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GeneraldirektørSigmundLarsen:

N orges vassdrags-og energiverk
legger med dette fram sin årsmel-
ding for 1986.Det er den første

årsmelding etter at NVE ble omorganisert.
Samtidig er det den sisteårsmelding jeg
har ansvaretfor.Det vil i noen grad prege
mitt forord til meldingen.

Det har vært uhyre interessantå lede NVE
gjennom tolv år under sterkt skiftendefor-
hold. Mangt har endret seg i denne tiden,
og jeg har fått bekreftetKingos ord om at
«Sorgenog gleden de vandrer til hope».

Elektrisitetsforsyningog kraftutbygginghar
hatt en sterk vekst i disseårene.Landets
midlere årlige produksjonsevnehar økt
med ca. 23 T1Nh,og viktige deler av over-
føringssystemeter forsterketog bygget ut.
Samtidig er kraftprisenerøketkraftig i væ-
ret. Sikkerheteni vårt forsyningssystemble
bedret da vi i 1975og 1976fikk i drift like-
strømsforbindelsentil Danmark,og da vi
forsterketforbindelsenetil Sverigeover
Hasle og over Ritsem-Skjomen.Samtidig
er den indre sikkerhetog reserveblitt svek-
ket ved at vi har måttetpressemer fastkraft
ut av systemetog fordi vi ikkefår frem ny
kraft hurtig nok.

Store kraftverker blitt åpnet i Aurland i slut-
ten av 70-årene;Sima kraftverki juni 1980,
og den 3. juni 1983åpnetH.M. Kongen
Norges størstekraftstasjon,Kvildal i Ulla-
Førre.Vi har økt den arv vi etterlatervåre
etterkommere.Et nedskrevetvannkraftverk
er gull verd.

I et tilbakeblikk som dette må også Samlet
plan nevnes. Intensjonenemed Samlet
plan for vassdrag var de aller beste,men
den måtearbeidet har vært håndtert, har
gjort den til en unødig sterk bremsekloss.
Samtidig har stadig flereaktører i vass-
dragsforvaltningengjort konsesjonsbe-
handlingen uhyre komplisertog tidkre-
vende.

Den førstedel av min funksjonstidvar
svært urolig på grunn av Alta-striden.Etter
at en enstemmig høyesterettsattetingene
på plass i Alta-saken,har det vært rolig
omkring vår virksomhet.Men så oppsto
det spenninger og uro internt i NVE på
grunn av spørsmåleneomkring en omor-
ganisering.

Usikkerhetenble utløstda Stortinget 11.
juni 1985vedtok den omorganisering som
nå er gjennomført.Det nye NVE,som for-
melt trådte i virksomhetden 1.januar
1986,har trengt heleåret for å få alle brik-
kene på plass. 1986ble derfor et urolig år
for NVE på grunn av alle de praktiskepro-
blemer omorganiseringenførte med seg.
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NVE har alltid stått sentraltinorsk energi-
politikk og i utviklingen av vårt land. Tidli-
gere arbeidet vi i trygg forvissning om at
det vi gjorde var samfunnsgavnlig og ver-
diskapende. I dag har bildet også andre
nyanser. Natur- og miljøvern og høy leve-
standard skaper strid om verdiprioriterin-
ger. NVE arbeider i skjæringspunktet for
sterke, motstridende interesser. Vår ar-
bedsdag preges til en viss grad av det.

Vi er for tiden inne i en spennende omleg-
ging av norsk energipolitikk. Gasskraften
er på veiinn og vil på en utmerket måte
kunne supplere norsk vannkraft. Til nå har
de miljøproblemer produksjon av gasskraft
fører med seg vært lite i fokus, men den
dagen kommer nok.

De som skal lede norsk energiforsyning
årene fremover, har interessante oppgaver
foran seg; gasskraft, elforsyningens orga-
nisasjon, flerbruksplaner for vassdrag,
energiøkonomisering, for å nevne noen.
Utfordringene vil bli mange i et samfunn
under stadig forandring. En forandring
som ikke bare gjelder vårt eget land. Også
i det øvrige Norden er forholdene i energi-
sektoren labile. Særlig spennende blir det
å se hvordan det går med den svenske
kjernekraften. Blir Riksdagens vedtak om
nedlegging gjennomført, kan det få store
følger for vår egen energipolitikk.

NVE vil også i fremtiden bli et viktig instru-
ment for det norske samfunn. Etaten er nå
en ren forvaltningsbedrift, med ansvar for
meget viktige samfunnssektorer; vassdrag
og energi. Arbeidsområdet i vassdrags- og
energisektoren er om lag det samme som
før omorganiseringen, bortsett fra at tidli-
gere Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemnd
er nedlagt, og dens gjøremål er lagt under
NVE. NVE får derved ansvar for bered-
skapen i landets elforsyning både i fred og
i beredskapssituasjoner.

Hovedstyret avholdt tre møter i første halv-
år, og fikk blant annet sluttbehandlet
Statskraftverkenes søknad om utbygging
av Breheimen - Stryn.

NVEs råd som skal være rådgivende for
generaldirektøren, trådte i funksjon den 1.
juli, Rådet hadde i andre halvår fem møter,
og behandlet 23 saker. Den mest omfat-
tende saken var NVEs uttalelse til den
energimelding som skal forelegges Stortin-
get våren 1987. Rådet gjennomførte i til-
legg tre befaringer, to av disse var kombi-
nert med distriktsmøter. En av befaringene
gjaldt Svartisen-området, i forbindelse med
Statkrafts subsidiære søknad for Melfjord-
og Nord-Rana-utbyggingene.

Rådets arbeidsområde er noe mindre om-
fattende enn det tidligere hovedstyres. Rå-
det skal f.eks. ikke behandle interne saker,
som budsjett, personellspørsmål m.v., og
heller ikke saker vedrørende forbygging og
aksjeoverdragelser. Ifølge NVEs instruks
skal rådet behandle saker vedrørende:

vassdragskonsesjoner
konsesjoner for elektriske aniegg
ekspropriasjoner for elektriske anlegg
tildeling av konsesjonskraft
fordeling av konsesjonsavgifter
statsstønad
underlag for stortingsproposisjoner og
stortingsmeldinger etter departementets
behov
for øvrig behandles saker som general-
direktøren eller departementet ønsker
rådets vurdering av

Innenfor disse områder vil rådets arbeide
bli stort sett det samme som i det tidligere
hovedstyre, og NVE vil forberede og fore-
legge sakene på tilsvarende måte. For-
skjellen blir at der hovedstyret tidligere
hadde beslutnings- og innstillingsmyndig-
het, er denne nå tillagt generaldirektøren.

Etter mitt skjønn er denne forskjellen mer
av formell enn reell betydning. Skal rådets
virksomhet ha noen mening, må rådet ha
samme innflytelse på den avsluttende
saksbehandling i NVE som hovedstyret
hadde. Og i de saker som skal forelegges
rådet, fungerte egentlig også hovedstyret
som råd.

Når jeg nå slutter av som generaldirektør i
NVE, vil jeg gjerne takke alle dem jeg har
vært i kontakt med, i Stortingets energi- og
industrikomite, i fylkeskommuner og kom-
muner, for godt og konstruktivt samarbei-
de. Samtidig takker jeg NVEs samarbeids-
partnere i landets krattverk og elektrisitets-
verk, og NVEs ansatte, for tillitsfylt
samarbeide. Det har vært en spennende
tid, med mange interesssante utfordringer.
Som min etterfølger som generaldirektør er
beskikket adm. direktør i Buskerud Energi-
verk, Erling Diesen. Jeg er sikker på at
han vil lede NVE på en dyktig måte, og vi-
dereføre det gode og nære forhold til dem
NVE samarbeider med. Jeg ønsker ham
lykke tii i travle arbeidsår.

. AAP.UCce,/

NVE fikk i 1986 ny folkevalgt ledelse. Det
ticiligere hovedstyre fungerte i en over-
gangsperiode fram til 30. juni, og ble da
avløst av et råd med syv medlemmer
samsvar med Stortingets vedtak.
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Innledning

1januar 1986 trådte omorganiserin-
gen av det tidligere Norges vass-

. drags- og elektrisitetsveseni kraft.
Etatensnye navn ble Norges vassdrags-
og energiverk, forkortetNVE.

NVE,som er underlagt Olje-og energi-
departementet(OED),ledes av en gene-
raldirektørmed et råd. Etatener nå delt
opp i to direktorater,Vassdragsdirektoratet
og Energidirektoratet,samt en administra-
sjonsavdeling.

Direktoratetfor statskraftverkeneble ved
omorganiseringen skilt ut som en selvsten-
dig enhet, Statskraftverkene,som er en
statlig forvaltningsbedriftdirekte underlagt
Olje-og energidepartementet.Statskraft-
verkene,eller Statkraftsom bedriften kalles
til daglig, står for utbygging og drift av stat-
lige kraftverkog overføringsanlegg.

NVE står ikke lenger selv for kraftutbyg-
ging; etatener nå et forvaltningsorganin-
nen vassdragssektorengenereltog gir
bl.a. innstilling i kraftutbyggingssaker,en-
ten utbyggingen skjer i regi av stateneller
andre utbyggere.

Oppgaver,
administrasjon
og organisasjon

Oppgaver
NVE er statensfagmyndighet for deler av
vassdragsforvaltningen,for energiforvalt-
ning og generelle energispørsmål.Innen
disse områder skaletaten ifIg. fastsattin-
struks:

påse at offentligeog allmenne interes-
ser som knytterseg til vassdrageneog
energisystemettillagt NVE, blir ivaretatt
på beste måte
behandle søknaderom konsesjonfor
erverv og regulering av vassdrag og for
bygging og drift av elektriskeanlegg,
samt ekspropriasjonstillatelsefor slike,
og herunder treffeavgjørelsei henhold
til lov eller etter Kongens bestemmelse
fastsetteforskrifter,kontrollereog føre til-
syn med anlegg i vassdrag og med
elektriskeanlegg og utstyr
foreta hydrologiskeog andre undersø-
kelsersom knytterseg til vassdragene
og deres utnyttelse
planlegge og foreståbygging av
forbyggings- og senkingsanlegg i vass-
dragene, samt sørge for flomvarsling
skaffeoversiktover landetsvannkraftres-
surserog andre ressurserfor energipro-
duksjon
arbeide for en samfunnsøkonomiskut-
nyttingav landetsenergiressurserog ut-
arbeide oversiktover forventetnødven-
dig energitilgang

planlegge og koordinereutbyggingen
og driften av kraftsystemetut fra sam-
funnsøkonomiskekriterierog sørge for
planlegging av det totaleenergisystem
forberede og lede landetselektrisitets-
forsyning under beredskapssituasjoner
samarbeide med andre organisasjoner
når det gjelder forskning og utvikling in-
nen området
ivaretalandets interesseri det interna-
sjonale samarbeid vedrørendeenergi-
systemet
være rådgivende organ for vedkom-
mende departement og avgi uttalelseri
saker som departementetforelegger
innenfor sitt fagområde, kompetanseog
kapasitetbiståandre departementerog
etaterved å avgi faglige uttalelserm.v.
i samarbeid med norsk utviklingshjelp
og andre myndigheter stilleekspertisetil
rådighet for utviklingsland

Disseoppgavene er i hovedsakfordelt på
følgende måte:

Vassdragsdirektoratetbehandler ervervs-
og reguleringskonsesjonerog utøverkon-
troll og tilsyn med vassdrag og anlegg i
disse.Direktoratetstår videre for hydrologi-
ske undersøkelserog undersøkelserav
landetsvannkraft,forbyggings- og sen-
kingsarbeider,samt landskapspleieog na-
turvern knyttettil vassdragsanleggog kraft-
linjer.

Energidirektorateter ansvarligfor klarleg-
ging, planlegging og utvikling av landets
elektrisitetsforsyning.Direktoratetarbeider
også med konsesjonerpå elektriskean-
legg og ekspropriasjonstillatelsefor slike
anlegg, samt konsesjonerpå kraftleie.Det
har dessutenansvarfor forskriftsarbeidog
tilsyn med elektriskeanlegg. Landetskraft-
forsyningsberedskaper også tillagt Energi-
direktoratet.
Administrasjonsavdelingenhar ansvarfor
etatensfellessaker,personalforvaltning,
økonomiog informasjon.
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Administrasjon
NVE ledes av generaldirektør Sigmund
Larsen som ble tilsatt for en seksårsperio-
de f.o.m. august 1981.
Et råd bistår generaldirektøren til erstat-
ning for det tidligere hovedstyret. Rådet
har et noe mindre omfattende arbeidsom-
råde enn hovedstyret hadde.
Den nye ordningen innebærer at det er
generaldirektøren som fremmer saker for
Olje- og energidepartementet. Formelt står
han helt fritt når det gjelder å følge rådets
anbefalinger.

NVEs råd ble oppnevnt ved kgl. res. av 27,
juni 1986. Rådet har disse medlemmene:

Arnor Njøs, Ås, rektor (leder)
Sissel Eidissen, fylkesvaraordfører, Bodø,

(nestleder)
Marit L. Fossdal, hydrolog, Asker
Erling Fossen, mekaniker, Høyanger
Arne Næss, kommunalråd, Bergen
Gunvor Schnitler, lærer, Trondheim
Haakon Thaulow, direktør, Oslo

Det er også oppnevnt varamedlemmer.

Vassdragsdirektoratet ledes av vassdrags-
direktør Pål Mellquist, tilsatt for en seksårs-
periode fra 1. desember 1985.

Energidirektør Asbjørn Vinjar leder Energi-
direktoratet. Han er tilsatt f.o.m. 1. juni
1978.

Direktør Erik Nybø er leder for Administra-
sjonsavdelingen fra opprettelsen 1. januar
1986.

Organisasjon
NVEs organisasjon fremgår av organisa-
sjonskartet på side 40.

Foruten hovedkontoret i Oslo, har NVE en
rekke distriktskontorer.

Elektrisitetstilsynet har kontorer i Oslo (1.
og 2. distrikt), Bergen (4. distrikt), Trond-
heim (5. distrikt), Kristiansand (3. distrikt),
Harstad (6. distrikt).
Forbygningsavdelingen har kontorer i Oslo
(De to østlandskontorene), Trondheim
(Trøndelagskontoret), Narvik (Nord-Norge-
kontoret) og i Førde (Vestlandskontoret).

Natur- og landskapsavdelingens distrikts-
kontorer ligger i Førde, Sand, Trondheim
og Narvik.

Vassdragsavdelingen har kontorer i Trond-
helm, Narvik, Voss og Førde, og Hydrolo-
gisk avdeling i Narvik og Trondheim.
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Fagligefellessaker

Forsknings- og
utviklingsoppgaver

NVE har et ansvarfor initieringog koordi-
nering av forskning og utvikling innen sitt
arbeidsområde. I 1986ble FOU-arbeidet
vesentligstyrketved at det ble oppretteten
forskningssjefstillingi hvertdirektorat.

Konsesjonsavgiftsfondetsom får sine mid-
ler gjennom innbetaling av avgiftertil Sta-
ten for konsesjonerpå erverv av vannfall,
vassdragsreguleringer,kraftleiem.v.,gir
bl.a. tilskudd til FOU-prosjekterinnen
energi- og vassdragssektoren.NVEgir
innstillingom bruk av dette fondets midler
til forskning og utvikling på energi-og
vassdragssektoren.Forskningssjefeneved
de to direktoratenestårfor den faglige
oppfølging av prosjektene,mens søknads-
behandlingen er tillagt Administrasjonsav-
delingen. Det blir nå utarbeidet rutiner for
søknaderom forskningsbidragfra fondet,
og rutiner for oppfølging av prosjektene.

