.

Etableringav feltstasjonog elvelaboratoriumi Eksingedal.

Etterundersøkelser

Det leggesvekt på å analyserevirkningenepå natur og miljø av
inngrepi vassdrag.Følgendevassdrager prioritert:Aurlandsvass-
draget, Dokka, Jostedølaog Skjoma.

va/notat/pef/funksjon
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Vassdragsdrift

Programmethar prioriterti førsteomgang å heve kunnskapsnivået
innen forvaltningenpå de felt som blir sentralefor bruken av våre
vannressurser.Dette omfatter:- markvannsundersøkelser,glasiolo-
giske undersøkelser,fluvialeundersøkelser,manøvreringsproblema-
tikk, magasintapping,damforhold,flomforhold,og vannbruksplanana-
lyser.

Vassdra sre isteret - FoU

Vassdragsregistereter et registersystemi kontinuerligutvikling
hvor nye delregistreutprøvesog legges til i samarbeidmed landets
øvrige vannforvaltning.

H drolo isk FoU

På dette fagfelter følgendeoppgavergitt prioritet:

Anskaffelseav terrengmodellerfor beregningav massebalanse
på breer og beregningav middelavløpved hjelp av digitale
avrenningskart;kompetanseoppbygging.

Oppbyggingav operativetjenesterinnen snøhydrologi.

Tilsigsrapportering/prognoseringfra primærfelt.

Utarbeidelseav standardisertemoduler for tilsigsmodeller
(samarbeidmed NHL)

Opprettelseav observasjonsnettfor markvann.

Opprettelseav observasjonsnettfor sedimenttransport,
sensorutvikling(samarbeidmed SI)

Opprettelseav brelaboratoriumunder Engabreen.

Undersøkelseav scenarierfor virkningerav klimaendringerpå
hydrologiskeforholdog kraftproduksjon.

Videre arbeid med metodikkfor flomberegninger,særlig
regionaleanalyser.

Igangsettelseav hydrologiskeundersøkelserpå Svalbard
(samarbeidmed Norsk Polarinstituttog DNMI).

Metoder for regionalanalyseog interpolasjonav tilsigs-
serier (samarbeidUniversiteteti Oslo , NHL, EFI og Sam-
kjøringen).

7
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Damsikkerhet

Prosjekteter under oppstartingog vil bli administrertav Vass-
dragsregulantenesForening.Styringsgruppenvil bli ledet av en re-
presentantfra NVE-Vassdragsdirektoratet.

VerneplanIV for vassdrag

Arbeidet skal være avsluttetinnen periodenog det gis midler
direkte over statsbudsjettet.

FoU-arbeideter under stadigutvikling.Effektenav midler må bli
maksimal.En vil derfor sterkt satse på å få samkjørtalle prosjek-
tene OED/NVE-systemetstøtter finansielt.Dette vil bli gjort i
nært samarbeidmed de involverteinstanser.Gjennom åpen diskusjon
med disse vil en også ha et faglighøyt kvalifisertforum for ide-
dugnader.

8
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2 INNLEDilNG
Elver og vann -vassdragene-utjør en viktig ressurs.Den utnyttes
til mange ulike formål:kraftproduksjon,jordbrukog skogbruk,
vannforsyning,resipient,transport,produksjonsområderfor fisk og
leveområderfor mange planterog dyr. Mange aktiviteterinnen fri-
luftslivog rekreasjonhar sterk tilknytningtil vann og elver. For
forskningog undervisningog almentnaturvernstår vassdragenesen-
tralt, særlig de uberørte.

De ulike brukergruppeneav vann har forskjelligekrav til kvalitet
og kvantitet.Bruksmønsteretvariererogså over tid. Det oppstår
lett brukerkonflikter.

Vannet er en fornybarnaturressurssom får en økende økonomiskog
miljømessigbetydningfor samfunnet.Forvaltningenav vassdragene
er derfor en viktig samfunnsoppgave.

For å kunne utnytteog verne vannressursenebest mulig må vi ha
grundigstmulig kjennskaptil vannets og vassdragenesulike egen-
skaper.

Forvaltningsoppgaveneer delt mellom flere departementerog deres
direktorater.

NVE-Vassdragsdirektoratetshovedoppgaveer å virke som faglig råd-
giver og dermed har det også et ansvar for å initiereog koordinere
forskningog utviklingpå området (St.prp.nr 57 (1984-1985))

Regjeringenpåpekte i nevnte St.prp. at:

"For å kunne utnyttevannressursenebest mulig, må Vassdrags-
direktoratetha grundigkjennskaptil vannets mange egenska-
per i forskjelligetyper vassdrag.En tilfredsstillendefor-
valtningkrever også planer og modeller som er tilpassetde
forskjelligebrukergruppenesbehov".

Med utgangspunkti Regjeringenspåpekingmå direktoratetta stil-
ling til:

hvilke FoU-oppgaversom bør gjennomføreshvordan prioriterte
FoU-oppgaverskal gjennomføres.

FoU-programmettrekkeropp de linjer som bør følges i perioden
1988-1992innen denne sektoren.

Programmeter videre lagt opp slik at igangsatteprosjekterskal
avsluttesinnen planlagttid. Nye prosjekterskal kunne settes
igang hvis de økonomiskeforholder ordnet.Programmetkan lett
endres i tråd med samfunnetsstadig skiftendebehov for kompetanse
og kunnskaper.

Spesielter tatt hensyn til at Verdenskommisjonenfor miljø og ut-
vikling sin hovedintensjonom en bærekraftigutvikling.Viktige ho-
vedstrategiersom legges til grunn av komiteeni denne forbindelse
er:

vajnotat/pef/funksjon



bedre registreringog vurderingav det som skjer
utvidet forskningfor å vite mer om årsaker,mekanismerog
virkningerav ulike fenomener.

Klimaendringerer ifølgekomiteenden største trusselenmot miljøet
på noe lengre sikt. Dette er forholdNVE har tillagtvekt når det
gjelder forskninginnen hydrologi.

De nevnte hovedstrategierfordrertverrfaglighet.Årsak-virkningav
miljøforstyrrelserer komplekst,og krever oftest stor og tverrfag-
lig forskningfor å forståmekanismenesom medfører skader. Dette
er oppgaversom stillerstore krav til tverrfagligsamarbeidei
forskningsgruppene,og involvereren rekke naturvitenskapligefag-
disipliner.Også forskningsorganiseringenvil være viktig med tanke
på å oppnå optimalersultater.NVE legger opp til at miljøkonse-
kvensenevurderesinnen alle forskningsprosjekteri hele etaten.

Som faglig rådgiverhar NVE-Vassdragsdirektoratetansvar for at
samfunnethele tiden har allsidigkompetansesom kan definere,
igangsette,gjennomføreog nytte resultatenefor de ulike prosjekt.
Innen hydrologihar direktorateti tilleggansvaretfor det nasjo-
nale FoU-arbeidetog inneharspisskompetanseinnen flere fagfelt.
FoU-programmetmå også leggesopp slik at den hydrologiskeforsk-
ning videreutviklesog har internasjonaltperspektivog tyngde.

NVE-Vassdragsdirektoratetsprogram signalisererpå hvilken måte of-
fentligemidler bør benyttesinnen FoU-sektorenpå de fagfeltdi-
rektoratethar ansvar for.

Det forventesat det blir lagt vekt på fra departement,forsknings-
råd, vassdragsregulantenesom bransjeog ulike offentligeorgan som
direktorat,fylkesmann,fylkeskommuneosv, at dette program er ret-
ningsgivendefor kommendeFoU-aktivitetinnen vassdragssektoren.

Utover dette er en langtidsplanfor FoU-arbeidetfrem mot år 2015
under utarbeidelse.Dette program inneholderfå prosjektersom er
vurdert i et slikt langsiktigforskningsaspekt.

10
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3 ETATENSMÅL
NVE er Statens fagmyndighetfor sentraledeler av vassdragsforvalt-
ningen, for energiforvaltningenog generelleenergispørsmål.

NVE-Vassdragsdirektorateter den sentraleetat innen sitt forvalt-
ningsområde.Olje- og energidepartementethar instruksjonsmyndighe-
ten over direktoratet.Flere andre departementer mottakereav dets
tjenester,spesieltMiljøverndepartementet,Landbruksdepartementet
og samferdselsdepartementet.

Ved behandlingenav omorganiseringenav NVE omtalte Energi- og in-



dustrikomiteendette spesielt (jf Innst. S. nr 305 (1984-85)s.7):

"Komiteenhar med tilfredshetmerket seg at OED og Miljøvern-
departementetsnarestmulig skal finne frem til tilfredsstil-
lende direkteog forpliktendesamarbeidsløsningermellom
dette departementog Vassdragsdirektoratet".

Dette er en klar bekreftelsepå den sentralefunksjonNVE-Vass-
dragsdirektoratetskal ha i FoU-arbeidetinnen vassdragssektoren.

Et gjennomgåendetrekk for alt arbeid i direktorateter derfor:

å bidra til å få frem en mer rasjonellvassdragsforvaltningi
Norge med klart definerteroller for de sentraleinstanser.

NVE arbeiderfor tiden med innføringenav virksomhetsplanleggingog
målstyring,

Arbeidetmed målformuleringerer ikke avsluttet,men vil bli koblet
til 1990-budsjettet.

For NVE blir pr. dato følgendemålformuleringerlagt til grunn for
arbeidetogså for FoU-virksomheten.Målene er satt opp etter vedtak
i direksjonen.

Overordnetmål:

NVE skal på høyt faglignivå arbeide for samfunnsmessiggod for-
valtningav landetsvann- og energiressurser,og delta i interna-
sjonalt samarbeidepå de samme områder.

Hovedmål 


Gi overordnedemyndigheterfagliggrunnlag for utformingav
lover og retningslinjerfor virksomhetpå vassdrags-og ener-
giområdetog påse at disse blir overholdt.

Gi hydrologiskfaglig grunnlagfor beslutningerom bruk og
vern av vassdragene.

Arbeide for tilstrekkelig,effektivog påliteligenergiforsy-
ning og -bruk til samfunnsmessiglavest mulig kostnadmed
minst mulig belastningpå natur og miljø.

va/notat/pef/funksjon



Sørge for god sikkerhetved utformingog drift av elektriske
installasjonerog ved anlegg i vassdrageneog treffe tiltak
for å innvinneog sikre verdier og hindre skade på liv og
eiendom i forbindelsemed flom og erosjon i vassdragene.

Sørge for kraftforsyningenskrise- og krigsberedskap.

Innenforrammen av norsk bistandsarbeidhjelpe utviklingsland
med utnyttingav deres vann- og energiressurser.

Ha god kommunikasjonmed omverdenenom etatens arbeidsom-
råder.

De fleste av disse hovedmålhar betydningfor Vassdragsdirektora-
tets FoU-virksomhet.

Direktoratetsarbeidsområdeinnen forvaltningenav vassdragene,
medførerogså et ansvar for forskningog utviklingsarbeid(FoU).

12
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4. FORSKI\ING-OGUTVIKLD1GSARBEID(FOL

	

4.1 BEGREPEROG DEFINISJONER

Avgrensningenmellom forskningog utviklingarbeid(FoU)og annen
beslektetvirksomhetkan være vanskelig.Som en generellregel kan
anføres at alt arbeid som kommer inn under FoU skal inneholdeet
nyhetselement.

I følge OECD's definisjon omfatter FoU (Forskningsrådenes Statis-
tikkutvalg1987):

Grunnforskning.
Eksperimentelleller teoretiskvirksomhetsom primært utføres
for å erverveny viten om grunnlagetfor fenomenerog obser-
vasjoneruten sikte på særskiltemål eller anvendelser.

Anvendt forskning.
Virksomhetav originalkarakterfor å erverve ny viten, først
og fremst rettetmot bestemtepraktiskemål eller anvendel-
ser.

Utviklingsarbeid.
Systematiskarbeid som anvendereksisterendekunnskap,rettet
mot å framstillenye materialerog produkter,å innførenye
prosesser,metoder,systemereller tjenester,eller å for-
bedre de som eksisterer.

Det heter videre at "hvis det primæremål for et arbeid er å
utvikle nye produktereller prosessereller å forbedreet produkt
eller en prosess,regnes arbeidetsom FoU".

4.2 NVE- VASSDRAGSDIREKTORATETSROLLE

Ved omorganiseringenav NVE ble FoU-arbeidetvesentligstyrket.Det
heter i St.prp.nr 57 (1984-85)at "forskningsenhetenvil stå for
koordineringog ledelseav eksterneprosjekterog til å koordinere
og lede forskningog utviklinginternt
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Direktorateter hovedsakligpålagt forvaltningsoppgaver.Dette
krever at kompetansenopprettholdesgjennom et nært samarbeidmed
nasjonaleog internasjonaleforskningsmiljøer.

Som konsesjonsmyndighetog forvaltningsorganhar direktoratetbehov
for å få utredet og gjennomførtforskningsoppgaversom det selv de-
finerer.

Direktoratethar behov for og plikt til på samfunnetsvegne å styre
den virksomhetsom finnersted innen sektorenog sørge for at FoU-
prosjektenegjennomføresmest mulig effektivtog samordnet.

Innenfordet hydrologiskefagfeltethar direktorateti tilleggogså
et ansvar for det nasjonaleFoU-arbeidet.Hydrologiskavdelinger å
betraktesom et nasjonaltfaginstitutt.Avdelingenmå da selv stå
for FoU-arbeidet.Dette fagfeltinneholderbl.a. hydrologi,glasio-
logi og fluvialgeomorfologi.

Skal man kunne lykkes i dette arbeid,må sektorentilføresøkono-
miske midler. Samfunnetmå også benytte sitt forvaltningsorganNVE
ved kanaliseringav midler til vassdragssektoren.

En rekke nyere stortingsdokumenterhar tatt opp det videre arbeid
med vassdragene.Det uttrykkesher at det er behov for økt kompet-
anse og videre forskningsarbeid innen fagområdene.