Det visestil redegjørelseom FOUfra de
enkeltedirektoratene.

Dette vil være et vanlig syn i enda
mange år fremover.

This will continue to be a common sight for
manyyears.

Den viktigste målgruppen for
prosjekter på både vann- og energi-



sektoren I u-land er kvinner og barn.
Womenand children are the most

important target groups for projects in the
water and energy sectors in developing

countries.
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Internasjonalt
samarbeid

NORAD-samarbeidet
Samarbeidsavtalen med NORAD innebæ-
rer at NVE fungerer som et rådgivningsor-
gan ovenfor NORAD innenfor etatens kom-
petanseområde. NVE har også anledning
til å engasjere ekstern ekspertise når det er
behov for det. Arbeidet samordnes av en
prosjektkoordinator plassert i generaldirek-
tørens stab.
I 1986 disponerte NVE 5 ekstra stilIings-
hjemler som kompensasjon for arbeidet
med NORAD-saker. Den ene av disse
hjemlene er lagt til Statkraft. Som en
interimordning for dette året, administrerte
NVE også avtalen på vegne av Statkraft.

Det mest omfattende eksterne prosjekt eta-
ten er engasjert i er det institusjonelle sam-
arbeidet mellom NVE og Electricidade de
Mogambique (EDM). Dette samarbeidet er
formalisert i en egen avtale mellom Norge
og Mosambik og har en årlig økonomisk
ramme på ca. 4 mill. kroner

Som ledd i samarbeidet er det opprettet 4
stillinger i EDM som skal besettes av nor-
ske eksperter, fortrinnsvis fra NVE. Rekrut-
teringsproblemer medførte at det ikke var
mulig å holde alle stillingene besatt i 1986.

Av interessante delprosjekter innenfor sam-
arbeidet med Mosambik i 1986 kan
nevnes:

Produksjonssimulering for Chicamba-
Mavuzi reguleringen tilrettelagt for PC
Utarbeidelse av vedlikeholdssystemer
for Cuamba vannkraftstasjon og Central
Thermica varmekraftstasjon

Elektrifisering av Cuamba-distriktet. Her
er det innledet samarbeid med Bærum
energiverk

Gjennomføringen av slike delprosjekter
medfører relativt hybpige besøk til Mosam-
bik av eksperter fra NVE, samt besøk til
Norge av våre kolleger i EDM.

Den norske bistands sterke fokusering på
de såkalte SADCC-landene - dvs. frontlin-
jestatene mot Sør-Afrika - har medført at
også de fleste andre prosjekter hvor NVE
er blitt trukket inn er konsentrert om disse
landene. De viktigste prosjektene med del-
takelse fra NVE var

Kraftverksprosjekter i Lesotho

Vannforsyningsprosjekter i Zimbabwe

Rehabilitering av Kafue Gorge kraftsta-
sjon i Zambia

Rehabilitering av kraftverk i Pangani-
vassdraget i Tanzania

Elektrifiseringsprogram på Zanzibar

Seminar om vannforsyning i Tanzania,
holdt i Arusha

Seminar i Oslo om samarbeid mellom
SADCC-landene og de nordiske land
om kraftforsyning og el. distribusjon.
Særlig Nordel-samarbeidet og mulighe-
ter for et tilsvarende samarbeid mellom
SADCC-landene ble diskutert.

Annet internasjonalt samarbeid
NVE deltar i faglige organisasjoner som
Unesco, WMO (World Meteorological Or-
ganization), Association of Regulated
Rivers, IAHS (International Association of
Hydrological Sciences), CIGRE (Conffiren-
ce Internationale de Grands Rseaux å
Haute Tension), WEC (World Energy Con-
ference) og SIL (Société Internationale de
Limnologues).

Innen Norden er NVE engasjert i Nordel,
organet for nordisk elkraftsamarbeid, siden
starten i 1963. Ordførerskap og sekretariat
går på omgang blant medlemslandene. I
1986 var det Finland som hadde disse
funksjonene.
Etaten er også engasjert i andre faglige
sammenslutninger i nordisk regi.
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Administrative
fellessaker

Informasjon
Omorganiseringenførtetil begrenset be-
manning av informasjonskontoreti 1986.
Aktivitetenble derfor ikke så omfattende
som ønsket. Informasjonskontoretsstatus
er nå avklart; i løpetav førstehalvårav
1987vil informasjonstjenestenvære reor-
ganisert med en informasjonssjefog to in-
formasjonsmedarbeidere.

Av tiltak i 1986kan nevnesfriluftslivsutstil-
lingen «Natura-86»i juni der både Vass-
dragsdirektoratetog Energidirektoratetdel-
tok med stands.

Sammen med ElforsyningenInforma-
sjonstjenesteog Norsk BrannvernFore-
ning medvirket Elsikkerhetsavdelingenun-
der brannvernkampanjenhøsten1986
vedrørende branner med elektriskårsak.
Kampanjen omfattetinformasjoni media
og tiltak på lokalplanet.Brosjyren«Uvettig
bruk av elektriskutstyr»ble spredt over
hele landet gjennom de lokale brannvesen
og de stedlige tilsyn. Undersøkelserviser
at kampanjenmed et akseptabeltresultat
nådde frem til publikum.

I serien«Kraftog miljø»som utgis av Natur-
og landskapsavdelingeni Vassdragsdirek-
toratet kom det i 1986ut 3 nye publikasjo-
ner - nr.11Fugl og fisk i Stormyrbassen-
get, nr.12 Reinog menneskeligaktivitetog
nr. 13 Landbruk og vassdragsregulering.I
begynnelsen av 1987vil det dessutenfore-
ligge en siste publikasjon i serienVN-
rapport, nemlig nr.10Sprengstein.

Brosjyren«NVEi ny skikkelse»kom ut i mai
måned. Den viser en oversiktoverden nye
organisasjonenetteromorganiseringen.

Det ble i 1986sendt ut 11pressemeldinger
som i stor utstrekninger blitt brukt.

NVE/Statkraftsblad «Fossekallen»kom ut
med 10nummer.Opplaget er på 8.000ek-
semplarer.

Økonomi
NVEsregnskap for 1986viser et samlet
forbruk på 175,4mill, kroner under kap.
1885Elektrisitets-og vassdragsforvaltning,
heravca. 37,7mill. kroner til forbyggings-
virksomhet,ca. 7,8mill, kroner til hydrologi-
ske oppdrag og ca. 6,9mill, kroner til Det
særlige tilsyn med elektromedisinskutstyr.

Under kap. 1890Energiøkonomiseringstil-
tak m.v.,post 60, som gjelder tilskudd til
varmeplaner og kompetanseoppbygging,
var det et forbruk på 9,1mill, kroner og un-
der post 70 Tilskudd til elektrisitetsforsynin-
gen, var forbruket 144,2mill. kroner.

Hele 46 tiltak/prosjekterfikk tilskottover
Konsesjonsavgiftsfondetsrådighetsbeløp
med en samlet sum på ca. 4,9mill. kroner.
13 prosjekter/tiltakfikk bevilgning fra Kon-
sesjonsavgiftsfondetved stortingsvedtak
med et samlet beløp på 29,5mill. kroner.

Vassdragsdirektoratetsstand på
«Natura-86»-utstillingen.
The «Natura-86»exhibition.The stand
of the Directorateof WaterResources.

Personalforvaltning
Tilgangen på søkeretil ledige stillinger har
også i 1986vært lite tilfredsstillendefor de
fleste personellkategorier.Til tross for gjen-
tatte utlysinger i fag- og dagspresse,direk-
te henvendelsertil læreanstalteneog an-
nen form for rekrutteringstiltak,var det ikke
mulig å skaffetilstrekkeligantall kvalifiserte
søkere.

Situasjonenvar vanskeligsti Energidirekto-
ratet.Direktoratethadde ved utgangen av
året ca. 30 ledige saksbehandlerstillinger
ubesatt (ca. 20% av totalrammen),vesent-
lig konsentrertom et par avdelinger.En del
av dette underskudd har det vært nødven-
dig å dekke opp ved konsulentbistand,
noe som påføreretaten betydelige mer-
kostnader.
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Generelt er det særlig stor mangel på sivil-
ingeniører med elektroteknisk utdanning
og praksis fra kraftforsyning. Rekrutterings-

grunnlaget for ingeniører og godt kvalifi-
serte saksbehandlere innenfor administra-
tiv sektor, særlig innenfor EDB og økono-
mi, er også meget svakt. Dette gjelder
både begynnerstillinger og på mellom-
ledernivå. Det er merket økte vansker i det
forløpne år med å rekruttere personale til
kontorstillinger.

Den fullmakt etaten fikk i 1982 til å gi kon-
kurranseutsatte personellkategorier med
høyere utdanning særlige lønnsbetingel-
ser, har vært nyttet også i 1986 innenfor
gitte rammer. Dette har bidratt til å bedre
situasjonen noe, men har hverken gitt til-
strekkelig rekruttering av nye medarbeide-
re eller gjort det mulig å holde på fagper-
sonell med lang erfaring.

Flere medarbeidere har i årets løp gjen-
nomgått forskjellige etter- og videreutdan-
ningskurs av faglig art.

Det er drøftet planer for mer systematisk
opplæring og organisasjonsutvikling, noe
vi mener vil være av stor betydning for den
faglige utvikling og trivsel.

Velferd og arbeidsmiljø
Etter omorganiseringen ble velferdsarbei-
det liggende nede inntil man fikk etablert
et velferdsutvalg mot slutten av året.
Velferdsutvalget består av representanter
fra direktoratene og Administrasjonsavde-
lingen samt en person fra organisa-
sjonene.
Av velferdsmidlene for 1986 ble det gitt til-
skott på i alt kr 38.700,— til foreninger/lag,
julearrangement og befaringsreiser.
Omorganiseringen førte også til at det tok
tid før man kunne etablere arbeidsmiljøut-
valg og velge verneombud.
Sist i november ble arbeidsmiljøutvalget
konstituert, og det nådde å holde to møter
i 1986.
I desember ble det valgt verneombud.
NVEs hovedkontor er delt i seks verneom-
råder:

Energidirektoratet
Vassdragsdirektoratet

III Administrasjonsavdelingen
IV Avdeling for tilsyn og kontroll med elek-

triske anlegg og elektrisk materiell
Forbygningsavdelingen

VI Avdeling for kraftforsyningsberedskap

Lokaler og fellestjenester
Olje- og energidepartementet forutsatte i
St.prp. nr. 57 for 1984-85 om endringer i
NVEs organisasjon, at det reorganiserte
NVE og Statskraftverkene så langt som
mulig nyttet det felles kontorbygget i
Middelthunsgt. 29.

Dette bygget er fullt utnyttet, og hovedkon-
toret har lenge måttet leie lokaler i Fr. Nan-
sens vei 17,Sørkedalsveien 10 og Kirke-
veien 64A. Det er hhv. Elsikkerhetsavdel-
ingen, Forbygningsavdelingen og Bered-
skapsavdelingen som har kontor der.

Proposisjonen forutsatte også at NVE og
Statskraftverkene benyttet seg av de etab-
lerte fellestjenestene som er drift og ved-
likehold av bygninger, resepsjon, kjøre-
tjeneste, sentralbord, postekspedisjon,
vaktmestertjeneste, reisekontor, bibliotek,
bedriftslege, renhold og kantine.

Tjenestene styres av Administrasjons-
avdelingen.

Etter bestemmelsene i gjeldende hoved-
tariffavtale og særavtale, har det i 1986
vært ført en rekke drøftinger og forhandlin-
ger med berørte tjenestemannsorganisa-
sjoner.
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Vassdragsforvaltningen
VassdragsdirektørPål Mellquist:

vassdragsdirektoratet har, som de
andre delene av det nye NVE, blitt
sterkt preget av etatens omorgani-

sering i 1986. Selv om det på papiret ikke
var lagt opp til dramatiske endringer innen
direktoratet, så har det likevel blitt en god
del mindre, men likefullt viktige justeringer
og tilpasninger innen de rammer som er
trukket opp for virksomheten. Direktoratet
har fått ny direktør - to av fem avdelingsdi-
rektører er nye. Det er opprettet et nytt kon-
tor for juridiske saker, skatter og avgifter og
det er tilsatt forskningssjef på FoU-siden.
Videre er det foretatt interne omrokkerin-
ger innen overflatekontoret på Hydrologisk
avdeling.

1986 ble ikke så effektivt som vi hadde
kunnet ønske. Forbygningsavdelingen ble
«midlertidig» flyttet til Sørkedalsvn. 10 hvor
de sannsynligvis må bli noe lenger enn de
to år som først ble forespeilet. Dette sam-
men med at det tok sin tid å komme i or-
den etter omorganiseringen har satt preg
på virksomheten.
Videre har mange erfarne medarbeidere
latt seg friste av bedre lønnsvilkår andre
steder. Dette har klar parallell til den gene-
relle flukt fra statsstillinger som var meget
markant i første del av 1986. Vi har hittil
greid å fylle de tomrom som har oppstått,
men faren for en reell kvalitetsmessig ned-
gang er fortsatt tilstede om trenden fortset-
ter. En kjedelig bivirkning ved den store ut-
skiftningen er at opplæring av nytt perso-
nell tar så mye tid og ressurser at dette
også går ut over produktiviteten. Proble-
met har nok til tider virket urimelig tyngen-
de for de som både hadde ansvaret for å
holde virksomheten i gang og samtidig
ansvaret for opplæringen av nye folk.

Målsettingen for Vassdragsdirektoratet er

klar: å bli en enda bedre og mer sentral
forvaltningsetat innen vårt forvaltnings-
område!

De viktigste delmål for direktoratet er:

Effektivisere bruken av menneskelige og
materielle ressurser. Innsats på alle fron-
ter når det gjelder personalutvikling, et-
terutdannelse m.v. i faglig retning og av
hensyn til trivsel og miljø.

Omstrukturering og tilpassing innenfor
den nye organisasjonsmodell for å opp-
fylle gamle krav til forvaltningen og for å
være forberedt på nye utfordringer.

Gjennom de to første delmålene yte vårt
bidrag til å få frem en mer rasjonell vass-
dragsforvaltning i Norge med færre ak-
tører og vesentlig klarere definerte roller
for de sentrale aktørene.

Vassdragsdirektoratet har gjennom årene
systematisk bygget opp en meget allsidig
og faglig sterk arbeidsstokk. De fleste aka-
demiske utdannelsesretninger som er nød-
vendig i moderne flerbruks- og konse-
kvensrettet vassdragsforvaltning, er nå
representert i direktoratet. I tillegg til dette
er direktoratet i besittelse av spisskompe-
tansen i landet på en rekke områder og er
blant de ledende på andre.

Vassdragsdirektoratet har i 1986 satt i
gang et omfattende moderniseringspro-
gram for automatisert innhenting av data
innen den hydrologiske sektor. Videre er
arbeidet godt i gang med overgang til økt
bruk av EDB både innen kontorrutiner, ar-
kivering og ved utarbeidelse av forskjellige
typer planer og settes inn på oppdrag som
tidligere har måttet ligge pga. kapasitets-
vansker. Kritisk gjennomgang av alle saks-

områder og rutiner vil fortsette i 1987 med
henblikk på ytterligere rasjonalisering og
effektivisering.
Hvor langt man kan komme i denne ret-
ning er avhengig av flere forhold - motiva-
sjon fra ledere og medarbeidere og vilje til
nytenkning på alle hold. Men effektivise-
ring og rasjonalisering er også avhengig
av forståelse for at investering av midler og
personressurser er nødvendig om en enda
større produktivitet ønskes. Den senere
tids utvikling har vist at teks. økt bruk av
EDB er en av de bedre måter å rasjonali-
sere virksomheten på på lengre sikt. Så-
korn koster - men det er også en forutset-
ning for avling!
På FoU-sektoren vil vi satse så sterkt vi kan
- det er også investeringer for fremtiden.
Faglig videreutbygging av distriktskontore-
ne står også høyt på direktoratets priorite-
ringsliste.

Genereit kan konstateres at konsesjonsbe-
handlingen aldri har gått så tregt som i
1986. Dette skyldes en kombinasjon av fle-
re forhold hvor Samlet Plan for vassdrag,
organisasjonsforholdene innen kraftforsy-
ningen, uklar ansvarsfordeling innen vass-
dragsforvaltningen og en mangel på virke-
midler fra det offentlige for å fremme pro-
sjekter, er vesentlige elementer. En økende
tro på at gassbasert varmekraft vil komme i
produksjon raskere enn tidligere antatt har
muligens også betydning for den tilbake-
holdenhet som enkelte falleiere viser.
For vassdragsforvaltningen generelt, og
Vassdragsdirektoratet spesielt vil 1987
utvilsomt bli et meget spennende og viktig
år.

PålMellquist
Vassdragsdirektør
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Forbygging

ialt 312forbyggings-,senkings-og
flomskadeanlegg har vært i gang kor-
tere eller lengre tid over hele landet.

De flestearbeidene er utført i egen regi
med avdelingensmaskinerog ca. 70 faste
arbeidstakere.Det er brukt ca. 38 mill. kro-
ner av egne midler og ca. 25 mill. kroner
av tilskuddsmidler (vesentligfra Land-
bruksdepartementet).Bemanningenved
Forbygningsavdelingenomfatterfor øvrig
ca. 50 funksjonærerfordelt på hovedkon-
tor og to distriktskontoreri Oslo samt di-
striktskontorenei Førdei Sunnfjord, i
Trondheimog i Narvik. Bemanningenhar
vært uendret i mange år.

Forbyggings-og senkingstiltaker ofteen
nødvendig forutsetningfor næringsvirk-
somhet, boliger og kommunikasjoner
langs vassdragene,og de kan betraktes
som grunnlagsinvesteringeri forbindelse
med utnyttelseav nyeområder.Utilstrekke-
lige bevilgninger medførerflereårs vente-
fid med problemer for statlige,kommunale
og private interesser.

Etterspørselenetter flomsikringstiltakhar
øketsterkt. I alt 952 søknaderventer på
behandling. Restarbeiderpå igangværen-
de anlegg og vedtattenyearbeider utgjør
ca. 250 mill. kroner.

«Kommunerfor flomsikring»er et samar-
beidsorgan mellomca. 50 kommunersom
ønskerå fremskaffeog formidle kunnskap
om flomsikringsvirksomhet.Målet er å få
øket bevilgningeneog innsatsenfor flom-
sikring over hele landet. Som et ledd i ar-
beidet har SINTEFi Trondheimutførten
samfunnsøkonomiskanalyseav flomsik-
ringsvirksomheten.Rapporten ble forelagt
for olje-og energiministeren,for NVEog
for pressen 12.08.1986.NVE,Statensna-
turskadefond,vegvesenetog en rekke
kommuner har bidratt med grunnlagsma-
teriale. I SINTEFsrapport er en beregnet
nytte/kostnadsfaktorbrukt som kriterium
for å finne hvor lønnsomtet prosjekter.
Faktorenuttrykker inntjening pr. krone som
investeres.Analysenav vedtatte,ikke
igangsatteanlegg, viser en berbgnet nyt-
te/kostnadsfaktorpå gjennomsnittligca. 4.
SINTEFhar brukt denne faktor for restar-
beider på igangværendeanlegg og en
faktor på 3 for ubehandletesøknaderog
kommetfram til en samletnettogevinstpå
1.454mill. kroner.Investeringsbehovetfor
alle disse tiltak er på 640 mill. kroner.Med
bevilgningsnivåetfor 1985,inklusivtil-
skudd fra bl.a. Landbruksdepartementet
og vegvesenet,vil det ta ca. 11,5år før alle
kjente prosjekterer gjennomført.Energi-

og industrikomiteenforutsetteri Budsjett-
innst. S. nr.8 (1986-87)at OED vurderer
og uttalerseg om rapporten. Dettevil bli
fulgt opp fra NVE.

Forbyggingsvirksomhetener i de senereår
blitt utvidet til å omfattesaksbehandlingog
praktisk bistand i forbindelse med utbyg-
ging langs vassdrag,veger og bruer,uttak
av masser,tiltak for fiske og naturvern,
opprydding, naturskadesakerm.v.Hen-
vendelsenekommer fra en rekkeoffentlige
etater,kommunerog private.Forbygnings-
avdelingen har ekspertiseog et distriktsap-
parat som er tjenlig i slikesaker.Det er be-
hov for samfunnsmessigservice og styring
med disse tiltak, men det er problemer
med midler og bemanning for å dekke
oppgavene.

Elvebrudd i Glomma, Solør.
Bank erosion in Glomma.

Flomsikring langs Glomma.
Flood protection along Glomma in Solør
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I Nord-Norge har det vært stor forbyg-
gingsvirksomhet. Betydelige arealer langs
hovedvassdragene er blitt beskyttet mot
utgraving, og bebyggelse er blitt sikret.
Ved Sirma i Tana er det gjennomført et vel-
lykket samarbeidsprosjekt som har kombi-
nert flomsikring og vegomlegging. I Reisa-
dalen er skader etter flom og ras under ut-
bedring.

I Trøndelag pågår omfattende sikringsar-
beider mot skred. Spesielt nevnes i Nam-
dalen og i Helgådalen, Verdal. Statens na-
turskadefond bidrar til å dekke utgiftene.

Langs Glomma ovenfor Aursunden er det i
samarbeid med Glommens og Laagens
Brugseierforening igangsatt arbeider for å

hindre erosjon og uheldig utvikling i elvelø-
pet. I Rissa er jordbruk, veger og bebyg-
gelse blitt sikret mot utgraving og ras, spe-
sielt langs hovedelva Skauga. Et samar-
beidsprosjekt med Landbruksdeparte-
mentet, kommunen og grunneierne om
kanalisering og flomsikring av ca. 2700 da
langs Søya i Surnadal, går raskt unna. An-
legget omfatter også flere interessante for-
søksprosjekter i samarbeid med miljøinte-
resser med formål å redusere ulemper for
fisk og fugl.

Vest-Norge fra Møre til Rogaland har hatt
omfattende flomskader i de senere årene,
senest høsten 1985. Etter de siste skadene
har NVE planlagt 52 sikringstiltak med
samlet overslag 12 mill. kroner. Det er ikke

Flomsikring i Veitestrand, Luster, Sogn
og Fjordane.
Flood protection in Veitestrand, Luster,
Sogn og Fjordane.

Fisketerskel 1Daleelva, Høyanger.
Fish step in Daleelva, Høyanger.

gitt tilleggsbevilgning etter disse flomska-
dene. Utbedringstiltakene tar derfor man-
ge år. I 1986 har det dessuten vært gjen-
nomført sikringstiltak i en rekke vassdrag.
Bebyggelse, veger og jordbruk nyter godt
av tiltakene.

Katastrofeflommen i Jostedal i 1979 med-
førte skader og utbedringsarbeider på ve-
ger, bebyggelse og elveløp for ca. 35 mill.
kroner til forbyggings- og senkingsarbei-
der. Tiltakene er kommet i gang i 1986 og
vil fortsette i flere år.

Nedenfor Rjukan pågår flomsikring langs
Måna i ca. 5 km's lengde ved samarbeid
mellom Landbruksdepartementet, Norsk
Hydro, vegvesenet, kommunen og NVE.
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Dyrka mark og boliger blir sikret, og riksve-

gen blir lagt på flomsikker fylling.

Våren 1986 ble Alvdal og Trysil rammet av
skader i forbindelse med flom og isgang.
Også langs Glomma oppsto betydelige
skader, spesielt i Solør. Statens naturskade-
fond har fått til behandling et betydelig an-
tall skademeldinger.
Forbygningsavdelingen har planlagt sik-
ringsarbeider i Alvdal til ca. 14 mill, kroner
inklusiv en senkings- og forbyggingsplan
til 10 mill. kroner. I Trysil er utarbeidet plan
til 6 mill, kroner, og i Grue er igangsatt sik-
ringstiltak til ca. 6 mill. kroner. Disse flom-
skadene vil bety belastninger på anleggs-
budsjettet.

I Lunner i Oppland er det gjennomført et
samarbeidsprosjekt mellom NVE, Land-
bruksdepartementet, vegvesenet og kom-
munen. Ca. 1000 da dyrka mark og bolig-

områder er blitt forbedret langs elva Vigga.
Samtidig har riksveien fått ny trasé.

I Solør pågår omfattende flomsikringsar-
beider flere steder langs Glomma. Arbei-
dene blir kombinert med vegomlegging

og pumpeanlegg for å sikre bolig- og jord-
bruksområder mot oversvømmelse. Land-
bruksdepartementet og vegvesenet deltar i
prosjektene.

I Nordre Hasla i Våler er det under utførel-
se et komplisert senkingsprosjekt som vil
innvinne og forbedre ca. 2.200 da jord.

Etter flere års planlegging er det i 1985-86
gjennomført et interessant tiltak i Seutelva i
Tune i Østfold. Et sideløp til Glomma har i
de senere år grodd igjen, til ulempe for

jordbruk, boligområder og forskjellige mil-
jøverninteresser. Forbygningsavdelingen
har stått for et betydelig kanaliseringstiltak,
med tilskudd fra flere offentlige etater. Ka-
nalen har også åpnet muligheten for rund-
turer med båt fra Glomma.

Samarbeidet med Natur- og landskapsav-
delingen og kraftutbyggere fortsetter. Dette
gjelder terskler i regulerte vassdrag, for-
søksarbeider ved forskjellige miljøverntil-
tak, bedring av fiskeoppgang og oppvekst-
muligheter, planting og tilsåing langs kana-
ler m.v.

Forbygningsavdelingen yter bistand til Sta-
tens naturskadefond i forbindelse med
flom og ras, og det er etablert samarbeid
med Norges geotekniske institutt om et
forskningsprosjekt angående flomskred.

Det er økende behov for opprydding, bl.a.
i vassdrag hvor fløtingen er nedlagt. Det er
planlagt og utført flere tiltak i vassdrag på
Østlandet.

Samarbeid om kanalisering
(tørrlegging) og veiomlegging i Lunner,
Oppland.
Combined drainage of bogland and road
construction in Lunner, Oppland.

Kanalisering av Seutelva i Østfold.
Pontonger for gravemaskiner.
Channeling for drainage and environ-
mental purposes in the Seut River in
Østfold. Pontoons for dredging machines.
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Natur og landskap

N atur- og landskapsavdelingens
(VNs) arbeidsfelt er tradisjonelt øko-
logiske, biologiske og land-

skapsarkitektoniske saksområder innen
hele direktoratets ansvarsområde. Avdelin-
gen samarbeider i tillegg med Energidirek-
toratet i kraftledningssaker og skal i hen-
hold til forutsetningen også ivareta de mil-
jømessige vurderinger i forbindelse med
varmekraft/gasskraft. VNs medarbeidere
har allsidig bakgrunn med utdannelse in-
nen landskapsarkitektur, skogbruk, økologi
(botanikk, zoologi, limnologi) og ingeniør-
fag. Omorganiseringen av NVE har ikke
medført endringer i avdelingens arbeidsfelt
eller struktur.

Virksomheten i 1986 har vært preget av
høy aktivitet innen alle avdelingens ar-
beidsfelter. Store landskapsmessige arbei-
der har krevd aktiv rådgivning og oppføl-
ging ved en rekke anlegg. I alt har man
fulgt opp ca. 50 forskjellige anlegg i 1986.
Videre er ca. 15 anlegg under planlegging
befart, og uttalelser er gitt til forhåndsmel-
ding eller søknad. En stor del av det dag-
lige oppfølgingsarbeid ivaretas av avdelin-
gens representanter ved distriktskontorene
i Narvik, Trondheim, Førde og Sand.

I Nord-Norge er Alta-anleggene og
Kobbelv-anleggene inne i en viktig fase
m.h.t. landskapsmessige tilpasninger. I
Trøndelagsområdet er Orkla-anleggene i
løpet av året tilnærmet sluttført, likeledes
anleggene i Mosvik. Virksomheten i Trøn-
delag har vært preget av at flere nye saker
er under planlegging. Kontoret i Førde har
hatt store oppgaver med arbeidene i
Jostedalen, Vetlefjord og Nyset-Steggje i
tillegg til oppfølging av flere eldre anlegg.
Sandkontoret har hatt en hektisk tid under
sluttarbeidene ved Ulla-Førre anleggene
med sine mange tipper, anleggsveier og
anleggsområder. Ulla-Førre anleggene ser
for øvrig ut til å bli et nytt «flaggskip» hva
landskapsmessige arbeider angår.

Avdelingen er direktoratets saksbehandler
på terskelsaker, og i løpet av året er i alt 12
terskelplaner utarbeidet, enten i den forbe-
redende fase eller som ferdige pålegg.
Som eksempel kan nevnes en stor og om-
fattende hovedplan for terskler i Lærdals-
vassdraget hvor alle kjente konstruksjoner i
elva er kartfestet sammen med ønskene
om nye tiltak. VN har sammen med For-
bygningsavdelingen utarbeidet et forslag til
samlet terskelplan for vassdraget. Saksbe-
handlingen, som er meget komplisert, er
nå i sluttfasen, og pålegget ventes gitt i be-
gynnelsen av 1987.

Savtso kraftverk, Alta. Dammen under bygging.
The Savtso power plant, Alta. The dam under construction.
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Avdelingenhar befartog gitt uttalelsetil i
alt ca. 40 storeog små kraftlinjesaker.Sto-
re linjer som for eksempel Kvildal- Fles-
aker har krevden omfattendesaksbehand-
ling med flere befaringer.

VN har sett det som en prioritertoppgave
å medvirke til at uheldige forhold ved eldre
anlegg bedres. Blant annet ved Songa-
dammen, Tokkeverkene,er vesentlige
landskapsarbeiderutført.Etannet eksem-
pel er de ca. 50 steintippene_somble et re-
sultatav kraftutbyggingeni Hallingdal.
Steinenhar blitt en viktig ressursfor kom-
munene,og tippene blir nå planmessig
fjernet en etteren.

Verneplan III ble vedtattvåren 1986,og det
ble da bestemtat arbeidet med en verne-
plan IVskal igangsettes.VN vil igjen få an-
svaretfor saksbehandlingen i Vassdrags-
direktoratet(V)og har igangsatt forbered-
ende arbeider.Som et førsteskritt er det
igangsatt et utredningsprosjektom type-
og referanseaspekteri vassdragssammen-
heng.

VNs medarbeidere har som før deltatt ak-
tivt i utvalg som har tatt for seg generelle
sider ved direktoratetsvirksomhet.Effekti-
visering av konsesjonsbehandlingen,saks-
behandlingsrutinerfor mindre inngrep i
vassdrag,skadeflommerog vurdering av
distriktstjenesteni V er eksempler på dette.
De har også vært Vsrepresentanteri
NTNFsforskningsprosjektom friluftsliv,rei-
seliv og vassdrag, minstevannføringog

Først neste år vil steintippen være godt
beite for disse kuene 1Ulla-Førre.
The cows will haveto wait a year for the
grassto grow on this rockfill tip at Ulla-
Førre.