St.meld. nr 49 (1986-87) om miljøvernforskningenfremleggerMil-
jøverndepartementetsitt syn på fremtidigeoppgaver.Det konklude-
res med at det skal leggesvekt på at denne forskningenmå bli mer
fremtidsrettetog langsiktig,slik at den så tidlig som mulig kan
avdekke skader på helse og naturgrunnlagetog at den i større grad
tar opp i seg økologiskeog samfunnsmessigeproblemstillinger.
Vassdrageneer her viet liten plass.

St.meld.nr 53 (1986-87)om Samlet Plan for vassdrag tar i eget
kap. opp vår vassdragsforvaltning.Her nevnes at brukerinteressene
har endret seg og at dette medførernye problemfelter,spesielt
omtalesutviklingav datasystemer,sektorplanlegging,vannbruks-
planleggingog drift av vassdrag.

Verdenskommisjonenfor miljø og utvikling (Brundtland-kommisjonen)
er sterkt opptatt av den videre utvikling.

"I dag øker omfangetav våre inngrepi naturen og de fysiske
innvirkningerav våre beslutningersprer seg over nasjonale
grenser.Veksten i det økonomiskesamkvemmetmellom nasjoner
forsterkerde brederekonsekvenseneav nasjonalebeslut-
ninger. økonomiog økologibinder oss sammen i et stadig
tetterenettverk.I dag trues mange regionerav faren for
uoppretteligskade på miljøetog selve grunnlagetfor mennes-
kelig fremgang ("Verdenskommisjonenfor miljø og utvikling
1987").

Det poengteresvidere at den nye utfordringengår ut på å gi de
enkelte departementeneansvar for de natur- og miljøkvalitetersom
berøres av vedkommendedepartementsbeslutninger.
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5, FOU-PROGRAMET1986-1990-STATUS
Programmetfor perioden1986-90ble fremlagti august 1985. Dette
bygde på et konsulentarbeidNIVA gjorde for direktorateti 1983-84.

I det nye programmeter ikke hovedprosjektenebygd opp etter samme
mønster.Aktuelleproblemstillingervidereføresnå innenforde nye
satsingsfelt.

Nedenfor gis en enkel statusoversikt over de hovedprosjekter som
den gang ble lansert (NVE 1985).

5.1 VIRKNINGERAV INNGREPI OG VED VASSDRAG

Miljøverndepartementet(MD),Norsk hydrologiskekomité (NHK),
Norges Tekniske-naturvitenskapeligeForskningsråd(NTNF),Vass-
dragsregulantenesforening (VR)og NVE-Vassdragsdirektoratethar
alle foreståttprosjekterinnen dette feltet.

MD har gjennomØkoforskgjennomførtet prosjektom vassdrags-
reguleringerog naturfag.Ulike fagmiljøhar gjennom litteraturstu-
dier oppsummertkunnskapsgrunnlaginnenforfagfeltenebotanikk,
ferskvannsevertebrater,geofag,ornitologiog landskap.Prosjektet
munnet ut i forslagtil satsingsområderfor videre forskning,dels
reguleringsrelaterteprosjekterog dels tiltaksprosjekter.

NHK har i senere tid bare arbeidetmed mindre prosjekterpå dette
feltet,men har en egen publikasjonsserieom "Vassdragsregulerin-
gers virkningpå naturmiljø,vannstandog vannføring,lokalklima,
vanntemperaturog isforhold,grunnvann,fysikalsk/kjemiskvannkva-
litet og fjorder.NHK har også arrangertseminarerom de nevnte
problem.

NTNF har gjennom sitt MVU-programtatt opp et delprosjektsom om-
fatter delvis virkningeneav inngreppå friluftslivog turismeog
kunnskapsoppsummeringnår det gjelder settefisk.

VR har arbeidetspesieltpå området fisk og fiske. I 1984 arranger-
te foreningenogså et seminarom kulturminner.

NVE-Vassdragsdirektoratethar i de senere år foretatten kunnskaps-
oppsummeringfor reguleringersvirkningpå følgendefagtema:

fisk (1978)
vilt (1980)
jord- og skogbruk (1982)
kraftlinjetraseer(1988).

I publikasjonsserien"Kraftog miljø" tas også disse spørsmålopp i
en mer popularisertform. Nevnes kan:

Liv i regulertevassdrag (nr. 1),
Terskler,vassdragog landskap (nr. 4),
Vilt og kraftutbygging(nr. 6),
Fisk og vassdragsreguleringer(nr. 7),
Åna Sira gjennom 100 år (nr. 9),
Liv i regulerteelver (nr. 10),
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Fugl og fisk i Stormyrbassenget(nr. 11),
Rein og menneskeligaktivitet (nr. 12),
Landbrukog vassdragsregulering(nr. 13),
Skjoma - et elveløpunder forandring(nr. 14).

Fra Konsesjonsavgiftsfondeter det bevilgetmidler til direktoratet
for å få frem en generelloversiktover betydningav inngrep for
fluvialeforhold.Rapportvil foreliggevåren 1989.

Det ble i 1970 satt i gang undersøkelserav virkningerved økt
ferskvannstilførselpå fysiskeog biologiskeforholdi fjorder.
Målet var å foretaundersøkelseri felt 3 år før og 3 år etter ut-
bygging.Det ble valgt en fjord i Nord-Norge (Skjomen)og en fjord
i Sør-Norge (Hardanger).Undersøkelsenei Sør-Norgeble flyttet til
Ryfylkefjordeneog Ulla-Førre- utbyggingenp.g.a. endringeri ut-
byggingsplanenefor Eidfjord,

I Skjomen er undersøkelserforetattbåde før og etter utbyggingen.
Konklusjonenpå disse undersøkelserer at det ikke er påviselige
endringerverken i fysiskeeller biologiskeforhold i fjordensom
følge av reguleringen.

Etterundersøkelsenei Ryfylkeutføres av Universiteteti Bergen med
midler fra Konsesjonsavgiftsfondet.Feltarbeidetpågår i perioden
1987-89og analysearbeideter planlagtavslutteti 1990. Spesielt
for de biologiskeforholder det tatt i bruk moderne analysemetoder
som det stillesstore forventningertil.

FiskeridirektoratetsHavforskningsinstituttgjennomførteet pro-
sjekt i 1983/84som tok sikte på å gi en fagligoversiktover den
viten man hadde om eventuellevirkningerav vassdragsreguleringer
på livet i fjordene.

NVE-Vassdragsdirektoratethar enten hatt ledelseneller deltatt i
styringenav disse prosjektene.

Fordi innhentingav ny kunnskapalltid avdekkernye problemstillin-
ger, er det vanskeligå gi et uttømmendesvar på hva som mangler av
kunnskap innen hvert enkelt felt. Det trengs stadig en forbedring
av kunnskaps-og beslutningsgrunnlagetfor vassdragsforvaltningen.
Det første skritt er å oppsummereog bearbeideeksisterendeerfa-
ringer.På dette grunnlagvil man så sette igang nye utredninger
der eksisterendeviten er mangelfull.

5.2 INNHOLDOG OMFANG AV FAGLIGEUTREDNINGER

Behovet for og innholdeti fagligeutredningersom produseressom
grunnlagsmatrialefor forvaltningensavgjørelser,vil i stor grad
avhenge av hvor mye som er kjent fra før.

NVE-Vassdragsdirektoratetsforslagom nye retningslinjerfor konse-
sjonsbehandlingav regulerings-og utbyggingssakerer oversendtde-
partementet(OED).De er alleredetatt i bruk midlertidig(jf Eie
et.al. 1988).

16
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Direktoratetfor naturforvaltningarbeiderfor tiden med fag-
veilederefor landskapog friluftslivnår det gjelder feltarbeidog
rapportering.NVE-Vassdragsdirektoratetmener at det her trengs en
fagliggjennomgangfør "rapportmal"kan foreligge.

	

5.3 FAGSPESIFIKKEFORSKNINGSOPPGAVEROG UTREDNINGER

NVE-Vassdragsdirektorateter i mange sammenhengerdet eneste fag-
miljø hvor visse typer kunnskap benyttes. På andre områder kan det

i tilleggværeet begrensetantallbrukere.En vissaktivitetpå
disse områderer en forutsetningfor at direktoratetskal kunne
ivaretade pålagte forvaltningsoppgaverpå en forsvarligmåte. Di-
rektoratethar her et spesieltansvar for å utvikle metodikkog
innhentekunnskaperfor utøvelsenav sin virksomhet.

InnenforhydrologiutførerHydrologiskavdelingkontinuerligFoU-
arbeid.Det samarbeidesmed aktuelleinstitusjonerog instanser
både nasjonaltog internasjonalt.Dette arbeid utgjør hovedtyngden
av den forskningog utviklingdirektoratetselv utfører.

Vedrørendetiltak for flom og erosjonssikringi vassdrager spørs-
målet om konsekvensanalyserblitt reist. Forbygningsavdelingenhar
innen sitt ansvarsområdeigangsattgenerelleutredninger.

NHL har bygd opp en modellrenneved laboratorietfor studier av
spesielleinngrep.Disse foregåri nær tilknytningtil Biotopjuste-
ringsprosjektet.

SINTEF har for "Kommunerfor flomsikring"gjennomførten analyse
over "Samfunnsøkonomiskekonsekvenserav flomsikringsvirksomhet".
Forbygningsavdelingenhar videre gitt NHL i oppdrag å vurdere meto-
degrunnlagetfor nytteberegningerfor tiltak innen avdelingensfag-
felt.

	

5.4 TILTAK I VASSDRAG (BIOTOPJUSTERING)

Med begrepetbiotopjusteringmenes målrettetetiltak som tar sikte
på å legge forholdenetil rette for de organismervi ønsker å be-
gunstige. (Flerefagmiljøerbruker begrepet "habitatjustering"som
i praksis dekker det samme.)De primære siktemåler å redusere
skader og ulemperved tekniskeinngrep av forskjelligeslag. Man
ønsker å tilstrebeen variertog livskraftignatur ikke minst av
hensyn til menneskeligaktiviteti og omkringvassdragene.Prosjek-
tet etterfølger"Terskelprosjektet".I alt 25 rapporterutkom i di-
rektoratetsserie om "Terskelprosjektet".En oppsummeringer gitt
av Mellquist (1985).Serien fortsettervidere i Biotopjusterings-
prosjektet,og 3 nye rapporterer utkommeti 1987-88.Det vises
også til serien "Kraftog miljø" hvor: "Morenetaketi Umskar (nr.
5) "Liv i regulertevassdrag (nr. 10) og "Fugl og fisk i Stormyr-
bassenget (nr. 11) er utgitt.

va/notat/pef/funksjon



Det har vært en sterk opptrappingav forskningeninnen denne sekto-
ren siste år. Men fortsatter det store huller i vår viten om
elvenes fluvialeforhold,om hvordan planter og dyr reagereri ned-
tappedeinnsjøerog regulerteelver. Senere tids forskninghar vist
at selv om skadeneofte er dramatiske,er de ikke så entydigeog
uunngåeligesom man tidligereantok.

Biotopjusteringsprosjektetble startetopp i 1985. Innen dette pro-
sjektetvil en kombineretekniskeog biologiskefagkunnskaperi et
forsøkpå å utvikle en form for "økologiskteknologi"hvor naturli-
ge prosessertas i bruk eller påskyndesfor å oppnå et bestemt re-
sultat.Prosjektetvidereføressom eget program.

	

5.5 VANNBRUKSPLANLEGGING

Vannbruksplanlegging(VBP)i sin videste forstander et sentralt
verktøy innen vassdragsforvaltningen.Vannbruksplanleggingvil
bygge på alle typer fagligkompetanseknyttet til vannsektoren
(teknikk,økonomi,biologim.v.). FoU innen VBP tar utgangspunkti
tverrfagligeog sektorovergripendeproblemstillinger.Dette felt
vil stå sentralti kommendeår. Det videreføresi programmet"Vass-
dragsdrift".

	

5.6 SIKKERHETSKONTROLLOG TILSYN

Tradisjonelthar direktoratetsdamkontrollgått på forholdsom sta-
bilitet,styrke, flomløpskapasitetog vedlikehold.Etter hvert som
moderne hjelpemidlersom fjernavlesing,fjernstyringog automatise-
ring har avløst damvoktereog annet personell,har disse hjelpemid-
ler og systemeri seg selv fått betydningsikkerhetsmessig.Man har
eksemplerfra inn- og utlandpå at feil i slike systemerhar
medført skade og bruddfarei forbindelsemed lukemanøvrering.Her
kan vises til lukeuhelli Alta-dammen.En risikoanalyseav slike
manuelleeller automatiskeavlesnings-og styringssystemervil
kunne avdekke svake ledd som kan elimineresog si noe om sansyn-
lighetenfor uønskedehendelser.

Arbeidethar startetopp gjennomet forprosjektmed Vassdrags-



regulantenesforening.Dette vil bli videreførti kommendeår.

NVE-Hydrologiskavdelinghar arbeidetmed ulike problemerinnen
flomberegninger.Nylig er utgitt retningslinjerfor beregningav
dimensjonerendeog påregneligmaksimalflom (Lundquistet.al.
1986).Prognoserfor flomvarslingspesielti Lågen og Glomma, er
under arbeid.
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6 VASSDRAGSFORSKNINGENIDAG
Nedenfor _Lntalesbare de deler av vassdragsforskningensom er rele-
vant for NVE-Vassdragsdirektoratet.

Dagens organiseringav FoU-virksomheteninnen vassdragssektorener
lite tilfredsstillende.Den tar ikke tilstrekkelighensyn til
behovet for å se prosjektenei sammenhengog til å besørge den nød-
vendige overordnedestyringog prioritering.NVE-Vassdragsdirek-
toratethar her et klart ansvar til å bedre disse forholdinnen
eget felt og i grenseflatenemot andre.

Det er et faktum at det er for liten kontaktmellom forskningsmil-
jøene, forvaltningsorganerog brukermiljø.Dette fører bl.a. til at
forskningsresultaterikke blir tilstrekkeligkjent og at dobbeltar-
beid utføres.