NAVFsprosjektom virkninger av vass-
dragsreguleringer.En stadig størredel av
avdelingensressursermedgår til møtevirk-
somhet av generell karakterog betydning
for avdelingen, direktoratetog etaten.

Avdelingen legger avgjørendevekt på å
holde god kontaktmed forskjelligeforsk-
ningsmiljøerog koordinerer/haransvarfor
gjennomføringenav følgende forsknings-
prosjekter:
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Biotopjusteringsprosjektet er et samar-
beidsprosjekt mellom universitetene i Oslo
og Bergen, Norges landbrukshøgskole
(NLH), Direktoratet for naturforvaltning
(DN) og NVE. Praktiske forsøk med å leg-
ge ut stein og grus for å skape gyte- og
skjuleplasser for fisk er startet opp i Søya
på Nord-Møre der det gjennomføres kana-
liseringsarbeider. Forberedende under-
søkelse er satt i gang på Lesjeleirene og i
Hareidelva på Sunnmøre. Prosjektet omfat-
ter også oppfølging av undersøkelsene
satt i gang under terskelprosjektet. Blant
annet følger en med i hvordan fiskebestan-
den utvikler seg i terskelbassengene i Ek-
singedalen. Undersøkelser av mulighetene
for å få til utvikling av vegetasjon i regule-
ringssoner i magasiner er i gang.

Ved NLH foregår renneforsøk i samarbei-
de med VF

Samarbeidet med NLH om jordbunnsfor-
holdet i gamle tipper har nå ført fram til
den første ferdige samlede rapporten.
Denne forelå i månedskiftet februar/mars
1987.

Prosjektet om fullprofilmasser er et samar-
beide mellom Vassdragsregulantenes fore-
ning (VR), NLH, Statkraft og NVE. Det har
en teknisk og en biologisk del. I den tek-
niske delen er det innhentet prøver fra en
del tipper. Det er foretatt laboratorieunder-
søkelser av massene. Resultatene forelig-
ger i en egen rapport. Undersøkelsene
fortsetter. I den biologiske del av prosjektet
er det gjennomført meget vellykkede vekst-
forsøk i Neverdalen (Kvikne, Orkla) Glom-
medal (Ulla-Førre) og Stend ved Bergen.
Forsøkene fortsetter. Foreløpige resultater
viser at det er gode muligheter for å eta-
blere vegetasjon på denne type tipper.
Prosjektet som omhandler gjengroing av
vassdrag har som mål å skaffe oversikt
over metoder og saksbehandlerrutiner ved
rydding av busker og trær i regulerte vass-
drag der det kan være fare for skadeflom-

mer. Samarbeidende organisasjoner er
Vassdragsregulantenes forening, NLH og
NVE. Innen skogbruket brukes en rekke
metoder for å bekjempe vegetasjon. For å
skaffe oversikt over dem og mulighete-
ne/begrensningene for å bruke dem for
prosjektformålet, har en engasjert Buske-
rud Skogselskap som skal ha en rapport
ferdig første kvartal 1987.

I arbeidet med å effektivisere og heve
kunnskapsnivået både hos kraftutbyggere
og andre, legger avdelingen stor vekt på
informasjonssiden. Medarbeiderne er faste
forelesere ved NTH, NLH og distriktshøg-
skolen i Bø. Medarbeiderne har også holdt
flere foredrag/kåserier i andre fora. Avde-
lingen var ansvarlig for Vassdragsdirekto-
ratets stand på Natura 6 på Hellerudsletta
hvor en fyldig presentasjon av avdelingens
mange arbeidsfelter inngikk.

I publikasjonsserien Kraft og Miljø har det i
år kommet ut tre nye nummer:

Vekstforsøk på steintipper, Stend ved
Bergen.
Cultivation on rockfill tip, Stend, near
Bergen.

Nr. 11. PerStraumforsog Odd A. Gulseth.
«Fugl og fisk i stormyrbassenget.»
(En presentasjon av den imponerende fuglebio-
topen som har utviklet seg i inntaksmagasinet til
Nedre Røssåga.)

Nr. 12. EigilReimers.
«Rein og menneskelig aktivitet.»
(En litteraturstudie over forholdene rein og men-
neskelig aktivitet.)

Nr. 13. FinnReisegg.
«Landbruk og vassdragsregulering.»
(En komprimert versjon av det vesentligste fra et
symposium om samme tema i 1982.)
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Hydrologi

Vannføringsmåling nedenfor
Blåbrevatn.
Measuring discharge downstream of the
lake Blåbrevatn.

stabilt kaldt være over hele landet
medførte forholdsvis lavt avløp i
årets fire første måneder. Spesielt

gjelder dette Trøndelag, hvor vannføringen
i mange elver gikk ned i 10-20% av det
normale.

Året sett under ett hadde Øslandet nær
normalt avløp, mens Vestlandet hadde et
vannrikt år, opptil 30% mer enn i et mid-
delår. I Trøndelag og Nord-Norge lå avlø-
pet litt under det normale (ca. 10%).

Antall målestasjoner for vannstand og
vannføring økte i 1986 fra 1410til 1427. I til-
legg kommer stasjoner i forsøksfeltene for
urbanhydrologi.

Det ble i årets løp utført nær 500 vann-
føringsmålinger.

Vårt observasjonsnett er nå gjenstand for
omfattende modernisering. De tradisjonel-
le registreringsmåter blir erstattet med
elektroniske instrumenter. Dette medfører

stor besparelse av det manuelle arbeidet,
og resulterer dessuten i at dataene blir til-
gjengelige for bruk raskere enn tidligere.
Modernisering må på grunn av ressurs-
messige hensyn strekke seg over flere år.
Det kan nevnes at i løpet av 1986 er ca. 60
av våre stasjoner utstyrt med de nye instru-
menter.

Dette har krevet utvikling av innkjørings-
systemet for dataloggere, et omfattende ar-
beid som har pågått hele året. Det er nå i
hovedsak avsluttet, og vil kun bli gjenstand
for mindre justeringer i tiden som kommer.

Skjemaet på neste side viser i grove trekk
hvordan innkjøringssystemet for vann-
standsdata ser ut.

Moderne elektronisk utstyr overvåker
vannføringen i Hareidselven på
Sunnmøre.
Electronic monitoring of the run-off in the
Hareid river in Western Norway.

Automatisk registrering av vannstand i
Strynselven.
Automatic water level recorder in the Stryn
river.
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Processing of water stage data.
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Grunnvannsobservasjoner 1Rana-
området, Nordland. Grunnvannsrør,
telemål og snøstav.
Station for ground water observations in
the Rana district, Northern Norway.
During winter frost and snow cover are
also measured.
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Databasen for vannstandsdata med fin
tidsoppløsning, FINDA, vokser hurtig og
fyller i dag en viktig funksjon i forbindelse
med innkjøring av data til hovedarkivene
Fl og F2. Som en kuriositet kan nevnes at
Fl nå inneholder 51.000 observasjonsår
med data og FINDA omfatter 315.000
døgndata eller ca. 900 observasjonsår.

Forespørslene om hydrologiske data i for-
bindelse med settefiskanlegg økte sterkt
siste år. Det er de lave vannføringer som er
av størst interesse i denne forbindelse. I
mangel av målinger i aktuelle vassdrag har
vi derfor god nytte av den lavvannførings-
analyse som avdelingen nylig har gjen-
nomført. Oppdragsrapporten «Vannforsy-
ning til settefisk/smoltanlegg i Suldal» be-
handler ønsket grunnvannsforsyning til et
slikt anlegg.

Etter omfattende forarbeid ble nye ret-
ningslinjer for beregning av dimensjone-
rende og påregnelig maksimal flom publi-
sert våren 1986. I årets løp er det nedlagt
betydelig arbeid for å løse mange flombe-
regningsoppgaver. Dette gjelder dels nye
og dels gamle dammer, hvor flomavled-
ningsevnen ønskes kontrollert i henhold til
de nye damforskrifter av 1980.

div.data TFIN
GRAFT

I forbindelse med Statkrafts engasjement i
Alta og bygging av dammen syd for Savtso
er det utarbeidet flomprognoser for vår-
flommen i Altaelven. Dette omfatter dag-
lige prognoser basert på modellsimulerin-
ger med en spesialtilpasset HBV-modell.
Flommen kulminerte 18.-19. mai 1986
med ca. 770 m3/s.

Spesielle undersøkelser i urbane områder
fortsatte i 1986, og omfattet i alt 22 ulike
felt. Også her er automatisering av data-
innsamlingen i gang. 7 stasjoner ble utstyrt
med nye instrumenter i årets løp. Resten
av nettet vil bli modernisert i løpet av 1987.

Året 1986 startet med grunnvannstander
rundt middel over det meste av landet.
Noe høyere i Troms og noe lavere på Vest-
landet. Det var ingen store endringer i det-
te utover ettervinteren, bortsett fra at vann-
standene på Vestlandet normaliserte seg
etter hvert. Utover høsten steg grunnvann-
standene i Sør-Norge, mens de i Nord-
Norge avtok. Året gikk ut med høye grunn-
vannstander i Sør-Norge, og i Nord-Norge
Iave.
Det pågikk i 1986 undersøkelser i felt til-



knyttet forskjellige utbyggingsprosjekter.

Undersøkelsene i flere tilsigsfelt har fort-
satt. Her er det grunnvannsmagasinets be-
tydning for tilsiget til vassdragene i lav-
vannsperioder som er av interesse. Det ut-
arbeides månedlige oversikter.

Det landsomfattende grunnvannsnett
(LGN) er i løpet av året utbygd til å omfatte

167 stasjoner i 49 undersøkelsesområder.
Arbeidet med LGN foregår i samarbeid
med Norges Geologiske Undersøkelse.

Det er lagt mye arbeid i klargjøring av mo-
dellen FE-poll som simulerer stasjonær
strøm samt spredning av forurensninger i
grunnvannsmagasin. I den forbindelse er
det også utviklet grafiske rutiner for pre-
sentasjon av simuleringsresultatene.

Iskontoret har en stor del av sitt arbeidsfelt
knyttet til virkningene a kraftutbyggings-
prosjekter på is og vanrtemperatur. Dette
gjelder både i forundersøkelsesfasen og i
perioden under og etter kraftutbyggingen.

I tillegg har det fortsatt vært arbeidet med
flere videreføringsprosjekter i Samlet Plan.

Av oppgaver av mer forskningsmessig ka-
rakter kan nevnes en urdersøkelse av råk-
dannelsen utenfor Lomen kraftverk i Val-
dres. Denne undersøkelsen gjøres i samar-
beid med Norges Hydrodynamiske
Laboratorier og fortsetter i 1987.

I 1986 ble det foretatt opploddinger i
Haldenvassdraget og Heravassdraget.
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Isgang i Bøelvaijanuar. Isflak og sarr
tetter til elveløpet og forsøkes fjernet
med gravemaskin.
Icefloesand frazil clog the river.A dumper
is trying to removethe frazil.

Is-og vanntemperaturforholdenei 1986er
illustrerti figurene på nesteside.Vinteren
1985-86 startetmed rekordkulde i no-
vember og desember.Relativtkaldestvar
det i Sør-Norge.Isleggingenforegikk der-
for 1-3 uker tidligere enn normalt i Sør-
Norge.Mjøsavar helt islagtallerede31.
desember.I Tromsog Finnmarkvar det
derimot mindre avvik fra en normal forvin-
ter.Det kalde væretvarteved også resten
av vinteren i hele landet. I noen uregulerte
elver oppsto det problemer med oppbyg-
ging av store isdammerog påfølgendeis-
ganger blant annet i Bøelvaog i Telemark
(sefoto). De førstedagene i mai slo været
om til sommerligetemperaturer,mens det
fremdelesvar mye is igjen i de flesteelver.
Dette medførteisganger med påfølgende
oppstuving av vann og oversvømmelseri
flere elver.Isgangene medførteskade på
bruer og dammer.

Vanntemperatureni 1986var karakterisert
ved en raskerestigning enn normalt i juni
og meget høyeverdier i overgangen
juni—juli. Beskjednesnømengder i fjellet
medvirket også til at en fikk såvidt høye
vanntemperaturerså tidlig på sommeren.
Restenav sommerenvar imidlertid kald i
Sør-Norgemed lavevanntemperaturer,
mens det i Trøndelagog i Nord-Norge fort-
satt var relativtvarmt.

Brekontorethar i 1986 i likhet med 1985
undersøktmassebalansenpå de samme
åtte breene.For fem av breeneer måle-
serieneover 20 år,og disse er verdifulle i
kraftav sin lengde. Vinterakkumulasjonen
var relativtliten.Sommerenssmeltingvar
nær det normale på kystnærebreer og re-
lativtstørre i Jotunheimen. Dettemedførte
at nettobalansenble negativ for de fleste
breene i landet.

Måling av istykkelsen gjennom
vinteren foregår mange steder med
fast montert måleutstyr.
Measuringof the ice thickness during the
winter is carried out in many locationswith
permanently mounted measuring
equipment.

Mjøsa ved Vingrom 1begynnelsen av
mal. 1sen er i oppløsning. Vinteren
1985/86 isla Mjøsa seg rekordtidlig.
The lake Mjøsaat Vingrom in early May.
The ice is disintegrating. During the winter
1985/86the lake Mjøsawas icecoveredat
the earliestdate ever recorded.
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ISLEGGING OG ISLØSNING VINTEREN 1985-86.
lce freeze-upand break-up,winter 1985-86.

Median for helt islagt Median for isløsning
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Undersøkelser med breradar og sporstoff
for å bestemme vannskiller i breområder,
fortsatte i 1986. Dette gjaldt Jostedalsbre-
en og Vestre Svartisen. På Svartisen ble
det funnet bretykkelser på over 600 m.

På oppdrag fra Statkraft, iforbindelse med
utbyggingen av Breheimen-Stryn, har Bre-
kontoret utført materialtransportundersø-
kelser i en rekke vassdrag. Dessuten er
det utført mineral- og kornfordelingsanaly-
se av sedimentene for å få et grunnlag til å
vurdere turbinslitasje ved kraftverkene som
er under bygging.

På Austdalsbreen og Bødalsbreen på Jo-
stedalsbreen er det gjort smelteboringer
på oppdrag fra Statkraft for å bestemme
breens tykkelse. På Austdalsbreen er resul-
tatene sammenlignet med breradarmåli n-
gene, og overensstemmelsen er god.

Innlegging av eldre data fra kraftverksfelt
på snødatabasen fortsatte i 1986.

Noen av de prosjekterdatakontorethar ar-
beidet med er allerede nevnt. Et annet in-
teressant prosjekt har vært en produk-
sjonssimuleringsmodell for Chicamba -
Mavuzinreguleringen i Mosambik, tilrette-
lagt for IBM - PC.Det har også vært utført
produksjonsberegningerog konsekvens-
analysefor flere innenlandske kraftverkog
vannverk.Ny utgaveav dataoversiktener
forberedt. For spesiellestudier har det
vært samarbeidet med Universiteteti Oslo,
Instituttfor geofysikk.
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Rapporter utgitt ved Hydrologisk
avdeling 1986

1 Roland, E. og Haakensen, N.
Glasiologiske undersøkelser i Norge 1983.

Oppdragsrapporter utgitt 1986

1 Asvall, R. Pytte
Altaskjønnet, etappe Eibyelv - fjorden. Is-
og vanntemperaturdata.

2 Krog, S.
Flomberegning for Botnavatn.

3 Pettersson, L-E.
Flomberegning Folgefonn-utbyggingen.

4 Ruud, E.
Beregning av 1000-års tilløpsflom til Ytre
Skredåvatn i Sirdal, Vest-Agder.

5 Wold, K.
Is- og vanntemperaturforhold i Belar-
vassdraget og fjorden før og etter utbyg-
ging i vassdraget.

6 Asvall, R. Pytte
Kraftverkene i Meråker. Mulige virkninger
på vanntemperatur og isforhold.

7 Hansen, E. og Taksdal, S.
Vikeså vannverk. Vurdering av virkning for
Skjeveland kraftverk.

8 Pettersson, L-E.
Flomberegning for Ytre Tverrelv, Saltdal.

9 Hansen, E.
Dam Moldevatn. Beregning av dimen-
sjonerende avløpsflom og påregnelig
maksimal avløpsflom.

10 Bogen, J. og Olsen, H. Chr.
Sedimenttransport i driftsvannet til Jostedal
kraftverk.

11 Pettersson L-E.
Flomberegning for Siljan-vassdraget.

12 Asvall,R. Pytte
Altaskjønnet, Vir'dnejav'ri-magasinet. Is- og
vanntemperaturdata.

13 Roland,E.
Antatte endringer på Austdalsbreen og
Sygneskardbreen etter regulering av Aust-
dalsvatn og Kupvatn.

14 Pettersson, L-E.
Flomberegning for Berdalsvatn, Steggjeelv
i Årdal.

15 Krokli, B.
Flomberegning for Bleikvatn.

16 Krog, S.
Flomberegning for Emhjellevatn.

17 Haakensen, N. og Wold, B.
Breheimen-Stryn: Undersøkelse av bunn-
topografi på Bødalsbreen.

18 Malme, B. og Engebak, J.
Vannforsyning til settefiskismoltanlegg
Suldal.

19 Krokli, B.
Flomberegning for Lysdammen, Nordre
Ankaltrud.

Meddelelser utgitt ved Hydrologisk avdeling
1986

52 Østrem, G.
Repeated Glacier Mapping for Hydrologi-
cal Purposes: Water Power Planning.

53 Østrem, G. og Tvede, A.M.
A Comparison of Glacier Maps - a Source
of Climatological Information.

54 Haakensen, N.
Glacier Mapping to Confirm Results from
Mass-balance Measurements.

55 Sætran, A. Chr. og Wold, B.
Results from the Radio Echo-sounding on
Parts of the Jostedalsbreen Ice Cap,
Norway.

Diverse rapporter

Jim Bogen
Erosjonsprosesser og sedimenttransport
norske vassdrag.
Utredning av forvaltningsansvar, faglig sta-
tus og forskningsbehov.
Norsk Hydrologisk Komitd. Rapport nr. 20,
1986.

Jim Bogen
Sampling of Suspended Sediments in
Streams. Artikkel i Partikulært bundet stoft-
ransport i vand og jorderosjon, pp. 9-25.
Nordisk hydrologisk program.
Rapport nr. 14, 1986.

Jim Bogen og Kjell Nordseth
Sediment Yields of Norwegian Rivers. Ar-
tikkel i Partikulært bundet stottransport i
vand og jorderosjon, pp. 233-251.
Nordisk hydrologisk program.
Rapport nr. 14, 1986.

Knut Ørn Bryn, Bengt Rognerud og
Øystein Aars
Grunnvann, i serien Vassdragsreguler-
ingers virkning på naturmiljøet.
Norsk Hydrologisk Komitd. Oslo 1986.
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Vannkraftundersøkelser

2000

1000

Utbygd vannkraft
Oversikten over utbygd vannkraft pr.
31.12.86 viser:

Installasjon: 24.260 MW
Magasin: 73.900 GWh
Midlere tilløp: 113.661 GWh
(Kraftverk mindre enn 1 MW er ikke med.)

Vannkraftundersøkelser
De teknisk/økonomiske planene for videre-
føringen av Samlet Plan er fullført. Det er
holdt orienteringsmøter i de respektive fyl-
ker. Spesielt aktivt har det vært arbeidet
med videreføringen av viktige prosjekter
som Rauma, Øvre Otta, Øvre Glomma o.a.
Videreføringen av Samlet Plan er forutsatt
framlagt for Stortinget I 1987.

Revidert utgave av rapporten «Krafttilgang
fram til år 2000» ventes å foreligge i løpet
av våren 1987 En utvidet og revidert ut-
gave av kostnadsgrunnlag for prosjekte-
ring av vannkraftprosjekter pr. 01.01.86
ventes ferdig på samme tid.

Arbeidet med å registrere muligheter for
opprusting og utvidelse av eldre kraftverk,
som har pågått kontinuerlig en del år, er in-
tensivert. Det ble våren 1986 nedsatt en
styringskomitè for et prosjekt som nærme-
re skal belyse enkelte aktuelle opprustings-
prosjekter. Styringskomiteen skal se på for-
skjellige sider av saken, og komme med
forslag som kan sette fart i utnyttelsen av
dette kraftpotensialet. Arbeidet vil fortsette
for fullt også i 1987 og underveis også gi
innspill til prosjekter under Samlet Plan.

samarbeid med Vassdragsregulantenes
forening er det gjennomført en landsomfat-
tende kartlegging av de tekniske mulig-
hetene for å utnytte magasiner under lave-
ste regulerte vannstand I spesielt tørre år.
En rapport om dette vil komme I første
halvår 1987

REGINE inneholder en inndeling av Norge
i nedbørfelt og delområder av disse. Hvert
område er tildelt et vassdragsnummer som
gir stedfestingsnøkkel til INNSJØ, RAP-
PORT og nye registre. Alle registrene be-
nytter seg også av oppslagsregistre for en-
kelte opplysninger.
Det skal opprettes en kartbase for hele lan-
det med informasjon om nedbørfeltareal
m.m.

I 1986 har arbeidet vesentlig bestått i utvik-
Ing av de forskjellige registrene. Det er ut-
arbeidet brukerhåndbok, og det er avholdt
kurs for vassdragsforvalterne hos fylkes-
mennene.

Det er utarbeidet en framdriftsplan for det
videre arbeidet. Planen vil bli rullert årlig.

Å fullføre REGINE for hele landet har topp
prioritet, sammen med ytterligere doku-
mentasjon av systemet og kartverket. Det
arbeides med oppsummering av et for-
søksprosjekt med vannfaglige rapporter
og et eget register med statistikk over ned-
børfelt. Det er videre planlagt å utvide et
foreløpig innsjø-register og opprette egne
registre for målestasjoner/dataserier og
tekniske inngrep i vassdrag.

For å oppnå den nasjonale målsettingen
med Vassdragsregisteret, må systemet bli
tverretatlig og til en viss grad sektor-
overgripende for alle vannfaglige institusjo-
ner. Dette vil skje i samarbeid med Miljø-
verndepartementet, Statens Kartverk og
brukerne av systemet.

TILVEKST DE SISTE 5 AR.

Installasjon i MW, magasin og tilløp i GWh.

6000 MW

GWh

8.251,3 GWh
Herav Blåsjø 7.776,9

5000 [I] Tilifar)

Magasin

InstaIlasjon

4000

3000

1982 1983 1984 1985 1986

Increase the last 5 years
Installed capac[ty (MW) Storage capaoity (Gwh)
Mean yearly inflow (Gwh)

Vannressursforvaltning
Av nye saker på vannbruksplansektoren
synes Audna, enkelte store hjemfallssaker
og større opprustingssaker å kunne kom-
me I 1987

Siste år er Audna og Årosvassdraget nivel-
lert, og det er satt ned nye fastmerker
langs Numedalslågen. Nye nivellements-
tabeller for Glomma med en del sideelver
er også utarbeidet.

Vassdragsregisteret
Vassdragsregisteret skal inneholde en
samlet oversikt over tilgjengelig informa-
sjon i tilknytning til norske vassdrag og
nedbørfelt. Informasjonen stedfestes med
et identifikasjonsnummer som gjenspeiler
vassdragets hydrologiske struktur.

Registeret skal bygges opp som en sam-
ling delregistre, organisert I en database.
Foreløpig er disse delregistrene utvik-
let/under utvikling: REGINE (REGIster over
NEdbørfelt). INNSJØ (Register over innsjø-
er og magasiner), RAPPORT med
EXTRAKT-register (Vassdragsregisterets
rapportbibliotek).
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Vassdragssaker

H ovedmengden av vassdragssaker
som kommertil behandling i avde-
lingens konsesjonskontor(VVK)fal-

ler under begrepet vassdragskonsesjoner.
I 1986er det sluttbehandlet20 konsesjons-
søknader,se tabell hvor de vesentligsteav
sakeneer oppført.
Et stort antall sakerer fortsattunder be-
handling. Flereav disse er av eldre dato
og har,grunnet forskjelligeforhold, svak
fremdrift. Tilgangen på konsesjonssøkna-
der ble under arbeidet med SamletPlan
(SP)betydelig redusert.Dettehar ennå
ikke tatt seg opp igjen etterat SP ble klar-
lagt og behandlet av Stortinget.

Som ledd i arbeidet med å effektivisere
saksbehandlingener det utarbeidet nye
retningslinjerfor konsesjonssøknader.Heri
inngår også etablering av rådgivende
grupper til hjelp under behandling av
spørsmålom utredninger innen berørte
fagområder.
En type konsesjonssakersom vil øke i an-
tall med årene er hjemfallssaker.

Av andre typer vassdragssakerskal nev-
nesjordvatning, akvakulturanleggog opp-
rustning av beståendekraftverk.

Vedenhverervervs-og reguleringskonse-
sjon vil statenog berørt(e)kommune(r)bli
tildelt konsesjonsavgifterfra konsesjonæ-
ren. Innbetalingav avgiftentil kommuner
er fra 1986endret til å skje direkte til kom-
munen(e)istedenforsom tidligere via NVE.
Avgiftenejusteres i.h.t. gjeldende lovbe-
stemmelsehvert5 år.

Tilsyn med vassdragsanlegg
Tilsynskontoretsarbeid i 1986har vært
preget av stor aktivitetmed plankontroll
samt tilsyn med utførelseog drift av vass-
dragsanlegg, særlig dammer.Etstort an-
tall eldre dammer er registrertog blitt un-
derlagt offentligtilsyn. Den enkeltedam-
eiers rutinetilsynmed egne anlegg er viet
stor oppmerksomhet, og det er i 1986av-
holdt 3 damtilsynskursfor dampersonell.
Damforskrifteneav 1981er oversatttil en-
gelsk. Arbeidet med EDB-registeretmed
data over norskedammer fortsetter.
Et fjerde distriktskontorfor tilsynet ble opp-
rettethøsten1986 i Førdei Sogn og
Fjordane.

I 1987vil det bli lagt økt arbeidsinnsatspå
enkelteforhold som har med damsikker-
hetenå gjøre.Et FoU-prosjektfor risiko-
analyseved dammer vil bli igangsatt i
samarbeid med andre faginstanser.Til-
synskontorethar videre planer om å få ut-
ført undersøkelseav damfundamentstabili-
teten ved landets høyestehvelvdammer
(17stk.),samt undersøkelseav en del el-
dre massivdammer.

Det arbeides med en opplysningsfilmom
damsikringstiltakenei Norge. Den forutset-
tes å kunne bli ferdig i 1988.

Planer for 1987
I 1987vil avdelingenanstrenge seg ytter-
ligere for å oppnå en mer effektivog sikre-
re saksbehandlingsrutine,samt utvide og
bedre samarbeidet med andre etater in-
nen vassdragsforvaltningen.Som et ledd i
effektiviseringen,vil arbeidet med et fore-
slått EDB-registerfor vassdragskonsesjo-
ner og konsesjonsavgifterbli startetopp.

Følgendevassdragskonsesjonerbehandlet av NVE,er sendt
Olje-og energidepartementet i 1986

Søker Sak Gwh/år Merknad

NorskHydroProduksjon Frøystul kr.verk 79
Everv ved hjemfall
Ny stasjon

ASV-Nyset-SteggjeKraft Tilleggsregulering 60 Kg. res.
KraftNS i Nyset-Steggjevassdr. 08.08.86

HedmarkEnergiverk Kongsvinger kr.verk 11.4
Heving av HRV m.m.

Kravfra Lærdalelve-
eierlag Endring av NVE

manøvreringsreglement foreslår
Lærdalsvassdraget avslag

Statskraftverkene Breheimutbyggingen 800

AkershusEnergiverk Senking av undervann 4 Avslag
Bingsfoss kr.verk ved OED

15.12.86

VinstraKraftselskap Utvidelse/opprusting 50 Regj.res.
av Nedre Vinstra kraftverk 07.11.86

Ballangen kommunale Ny ervervs- og
everk reguleringskonsesjon

Bjørkåsen kr.verk

SørTrøndelag Erverv- og utbygging 6,7
Kraftselskap Skjerlivann kr.verk

OtteraaensBrugseierfor. Overføring av Heiselva 27
til Hovatn
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Juridiskkontor Forsknings-og utviklingsarbeid

Juridisk kontor (VJ) ble opprettet i forbin-
delse med omorganiseringen av NVE. For-
uten rent juridiske saker har kontoret an-
svar for sikkerhetsstillelser for årlige erstat-
ninger, oppgaver til Riksskattenemnda i
forbindelse med kraftverksbeskatningen,
samt indeksjustering og innkreving av kon-

sesjonsavgifter.

Kontoret har ansvaret for å koordinere
NVEs saksbehandling i hjemfallssaker,
bortsett fra det som gjelder selve konse-
sjonssaken. Erfaringen viser ailerede at
det oppstår mange og arbeidskrevende

spørsmål i forbindelse med forhandlinger
om mulig overdragelse av det som hjem-
faller. Dette felt vil trolig legge beslag på en
vesentlig del av kontorets kapasitet i årene
som kommer.

Etter initiativ fra NVE fremmet OED i 1986

forslag om endringer i lovbestemmelsene
og sikkerhetsstillelse og om indeksjuste-
ring av årlige erstatninger og konsesjons-
avgifter, Ot.prp. nr. 71 (1985-86). Forslaget
vil medføre merkbare forenklinger og ven-
tes vedtatt i vårsesjonen 1987.

F oU-arbeidet i Vassdragsdirektoratet
ble vesentlig styrket i 1986. 1. mai til-
trådte egen forskningssjef i nyopp-

rettet stilling.

Direktoratets arbeidsområde innen forvalt-
ningen av norske vassdrag gir et klart an-

svar for forskning og utvikling. Dette er ut-
førlig omtalt i St.prp. nr. 57 (1984-85) «Om
endringeriNorges vassdrags- og elektrisi-
tetsvesens organisasjon».

dag driver direktoratet selv forskning og

utviklingsarbeid innen biotopjustering, flu-
vialgeomorfologi, glasiologi og hydrologi.
Ansvarsområdene defineres til feltene:

vannkraftutbygging
tilsyn og kontroll
hydrologiske undersøkeiser
natur- og landskapspleie
tiltakivassdrag
forbygning
effektivisering av konsesjonsbehandlingen.

Ut fra dette er FoU-programmet bygget
opp med seks hovedprosjekter:

I Virkning av inngrep i vassdrag
Il 1nnhold og omfang av faglige vurde-

ringer
111Fagspesifikke forskningsoppgaver og

utredninger
IV Tiltakivassdrag - biotopjustering

V Vannbruksplanlegging
VI Kontroll og tilsyn

Gjennom sin kompetanse og kapasitet er
direktoratets oppgave å stå for:

signalisering av viktige forskningsopp-
gaver
styring av FoU-virksomhet
finansiering av prosjekter

selv å utføre FoU-prosjekter.