Det ser ut til at vassdragssektorener et attraktivtforskningsom-
råde. Dette er positivt.I de siste årene har det vært stagnasjoni
tilføringenav midler til FoU-virksomheteninnen NVEs arbeidsom-
råder. Dette fører til øket konkurranseom FoU-midlene,noe som kan
være gunstig.Dessverrehar det også resulterti en tiltakendekom-
petansestridom FoU-oppgaver.

Unødvendigekonflikterinstitutterimellomoppstår også p.g.a.
mangel på oversiktog informasjonom hva et mangfoldigforsknings-
system til enhver tid foretarseg.

Innen NVE-Vassdragsdirektoratetsforvaltningsansvarog arbeidsfelt
som konsesjonsmyndighetog kontrollorganutføres en rekke, om enn
spredte,FoU-prosjekter.Det er som nevnt en broket sektor p.g.a.
kompetansestridog uklare grenselinjer,samt at bevilgningsbildet
kompliseresved at midler "flyter"alle veier. En analyse av penge-
strømmener nylig foretattfor visse sider av sektoren (Hveem
et.al. 1986).

6.1 MILJØVERNDEPARTEMENTET

Miljøverndepartementetfinansiererog styrer en betydeligdel av
denne FoU-aktiviteten,dels alene og dels i samarbeidmed sine or-
ganer. Midlene forvaltespå ulike måter; av departementetselv,
Direktoratetfor naturforvaltning,Statens forurensningstilsyn
(SFT),fylkesmennenesmiljøvernavdelinger(MV) og av forsknings-
rådene, spesieltNAVF (gjennomØkoforsk)og NTNF. I de siste år har
departementeti denne sammenhenglagt vekt på prosjektene:

Utviklingav hensiktsmessigemodeller for konsekvensutred-
ninger i forbindelsemed ulike former for naturinngrepog
innarbeidingav økologiskevurderingeri all samfunnsplan-
legging.
Miljøvirkningerav vassdragsutbygginginnenforMVU-
programmeti NTNF.
Naturressurserog samfunn.
Økologiskforskninginnen DN.
Forurensingav vann.
Kulturminnevernet.
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Kart og geodataforskning.
LENKA-prosjektet(finnefrem til egnede områder i vassdrag
og langs kysten som egner seg best for akvakultur).

Til å koordineredepartementetsmiljøvernforskninger fra 22.03.
1988 etablertNasjonalkomiten for miljøvernforskning.Komiteener
opprettetav styret for NAVF og dens sekretariater plassert i
NAVF.

Fra 01.09.1988har departementetsamlet forskningsavdelingeni DN
og økoforski et nytt institutt,Norsk instituttfor naturforskning
(NINA).Dette skal bli et kompetansesenterfor anvendt økologi.

6.1.1 Direktoratetfor Naturforvaltnin DN)


Forskningsavdelingenved DN har arbeidetmed undersøkelserav regu-
leringersvirkningerpå fisk og næringsdyri ca 60 år. Enkelte for-
søksserierhar gått kontinuerligi ca 30 år, bl.a. i Numedalslågen
(Tunhovdfjordenog Pålsbufjord).I særlig grad har forsøkvært
knyttet til utsettingerav fisk i magasinerog elver. Resultatene
oppsummeresi 1985-88under NTNF-MVU-prosjektet.DN har drevet
kartlegging,registreringerog forsøk fra 1972, både i lakseelver
(eks.Alta, en rekke vassdragi Nordland,Orkla, Surna, Stryn og
Numedalslågen)og i reguleringsmagasiner.Finansieringskjer ved
egne midler, oppdragog pålegg ovenforkraftindustrien.Forsknings-
avdelingen(tidl.Reguleringsundersøkelsene)er under omorganise-
ring. Det må forventesat også DN tar opp FoU-arbeidinnen naturfa-
gene m.m. i tråd med utvidelsenav direktoratetsfagområder.Fra
01.09.1988inngår forskningsaktiviteteneved DN i NINA.

	

6.2 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

Olje- og energidepartementethar bevilgetlite på eget budsjett til
vassdragsforskning.Noe kanaliserestil NTNF og NAVF. Dette gjelder
praktisk talt utelukkendeenergirelatertFoU. Det er hittil ikke
prioritertmidler fra departementettil NVE-Vassdragsdirektoratets
FoU-program.Fra Konsesjonsavgiftsfondetbevilgesimidlertidmidler
til FoU-arbeid,og departementetser dette i sammenhengmed eget
budsjett (nærmereom dette i kap. 7.)

	

6.3 FORSKNINGSRÅDENE

Regjeringensforskningspolitikkmedførerat styringenav offentlige
forskningsmidlertilleggesforskningsrådene.Utviklingsprogrammer
kan derimot styres av departementene,direktorateneog andre ytre
etater.Midlene til disse programmenebevilgesdirekte over stats-
budsjettet.

20
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2.1

6.3.1 NAVF

NAVF administrerteøkoforskfor Miljøverndepartementetfrem til
31.08.1988,videre forvaltesforskningsmidlerkanalisertfra depar-
tementenegjennomde ulike råd. NAVF har nå fått en mer sentral
funksjoninnen miljøvernforskningen,ved at det har sekretariatfor
den nye nasjonalkomitéenfor miljøvernforskning.

økoforskhar nylig gjennomførtet større forprosjektom "Vassdrags-
reguleringerog naturfag"og om verneplanvassdragenesfaglige
status for naturfagog friluftsliv.De ansatteher bistår også med
utredningeri de enkeltekonsesjonssakerog deltar innen NTNF's
MVU-program.

OED bevilgermidler til støtte for et energirelatert,teknologisk
forskningsprogram.

6.3.2 NTNF

NTNF står som koordinatorav programmetMiljøvirkningerav vass-
dragsutbygging(MVU).Her er det satsetpå syv prosjektområder;re-
feransearkivog databaser,etableringav forsknings-og referanse-
vassdrag,fleksiblemanøvreringsreglementog krav til minstevann-
føring, fysiskbeskrivendevassdragsmodell,studier av settefisk,
økonomiskkvantifiseringav miljøvirkningerog rekreasjonog fri-
luftsliv.Det er foreslåttet program om "Bedrebruk av vann-
ressursene"(BBV)etter at MVU-programmeter avslutteti 1989.

Både som forvaltningsorganog faglig instanshar NVE-Vassdrags-
direktoratetinteresseri dette nye programmet.NTNF har da også
hatt kontakt for å klarleggevår medvirkning.

Midler til MVU-programmetgis av Miljøverndepartementet,Olje- og
energidepartementet,OED/NVEved Konsesjonsavgiftsfondetog fra
NTNF.

NTNF forventerat samme finansieringsplanblir lagt til grunn for
BBV-programmet.

6.4 NORSK HYDROLOGISKKOMITE (NHK)

NHK har sin vesentligefunksjonsom et fagligkoordinerende,rådgi-
vende og informerendeorgan i hydrologiskespørsmål (jf St.prp.nr
15 (1987-88)).Komitéenhar en viktig funksjoni det nordiskeog
internasjonalesamarbeid,inkludertUNESCO'shydrologiskeprogram.

I henhold til komitens FoU-programfor 1987-89er følgendefelt
prioritert:

1. prioriteringsgruppe:

polar hydrologi
erosjon og stofftransport
regionaleanalysemetoder
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2. prioriteringsgruppe:

grunnvannshydrologi
skråningshydrologi/avløpstransport
vannbruksplanlegging/resipientkapasitet.

	

6.5 VASSDRAGSREGULANTENESFORENING (VR)

Foreningenstyrer og koordinererprosjekterpå medlemmenesvegne i
hovedsakgjennom tre utvalg/råd:Natur- og miljøutvalget,kraft-
verks- hydrologiskråd og tekniskråd.

Foreningengjør noe FoU-arbeidselv, men det meste settes bort til
andre institusjoner.

Av spesiellinteresseer her utvalgenes/rådenesansvarsområde
innen:

Miljøvernkonsekvenserav vannkraftutbygging,med hovedvektpå
fisk.
Hydrologi,med hovedvektpå vannøkonomiserendedriftsplan-
legging.

Innen energiforsyningen er det nå lagt opp til et bransjesamarbeid
innen FoU. Norges Energiverkforbund,Samkjøringenav kraftverkenei
Norge og VR har etablertet FoU-rådmed heltidsansattsekretær.
Rådet vil arbeideinnenforbransjensfagområde,d.v.s. teknikk,
økonomi,organisasjonog virkningpå natur og miljø. Det skal bl.a.

initiereog overlateprosjektertil aktuelleinteressenter/
finansieringskilder
lede og finansierevisse generelleprosjektersom ikke
naturlig tas vare på av andre enheter.

De enkeltekraftselskaperyter også stønad direkte til prosjekter
innen FoU. Dette gjelder særligprosjektersom er rettet direkte
mot de enkeltekraftverksbehov. Dette bidrar også til en generell
kompetanseoppbygging.SpesieltStatkrafthar også bevilgetmidler
til prosjektav mer generellFoU-karakter.I sum representereralle
disse tilskuddet vesentligbidrag til samfunnetsvassdragsforsk-
ning,

	

6.6 NORSK HYDROTEKNISKLABORATORIUM(NHL)

NHL mottar betydeligstøtte til sin forskningfra Konsesjons-
avgiftsfondet.De utførerogså flere FoU-prosjekterpå oppdrag fra
andre; institusjonerog forvaltningsorganer.En del problemstillin-
ger løses gjennom samarbeidsprosjekterhvor ulike finansieringskil-
der er involvert.

FoU-felthvor NHL har prosjekterunder arbeid er innen:

vassdragshydraulikk,
sand i vassdrag,
strømningi tunneler,
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hydrologi,
risikoanalyseav damanlegg,
is i vassdragog kraftverkog ekspertsystemer.

For tiden har styret nedsatten arbeidsgruppesom gjennomgårFoU-
arbeidettil NHL og trekkeropp retningslinjerfor dette arbeidet.
Oppdragsgivere,forvaltningog ansattedeltar i gruppen.Arbeidet
forventesavsluttetved årskiftet1988/89.

	

6.7 NORSK INSTITUTTFOR VANNFORSKNING(NIVA)

NIVA har arbeidetmye med vannfagligeproblemstillingerknyttet til
vassdragsreguleringer,dels i forskningssammenhengog dels ved
oppdrag om konsekvensvurderingeri konsesjonssaker,samt opp-
følgendeundersøkelseretter regulering.Det gjelder oftest under-
søkelserav forurensningsforholdi vassdrageneeller mer rene resi-
pientundersøkelser.Andre eksemplerer reguleringersvirkningpå
kjemiskeog fysiskeforholdi fjorder,begroing-hydrologiskefor-
hold, og vannkvalitet.

	

6.8 UNIVERSITETENE/NLH/NTH/HOGSKOLER

En rekke institutter engasjertmed vassdragsproblematikk.Denne
forskningener ofte nært knyttet til hovedfags-og doktorarbeider
og den mer generelleundervisningen.Ved NTH er det et nært samar-
beid mellom Instituttfor vassbyggog NHL.

NVE-Vassdragsdirektoratethar plasserten rekke delprosjekterinnen
sine program ute ved de dktuellekompetansesentraen finnerved in-
stituttene.

6.8.1 Laboratorienefor Ferksvannsøkoloi o Innlandsfiske LFI

Ved universitetenei Oslo, Bergen og Trondheimer etablerten LFI-
enhet i tilknytningtil universiteteneszoologiskemuseer.

Her utføres oppdragsvirksomhetfor kraftverkssektoren,og visse
forskningsoppgaverfinansieresfra VR, DN, forskningsrådog NVE-
Vassdragsdirektoratet.
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7, FOU-FINANSIERINGFRAOED/NVE

	

7.1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

Forskningsfinansieringinnen vassdragssektorener komplisertp.g.a.
at flere departementer/direktoraterer involvert,samtidigsom
denne sektoren er et attraktivtforskningsfelt.Ved omorganiserin-
gen av NVE ble det bl.a. lagt vekt på å styrke FoU-sektoren(jf
St.prp. nr 57 (1984-85)).I nevnte proposisjonsies videre:

"Dagensorganiseringav FoU-virksomheteninnen vassdrags-
sektorentar ikke tilstrekkelighensyn til behovet for å se
prosjektenei sammenhengog til å besørge den nødvendige
overordnedestyringog prioriteringetter påviste behov. For
det andre synes det som om det er for liten kontakt mellom
forskningsmiljø,forvaltningsorganerog brukermiljø.Dette
fører til at spredningseffektenav forskningsresultateneikke
er så god som ønsket."

NVE tilleggerdette vekt og har bedt OED legge de økonomiskefor-
holdene til rette for at NVE-Vassdragsdirektoratetsom sentralt
forvaltningsorgan,kan styre FoU-arbeidetinnen vassdragssektoren.

OED bevilgermidler til forsknings-og utviklingsarbeidover en
rekke kapitlerpå sitt budsjett,som til i 1988:

Inst. for energiteknikk 82,8 mill. kr
Eurochemic 2,8
Andre energikilder 18,7 " t1

Nordisk energisamarbeid 3,5 ,, ,,
PetroleumsFoU 100,0 " ,t

Enøk-FoU 24,0 " lI

Enøk-Prototyp 21,0 " 11

Sum 1988 252,8 mill. kr

De fem førsteposteneutgjør departementetsprogramkategori18.20
"Forskningog utvikling".Denne programbevilgningenøkte med 12,8%
fra 1987 til 1988.

OED bevilgerca 1,8 mill, kr til NAVF til et energirelatertnatur-
vitenskapeliggrunnforskningsprogram(ENG).Her inngår prosjekter
bl.a. om miljøvirkningerav energibruk.Videre er satt igang et
nytt FoU-programi regi av NORAS som inkluderersamfunns-og miljø-
virkningerav vår energiproduksjonog -bruk,med sikte på å belyse
hva disse virkningenebør bety for utformingenav vår energipoli-
tikk. Til programmetble bevilget2 mill, kr i 1988. NVE-Vassdrags-
direktoratetdeltar ikke i disse to programmene.OED bevilger 1,7
mill, kr til NTNF til innsatsområdetmiljø- og samfunnsvirkninger
under programposten"Forskningog utviklingfor energiøkonomise-
ring". Største delen av disse midlene går inn i NTNF-programmet
"Miljøvirkningerav vassdragsutbygging(MVU)".I dette programmet
har NVE-Vassdragsdirektorateten sentralplass.