Det økonomiske totalbehovet utgjør ca. 45
mill, kroner, med et behov i 1987 på 11,3
mill. kroner. Tilførselen av midler er imidler-
tid utilfredsstillende for prosjekter Innen di-
rektoratets hovedprosjektområder. Det ar-
beides nå med en strukturering og priorite-
ring av tildelingen av midler fra
Konsesjonsavgiftsfondet, slik at Olje- og
energidepartementet og NVEs FoU-behov
blir mer tilfredsstillende dekket. I 1986 mot-
tok direktoratet 1,7 mill. kroner til FoU-
prosjekter som det selv utførte og/eller ad-

ministrerte. En har et utstrakt.faglig samar-
beid med landets aktuelle fagmiljøer.

I 1986 er arbeidet blitt fokusert på hoved-
prosjekt I og II, og et revidert program vil
bli fremlagt våren 1987. Her vil det spesielt
bli prioritert for prosjekter innen vann-
bruksplanlegging, konsekvensanalyser av
og etterundersøkelser ved inngrep, biotop-
justering og styrking av direktoratets nasjo-
nale kompetanseansvar innen visse hydro-
logiske felt.

Det arbeides med å forbedre/tilpassevur-
deringsverktøyetinnenforforvaltningen. Et

prosjekt innen type- og referanseproble-
matikken startet således opp i desember
1986.

25



á



Energiforvaltningen
EnergidirektørAsbjørnVinjar:

1986

var første året etter om-
organiseringen av
NVE. Direktoratet ble i

den sammenhengen noe omstrukturert.
Arbeidet med landets kraftforsyningsbe-
redskap ble i sin helhet overført til Energi-
direktoratet der det ble opprettet en ny av-
deling for dette. Et beredskapsråd virker
som rådgiver for energidirektøren.

Konsesjonssaker er nå lagt til en egen kon-
sesjonsavdeling der det er plassert juridisk
kompetanse til hjelp også for andre avde-
linger i direktoratet.

Planlegging av energisystemet, generelle
energispørsmål, organisasjonssaker og
statsstøttesaker blir fortsatt delt på to avde-
linger, Systemavdelingen og Energiavdelin-
gen. Arbeidsfeltene er blitt noe utvidet ved
at rasjonell energibruk inngår. Dessuten
begynner spørsmål om ledningssystemer
for fjernvarme og rørsystemer for natur-
gass å melde seg.

Arbeid med innpassing av naturgassfyrt
varmekraft ble videreført i 1986.

Forberedende arbeid ble gjort med NVEs
uttalelse til ny energimelding.

Restrukturering av norsk kraftforsyning i
retning av mer rasjonelle enheter har gått
videre i 1986. Arbeidet med energiloven
og behandlingen av St.meld. nr. 71
(1984-85) Stortinget ga et fastere grunn-
lag å arbeide på. Arbeidet med å komme
frem til vertikalt integrerte enheter er i god
gjenge i mange fylker.

Energidirektoratet har mange og varierte
arbeidsoppgaver. Det er derfor nødvendig
med en stab av medarbeidere som dekker
flere fagområder enn tidligere, og det for-
dres mer avansert planleggingsverktøy.

Det grunnleggende arbeidet utføres dels
innenfor direktoratet, dels i samarbeid med
forskningsinstitusjoner. Samarbeidet med
ytre faginstanser er sikret på flere måter,
bl.a. ved eksterne rådgivende utvalg.
Dessuten medvirker direktoratets ansatte i
styringen av bruk av offentlige midler for
forskning og utvikling.

Utviklingsrettet virksomhet ved de forskjelli-
ge avdelinger blir nå mer systematisk tilret-
telagt i direktoratet. En stilling for samord-
ning av dette ble opprettet som et ledd i
omorganiseringen. Vedkommende deltar
også i NVEs tilrettelegging av bruken av
konsesjonsavgiftsfondets midler. Gjennom
energidirektøren, som for tiden er formann
i NTNFs energikomite, gis det mulighet for
å harmonisere offentlig finansiert energi-
forskning gjennom NTNF med de forsk-
ningsoppgaver NVE mener bør prioriteres.

Bemanningsmessig har året 1986 vært
vanskelig. Direktoratet har ikke, med de
lønninger staten kan tilby, maktet å holde
på enkelte av de mest konkurranseutsatte
grupper av fagfolk, vesentlig på området
kraftteknikk og datateknikk. NVE har fått
anledning til å gi lønnstillegg til spesielle
grupper for å møte dette problemet. Det
har imidlertid ikke vært tilstrekkelig til å hin-
dre at gode fagfolk gikk ut til bedre betalte
stillinger og til å få erstattet disse med til-
gang utenfra. Innsikt og kompetanse opp-
arbeidet gjennom mange år har dermed
gått tapt. I det lange løp blir det også kost-
bart å bruke konsulentfirmaer til dette ar-
beidet.

Med de avlønningsordninger NVE nå har
fått og de faglig sett interessante arbeids-
oppgaver som direktoratet er tillagt, arbei-
des det med friskt mot for å få snudd utvik-
lingen.
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Energiforvaltningen

Utvidelse av produksjonssystemet 11986
Expansionof the power systemin 1986

Kraftstasjon og fylke
Powerstationand county

Maksimal Fastkraft-
stasjonsytelse bidrag

Max. plant capacity Firm power
(MW) contribution (GWh)

Hylla Hedmark 3 6
Ulla-Førre Rogaland 790 1800
Stølsdal Rogaland 17 60
Eikelandsosen Hordaland 30 70
Fossmark Hordaland 7 16
Hommelfoss Hordaland 1 7
Sagefossen Sogn og Fjordane 11 26
Ulvund Møre og Romsdal 14 29
Ranheim Sør-Trøndelag - 2 - 2
Tunnsjøfoss Nord-Trøndelag 8 24
Reppa Nordland 6 21
Dragefossen Nordland 3 8
Taraldvik Nordland 2 8

Økning i produksjonsevne 890 2073
Utvidelser og nye kraftstasjoner




Total increase in production capacity




Produksjon og forbruk av elektrisk kraft 1981 - 86
Production and consumption of electric energy

Alle tall i GWh 1981 1982 1983 1984 1985 19861
Nettoforbruk:






Husholdninger
og jordbruk 25.092 26.361 26.960 27.944 30.354 30.709
Bergverk og industri
(ekskl. kraftintensiv) 11.923 11.647 11.406 12.007 13.042 13.195
Tjenesteytingm.v. 11.482 11.898 11.945 13.231 14.372 14.540

Sum alminnelig forsyning 48.497 49.906 50.311 53.182 57.768 58.444
Kraftintensiv industri 26.963 25.790 28.673 31,166 30.129 28.404

Sum netto fastkraftforbruk 75.460 75.696 78.984 84.348 87.897 86.848

Bruttoforbruk





(inkl, antatt tap i overførings-og fordelingsnettet):





Alminnelig forsyning2 56.488 56.887 57.484 59.807 65.855 66.626
Kraftintensiv industri2 27.772 26.564 29.533 32.101 31.033 29.256

Sum 84.260 83.451 87.017 91.908 96.883 95.882
Øvrige tap i nettet 23 672 687 1.294 1.022 680 359
Sum brutto fastkraft 84.932 84.138 88.311 92.930 97.563 96.241
Tilfeldig kraft til elektrokjeler
og pumpekraft (netto) 3.235 2.956 4.643 5.466 5.095 2.957

Sum brutto totalforbruk 88.167 87.094 92.954 98.396 102.658 99.198
Eksport - Import 5.230 6.062 13.416 8.270 535 - 2.042

Produksjon av elektrisk kraft 93.397 93.156 106.370 106.666 103.193 97.156

1 Foreløpigetall anslåttav NVE.
2 Beregnet av NVE.
3 Øvrige tap i nettet er tap i forbindelse med tilfeldig kraft og eksport, regnet lik 7 prosent av

tilfeldig kraft og eksport målt ved grensen.
Kilde: NOS - Elektrisitetsstatistikken.

Energiforbruket i 1986
I sluttenav 1985og i begynnelsenav 1986
var det et sterktfall i oljeprisenepå det in-
ternasjonalemarkedet. I Norge har dette
slått kraftig ut i prisen på fyringsoljer.I
1986var realprisenpå olje og parafinun-
der halvpartenav prisen i begynnelsenav
80-årene.For forbrukere som har hatt mu-
lighet til å velge mellomfyringsoljeog
elektrisitettil oppvarming, har det stort sett
vært billigstå bruke olje.Detteer en ny si-
tuasjon og er trolig forklaringen på at fy-
ringsoljeforbrukethar stegetmed 20% fra
1984,mens det har vært en halveringav
fyringsoljer fra 1974til 1984.

Fordelingenav nyttiggjortenergi hos for-
brukerne i Norge (oljeproduktertil drivstof-
fer for transport er holdt utenfor):

faste brensler 10%
petroleumsprodukter 15%
elektrisitet 75%

I flere byer og tettstederi Norge har
everkenebegynt å interessereseg for
fjernvarme.I vårt land er trolig fjernvarme
bare aktuelt når det kan nyttesover-
skudds-energi i en eller annen form, teks.
varmepumpe, avfallsbrenseleller spillvar-
me. I 1986var varmeproduksjoneni fjern-
varmeverkekvivalentmed en halv
Terawatt-time(TWh),dvs, en halv prosent
av det samlede energiforbruket.

Norske kraftverkhadde pr.31.desember
1986en samlet maksimalstasjonsytelsepå
24 720 MW,hvorav311MW var varme-
kraft.Av dette utgjør Statkraft29,5%, kom-
munale og fylkeskommunalekraftstasjoner
54% og privateog industrikraftstasjoner
16,5%.

I løpet av året har utvidelserog nye instal-
lasjonerøkt den samlede maksimalesta-
sjonsytelsemed 890 MW,dvs. 3,7% - hvor
alt er vannkraft.Gjennomsnittligøkning de
siste 10år har vært 3,9%.
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Produksjon og forbruk
av elektrisk kraft
I 1986 ble den totale kraftproduksjonen
97,2 TWh. Dette viser en nedgang på 6,0
TWh i forhold til året før.

Bruttoforbruket av kraft - inkludert tap i
overføringer - gikk ned med 1,4% til 96,2
TWh. Dette forbruket har de siste 10 år i
gjennomsnitt økt med 2,8% pr. år. Tilfeldig
kraft som stort sett brukes til elektrokjeler
som har oljefyringsreserve og til eksport er
ikke inkludert i dette.

I alminnelig forsyning økte forbruket refe-
rert kraftstasjon med 1,2% til 66,6 TWh. Et-
ter at det er korrigert for unormale tempe-
raturforhold er forbruket beregnet til 65,5
TWh, en økning på 3,2% i forhold til året
før. Det temperaturkorrigerte forbruket i
1986 var 1,9 TWh høyere enn forutsatt i
Energimeldingen, St.meld. nr. 71
(1984-85).

Kraftintensiv industri reduserte sitt forbruk
med 5,7% i forhold til 1985. Referert kraft-
stasjon brukte denne industrien 29,3 TWh i
1986. Den relative nedgangen var sterkest
for produktgruppen kjemiske råvarer. For-
bruksnedgangen har sin bakgrunn både i
dårligere marked for kjemiske råvarer og
ferrolegeringer og høy pris på tilfeldig kraft
gjennom året. Det siste forholdet har gjort
bedriftene tilbakeholdne med å kjøpe tilfel-
dig kraft for å supplere sin fastkrafttilgang.

Omsetningen av tilfeldig kraft til elektro-
kjeler var 2,2 TWh, en halvering i forhold til
1985.

Noen engrospriser pr. 1.1.87
Some whole sale prices pr. 1.1.87




Pris i øre/kWh

v/5000 v/6000
Navn bruks- bruks-



timer2 timer2

Østfold Kraftforsyning 18,3 17,2
Akershus Energiverk 19,9 19,1
Hedmark Energiverk 26,7 26,0
Oppland fylkes elverk 20,6 20,2
Buskerud Energiverk 23,1 22,8
Vestfold Kraftselskap 18,3 17,2
Lyse Kraft 16,9 16,1
Sunnhordland Kraftlag 19,6 19,1
Bergenshalvøenskomm.




Kraftselskap 14,6 14,1
Sogn og Fjordane
energiverk 15,0 14,8
Møre og Romsdal




KraftselskapA/S 18,4 18,2
Tafjord Kraftselskap 19,7 18,7
Tussa Kraft 16,5 15,9
Sør-Trøndelag




Kraftselskap 26,7 25,4
SaltenKraftsamband 18,5 18,5
Finnmark Kraftforsyning 20,7 19,9
Statskraftverkene 16.7 16.5
(fra 1.5.86) 18,4 18,2

Spenningsnivåene kan være ulike slik at
prisene ikke er helt sammenlignbare.
3000 brukstimer vinter,
2000 brukstimer sommer.
4000 brukstimer vinter,
2000 brukstimer sommer.

Anslag for pris i øre/kWh ved
salg til husholdninger og jordbruk
pr. 1.1.87 inkl. elavgift og
merverdiavgift
Estimated price in øre/kWh for sale to
households pr. 1.1.87 electricity tax
and v.a.t. included

Twh
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Maksimalbelastningen, som refererer seg
til det innenlandske forbruket, inntraff 20.
februar og er beregnet til 16 658 MW målt
ved kraftstasjon.

Kraftutvekslingen med Sverige og Dan-
mark ga en nettoimport på 2,0 TWh. De
siste 5 årene har vi derimot hatt en gjen-
nomsnittlig nettoeksport på 5,3 TWh. Til
Sverige ble det eksportert 1,6 TiAlh og im-
portert 4,0 TWh, dvs, en nettoimport på 2,4
TWh. Til Danmark ble det eksportert 0,6
TWh og importert 0,2 TWh, dvs, en netto-
eksport på 0,4 TWh.

Priser og tariffer
Gjennomsnittsprisen på elektrisk kraft til
husholdninger og jordbruk i 1986 var 36
øre/kWh (inkl, det faste årsbeløpet, elavgift




Giennom-



snitt Høyeste Laveste

Østfold 37,1 49,5 33,3
Akershus 38,1 46,2 34,0
Oslo 40,6 40,6 40,6
Hedmark 43,9 50,8 38,3
Oppland 41,0 38,4 35,7
Buskerud 38,7 49,6 27,0
Vestfold 38,6 45,8 30.6
Telemark 35,2 51,2 26,5
Aust-Agder 35,3 36,6 27,9
Vest-Agder 37,2 38,7 36,3
Rogaland 37,2 45,3 27,6
Hordaland 40,1 51,4 26,9
Sogn og Fj. 38,3 44,9 24,2
Møre og Roms. 41,4 47,7 30,3
Sør-Trøndelag 40,5 55,0 35,0
Nord-Trøndelag 40,6 40,6 40,6
Nordland1 37,2 46,8 24,8
Troms1 35,1 42,1 33,3
Finnmark1 33,3 34,2 31,0
Landet 38,8 55,0 24,2

1) De tre nordligste fylker er fritatt for
merverdiavgift på elkraft til husholdnings-
formål.
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og merverdiavgift).Detteer en økning på
6,5% fra 1985.Elavgifteni 1986var 3,1
øre/kWhfrem til 1.juli 1986da den ble for-
høyettil 3,2 øre/kWh.For 1987er elavgiften
fastsatttil 3,4øre/kWh.

Beregningsgrunnlagetfor merverdiavgift
på elkrafter øketfra 31 øre/kwh 11986til
33 øre/kWhi 1987.Merverdiavgiftenvil så-
ledes utgjøreca, 6,6øre/kWhi 1987.Nord-
Norge er imidlertid fritattfor merverdiavgift
på elkrafttil husholdningsformål.

Energidirektoratetsanslag for 1987antyder
at gjennomsnittsprisenpå elektriskkrafttil
husholdninger vil bli ca. 38,8øre/kWhin-
klusiveavgifter.Dettegir en økning på ca.
7,8%fra 1986.

Husholdninger betalernå de flestesteder
strømetter en energitariff,oftestmed et
fast årsbeløp som er likt for alle i kommu-
nen. Ca. 78% av abonnentene nytterden-
ne tarifftypen nå.

Den gjennomsnittligestrømpriseninklusive
avgifter,men bortsettfra det fasteårsbelø-
pet, var i 198632 øre pr.kWh. Det er store
forskjelleri el-energiprisenpå landsbasis.
Lavestepris var i Ål i Buskerudmed 17
øre,høyestepris ca. 40 øre pr. kWhfinner
vi flere steder i Sør:Frøndelag.Til sammen-
likning var energikostnadenved lettolje-
fyring ca. 25 øre pr. kWhnyttiggjortvarme
dersom listeprisenefor fyringsoljesiste
halvdel av 1986legges til grunn. Fordi ra-
batter på kjøp av fyringsoljervar svært
vanlig i 1986,var den faktiskegjennom-
snittsprisforbrukerne betaltelavere,nær
20 øre pr.kWh.

r1.4
FAIglAir 4›,4
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Finansiering av Skjomen i Nordland.
elektrisitetsforsyningsanlegg Skjomen in the county of Nordland.
Finansieringav kraftutbyggingog led-
ningsbygging utenom Statkrafthar vært
henvisttil det innenlandskepartialobliga-
sjonsmarkedet For 1986 ble det gitt tillatel-
se til å ta opp 2 900 mill. kroner innenfor
kraftverkskvoten,og 1 120mill, kroner
utenfor kvoten. Låneopptakenei kalender-
året utgjorde 4 000 mill. kroner.Vilkårene
for lån er i prinsippet gjenstand for for-
handlinger mellom låntakerog emisjons-
banken, men det nåværendehøye rente-
nivåvirker tyngende for utbyggerne.Fra
Norges Kommunalbankble det bevilget
lån på 51 mill, kroner til elsektoren.Etter
Energidirektoratetsanbefaling gikk 10,5
mill, kroner til opprusting eller kjøp av kraft-
verk. Resten,40,5mill. kroner gikk til in-
vesteringeri fordelingsnett.
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Energisystemet

EDB-simuleringstiltak brukes i stor grad for
teknisk-økonomiske analyser av energifor-
syningssystemet, både i kraftverkene og i
overføringsanleggene. Dette arbeidet ut-
føres av Systemavdelingen. På grunn av
personalsituasjonen ved avdelingen, må
en i stor grad løse oppgavene med kost-
bar leiet assistanse fra konsulent eller ut-
redningsinstitutt.

Planlegging av hovednettet
for kraftforsyningen
Arbeidet med å utrede det fremtidige over-
føringsbehovet fra områdene Sima/Aur-
land/Indre Sogn mot Østlandet er avsluttet.
Nettforsterkningstiltak er under videre be-
arbeiding i et samarbeid med Oslo Lysver-
ker og Statkraft. Vurderingen av nettfor-
sterkningsbehovet i det sentrale Østlandet
med Oslo er også avsluttet, og konkrete
nettforsterkningstiltak bearbeides videre i
samarbeid med utbyggere. I første om-
gang er det nødvendig å installere utstyr
for styring av last-flyt. Om få år må enkelte
overføringsanlegg nord for Oslo forsterkes.
På litt lengre sikt er det her nødvendig
med nye større overføringsanlegg.
I Nordel-regi fortsetter arbeidet med å klar-
legge utvekslingskapasiteter mellom med-
lemslandene. Regler for dimensjonering av
el-nettet er under revisjon.

Alternative energikilder
Den igangsatte forstudien av gassbasert
elektrisitetsproduksjon i samarbeid med
Statoil, er fullført og rapport utarbeidet.
Statkraft og Statoil har inngått en samar-
beidsavtale for å klarlegge et gasskraftpro-
sjekt der NVE deltar med systeminnpas-
sing og som konsesjonsmyndighet. Etaten
samarbeider også med Norsk Hydro i de-
res gasskraftplaner på Karmøy.

I samarbeid med SørTrøndelag Kraftsel-
skap har direktoratet deltatt i et program
for vindmålinger på Frøya. Det er der an-
skaffet et 55 kW vindkraftaggregat. Det ar-
beides videre med en utvikling av et
vind/dieselkraftverk for elektrisitetsforsy-
ning til øyer og andre steder hvor tilknyt-
ning til det alminnelige kraftnettet er kost-
bart. Undersøkelsene for å klarlegge
vindkraftpotensialet i utkantstrøk fortsetter.

En samarbeidsgruppe nedsatt av NVE og
Statkraft har utarbeidet en rapport om kost-
nadene ved kraftproduksjon for andre kil-
der enn vannkraft.

Direktoratet har arbeidet med å avklare
opprustingspotensialet i eldre kraftverk, og
med å påskynde gjennomføringen av gun-
stige opprustingsprosjekter. Arbeidet gjen-
nomføres i et samarbeid med Vassdrags-
direktoratet, og det er oppnevnt en
styringskomM med representanter fra
elforsyningens organisasjoner.

Norges første moderne vindkraftverk på
Frøya yter 55 kilowatt
The first modern wind power plant in Norway at
Frøya, near Trondheim

Bølgekraftverk i Øygarden utenfor Bergen.
Dette anlegget yter maksimalt 250 kilowatt.
Electricity generated from sea waves. This po-
wer plant is situated at Øygarden on the Norwe-
gian west coast. The power plant produces up
to 250 kilowatts
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Energidistribusjon

Organisasjonsendringer Innen engros- og fordelingssektoren
Sammenslutninger som ble formeIt gjennomført i 1986
Organizationalchanges within the wholesaleand distributionalsector
Mergersof power utilitieswhich were formally accomplished in 1986

Rogaland Stavangerellag Stavangerellag 1.7.1986
KvitsøyKomm.
Elektrisitetsverk

Enheter med organisasjonsmessig betydning og med ansvar for drift av
egne høyspenningsanlegg registrert pr. 31.12.1986

Organized power utilitiesof importance with responsibilityfor the operation of
high-voltageinstallationson 31stDec 1986

Engros
kraftselskap

Everk Andresmå prod.
og fordelingsverk

*) Industri-



bedrifter

Østfold 6 20
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Akershus/Oslo 2 24 1 8
Hedmark 1 12 1 3
Oppland 8 14 3 2
Buskerud 2 19 2 7
Vestfold 1 19
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Telemark 6 13 2 10
Aust-Agder 2 2
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Vest-Agder 1 3




8
Rogaland 5 14 11 10
Hordaland 7 25 3 7
Sogn og Fj. 5 15




4
Møre og Romsd. 7 29 2 1
Sør-Trøndelag 2 18 2 7
Nord-Trøndelag 2 1 3 8
Nordland 5 19 1 10
Troms 1 3




Finnmark 3 6
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Statsstøtte til elektrisitetsforsyning
Siden 1938har Statengitt støttetil frem-
føring av elektriskkrafttil strømløseområ-
der.Vel700 000 personerhar fått elforsy-
ning på denne måten.

For 1986ble det bevilget 144mill, kroner i
statsstønadtil elforsyningen.Det er nå
bare en beskjeden andel som brukestil å
føre frem krafttil strømløsebosteder.

Av tilsagn på tilsammenca. 2,2 mill, kroner
til uforsynteog dårlig forsyntebosteder,er
450 000 kroner nyttettil nyedieselanlegg
eller utskiftingav gamle,nedslittedieselag-
gregater.En av forutsetningenefor at det
kan gis statsstønadtil ny bosetting på ste-
der hvor tilknytning til everketsnett er kost-
bar,er at bosettingener ervervsmesigbe-
grunnet. De kommunersom tillaterslik bo-
setting, er i alminnelighetvillige til å delta i
finansiering av elforsyningsanleggetnår
bostedet kan tilknyttesnettet.

En stor del av de dieselkraftverksom det
er gitt statsstønadtil, ligger i Finnmarkfyl-
ke og gir elforsyningfor reindriftsutøveres
vinterboliger.
Statsstøttenbrukes nå hovedsakligtil for-
sterking og utskiftingav dårlige
overførings-og fordelingsnett.En hoved-
oppgave i dette arbeidet er å begrensetap
i linjenettet.Det er etter hvert blitt nødven-
dig å legge størrevekt på stønadsreglenes
bestemmelseom at de everksom har fått
statsstønadskalvære forpliktettil å gå inn i
størresammenslutninger,når dette gir en
mer rasjonellløsningav elforsyningen.I
1986er 8 everk og ett engrosverkgått
sammen med nabo-everk.

Direktoratethar i løpetav året samarbeidet
med elektrisitetsforsyningensForsknings-
instituttom å utvikle beregningsmodeller
for å bestemmekostnadenei fordelings-
og hovedfordelingsnettsystemet.EDB-
basert regneverktøybenyttesogså til be-
regninger i forbindelse med organisasjons-
messigevurderinger og dels i tilknytning til
spørsmålom kraftforsyningsom direktora-
tet får seg forelagt. Resultatenebearbei-
des av direktoratettil bruk i den overordne-
de planlegging, og materialetblir også stilt
til rådighet for everkene.

Hittil har NVEfått gjennomførtog betalt
nettanalyserfor til sammen 118everk,og
et 40-tallser under arbeid. Resultatetav
gjennomførteanalyserer at det bør in-

Navnpå gammelteverk

Name of old energy
supply utility

Sør-Trøndelag
Kraftselskap

Osen og Roan
KraftlagA/L

Bergen Lysverker

Samnanger komm.
Elektrisitetsverk

VossElverk

Granvin
Elektrisitetsverk

Flå El.forsyning
Gol komm. el.forsyning
Hallingdal Kraftlag
Hol Elektrisitetsverk
Nes komm. Elektrisitetsverk
Ål Kraftverk

Fylke Navn på nytteverk

County Name of new energy
supply utility

Sør-Trøndelag SørTrøndelag
Kraftselskap

Hordaland Bergen Lysverker

VossEnergiverk

Buskerud Hallingdal Kraftlag

Datofor
sammenslutning

Date of merging

1.1.1986

1.1.1986

1.1.1986

1.1.1986
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vesteres til sammen ca. 354 mill, kroner i
høyspenningsnettet over en 20-årsperiode
hos disse everkene, for å oppnå en taps-
reduksjon på 109 GWh pr. år ved slutten
av denne perioden.

Ved årsskiftet 1986-87 foreligger det søk-
nader fra everk om statsstønad på i alt
1 091 mill. kroner. Av dette beløp omfatter
ca. 3 mill. kroner søknader om stønad til
elforsyning til avsidesliggende steder som
ikke har elforsyning fra vannkraftverk.

Antall
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90%

80%

70%

150 everk
mindre enn 5 000 ab.

60 everk
5 000-10 000 ab.

Energiøkonomisering
Energiøkonomisering på brukersiden er et
forholdsvis nytt arbeidsfelt for NVE, mens
økonomisering i forsyningssystemet, f.eks.
minsking av tap i kraftverk og overføringer,
har vært en hovedoppgave i lang tid. I
1986 har direktoratets enøk-virksomhet
vært konsentrert om å etablere og støtte
dette arbeidet i fylker, kommuner og
everk.

Ved utgangen av 1986 er det 18 everk som
har fått statsstøtte til varmeplanlegging. I
1986 ble det utbetalt 1,2 mill, kroner til det-
te. Det er gitt ca. 8 mill, kroner i støtte til å
bygge opp enøk-kompetanse i everkene.
Ved årets utgang var det ca. 35 enøk-
medarbeidere ved everkene som i 2 - 3 år
helt eller delvis blir lønnet gjennom støtte til
kompetanseoppbygging.

Sammen med Norges Energiverkforbund
er det planlagt å holde to-dagers enøk-
seminar i hvert fylke i 1987. Hensikten med
seminaret er å motivere styremedlemmene
i everkene og everksledere til energiøkono-
misering.

1976 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Antall husstander uten elforsyning fra
vannkraftverk i perioden fra 1976 til
1986.
Number of households without electricity
supply from hydroelectric power stations in
the period 1976 - 1986.

Stønad til nettforsterkning ved
sammenslutninger i % av bevilgningen
pr. åri 1977 - 1986
Financial Support for Grid Reinforcements
for power utility mergers in percentage of
the grants given for the years 1977 - 1986
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48%

85

144

49%

1986

over 100 000 ab.

Størrelsen av norske everk.
210 av 256 everk har mindre enn
10 000 abonnenter.
The size of Norwegian energy supply
utilities
210 out of 256 energy supply utilities have
less than 10 000 subscribers.
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Kraftforsyningsberedskap

1henhold til stortingsvedtak av 8. april
1985 ble sekretariatet for Kraftforsyningens
sivilforsvarsnemnd (KSFN) med sine 11 stil-
linger overført til NVE og plassert i Energi-
direktoratet som en avdeling for kraftforsy-
ningsberedskap fra 01.01.86. Den forsvars-
messige sikringen av kraftforsyningen er
hjemlet i en egen lov. Fra 01.07.86er denne
lovhjemmelen overført til NVE.
Et beredskapsråd for kraftforsyningen knyt-
tet til NVE, er oppnevnt av Olje- og energi-
departementet. Rådet oppnevnes for 4 år
om gangen og består av:

Byrettsjustitiarius H.T.Bendiksby,formann
Direktør T.R. Bryntesen,Direktoratet for
sivilt beredskap
Direktør 0. Lund,A/S Hafslund
Oberst E. Stai, Forsvarets overkommando
Adm. dir. A.K. Vatne,L/L Sunnhordland
kraftlag

Målet for beredskapsarbeidet innen kraft-
forsyningen er å opprettholde en tilfreds-
stillende kraftforsyning under beredskap
og krig og å treffe tiltak for hurtig avhjelp
av driftsstans.

Situasjonen som oppstår under strøm-
brudd viser at samfunnet er blitt fullstendig
avhengig av en stabil kraftforsyning. Det er
også behov for at brukersiden (abonnente-
ne) i langt større grad enn hittil sikrer seg
ved egen strømforsyning.

Bekymring blant befolkningen om damsik-
kerhet har gjenspeilet seg i dagspressen
med krav om dambruddsvarsling, og at ny
dam eller sikringsdam bygges. Det dreier
seg om meget solide damtyper som til
dels er ekstra sikret av beredskapshensyn.
Beredskapsavdelingen har hittil ikke funnet
grunn til å støtte opp om kravene.

For dambruddsvarslingen foreligger det et
forslag til forskrifter som skal godkjennes
av OED. Tilrettelegging for utbygging i
andre vassdrag er i gang.

Flomberegninger er utført for noen vass-
drag hvor dette tidligere ikke er gjort. Nye
beregninger er utført for enkelte vassdrag
hvor det foreligger nytt og bedre kartmate-
riale.

I de senere år har det skjedd en delvis
overgang fra konvesjonelle koplingsanlegg
til kapslete anlegg hvor gjennomføringer,
brytere m.v. er isolert med SF6-gass. Dette

har medført ekstra sikringstiltak ved en rek-
ke større kraft-, transformator- og koplings-
stasjoner.

11985 ble det satt i gang et prosjekt for å
utvikle standard overgangsstykker. Det er
beredskapsmessig viktig å kunne bruke
gjennomføringer av forskjellige fabrikat
mellom kapslete anlegg og friluftsanlegg
om hverandre. Ved utgangen av 1986 var
prosjektet nærmest fullført.