OED har også ansvaretfor VerneplanIV for vassdraghvor det inngår
naturfagligutviklingsarbeid.I 1988 er avsatt ca 2,0 mill, kr til
dette formål.
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I 1989 budsjettetlegger OED opp til at sitt FoU-budsjettøkes med
10,3%. Innen bevilgningenprioriterespetroleumsrettetforskning,
herundervidereføringav forskningsprogrammetfor utnyttelseav na-
turgasssom samfinansieresmed Næringsdepartementet.Under forsk-
ningsformålprioriteresogså FoU for andre energikildersom fore-
slås økt med 16% fra 1988.

7.2 KONSESJONSAVGIFTSFONDET

Fondet er bygget opp på de avgiftersom staten innkreveri for-
bindelsemed konsesjonpå erverv av vannfall,vassdragsregulerin-
ger, kraftleiem.v. Fondsmidlenesanvendelsebestemmesav Stortin-
get.

NVE er instillendeinstansovenforOlje- og energidepartementet.
Saksbehandlingeni NVE og departementeter nå lagt opp slik at pro-
posisjonenom tilskuddfra fondet fremleggessamtidigmed stats-
budsjettet.

Olje- og energidepartementetuttalte i forbindelsemed tildelingen
for 1987 (St.prp.nr 12 (1986-87),jf også St.prp. 12 (1988-89))
at:

"I det mangfoldav prosjekterdet søkes om midler til, kan
enkelte i noen grad synes sammenfallende,særlig innen vass-
dragsvirksomheten.Det er derfor viktig at forskningsinnsat-
sen kan koordineresinstansenei mellom, slik at nytteverdien
av forskningsmidleneblir størstmulig."

Videre bemerketdepartementetat det skal:

"leggestil grunn at andelenav oppdragsinntekterm.v. må
dekke en større del av driftsutgiftenefor de enkelte insti-
tusjoneri årene fremover."

Spesielthar NVE merket seg at departementetved vurderingenav
innkomnesøknaderhar:

"lagt vekt på at den støtte til forskningsom gis fra Konse-
sjonsavgiftsfondetblir sett i sammenhengmed den forsknings-
støtte som gis over Olje- og energidepartementetsbudsjett."

På den bakgrunnmener NVE at FoU-midlenefra fondet for en stor del
burde finansierevassdragsprosjekter.Stortingetfulgte opp dette
under behandlingenav fondet for 1988 (jf St.prp. nr 15 (1987-88)).
Et nytt FoU-programi regi av NVE-Vassdragsdirektoratetbestående
av de tre hovedprogrammeneBiotopjustering,Etterundersøkelserog
Vassdragsdriftble vedtatt igangsatt.

I 1987 ble bevilget38,0 mill, kr i tilskuddfra fondet,mens
beløpet i 1988 var 39,61 mill. kr. Beløpene fordelerseg slik (jf
St.prp.nr 12 (1986-87)og nr. 15 (1987-88)):
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1987

Bygg 9,0
FoU, utstyr,m.v. 28,4
Aursundreg.,NVE sentraladm. 0,6
Bevilget 38,0

1988 1987 1988

	

2,0 23,7 5,1

	

37,0 74,7 93,4
0 61 1,6 1,5

	

39,61 100,0 100,0

En nærmere analyseav gruppenFoU viser:

mill. kr

	

1987 1988 1987 1988

Drift, m.v. av institusjoner 7,4 5,2 19,5 13,1
Utstyr 3,6 1,0 9,5 2,5
FoU-Energisektoren 10,1 11,5 26,5 29,0
FoU-Vassdragssektoren 7,3 19,3 19,2 48,7

BevilgetFoU 28,4 37,0 74,7 23_,_3

Det er sammenhengmellom de enkeltedelposter,og det er komplisert
å analysereenkelte av disse. Spesieltvanskeligkan det være å
skille mellom FoU innen energi-og vassdragssektorene.

Bevilgningenetil rene FoU-prosjekterutgjordei 1987 45,7% av den
totaleutdeling,mens andeleni 1988 økte til 77,5%.En viktig
årsak til dette er at den vedtattebevilgningtil bygging av NHL's
bygg er avtagende.Den opphøreri 1989.

FoU-prosjekterinnen vassdragssektorenble tilgodesettmed rundt 19
mill, kr i 1988. Dette var en økning på 12 mill, kr fra 1987.

7.3 NVE- VASSDRAGSDIREKTORATET

NVE-Vassdragsdirektorateter pålagt forvaltningsoppgaver.Dette
krever at kompetansenopprettholdesgjennomet nært samarbeidmed
de nasjonaleog internasjonalefagmiljøersom står for forsknings-
arbeid.

Hydrologiskavdelinghar i tilleggdet nasjonaleansvar for deler
av fagfeltethydrologi.Dette krever at den fagligekompetanseved-
likeholdesog videreutvikles.Dette ansvar omfattesogså av et
ansvar for at internasjonalespørsmålog fagligeproblemerbehand-
les i Norge.
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Dessverreer ikke NVE-Vassdragsdirektoratettildeltegne FoU-midler
over eget budsjett.Innenforden ordinærebevilgningmå likevel
visse FoU-oppgaverprioriteres.Dette gjelder spesieltHydrologisk
avdelingsom har et eget forskningsansvarå ivareta.

Forskningsrådenegjennomførtefor 1987 en FoU-statistikkover ut-
gifter og personell.I Vassdragsdirektoratetble da beregnetat
11,7% av driftskostnadenevar FoU, og 55 personer arbeidetmed FoU
i 1987 og utførte ialt 17,4 årsverk.Tallene for Hydrologiskavde-
ling viste at 9,4% av avdelingens driftskostnader var FoU og at 41
personerbidro med 13,2 årsverkFoU. Dette viser at bare 4,2
årsverkmedgikk til FoU-sektoreni direktoratetforøvrig.11% av
FoU-arbeidetfalt innen grunnforskning,48% innen anvendt forskning
og 41% innen utviklingsarbeid.Fordelingenvar nær lik for Hydrolo-
gisk avdeling.
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8. MÅLOGMIDLERFORFORSNINGEN

	

8. 1 mAL

Fremtidensbruk av energi-og vannressurseneog konsekvenseneav
denne, vil bl.a. være avhengigav resultatenefra en effektivog
målrettetforskning.

Skal forskningenbli effektivog gi resultater,må det sikres at:

det utføres god forskningi samsvarmed de behov forvalt-
ningen har
forskningsresultateneformidlespå en hensiktsmessigmåte
resultatenenyttegjøres.

NVE-Vassdragsdirektoratethar sin del av ansvaretfor at beslut-
ningsgrunnlageter best mulig og at den fagligekompetansenholder
tilstrekkelighøyt nivå.

FoU-sektorenshovedoppgaverer:

identifisereviktige forskningsoppgaver
styre og koordineredenne FoU-virksomheten
finansiereprosjekter/programhelt eller delvis
selv utføre FoU-prosjekterder hvor direktoratethar
kompetanse
bidra til nasjonalkompetanseoppbyggingog undervisning.

De fem punktenehenger helt eller delvis sammen.Pkt 1 - 3 danner
en basis for all den virksomhetdirektoratetvil aktivisereseg i
eksternt.Pkt 1 - 4 danner også en logisk sammenhengfor interne
prosjekter.Pkt 5 er en resultantav de øvrige punkteneog spesielt
viktig for å sikre kunnskapsoverføringog videreutvikling.

DirektoratetsFoU-arbeider lagt opp med sikte på:

å drive forvaltningsrettetforskningog utviklingi tråd med
hovedmålet

å skape forståelsehos de bevilgendemyndigheterfor nødven-
dighetenav FoU-arbeidet

å klarleggede stadig mer komplekseårsakssammenhengersom
samfunneti dag fordrerutredet i forbindelsemed forvaltning
og konsesjonsbehandlingav vassdrag

en rasjonellkoordineringav FoU-virksomheteninnen denne
sektor på nasjonalbasis

å holde kontakt og samarbeidemed relevanteFoU-miljøer,for-
valtningsetaterog interesseorganisasjoner

å øke medansvarog samordningved at direktoratetsfagfolk
deltar i styrer, råd og utvalg,og engasjereseg aktivt i
samarbeidmed forvaltningsorganer,institutterog forsknings-
råd i langt større grad enn i dag

å opprettebred og kontinuerligkontaktflatemellom forvalt-
ning og FoU-virksomhet
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å hjelpe frem seriøseFoU-prosjektersom sikrer en rasjonell
utnyttelseav de tilgjengeligemidler

å holde tilstrekkeligavstandmellom FoU-virksomhetog for-
valtningder dette er av betydningfor utøvelse av forvalt-
ningsfunksjonen.

8.2 MIDLER

Mulighetenefor direktoratettil å gå aktivt inn i FoU-sektorenhar
vært små. Det viser seg gang på gang at det er de økonomiskeres-
surser som stort sett er bestemmendefaktor for medvirkningog sty-
ring. Bare i visse tilfellerer faglig ekspertisenøkkelparametere.

Direktoratetvil gjennomsitt FoU-programidentifiserede oppgaver
som er aktuelle.I tilleggarbeidesdet med en plan for "NVEs vass-
dragsforskningfrem mot år 2015". Her vil vi trekke opp de langsik-
tige oppgaversom det bør arbeidesmed.

For å bedre identifikasjonenav viktige forskningsfelter,styringen
og finansieringenav FoU-oppgavene,bør det etablereset kontaktor-
gan mellom OED og NVE.

Som nevnt i foregåendekapitlerbevilgesFoU-midlertil vassdrags-
sektorenhovedsakeligfra Konsesjonsavgiftsfondet.Under behand-
lingenhar Olje- og energidepartementetpåpekt viktighetenav NVE-
Vassdragsdirektoratetsfunksjon (jf St.prp.nr 15 (1987-88)).Dette
er senere blitt fulgt opp av Regjeringenog Stortinget (jf Innst.
S. nr 43 (1987-88)).

Det sies genereltat det er av betydning (St.prp.nr 15 (1987-88)
s. 1):

"at forskningsinnsatsenkan koordineresinstanseneimellom,
slik at nytteverdienav forskningsmidlenefra Konsesjons-
avgiftsfondetblir størst mulig".

Det heter videre under omtalenav direktoratetsFoU-program
(s. 10):

"Departementetfinneri tråd med vedtatteendringeri NVE's
organisasjon(jf St.prp.nr 57 (1984-85))det naturlig at
Vassdragsdirektorateter det koordinerendeforvaltningsorgan
for de omtalteFoU-program."

Under omtale av "Etterundersøkelser"heter det (s. 10):

"--- har direktoratetet klart ansvar for å koordinerekom-
mende prosjekterfremmetav fagmiljøeneog signalisererele-
vante forskningsprosjektertil miljøene".

Og under omtalen av "Vassdragsdrift"(s. 11):

"--- er det Vassdragsdirektoratetsoppgave å koordinereog
styre denne virksomheten".
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Identifiseringav FoU-oppgaverer lite interessantom dette ikke
kan følgesopp gjennom styringav virksomheter.Skal en komme i
styringsfunksjon,krever dette som regel at man har midler til dis-
posisjon.Ut fra dette vil de ressurserNVE rår over gjennom be-
vilgningeri eget budsjettog som innstillendeinstansmed mulighet
til å styre bruken av Konsesjonsavgiftsfondetsmidler, være funda-
mentet for etatens aktiviteti fremtiden.

Direktoratethar derfor lagt opp til å videreutvikleet aktivt sam-
arbeid med de institusjonersom mottar tilskuddfra Konsesjons-
avgiftsfondet.

De viktigsteinstanseri denne forbindelseer:

Norsk hydroteknisklaboratorium(NHL)
NVE-Vassdragsdirektorateter representerti rådet. NHL ar-
beider for tiden med å utvikle sin forskningspolicy.Direkto-
ratet har et medlem i den arbeidsgruppensom ser på dette.

Norsk hydrologiskkomit
NVE-Vassdragsdirektoratethar to medlemmeri komiten. For
tiden nestformannensom også er medlem i arbeidsutvalget.

Vassdragsregulantenesforening
NVE- Vassdragsdirektoratet har medlemmer i de to mest relevan-
te utvalg i denne sammenheng,Kraftverkshydrologiskråd og
Natur og miljøutvalget.

Faglig utvalg for naturforvaltning/Vassdragsforsk
NAVF/Miljøverndepartementethar hittil avvist samarbeidinnen
formelleorganer.

Konsesjonsavgiftsfondetbevilgerfor tiden betydeligemidler til
flere større prosjekter/program.NVE deltar her i relevantepro-
sjekt- og styringsgrupper.

De viktigsteer:
Etterundersøkelsenei Ryfylkefjordene
NTNF's MVU-program.

NVE har to medlemmeri programrådetfor Etterundersøkelsenei Ry-
fylkefjordene,hvorav den ene er leder i rådet. Vassdragsdirektøren
sitter i programstyretfor MVU. Forøvriger direktoratetrepresen-
tert i flere av delprosjektgruppene.

Mindre prosjektervil med støtte fra fondetbli fulgt opp etter
fastlagtenormer. Fra og med 1986 ble det foretatten registrering
av alle prosjektene.Fra og med 1988 (1987for prosjektergitt
midler over fondetsrådighetsbeløp)vil all rapporteringfra pro-
sjekteneskje gjennom registreringi Vassdragsregistereti direkto-
ratet. De innkomnesøknaderinnen FoU-sektorentil Rådighetsbeløpet
vil også bli vurdert i relasjontil direktoratetssatsningsfelter.

Koordineringog samarbeidmellom de ulike instanserer viktig.
Derfor legges det opp til møter, seminaro.l. i kommende femårs-
periode,for å få diskusjonom hvilke satsningsfeltersom anses in-
teressantefor fremtiden.De enkelte instanserskompetansefeltog
grensedragningermot andre,blir også vesentlig.
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Vi vil også etter behov etablereinnovasjonsforafor de aktuelle
fagfelteller FoU-områder.Dette for å stimuleretil diskusjonpå
tvers av institusjonsgrensene.

NVE-Vassdragsdirektoratethar alleredegjennom sitt budsjettarbeid,
og øvrige finansieringssøknaderog ved deltakelsei programmer/
prosjekterunder andre instansersignaliserthovedansvarfor
viktige satsningsfelter.Forskningsmiljøeneer små. NVE leggeropp
til at de beståendemiljøer skal styrkes fremforat nye miljøer
skal bygges opp.

NVE-Vassdragsdirektoratetser det også som sin oppgave å delta i de
prosjekterog programmerhvor vassdragsforskninger tema. Dette vil
medføre en aktiv rolle i miljøerhvor man hittil ikke har betraktet
direktoratetsom en naturliginvolvertpart.

Forskningsrådenehar idag en fundamentalfunksjoninnen Regjerin-
gens forskningspolitikk.Dessverremå vi konstatereat kontaktene
med de aktuellerådene av forskjelligeårsaker ikke er god nok.

Innen NTNF har Energikomiteen(EK) og Miljøkomiteen(MK) ansvaret
for vassdragsforskning.I NTNF's MVU-programhar direktoratet
deltatt aktivt og er tiltenktplass i programstyretfor det nye
programmet"Bedrebruk av Vannressursene".Dette er positivt.I
senere tid har kontaktenmed NTNF blitt betydeligbedret. Fra
01.01.1989er Vassdragsdirektørenmedlem i Miljøkomiteen.Utover
dette er det flere interessantesamarbeidsområderoverforNTNF, som
bl.a.: urban hydrologi,informasjonsteknologi,miljødataovervåking.

Gjennom overføringenav kontaktutvalgsystemetved universitetene
til NAVF ved opprettelsenav program for naturforvaltning,håpet vi
på et konstruktivtsamarbeid.Dessverremå en konstatereat en slik
utviklingikke har funnetsted. Spørsmåletom et nærmere samarbeid
ble også reist av oss under arbeidetmed opprettelsenav nasjonal-
komiteén for miljøvernforskning.Saken ble håndtertpå høyt poli-
tisk plan i departementene,men dessverreble vårt forslagavvist
av Miljøverndepartementetnår det gjaldt representasjoni komiteén.

OverforNLVF og NORAS har også direktoratetinteresseri et samar-
beid. Det er flere fagfelthvor disse forskningsrådenehar pro-
sjekt/programsom er av interessefor oss, men her har vi ikke tatt
saken opp ennå.

Overfor alle de nevnte forskningsrådenevil vi arbeide for bedre
kontakt,og vil ta opp spørsmåletom ikke vår deltagelsei aktuelle
komiteér,råd, utvalg etc. vil være av samfunnsmessigog fagligin-
teresse.

Videre vil vi sørge for at de midler som forvaltesav OED/NVE-
systemetkun gis i støtte fra ett sted. Ved visse tilfellerspres
de nå gjennom en rekke kanaler for så til slutt å ende opp i samme
prosjekt.

Direktoratetvil arbeideaktivt for å finne argumenterfor å øre-
merke departementetsforskningsmidlerover statsbudsjettetogså til
vassdragssektoren.Innenforeget budsjetter behovet for egne
forskningsmidlerpåpekt alleredeflere ganger. Ved behandlingenav
Konsesjonsavgiftsfondetskal FoU-sidensandel styrkesog vass-
dragssektorenprioriteres.

va/notat/pef/funksjon
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FoU-virksomhetenpå NVE-Vassdragsdirektoratetsansvarsområdekan
utføres på ulike måter, som f.eks:

forskningved høyskoler,universitetog forskningsinstitutt
konsulentutredninger
virksomheti egen regi ved prosjektgruppereller fast ansatt
personale.

Det er viktig at direktoratetsegne ansattegis mulighet til kom-
petanseoppbyggingog karriereplanlegging.Det er planlagtenkelte
tiltak for forskerutvikling.I førsteomgang stimuleresdet til
aktiv deltagelsepå relevantekonferanser,seminaro.1, etterut-
dannelseved stipendog støtte til feltarbeidog videre studier.

Gjennom genereltutredningsarbeid,konsulenttjenesterog ordinært
FoU-arbeid,fremkommermaterialesom har forskningsmessiginteresse
utover vassdragssektoren.En rekke av disse arbeidenefordrervi-
tenskapeligkompetanse.Samfunnethar imidlertidikke alltid prio-
ritert denne type utdannelseog virksomhetenhar hittil vært lite
eller ikke meritterendei forskermiljøene.

NVE-Vassdragsdirektoratetvil derfor legge forholdenetil rette,
slik at utdanningsinstitusjonenekan få hjelp til å videreføreun-
dervisningenpå høyest mulig plan innen de vassdragsrelatertefag-
disipliner.Dette vil bli gjort ved støtte til stipendiaterog dok-
torander.

Direktoratetstillerogså sin ekspertisetil rådighetgjennom fore-
lesninger,veiledningog sensurarbeid.Gjennom stipendier,ekskur-
sjoner, feltarbeidog befaringervil en la studenterfå innsikt i
hvilke problemervassdragsforvaltningenhar behov for å få løst i
fremtiden.Samtidiggir det en god anledningtil å vise at forvalt-
ningen har behov for høyt utdannetekspertisei sitt arbeid.

Direktoratetvil også delta i det internasjonaleFoU-arbeidetsom
nasjonaletat innen vassdragssektoren.Dette aspekt har flere
sider.

Direktoratethar som sentral faginstanset ansvar for at interna-
sjonale spørsmålog fagligeproblemerbehandlesogså i Norge. Innen
hydrologikan nevnes bl.a. eventuelleklimaendringersvirkningerpå
vannressursene,regionaliseringav analysemetoder,polar- og høy-
fjellsforskningi internasjonaltperspektiv.Andre felt er damsik-
kerhet, flomsikringog biotopjusteringfor å nevne noen.

Det internasjonalekontaktarbeideter et sentraltvirkemiddelfor å
bringe internasjonalkunnskaptil Norge. Denne kontaktener også et
mål for kvalitetenav forskning.

Det legges opp til å videreutvikledet kontaktnettetdirektoratet
alleredehar innenforde ulike fagfelt,slik at en er sikret kunn-
skapsoverføringog fagligvedlikehold.En vil derfor stimuleretil
deltagelsei internasjonaleforskningsprosjekterog aktiv deltagel-
se ved fagmøtero.l. Spesieltvil det bli lagt vekt på det nordiske
samarbeid.
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Det legges opp til at FoU-samarbeidmed aktuelledepartementsog
direktoraterstyres gjennomprosjektarbeid.Spesieltaktuelleer
Direktoratetfor naturforvaltningog Miljøverndepartementet.

8.3 OPPSUMMERING

Innen forsknings-og utviklingssektorenvil NVE-Vassdragsdirektora-
tet arbeide for:

initieringog iverksettingav FoU-oppgaversom direktoratet
ser som viktig å få gjennomført
etableringav et kontaktorganmellom OED og direktoratet
aktivt samarbeidmellom de involverteinstitusjoner
etableringav innovasjonsforafor aktuellefagfelt
(bedre)representasjoni forskningsrådog program-og
prosjekts-tyrer o.l. hvor vassdragsforskninger tema
opprioriteringav FoU-virksomhetenpå OED's og NVE's budsjetter
forenklingog koordineringav forskningsmidlerfor å sikre
bedre samlet utnyttelseav disse
bedre muligheterfor kompetanseoppbyggingfor egne ansatte
økt faglig støtte til undervisning
økt internasjonaltsamarbeidpå alle plan
nært samarbeidmed MD innen miljøvernforskninghvor vann og vassdr
står sentralt.
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9 FOU-PROGRAMMET1988-1992
Nedenforgis en oversiktover de felt hvor NVE-Vassdragsdirektora-
tet i kommende 5-års periodehar behov for å få frem resultater.

Det presiseresat oversiktenikke er fullstendigfor hvert fagfelt
direktoratetmener bør prioriteresinnen vassdragssektoren.Det er
aktueltå ta opp temaer i tilknytningtil disse fagfeltenei nær
kontakt med samarbeidendeinstitusjoner.NVE-Vassdragsdirektoratet
vil arbeidemed disse forslagpå lik linje med de nevnte nedenfor.

Følgendehovedprogramer satt opp:

Flom- og erosjonssikring
HydrologiskFoU
Biotopjustering
Etterundersøkelser(konsekvenserav inngrep i vassdrag)
Kraftledningersog gassrørledningersvirkningpå natur
og miljø
VannkraftFoU
Utviklingav vassdragsregisteret
Program om damsikkerhet
Vassdragsdrift
VerneplanIV for vassdrag
Mindre prosjekter

Hovedprogrammene vil bli tatt opp gjennomhele fem-årsperioden.
Det er klart at kapasitetog økonomivil bli sterkt bestemmende
faktorerfor gjennomføringen.

Nedenforgis en nærmere omtale av de enkelteprogram:

9.1 FLOM- OG EROSJONSSIKRING

Flomskaderer en naturligtilbakevendendesituasjoni vassdrag.Re-
gulertevassdrager spesieltviktige og manøvreringenav regule-
ringsdammerhar stor betydning.

Det er aktueltå kartleggenoen flomutsattevassdrag (som f.eks
Glomma, Sira, Kvina, Etneelv),hvor en bestemmeren modellflom.
Flomkartutarbeides,deretterkan en beregne mulige skader i vass-
dragene som funksjonav flomstørrelse.

Det er også i gang et prosjektsom tar sikte på å vurdere metode
og kostnad for utarbeidelseav spesielleflomkart.Kartene vil vise
flomgrenserfor utsatte områderog vil bli av stor verdi for kommu-
nale og statligeutbyggingsinteresserog samtidigfor vurderingav
flomsikringstiltak.

Et arbeidmed metodegrunnlagetfor nytteberegninger i gang ved
SINTEF.Prosjektetbekostesav NVE-forbygningsavdelingenog bygger
på undersøkelserover tilsvarendeberegningeri andre land.
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Viten om tekniskeinngrepskonsekvenseri vassdrageneer nødvendig
i arbeidetfor å sikre samfunnetmot flomskader.En elvemodellfor
studierog løsningav hydrauliskeog erosjonsmessigeproblemerer
bygget opp ved NHL med FoU-midlerfra NVE. I modellenkan en rekke
forskjelligeinngreptestes,bl.a. er forsøk med visse typer tersk-
ler alleredegjennomført.

Oppryddingsarbeideri flere vassdrager igangsatt,spesieltder
hvor fløtingener nedlagt.I mange tilfellevil det være aktuelt
med konkretemodellforsøkfor å vurderekonsekvenseneav fjerning/
endring av innretningersom har bestått i lang tid. Generellviten
om slike konsekvenserer mangelfull.

NVE-Forbygningsavdelingenhar satt ned en arbeidsgruppemed repre-
sentanterfra Miljøvernavdelingenog Fylkeslandbrukskontoret
Akershussamt fra NGI og Hydrologiskavdelingfor å studere ero-
sjonsprosesseri leirområderpå Romerikemed tanke på forurensning
av vassdragsom påvirkerforholdenei Oslofjorden.Det er stillet
midler til disposisjoni sammenhengmed algeproblemenei Nordsjøen.

Forurensningav vassdragsom følge av oversvømmelsemed utvasking
av gjødselm.v. er et annet aktuelttema for nærmere studier.

9.2 HYDROLOGISKFOU

FoU-virksomhetenbestår både av interneFoU-prosjektfinansiert
direkte av konsesjonsavgiftsfondetog egne lønnsmidlerog av eks-
terne oppdrag.

NVE-Hydrologiskavdelinghar en omfattendeoppdragsvirksomhet,med
omsetningav størrelsesorden10 mill. kr. Virksomhetener basert på
13 oppdragsstillinger.

En god del av disse oppdragenehar klar FoU-profil,og bidrar til
kompetanseoppbyggingog styrkingav fagmiljøeti NVE. Viktige opp-
dragsgiverefor FoU-pregeteprosjekterer:

Statkraft
breundersøkelser,isforhold,vanntemperatur,tilsigsprogno-
ser, sedimenttransport,usikkerheti vassføringsdata,grunn-
vannsforhold

Andre større kraftverkog reguleringsselskaper:
isforhold,vanntemperatur,grunnvannsundersøkelser,tilsigs-



prognoser,simuleringav regulertog uregulertvannføring

Samkjøringenav kraftverkenei Norge:
tilsigsdata,regionaleanalyser

Vassdragsregulantenesforening:
prosjekterinnen kraftverksrelatertFoU; metodikk for flom-
beregning,snøhydrologi,tilsigsprognoser,tilsigsberegnin-
ger, isproblemer,systemerfor innsamlingav hydrometeorolo-
giske data; mange tverrinstitusjonelleprosjekter
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NHK:
flerinstitusjonellesamarbeidsprosjekterinnen NHK's sats-
ningsområder,for tiden polarhydrologi,erosjon og stoff-
transport,regionaleanalysemetoder,i forrigeperiode særlig
urbanhydrologiog lavvannsanalyse

NTNF:
prosjektermot MVU-programmet,tidligereprosjekterinnen au-
tomatiskinnsamlingav miljødata (AIM-prosjektet),nytt sats-
ningsfeltinnen IT (informasjonsteknologi)

9.2.1 Analyseverktøy

FoU-virksomhetener i stor grad knyttet til utviklingav forbedret
analyseverktøyi tilknytningtil dataarkivenei NVE. Stikkorder:

vannbalansemodeller:

KARMEN: for modellkalibrering,simuleringav lange serier for
vannbalanseelementene

PQRUT: for flomberegninger

Vannbalansemodellerer nødvendigefor en moderne prognosetjeneste.
Særlig aktuelt for norsk hydrologi er etablering av en nasjonal
flomvarslingstjeneste.

urbanhydrologiskemodeller
modell for brebevegelse
grunnvannsmodeller
innsjømodeller
hydrauliskemodellerfor vannlinje-og dambruddsbereg-
ninger (HEC2,DAMBREK)

På disse systemene,som i stor grad er egenutviklet,foregårdet
stadig utviklingog oppgraderinger.

Verktøy som bør anskaffes/modifiseres/utvikleser:

vanntemperaturmodeller,modellerfor isdannelse
hydrauliskemodellerspesieltberegnetpå bedre bestemmelse
av vassføringskurven(f.eks.PHOENIX)
integrertevassdragsmodellerfor konsekvensanalyse(IFIM)

En del slike modellerforeliggerallerede,og betingerikke nødven-
digvis eget utvikIingsarbeide.Det er ofte i like stor grad spørs-
mål om:

kompetanseoppbygging
modifiseringtil norske forhold
oppkoblingtil våre dataarkiver
tilretteleggingav brukergrensesnittfor saksbehandlere
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9.2.2 Re ional H drolo

Videreutviklingav regionaleanalyserblir et viktig innsatsområde
fremover.I dag er dette utført for en del enkeltvariablerog sta-
tistiskeparametre:

isohydatkartfor normalavrenning
regionalflomfrekvensanalyse
øvre del av varighetskurvefor avløp (bekkeinntakskomiteen)
modellparametrefor flommodell
lavvannføringer

Dette er imidlertidenkeltundersøkelser,og vi mangler en helhetlig
metodikksom fungererpå et fast utvalg av feltparametre,som kan
kartleggespå landsomfattendebasis. Med et slikt verktøy ville det
være mulig å angi fullstendigavløpsstatistikkpå ethvert sted.
Dette vil også ha stor betydningfor rasjonaliseringog optimalise-
ring av stasjonsnettet.

Supplerendemetoder for inter-og ekstrapolasjonav tidsserier,
f.eks.basert på empiriskeortogonalefunksjonerog/ellersimule-
ringsmodellervil bli utviklet.

Overføringav digitalisertekartdatafra Statenskartverkvil ha
stor betydningfor dette arbeidet (ogsåav stor interessefor Vass-
dragsregisteret).

9.2.3 Stas'onsnett- Situas*onsrapporterin

For alle typer stasjonsnettgjelder at en systematiskstudie av
romkorrelasjonenog tidsvariasjonenetil de hydrologiskevariablene
vil gi muligheterfor å bestemmeen optimal strukturav stasjons-
nettet. Dette gjelderbåde antall stasjoner,tidsoppløsningog bal-
anseringav primærstasjonene(forpermanentdrift) og sekundærsta-
sjoner (tidsbegrensetdrift).

Hydrologiskavdelinghar i lang tid gitt ut månedligegrunnvanns-
rapporter.Dette vil bli utvidet til å gjelde flere hydrologiske
tilstander,f.eks:

avløp
snømagasin
markvann
vanntemperatur
isforhold

bl.a. på grunnlagav informasjonfra telemetrerendestasjoner.

Dette fordrerutviklingsarbeidpå flere områder:

sanntidshydrologiskemodellerfor primærfelt
presentasjonsformer,grafikk
informasjonsspredning,samarbeidmed andre institusjonersom
arbeiderpå miljødatasiden(DNMI,SFT, NGU, Samkjøringenpå
kraftverksiden,m.f1).
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Nye observasjonsnett,(markvann,sedimenttransport,snøradarmålin-
ger) er under opprettelse.Til en viss grad representererdisse
bruk av ny teknologipå felt/observasjonssiden,dessutenkreves
etableringav nye dataarkiverog utviklingav analyseverktøyfor
datapresentasjonog informasjonsspredning.

* Mulighet for bruk av sattelitt-bilderfor kartleggingav is-
leggingpå innsjøerog reguleringsmagasiner under vurdering.

9.2.4 0 loddin av inns'øer

Det er foreslåttet systematiskprogram for opploddingav innsjøer,
et samarbeidmellom NVE og Statenskartverk.Feltarbeidetskal
utføres av NVE-Hydrologiskavdeling,mens databehandingog kartteg-
ning i hovedsakvil ligge hos StatensKartverk.En forutsetningfor
å få arbeideti gang, er mulighetfor anskaffelseog kompetanseopp-
bygging på nytt utstyr,bl.a posisjoneringsutstyr,som også kan ut-
nyttes for andre formål.

9.2.5 Breforskning

NVE-Vassdragsdirektoratetdriver som eneste institusjonkontinuer-
lige massebalansemålingerpå brefelt i fastlands-Norge.Dette er et
arbeid som vil få økt betydningframover,ikke minst for kart-
legging av klimaendringersom følge av økt CO2-innholdi atmos-
færen.Nord-Norgeer idag underrepresenterti massebalanseundersø-
kelsene.Kartleggingav vannetsdreneringsveieri og under breene
er m.a. av stor betydningfor planleggingav vanninntak.Smeltebo-
ringer og radarundersøkelserer de viktigstemetodene.Videreutvik-
ling av breradarer et sentraltprosjekt.

I samarbeidemed Statkraftfår NVE et eneståendefeltlaboratorium
under Svartisen,for studierav breens fysiskeog dynamiskeegen-
skaper.Dette laboratorietvil gi muligheterfor grunnforskningpå
internasjonaltnivå.

9.2.6 Klimaendringer

Et av de viktigsteforskningsfelteneframovervil være klimavirk-
ningene av økt innholdav CO2 og andre "drivhusgasser"i atmos-
færen.NVE - Hydrologiskavdelingvil her ha et nasjonaltansvar
for vurderingav effektenpå vannressursene,inkludertvannkraft-
produksjon.Vi har alleredeen god del av det verktøy som trengs:
lange måleserierav avløp,massebalansepå breer, isleggingog is-
løsingpå innsjøer,samt modellerfor vannbalanseog brebevegelse.

9.2.7 Sedimentundersøkelser

Ut over kartleggingav erosjon,materialtransportog næringstilfør-
sel i norske vassdrag,vil disse undersøkelseneogså kunne gi
viktig informasjonom klimavariasjonerog kanskje også riktig in-
formasjonom store flommeri fortiden (paleohydrologi).
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9.2.8 Snøundersøkelser

Den nye snøseksjoneni NVE vil drive utviklingsarbeidsærlig rettet
mot bedre prognoseringav vårflommer,både for kraftverksdriftog
alminneligflomvarsling.

9.2.9 Isvanskerved kraftverksdrifto re lerin er

I samarbeidmed NHL og Vassdragsregulantenesforeninger det satt i
gang kartleggingav isproblemerved kraftverk.Dettekan ogsåføre
fram til forebyggendetiltak,både ved bygging og drift.

9.2.10 Flombere in er

Selv om det foreliggerdamforskrifterog retningslinjerfor flom-
beregninger,gjenstårdet en del utviklingsarbeid.Noen viktige
punkter:

ny og forbedretutgave av "Regionalflomfrekvensanalyse"
bedre fordelingsfunksjonerog estimeringsmetoderi beregning
av dimensjonerendeflom
analyseav gjentaksintervallfor - påregneligmaksimalflom,
for risikoanalyse

Dette arbeidetvil dra nytte av FREND-prosjektetved Instituteof
Hydrology (UK),der Norge er representertved en medarbeiderfra
NVE-Hydrologiskavdeling.

9.2.11 Polarhydrologi


Det er igangsatthydrologiskeundersøkelserpå Svalbard;i første
omgang avløpregistreringer,men med mulige utvidelsertil grunnvann
og permafrost.Undersøkelseneomfatterogså erosjonsprosesser,som
grunnlag for planleggingav sikringstiltak.

9.3 BIOTOPJUSTERING

Biotopjusteringsprosjektetstarteti 1985.

I dette prosjektetbygger man på de resultatersom fremkomi Ters-
kelprosjektetog annen forskningsaktiviteti regulertevassdragmed
tanke på forbedringav de biologiskeforhold.Terskelprosjekteter
oppsummertav Mellquist (1985).

Tersklenesmer langsiktigevirkningerpå økologiskeforhold,særlig
på fisk blir fulgt opp. Dette gjøres som hittil ved jevne mellomrom
å undersøkeen del av de lokalitetersom ble studert i Terskelpro-
sjektet,bl.a. tersklenepå Ekse, i Skjomen og i Nea. Dette ansees
som en særdelesgod utnyttelseav tidligereutførte undersøkelser.

I motsetningtil Terskelprosjekteter det denne gangen ikke ansatt
egne forskere.Det benyttesforskningskompetanseved universitetene
og andre oppdragsinstitusjonerfor å optimaliserebåde menneskelige
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og finansielleressurser.I direktorateter det behov for å ha egen
programsekretærtil å foreståden dagligekoordinerendevirksomhet.

Delprosjekteneer lagt opp av NVE-Natur-og landskapsavdelingeni
nært samarbeidmed forskjelligefagmiljøerinnen universiteteneog
Norges Landbrukshøyskole.Innen de hydrologiskeog vassdragsteknis-
ke fagfeltbesitterdirektoratetselv en stor del av den nasjonale
kompetanseog bistår med forskning.

For å få bedre oversiktover de tiltak som er på gang i vass-
dragene,ønsker NVE et styringssamarbeidmed Direktoratetfor na-
turforvaltningog Vassdragsregulantenesforening.OED forutsetter
at NVE-Vassdragsdirektoratetfør det søkes om videre støtte til
programmetfra konsesjonsavgiftsfondetsørger for delfinansiering
fra samarbeidendeorganisasjoner,etater og regulanter.

De to hovedlokalitetenefor Biotopjusteringsprosjekteti 1988 vil
bli forsøksvirksomheteri flomsikringsprosjektenei Søya og Lesja-
leirene.I tilleggfølgerman opp utviklingenved tersklenei Ek-
singedalen.

For en nærmerebeskrivelseav prosjektetvises til Eie og Amundsen
(1988).

Prosjektetplanleggesavslutteti 1991 med hovedinnsatsi felt
årene 1988-90.Midler bevilgesover Konsesjonsavgiftsfondetog for
1988 er gitt 1,6 mill. kr.

9.4 ETTERUNDERSØKELSER

Program om etterundersøkelservil analysereulike virkningerforår-
saket av inngrepi vassdrag.Bakgrunnener at det hittil har vært
utført lite systematiskkontrollmed om konsekvensanalyseneholder
mål. I de senere år er det, fra samfunnetsside blitt stadig ster-
kere fokusertpå virkningerav inngrep.Hensiktenmed programmet
kan samenfattes

klarleggeom konsekvensanalyseneholdt mål, faktiskog
metodisk,
forbedreforutsigelsesmetodene,
gi økt viten om inngrepsbetydningfor natursystemene,
gi grunnlag for biotopjusterendetiltak (se Biotopjusterings-
prosjektet).

Vi vil se på reguleringsinngreppå forskjelligesteder i landet og
systematisereuttalelser,påstander,antakelsero.l. som ble frem-
satt under konsesjonsbehandlingenfor så å sammenlignedem med det
som senere faktiskskjedde.På den måten kan forvaltningenumiddel-
bart få verifiserten rekke både negativeog positivevirkninger.

Det eksistereri dag et betydeligfagligmaterialefra undersøkel-
ser av vassdrag før og etter inngrep (spesieltved kraftutbyggin-
ger). Materialeter i liten grad bearbeidetog krysskobletmed
sikte på å trekkeut generellekunnskapersom har gyldighetutover
det enkeltevassdrag.
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Like viktig er å se konkretpå vassdragsom er utbygd. Gjennomkon-
sesjonsbehandlingener det foretatten rekke utredningerog det fo-
religgerflere uttalelserfra fagutvalgetog sakkyndigeråd.

Visse undersøkelserer foretatti aktuellevassdrag innen enkelte
fagfelt.GjennomTerskelprosjekteter utført etterundersøkelseri
Skjoma. I Aurlandsvassdragetog i Skjoma er gjennomførten systema-
tisk innsamlingav foreliggendeuttalelserom natur og landskap.
Tidligerehar Universiteteti Bergen utarbeidetprosjektsøknader
for etterundersøkelseri Aurlandsvassdraget.Dette ses nå i sammen-
heng. I Skjoma er det tidvisgjennomførtvisse etterundersøkelser,
bl.a. i fluvialgeomorfologiog virkningerpå fjordsystemet.Under
seminaretom Jostedølafremkomen rekke problemstillingerdet er
naturligå forskepå i dette vassdraget (Faugli1987).

Begroingi tørrlagteelveløphar vist seg flere steder å være et
problem.P.g.a. flomsituasjonerplikter utbyggerenå holde elvelø-
pene intakte.Det forskesnå på å finne frem til praktiskemetoder
for å fjernevegetasjonen.Dette er et samarbeidsprosjektmellom
utbyggeren,botanikereog NVE.

For en del større tiltak i Forbygningsavdelingensregi har det vært
gjennomførtetterundersøkelseri samarbeidmed NLH, NTH, universi-
teteneog miljøvernavdelingene.Målet har vært å avklareom visse
planforutsetninger,særlig med tanke på miljøvirkninger,har gitt
forutsattresultat.Dette viktigeutviklingsarbeidetmå fortsette
sammen med eksternekontakter,men koordineringog opplegg må skje
i regi av NVE-VassdragsdirektoratetsFoU-virksomhet.

Etter initiativfra NVE er det i samråd med Fylkesmanneni Sør-
Trøndelagoppnådd5-års stans i alle grusuttaki nedre del av
Gaula. I denne 5-årsperiodenskal det gjennomføresen rekke FoU-
tiltak for generellvurderingav konsekvenseneved grusuttaki
vassdrag.Oppleggetvil inngå som et ledd i vannbruksplanfor hele
Gaula.

OED sier i sin omtale av programmet(jf St.prp.nr 15 (1987-88)s.
10):

"Utovervidereføringenav de aktiviteterdirektoratethar
satt igang, har direktoratetet klart ansvar for å koordinere
kommendeprosjekterfremmetav fagmiljøeneog signaliserere-
levante forskningsprosjektertil miljøene."

I flere konsesjonssakerblir det gitt pålegg om etterundersøkelser
av ulike slag. Disse undersøkelsenemå sees i sammenhengmed FoU-
programmet.Direktoratetvil ta dette opp med de aktuelleregulan-
ter.

Departementetforutsetterogså at NVE sørger for ekstern finansie-
ring.

Over konsesjonsavgiftsfondetble bevilget2,4 mill, kr for 1988.
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9.5 KRAFTLEDNINGERSOG GASSRØRLEDNINGERSVIRKNINGPÅ NATUR OG MILJØ

Med kraftledningermenes her linjetraseenesinngripeni natur og
miljø. Det er naturligå inkluderegassrørledningeri dette pro-
grammet.Fremføringav gass i rørledninger for tiden et sentralt
debatt-emne.

I den senere tid har enkeltebrukerinteresseri samfunnethatt
stadig større vanskermed å aksepterefremføringav kraftledninger.
På samme tid er det blitt fokusertpå viktighetenav å få bundet
Norge sammen til ett rike når det gjelder samkjøringenav energi.

Vi vet lite om konsekvensenefor natur og miljø. Det hevdes at
ulempeneer store. NVE - Natur- og landskapsavdelingenhar fokusert
sterkt på forholdettil landskapet.(Hillestad1984). I august 1988
ble arrangertet seminarom "skjøtselav skog/vegetasjoni kraft-
ledningsgater.I et samarbeidmellom Økoforsk,Statkraftog NVE er
det arrangertet seminarom kraftledningerog fugl og utgitt en
publikasjonom temaet (Bevangeret. al 1988).

	

9.6 VANNKRAFTFOU

Utviklingav effektmodell

NVE-Vassdragsdirektoratetved Avdelingfor vannkraftundersøkelser
bistår med finansieringog er med i styringskomiten for denne mo-
dellutviklingen.Prosjektetutføres av EFI/NTHpå oppdrag fra NVE-
Energidirektoratetog går over 2 år med avslutningi 1988.

Systemplanlegging

Innen systemplanleggingvil det også i årene fremovervære behov
for utviklingog forbedringav programverktøy.Det er aktuelt for
NVE å engasjereseg i dette arbeidet.

Inntak ved småkraftverk

Dette er et prosjektsom det har vært vurdert å få igangsatt.Det
er tenkt som et samarbeidsprosjektder NVE, NORAD og konsulenter
deltar.

Opprustingav eldre kraftverk

I forbindelsemed det igangværendeopprustingsprosjektetvil det
venteligreise seg endel nye spørsmål,spesieltpå det juridisk/
økonomiskeområdet.Et visst utviklingsarbeidmå derfor forventes.

	

9.7 UTVIKLINGAV VASSDRAGSREGISTERET

Målsettingenmed Vassdragsregistereter at registeretskal bli na-
sjonalt informasjonssystemfor opplysningerknyttet til vassdragog
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nedbørfelt.Vi vil arbeidefor å få til en hensiktsmessigarbeids-
deling og informasjonsutvekslingmed andre institusjonerom miljø-
informasjonssystemergenerelt.

Registeretbestår av en samlingEDB-registere.Eksternebrukereer
tilknyttetved en abonnementsordning.

Fremdrifteni arbeidetmed Vassdragsregisterethar vært meget god
de siste årene, men vi ligger likevel litt etter tidligeretidspla-
ner. Vi har revidert disse, og satt opp følgende prioritering
mellom forskjelligehovedarbeidsområder(årstallfor igangsetting
og avslutninger satt i parentes):

FullføreREGINE og INNSJØ (-1988)
OppretteKART for hele landet (-1988)
Utgi gjenståendedeler av brukerhåndboka(-1988)
OppretteSTATISTIKK(-1988)
Utvikle STASJON,1. versjon (-1988)
Massivregistreretil RAPPORT (1988-)
VidereutvikleINNSJØ (1988- 1989)
VidereutvikleRAPPORT (1988- 1989)
Utvikle INNGREP (1988- 1989)
Massivregistreretil STASJON (1989-)
Massivregistreretil INNGREP (1989-)
OppretteBRE, registerover breer (1989-1990)
VidereutvikleKART (1989-1990)
VidereutvikleREGINE (vannetsveger i et regulertsystem)
(1990-)
Utvikle ELV, registerover elvestrekninger(1990-)

1988 blir et år hvor en rekke store igangværendeprosjekterskal
foreløpigavsluttes.Når dette er gjort, vil registerarbeidetgå
mer over i driftsfasen,med noe videreutviklingav eksisterende
prosjekter,og noen nye prosjekter.Hovedvektenav arbeidetmå
imidlertidmot slutten av planperiodenlegges på brukerstøtteog
nye opplæringstiltak.

NTNF yter støtte over MVU-programmetsbudsjett til et registeropp-
legg for målestasjonerog dataseriermed tilknytningtil vass-
dragsproblematikk.Prosjektetvil bli avslutteti 1988.

En egen handlingsplanfor perioden1988 - 1990 er utarbeidetfor
Vassdragsregisteret.Her gis en oversiktover status og plan for
den videre fagligeutviklingog signalerom ressursbehovetfor å
kunne oppfylledisse planene (NVE 1987).

9.8 PROGRAM OM DAMSIKKERHET

Dette programmetsom har startetopp med et forprosjektom bruk av
risikoanalysefor dammer,er planlagtå fortsettemed et hoved-
prosjekt. (NVE/VR1987).Så langt man har oversiktidag, vil dette
omfatte bl.a. følgendeFoU-oppgaver:

videreutviklingav risikoanalysen
innsamlingav opplysningerom "unormalesituasjoner"ved
norske dammer (damforskriftenekap. 5.3.3)
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utarbeidelseav beredskapsplanerfor dammer/
sikkerhetsstyring
innføringav kvalitetssikring(KS) og kvalitetskontroll(KK)
i alle ledd. Utarbeidelseav en form for håndbok til bruk
innen bransjen
brudd og flodbølgesimulering.

Aktuellesmå prosjektersom vil inngå i programmeter:

undersøkelseav betongdammerm.t.p. de nye "betongsyk-
dommene"
tilstandog materialforholdved eldre rør og luker
erosjonsfarei fyllingsdammermed støttefyllingerav løsmasser.

9.9 PROGRAM OM VASSDRAGSDRIFT

I stadig sterkeregrad blir det fokusertpå forvaltningenav vass-
dragene.Samordningsbehovetog ønsket om flerbruksplanleggingog
flerbruksvurderingerstår sentralt.Den økende vektleggingenpoli-
tisk av naturmiljø,friluftsliv/rekreasjonog helse og miljø i be-
slutningsprosessenehar ført til nye oppgaverinnen de enkelte sek-
torer og til mer omfangsriksaksbehandling.

Forvaltningenhar behov for bedre verktøy og mer og ny kunnskap
innen bl.a. organisertdrift av vassdrag,hydrologiskemodeller,
forholdetmellom vannføringog vannkvalitetpå den ene side og bio-
logisk liv i vassdragenepå den annen.

FoU-arbeideter igangsattgjennom flere prosjekterog programmer.
Vi savner imidlertidet system for å kunne foreta totalvurderingav
de enkeltevassdrag.Programmetom vassdragsdrifttar opp dette
forhold.

Følgendedelområdervil være sentraleinnenfordette forskningspro-
grammet:

behandlingsverktøyfor hjemfallssakerog fornyelseav konse-
sjon
gasskraftensbetydningfor vannkraftsystemet(magasin-
muligheter,effektverdi,ledningsnettetskapasitetm.v.)
opprustingav eksisterendekraftverk (effektverdi,magasin-
verdi)
fleksibelmanøvrering
flomdemping,flomvarsling,forurensning
minstevannføringsproblematikk
fysiske,biologiskeog samfunnsmessigekonsekvenserav ulike
inngrepi vannsystemet.Vurderingav eksisterendeinngrepog pl
samme system.Nyttebehovog brukerkartlegging
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konsekvenserav vedtattog "skjult"vern av vannressursene
for andre brukerbehov
vannbruksplanleggingsproblematikk
hydrologiskeverktøy for bedre optimaliseringog prognosering
av vannmengden

Gjennom analysenvil en forsøkeå bedre verktøyetfor den forvalt-
ningsmessigebehandlingenav vannressursene.Derfor vil dette være
like viktig for vurderingenav mindre inngrep,store regulerings-
inngrepsom båndleggingav ressursentil andre formål.Dette vil
bli testetut gjennomstudierav enkeltevassdrag.Det må presise-
res at dette FoU-programmetikke skal tilretteleggematerialefor
konkret saksbehandlingav vassdrag,men nyttes som testgrunnlagi
forskningsøyemed.

Programmetvil gi de besluttendemyndigheteren bedre oversiktnår
det gjelderkonsekvenserav nåværendeforvaltningav vannressursene
og større mulighetfor å kunne minimalisereskadene for de enkelte
brukerinteressene.Dette vil samlet gi grunnlagetfor en optimal
drift av det aktuellevassdrag.

	

9.10 VERNEPLANIV FOR VASSDRAG

NVE- Vassdragsdirektoratethar ansvaretfor fremdriftenav verne-
planarbeidet.For å kunne fatte beslutningerer det nødvendigmed
visse fagligearbeider.For en del vassdragmå det foretas regis-
treringerog innsamlingav ny viten for det aktuellenedbørfeltet.
Denne del av verneplanarbeidetfaller innenforFoU. Arbeideter
forutsattå gå frem til 1991. Det er hovedsakelignaturvitenskape-
lig og kulturvitenskapeligmaterialesom innsamles.

	

9.11 DIVERSE PROSJEKTER

NVE- Vassdragsdirektoratethar også definertFoU-prosjektersom
ikke kan plasseresinnenforde omtalt program.Disse prosjekteneer
likevelså viktige at de hører med i FoU-programmet.

Følgendeanses å ha relevansi kommende femårs-periode:

Landskapsprosjektet
Bistandsprosjekter
Informasjon

9.11.1 Landskapspros'ektet

Vassdragene- rennendevann, tjern og sjøer - er viktige elementer
landskapet.Menneskeneomformerlandskapet.De tekniskeinngrepe-

ne er både små og store, alle blir elementeri et nytt landskap,et
kulturlandskap.Landskapsopplevelseer sentraltfor alle som ferdes
i naturen,enten det er til fots, med bil eller på annen måte.
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NVE- Natur- og landskapsavdelingenhar stor erfaringmed å behandle
tekniskeinngrepav alle slag i forbindelsemed kraftutbyggingi.
forhold til landskapet.Det kan bl.a. vises til flere publikasjoner
i serien "Kraftog miljø" som:

Sprengstein,tipp og landskap (nr 2)
Sysendammenog landskapet(nr 3 og nr 15)
Terskler,vassdragog landskap (nr 4)
Kraft, ledningog landskap (nr 8)
Åna-Siragjennom 100 år nr 9)

I landskapsbildeter deponeringenav steinmasserfra tunneleret
problem.For tiden arbeidesdet spesieltmed å vinne erfaringmed
masser etter fullprofilboring(borkaks).Dette prosjekteter et
samarbeidmellom tekniskekspertise,utbyggereog NVE. Massenes fy-
siske/kjemiskeegenskaperog deres bruk for biologiskproduksjon
testes i prosjektet.

Dessverreer det ikke etablertefagmiljøved våre læresteder,som
er rettet mot å behandlelandskapsanalyserrelevantefor vår for-
valtning.Selv har direktoratetflere ansattemed kompetansepå
deler av området,denne kompetansenvil en forsøkeå videreutvikle
i nært samarbeidmed aktuellefagmiljø.

Det er i senere tid fra samfunnets side blitt fokusert på konse-
kvenseneav inngrepi landskapet.Dette gjelder både inngrep i
vannsystemetog i de vassdragsnæreområder.

Direktoratetvil derfor selv ta opp og gjennomførede FoU-oppgaver
en mener er viktige for forvaltningsoppgavene.Dette gjelder i
førsteomgang for landskapsanalyser:

forundersøkelserved konsesjonsbehandling
kraftledningersvirkningpå landskapet
oppryddingi vassdrag
minstevannføringsproblematikk
forurensningsom følge av oversvømmelseog erosjon

9.11.2 Bistandshjelp

Direktoratetfor utviklingshjelpog NVE har inngått avtale om sam-
arbeide,slik at NVE skal stille ekspertisetil rådighetfor utvik-
lingsland.Aktivitetener økende spesieltinnen vannkraft,vann-
forsyningog hydrologi.

NVE's bistandskontorerhar bl.a for tiden under arbeid en utredning
på vannsektorenav norsk forskningskompetanseog -kapasitetmed re-
levans til U-landsproblemer.

Aktuelle forskningsprosjektervil senere bli innarbeideti NVE-
VassdragsdirektoratetsFoU-program.
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9.11.3 Informasjon

I en årrekkehar NVE-Vassdragsdirektoratetformidletresultatene
fra sine prosjekterog programbåde fagligog populærvitenskapelig.
Dette arbeidetvidereføresi direktoratetsulike serier.Spesielt
nevnes at:

Biotopjusterings-seriener en videreføringav repportserien
fra Terskelprosjektet.
Flere nye tema vil bli tatt opp i serien "Kraftog miljø".
Ajourføringav breatlasfor Norge er i gang og vil bli utgitt
i 1988
Flomkartover Glomma er under utarbeidelse.
Avrenningskartfor Norge er utgitt.

Informasjonsmateriellsom video og film er også under utarbeidelse.
Dette gjelder spesieltfor.

inngrepi landskapet
dambyggingog sikkerhet
hydrologii Norge
flomsikring
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10, PRIORITERING
Fra Konsesjonsavgiftsfondeter det for 1988 bevilgetmidler til tre
rene FoU-programog til FoU-oppgaveri Vassdragsregisteret.Fra
fondetsRådighetsbeløpforventesbevilgningtil NVE-Vassdrags-
direktoratethovedsakligtil informativetiltak.De enkelte avde-
linger nytter også mindre beløp av sine budsjett for å få utført
visse oppgaverinnen FoU-sektoren.

NVE- Hydrologiskavdelingmottar i tilleggFoU-midlerfra Norsk
HydrologiskKomité, NTNF og Vassdragsregulantenesforening.I avde-
lingeneutføres også prosjekteri samarbeidmed bl.a. enkelte
kraftselskaper,spesieltStatkraft,med Vassdragsregulantenesfor-
ening, NHL og EFI.

Mange av de oppdragVH utfører for eksternebrukere har elementer
av forskning,som gir sterktønsket kompetanseoppbygging.

NVE-Vassdragsdirektoratethar gitt prioritetfor perioden 1988-92
til følgendeprogrammer:

Biotopjustering,1988 bevilget1,6 mill kr.
Etterundersøkelser,1988 bevilget2,4 mill kr.
Vassdragsdrift,1988 bevilget1,9 mill kr.
Vassdragsregisteret-FoU,1988 bevilget0,6 mill kr.
HydrologiskFoU, (se nedenfor)
Damsikkerhet,1988 bevilget0,8 mill kr.
VerneplanIV for vassdrag,andel til FoU av bevilgningca.
1,5 mill. kr.
Informasjon,er innelagti alle de nevnte program.

Utover dette kommer selvfølgeligde prosjektersom gjennomføresav
andre instansermed midler fra OED/NVE systemet.

Innenforde øvrige programvil en forsøkeå få igang prosjekteri
den grad økonomientillaterdette. En vil her måtte legge til grunn
at OED er innstiltpå å foretaen "viss dreiningav tilskuddenemot
prosjekter"på områdetgasskraftog forholdetvannkraft-gasskraft
(St.prp.nr.15 (1987-88)).Det arbeidesspesieltmed å igangsette
programmet"Kraftledningersog gassrørledningersvirkningpå natur
og miljø" med hensyn til gassrørledninger.

Bioto 'usterinspros'ektet

Satsningsområdeneer:

Oppfølgingog videreutviklingav resultatenefra Terskelpro-
sjektet.De mest aktuellevassdrag for oppfølgingav biolo-
giske forholdpå ulike typer av tersklerer Eksingedalselva,
Hallingdalselva,Follestadelva,Todøla, Nea og Skjoma.

Tiltaksorienterteprosjekter.Her legges det vekt på ulike
tiltak forbundetmed kanaliserings-og forbygningsarbeider.

Etableringav feltstasjonog elvelaboratorieti Eksingedal.
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Etterundersøkelser

Det leggesvekt på å analyserevirkningenepå natur og miljø av
inngrep i vassdrag.Følgendevassdrager prioritert:Aurlandsvass-
draget, Dokka, Jostedølaog Skjoma.

Vassdragsdrift

Programmethar prioriterti førsteomgang å heve kunnskapsnivået
innen forvaltningenpå de felt som blir sentralefor bruken av våre
vannressurser.Dette omfatter:- markvannsundersøkelser,glasiolo-
giske undersøkelser,manøvreringsproblematikk,magasintapping,dam-
forhold,flomforholdog vannbruksplananalyser.

Vassdra sre isteret - FoU

Registereter i kontinuerligutviklingog det fremgårav kap. 9.7
hvilke oppgaversom forventesløst innenfordenne perioden.

H drolo isk FoU

På dette felt er følgendeoppgaverprioritertde første årene:

Prosjektsummenenedenforer stort sett foreløpige.

Anskaffelseav terrengmodellerfor beregningav massebalanse
på breer og beregningav middelavløpved hjelp av digitale
avrenningskart,kompetanseoppbygging.

Oppbyggingav operativetjenesterinnen snøhydrologi:støtte
fra VR: 0,15 mill kr. i 1988.

Tilsigsrapportering/prognoseringfra primærfelt.

Utarbeidelseav standardisertemoduler for tilsigsmodeller
(samarbeidmed NHL): støtte fra VR: 0,2 mill kr i 1988.

Opprettelseav observasjonsnettfor markvann.

Opprettelseav observasjonsnettfor sedimenttransport,sen-
sorutvikling(samarbeidmed SI): støtte fra NHK: 0,1 mill kr
i 1988.

Opprettelseav brelaboratoriumunder Engabreen:støtte fra
Statkraft:4 mill kr.

Undersøkelseav scenarierfor virkningerav klimaendringerpå
hydrologiskeforholdog kraftproduksjon.

Videre arbeidmed metodikkfor flomberegninger,særlig regio-
nale analyser:støtte fra VR: 0,12 mill kr i 1988.

Igangsettelseav hydrologiskeundersøkelserpå Svalbard,sam-
arbeid med Norsk Polarinstituttog DNMI: støtte fra NHK: 0,43
mill kr i 1988 støtte fra konsesjonsavgiftsfondet:0,1 mill
kr i 1988.
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Isproblemerved kraftverksdrift,isproblemerved terskler:
støtte fra VR: 0,1 mill kr i 1988.

Metoder for regionalanalyseog interpolasjonav tilsigsseri-
er, samarbeidsprosjektmed Ui0, NHL, EFI og Samkjøringen:
støtte fra VR, Samkjøringenog Statkraft:0,25 mill kr i
1988.

Damsikkerhet

Prosjekteter under oppstartingog vil bli administrertav Vass-
dragsregulantenesForening.Styringsgruppenvil bli ledet av en re-
presentantfra NVE-Vassdragsdirektoratet.

Informasjonen

Det blir lagt vekt på at under alle programprosjekterskal det gis
informasjontil de ulike brukergrupper.Oversiktliginformasjonvil
komme i serien NVE-publikasjon.

FoU-arbeideter under stadigutvikling.Effektenav midler må bli
maksimal. En vil derfor sterkt satse på å få samkjørt alle prosjek-
teneOED/NVE-systemetstøtterfinansielt.Dettevil bli gjorti
nærtsamarbeidmed de involverteinstanser.Gjennomåpendiskusjon
med disse vil en også ha et faglighøyt kvalifisertforum for ide-
dugnader.
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11, ENGLISHSiMMARY
Aims

The NorwegianWater Resourcesand Energy Administration(NVE)is
the nationalauthorityresponsiblefor the main elementsof water
resourcesmanagement,for the overallmanagementof energy and
energy-relatedissues in general. The NVE/Directorateof Water
Resourcesis the centraladministrativeunit within its area of
competence. The Ministry of Petroleum and Energy (OED) has power
of instructionvis-a-vis the Directorate. Several other ministries
receive its services,particularlythe Environment,Agricultureand
Transportministries.

The overridinggoal of NVE is to secure good managementof the
country'swater and energy resourcesat a high professionallevel
and for the benefit of the whole society. To achieve this goal it
inter alia participatesin internationalcooperationin these
fields.

Water resources research toda

The present organizationof the researchand development(R&D)
activitiesis somewhatunsatisfactory. It does not sufficiently
meet the need to see how the various projectsare related and does
not secure the necessarysuperiormana- gement and the settingof
priorities.The NVE/Directorateof Water Resourceshas a clear
responsibilityto improve these conditionswithin its own and
adjacentfields.

The water resourcessector is an attractivefield of research.
During recentyears the provisionof resourcesfor activities
within NVE's area of competencehas, however,stagnated. This
leads to increasedcompetitionfor funds and an ever-increasing
dispute as to who is to get the assignments. This is not very
professionallystimulating.

R&D financin b OED NVE

NVE is of the opinion that the Ministryof Petroleumand Energy
must adjust the economicconditionsin such a way that the
NVE/Directorateof Water Resources,as the central administrative
body, can direct the R&D work in the water resour- ces sector.
Unfortunatelythe Directoratedoes not receive appropriationsfor
this kind of work throughits own budget and the Ministry itself
also has rather limitedresourcesfor the water resourcessector in
its own budget. Instead,the Directorateis referred to the Fund
for LicensingFees.

The Ministry assumes that the support to researchprovidedby the
Fund for LicensingFees is seen in connectionwith the research
supportgiven throughthe Directorate'sown budget.



NVE is thereforeof the opinion that a major share of the R&D
resourcesfrom the Fund ought to financewater resourcesprojects.
This has led to shares of 19 and 49 percent in 1987 and 1988
respectively.

Aims and fundin of research

In order for researchto be efficientand yield results,the
followingmust be assured:

that the researchis carriedout in accordancewith the needs of
the public administration;
that the resultsof researchare made known in an appropriateway;
that the resultsare put to use.

The NVE/Directorateof Water Resourcesis partly responsiblefor
ensuringthat the basis of decision-makingis the best possible and
that the professionallevel of competenceis sufficientlyhigh.

The main tasks in the R&D sector are:

to identifyimportantfieldsof research;
to direct and coordinatethe R&D activities;
to financeprojects/programmes,in who/e or in part;
to executeR&D projectsin fieldswhere the Directorateitself has
competence;
to contributeto the buildingup of expertiseand educationat the
national level.

R&D activitiescan be carriedout in variousways, for example:

researchat universitiesand researchinstitutes;
reportsby consultants;
activitieswithin the Directoratethroughproject groups and
permanentstaff.

Further,the NVE/Directorateof Water Resourceswill endeavourto:

stimulateand initiateR&D assignmentswhich the Directorate
considersto be important;
establisha contactgroup betweenOED and the Directorate;
establishactive cooperationbetween the institutionsinvolved;
establishinnovatingforums for relevanttopics;
seek better representationin researchcouncilsand programmes,in
steeringcommitteesof projects,etc., where water resources
researchis the subject;
give higher priority to R&D activitieson OED's and NVE's budgets;
streamlineproceduresand coordinateresourcesfor researchin order
to secure better utilization;
improvepossibilitiesfor buildingup expertiseon the Directo-
rate's own staff;
increaseprofessionalsupportof education;
increaseinternationalcooperationat all levels;
maintainclose cooperationwith the Ministryof the Environment
within the sector of environmentalresearchin which water and
watercoursesare centralelements.
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The R&D ro ramme 1 88-1 2

The followingmain programmeshave been established:

Flood and erosion control;
HydrologicalR&D;
Adjustmentof biotopes;
Follow-upresearch (consequencesof interventionsin watercourses);
The effect of power transmissionlines and gas pipes on nature and
the environment;
Hydro-power R&D;
Further developmentof the NorwegianWatercourseArchives
(Vassdragsregister);
Programmeon dam safety;
Watercoursemanagement;
Plan IV for protectionof watercoursesagainsthydro-power
development.

From the Fund for LicensingFees means have been granted for 1988
for these purely R&D programmesand for R&D tasks connectedto the
Vassdragsregister.From the Fund's discretionarymeans it is
expectedthat a grant will be made to the NVE/ Directorateof Water
Resourcesmainly for informationactivities. The individual
divisionsuse smalleramountsof their budget to carry out certain
tasks within the R&D sector.

In addition,the NVE/HydrologyDivisionreceivesR&D funds from the
NorwegianNationalCommitteefor Hydrology,the Royal Norwegian
Council for Scientificand IndustrialResearchand the Water System
ManagementAssociation. Also in the divisionscertainprojects are
executedin cooperationwith, among others, certainpower
companies,especiallythe State Power Board, with the Water System
ManagementAssociation,the NorwegianHydrotechnicalLaboratoryand
the NorwegianResearchInstituteof ElectricitySupply.

Many of the assignmentscarriedout by NVE's HydrologyDivisionfor
externalusers have elementsof research,which lead to a highly
desirablebuilding-upof expertise.

The followingprogrammesare given priority:

Ad'ustmentof bioto es

Areas of emphasis:

Follow-upand furtherdevelopmentof results from the Weir Project.
The watercoursesin the fore at present for the following-upof
biologicalconditionsat differenttypes of weirs are: the
Eksingedal,Hallingdal,Follestad,Todøla, Nea and Skjoma Rivers.

Action-orientedprojects. Here emphasisis placed on the
developmentof interventionswhich improve the biologicaland
estheticconditionsrelated to canalizationand flood protection
works.

Establishmentof a field station and river laboratoryin
Eksingedal.
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Follow-u research

Emphasisis placed on the analysisof the effects from
interventionsin water- courseson nature and the environment.
Priority is given to the followingwatercourses:Aurland,Dokka,
Jostedølaand Skjoma.

Watercoursemana ement

The programmehas initiallygiven priority to raise the level of
knowledgewithin the administrationin those areas which are
central to the use of our water resources. This comprises:soil
moisture research,glacier research,fluvialresearch,problemsof
maneuvering,reservoirtapping,dam conditions,flood conditions,
and analysesof river basin planningand management.

The Vassdra sre ister R&D

The Vassdragsregisteris a continuouslydevelopingregistration
system.New sub-registersare tested and added to the main register
in cooperationwith the rest of the country'sother water
authorities.

H drolo ical R&D

In this field the followingtasks are given priority:

Procurementof models in order to calculatethe balance of mass of
glaciersand the mean dischargewith the help of digital runoff
maps; buildingup of expertise.

Buildingup of operationalserviceswithin snow hydrology.

Reportingof inflow/makingof prognosesfrom primary areas.

Preparationof standarizedmodules for inflowmodels (cooperation
with the NorwegianHydrotechnicalLaboratory).

Establishinga soil moistureobservationnetwork.

Establishinga sedimenttransportobservationnetwork,development
of sensors (cooperationwith the Centre for IndustrialResearch).

Setting up of a glacier laboratorybeneath the Enga glacier.

Investigationsof scenariosto see what effects changesof climate
would have on hydrologicalconditionsand hydro-powerproduction.

Furtherwork on the methodologyof flood calculations,especially
regionalanalyses.

Initiatinghydrologicalsurveyson Spitzbergen,cooperationwith
the NorwegianPolar ResearchInstituteand the Norwegian
MeteorologicalInstitute.

Methods for regionalanalysisand interpolationof discharge
series, a project in cooperationwith the Universityof Oslo, the
NorwegianHydrotechnicalLa- boratory,the NorwegianResearch
Instituteof ElectricitySupply and the NorwegianPower Pool.
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Dam safety

This projet i in the starting-upphase and is to be administered
by the Water System ManagementAssociation. The steeringgroup
will be headed by a represen-tative frow the NVE/Directorateof
Water Resources.

Plan IV for rotectionof watercoursesa ainst hydro-power
development


The work is to be completedwithin the period and is financed
directly throughthe State Budget. R&D work is under continuous
development. The use of funds must yield maximum effect. It is
extremelyimportantthat all the projectssupportedby the OED/NVE
system be coordinated. This is done throughclose cooperation
between the parties concerned. Through open discussionswith
these, one will also have a highly qualifiedprofessional forum for
airing of ideas.
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