En prosjektgruppe har vurdert hvilke sik-
ringstiltak som er nødvendig for å hindre
ulovlig inntrengning i kraftforsyningsan-
legg. Den la frem sin rapport i april 1986.
Foreslåtte tiltak ville koste ca. 2 mill. kroner
for ett bestemt anlegg. Forslaget vurderes
samråd med vedkommende kraftselskap.

En rekke kraftforsyningsanlegg er behand-
let av KSFN og NVE, og det er gitt pålegg
om sikringstiltak ved alle viktige anlegg,
herunder våpenstillinger for militære vakt-
styrker. Det er foretatt befaringer og kon-
troll ved en rekke kraft- og transformator-
stasjoner, kommando- og alarmplasser. På-
legg om å bygge nye kommando- og
alarmplasser har vært gitt ved flere sel-
skaper.

Det er opprettet en lagerplass for reserve-
transformator og ett lager for transforma-
torolje. Det er kjøpt inn en reservetransfor-
mator og en er ytterligere bestilt.

For personell ved kraftselskapene er det
avholdt 4 fylkesvise møter samt et
2-dagers møte med Kraftforsyningens be-
redskapsorganisasjon (KB0).
Det er gitt en rekke sikkerhets- og besøks-
klareringer.

I samarbeid med forsvaret er det foretatt
en revurdering av nøkkelpunkter Innen
kraftforsyningen.

Fritaksordningen for vernepliktig driftsper-
sonell er fulgt opp, og de årlige rutiner om
kraftforsyningens bemanning under bered-
skap er gjennomført.

Det har vært arbeidet med revisjon av lov-
grunnlaget og bestemmelsesverket. Revi-
dert utgave av loven om forsvarsmessig
sikring av kraftforsyningen er vedtatt. In-
struks for beredskapsrådet er vedtatt og ny
instruks for KBO er under bearbeidelse.
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Konsesjonerog ekspropriasjoner

Energidirektoratet behandler søknader om
konsesjon etter elektrisitetsloven og eks-
propriasjonstillatelser etter oreignings-
loven. Søknader om vannkraftverk, trans-
formatorstasjoner, kraftledninger og nå
også om gasskraftverk, vil bli behandlet et-
ter disse lovene i 1987. Fra 01.01.87 vil di-
rektoratet få konsesjonsbehandling av
fjernvarmeanlegg etter fjernvarmeloven. 600

I 1986 ble det gitt konsesjoner for en sam-
let generatorytelse på ca. 602 MVA mot
796 MVA i 1985. 500

Dessuten er konsesjoner gitt for bl.a. trans-
formatorer og utvidet transformatorytelse
på til sammen ca. 3 827 MVA mot ca. 400

3 350 MVA i 1985. Dette tallet omfatter
opptransformering i kraftstasjoner og ned-
transformering i forsyningsområdene og
reguleringstransformatorer. 300

Det er i alt gitt 177 konsesjoner, hvorav 20
er områdekonsesjoner og utvidelse av om-
rådekonsesjoner. Det er fattet vedtak i 13 200

saker om tvungen avståelse av grunn og
rettigheter for bygging av elektriske kraft-
ledninger, transformatorstasjoner m.v.

Tre konsesjoner for større overførings-
anlegg i hovednettet er endelig avgjort i
1986. Dette gjelder kraftledningene Varan-
gerbotn - mot Finland, Frogner - Follo og
Kvildal - Flesaker. Det er dessuten gitt kon-
sesjoner for en rekke anlegg i hovedforde-
lingsnettet.

Kraftledningene Kobbelv - Salten - Glom-
fjord og Rana - Nedre Røssåga er under
behandling. Vi venter å få til behandling i
1987 kraftledning på strekningen Glom-
fjord - Holandsfjord - Rana.

Konsesjonskraft
Konsesjonskraft er den kraft konsesjonæ-
ren må avgi i henhold til bestemmelser i
ervervs- og reguleringsloven og som be-
regnes og fordeles av Energidirektoratet.
Hvis det ikke blir enighet om pris, skal
også den beregnes av direktoratet.

110 kv og 132 kv

300 kv og 420 kv

Konsesjon på kraftleie
Kraftleiekonsesjon kreves etter industrikon-
sesjonslovens kap. IV for andre enn stat,
kommune og fylkeskommune for leie av
mer enn 500 kW elektrisk kraft til eget
bruk. NVE foreslo i 1983 bortfall av konse-
sjonsplikt eller heving av konsesjonsgren-
sen for kraftleiekonsesjoner. Departemen-
tet tilrådde lovendring i Ot.prp. nr. 66
(1985-86). Ved endringslov av 19.12.86 ble
grensen hevet slik at det nå kreves konse-
sjon for leie av mer enn 5 000 kW.

Det er gitt 84 konsesjoner på kraftleie som
utgjør til sammen 266 449 kW fastkraft og
127 800 kW tilfeldig kraft til elektrokjeler
mot i 1985 506 660 kW fastkraft og
231 045 kW tilfeldig kraft til elektrokjeler.
Ved utgangen av 1986 var i alt 5 633 500
kW fastkraft og 1 710 300 kW tilfeldig kraft
omfattet av kraftleiekonsesjoner. Avgiften i
henhold til kraftleiekonsesjoner utgjorde for
1985 ca. kr 7,8 mill, kroner mot ca. 6,7 mill.
kroner for 1984.

800 km

700

Det er foretatt 7 fordelinger av konse-
sjonskraft til i alt 42 kommuner. Samlet
kraftmengde som er fordelt er 417 GWh. I
Oppland fylke er direktoratet ferdig med å
fordele konsesjonskraft.

Prisen på konsesjonskraft for konsesjoner
gitt senere enn 10.04.59 ble fastsatt av de-
partementet til 6,7 øre/kWh levert ved kraft-
stasjon.

For kommende år vil Aust-Agder, Vest-
Agder, Rogaland, Akershus, Hedmark og
SørTrøndelag fylker samt noen enkelt-
anlegg bli fordelt. Det regnes også med at
noen prissaker vil bli behandlet.

100
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Kraftledninger som har fått konsesjon de siste 10 årene
Transmission lines which have been granted concession during the ten last years
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Elsikkerhet

NVE, ved Elsikkerhetsavdelingen, er på-
lagt å påse at sikkerheten ved elektriske
anlegg på land og om bord i skip og sjø-
redskaper er tilfredsstillende. Tilsynsloven,
lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med
elektriske anlegg, gir hjemmel for å fastset-
te forskrifter om tilsyn og materiellkontroll.
Loven gir også adgang til å bruke tvangs-
midler, bl.a. kan tilsynsmyndigheten stenge
eller fjerne farlige anlegg.

Revisjon av det
tekniske forskriftsverket
Som følge av de internasjonale avtalene
som Norge har inngått for å fjerne de tek-
niske handelshindringene, er det igangsatt
et omfattende revisjonsarbeid av gjelden-
de tekniske forskrifter for å få disse i sam-
svar med globale og vest-europeiske nor-
mer utarbeidet av henholdsvis IEC (Inter-
national Electrotechnical Commission) -
og CENELEC (ComM Euro$en de
Normalisation Electrotechnique).

De nye Forskrifter for elektriske anlegg om
bord i skip og sjøredskaper, herunder flytt-
bare boreplattformer, trådte i kraft 1. sep-
tember 1986. Forskriftene forutsettes revi-
dert ca. hvert annet år. De er nå under
oversettelse til engelsk.

•I juni 1986 ble det sendt ut et høringsutkast
til Forskrifter for elektriske forsyningsan-
legg. Høringsutkastet til Forskrifter for elek-
triske bygningsinstallasjoner ble sendt ut i
november 1986. De to forskriftsforslagene
som ventes å tre i kraft i 1987 og 1988, vil
til sammen erstatte den nåværende «røde
bok». Driftsforskrifter for høyspenningsan-
legg og tilsvarende forskrifter for lav- og
mellomspenningsanlegg vil fortsatt bli ut-
gitt separat, med ny utgave ca. hvert annet
år.

Nye forskrifter for montering av neon-
anlegg med spenning 2-3 kV, 20-40 mA
og høy frekvens (ca. 20-50 kHz) ble fast-
satt 16. mai 1986 og trådte i kraft straks.

19. november ble det fastsatt nye forskrifter
om forholdet mellom høyspenningslednin-
ger og lekeplasser, barnehager o.l. For-
skriftene trådte i kraft straks. Etter dette er
det ikke tillatt å krysse over barnehager, le-
keplasser m.v. med høyspenningsled-
ninger.

20. november ble det fastsatt nye forskrifter
for buesveising og tilhørende prosesser.
Forskriftene trådte i kraft 1. januar 1987.

20. november ble det også fastsatt nye for-
skrifter for sikring av inntaksledninger og
kabler. Forskriftene trådte i kraft 1. mars
1987.

Revisjon av forskrifter
om faglig utdanning
Forskrifter om faglig utdanning for elektro-
fagfolk ble revidert i 1986 og de forskjellige
bestemmelsene er nå blitt samlet og utgitt i
ett forskriftsverk. De nye forskriftene trådte i
kraft 1. november 1986. I de reviderte for-
skriftene er tatt inn krav til faglig utdanning
for to nye faggrupper, automatiserings-
leder og automatiker. Det er særlig indu-
striens organisasjoner som har gitt uttrykk
for behovet for disse nye fagfolkene i for-
bindelse med drift og vedlikehold av auto-
matiseringsanlegg o.l. I løpet av året har
Elsikkerhetsavdelingen behandlet om lag
1 000 søknader om godkjenning som au-
tomatiseringsleder og automatiker.

De reviderte forskriftene har fått bestem-
melser om utenlandske elektrofagfolks ad-
gang til selvstendig å installere og reparere
elektriske anlegg. Det er en økende inte-
resse blant utenlandske elmontører for å
kunne ta arbeid her i landet.

Fjerning av norske forskriftsavvik
NVE mottok i 1986 brev fra Handelsdepar-
tementet om fjerning av en del norske av-
vik som NEMKOs prøveforskrifter hadde i
forhold til vest-europeiske normer fastsatt
av CENELEC. I nært samarbeid med
NEMKO ble noen avvik fjernet i 1986, men
enkelte avvik er knyttet til spesielle nasjo-
nale forhold, som f.eks. kombinasjonen av
trehus og høyt elektrisk forbruk. Slike avvik
skal i henhold til reglene i CENELEC inn i
selve normteksten, og vil i så fall bortfalle
som nasjonale avvik. Det arbeides nå med
å få til en del norske avvik.

Meldinger til GATT
GATT-avtalen om tekniske handelshindrin-
ger krever at forskrifter som ønskes fast-
satt, skal være basert på internasjonale

normer. Dette vil for vår del si normer fra
IEC. Dersom et forskriftsforslag ikke er i
henhold til IEC, eller det ikke foreligger
IEC-norm på området, og det kan føre til
handelshindringer, skal forslaget meldes til
GATT gjennom Handelsdepartementet.
Det har ikke vært nødvendig med slik mel-
ding i 1986. NVE på sin side mottok 23
meldinger fra andre GATT-land til eventuell
uttalelse.

Tilsyn
Tilsynet med elektriske anlegg utføres av
Eltilsynets 6 distrikter, de stedlige tilsyn et-
ter pålegg fra NVE, og de særlige tilsyn et-
ter avtale med NVE.
Eltilsynets 6 distrikter fører tilsyn med at
elektriske anlegg utføres, drives og vedlike-
holdes i samsvar med forskriftene. Pr. 1. ja-
nuar 1986 omfattet tilsynet i alt 1 112 an-
legg på land, 1 033 anlegg på passasjer-
skip og andre skip som ikke har klasse i
klassifikasjonsselskap med særlig tilsyn,
og 37 norsk-registrerte mobile offshorein-
stallasjoner. I 1986 ble til sammen 808 an-
legg besiktiget. Eltilsynet er faglig overord-
net organ for de stedlige tilsyn.

Stedlig tilsyn
Stedlig tilsyn er med hjemmel i tilsyns-
loven, pålagt ca. 490 everk og bedrifter.
De stedlige tilsyn fører kontroll med i alt ca.
2 millioner installasjoner, dvs. abonnenter,
etter instruks fastsatt av NVE. Over hele
landet er det etablert faglige fora på fylkes-
basis for å dekke informasjonsbehovet om
elsikkerhet. Det holdes vanligvis to møter i
året i hvert forum. Eltilsynet og Elsikker-
hetsavdelingen deltar på disse møtene
med foredrag, innlegg, besvarelse av for-
skriftsspørsmål m.m. Dessuten deltar ofte
representanter for elektrotekniske bedrifter
med produktinformasjon. Elforsyningens
og industriens ledelse har også i 1986slut-
tet opp om denne møtevirksomheten, som
gir en mer enhetlig forståelse og praktise-
ring av forskrifter, og som gjør det mulig for
landets om lag 1 100 installasjonsinspektø-
rer å holde seg faglig godt informert om el-
sikkerhet.
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Særlige tilsyn
De særlige tilsyn som faglig er underlagt
Elsikkerhetsavdelingen, kan deles i tre
grupper, det særlige tilsyn med elektro-
medisinsk utstyr (STEM), de særlige tilsyn
ved visse statsinstitusjoner (NSB, Telever-
ket og Kystverket), samt klassifikasjonssel-
skapenes særlige tilsyn.

STEM fører tilsyn med det elektromedisin-
ske utstyr ved i alt 107 sykehus. I 1986 ble
samtlige sykehus besiktiget. Dessuten ble
besiktiget 310 røntgenlaboratorier, en rek-
ke skjønnhetssalonger, fysikalske institutter,
veterinærinstitutter, legesentra m.v. Det vi-
ses til STEMs egen årsberetning.

Når det gjelder særlig tilsyn ved klassifika-
sjonsselskapene, kan det nevnes at det i
1986 ble arbeidet med en revisjon av dette
avtaleverket. Dette arbeidet ventes sluttført
i 1987.

Materiellkontroll
NVE har, etter avtale, overlatt til NEMKO å
kontrollere at elektriske apparater og utstyr
er sikkerhetsmessig forsvarlig.

I forbindelse med at EF har besluttet å eta-
blere et hjemmemarked innen 1992 som
omfatter hele fellesmarkedet, har Norge
gjennom EFTA tatt skritt for å få til en pro-
sess sammen med EF som kan åpne for et
felles vest-europeisk hjemmemarked. Det-
te innebærer at den obligatoriske for-
håndsgodkjenning av elektrisk utstyr i Nor-
ge som NEMKO har utført i over 50 år, må
sløyfes og erstattes med en ny kontrollord-
ning. Forslag til en slik kontrollordning er
utarbeidet av NVE og NEMKO. Den ble
sendt på høring i begynnelsen av 1986 og
fikk tilslutning.

Forslaget innebærer at alt elektrisk utstyr
som markedsføres i Norge skal registreres
ved NEMKO, men det er tilstrekkelig at det
er godkjent ved andre prøveinstitusjoner.

Typegodkjenning og forhåndsbesiktigelse
av elektriske produkter som ikke er under-
lagt nåværende kontrollplikt ved NEMKO,
har fortsatt i 1986. Således kan bl.a. elek-
triske installasjoner i campingvogner type-

godkjennes av Elsikkerhetsavdelingen. I
1986 ble det meddelt 15 slike typepgod-
kjenninger, I tillegg kommer typebesiktigel-
se av en rekke prefabrikerte/fabrikkmonter-
te elforsyningsanlegg i inn- og utland.

Tvangsmidler
Etter forslag fra NVE ble tilsynsloven i 1986
endret slik at de stedlige tilsyn nå har sam-
me hjemmel som Eltilsynet til å stanse eller
fjerne farllge anlegg. Dette avlaster Eltilsy-
net og gjør det stedlige tilsyn mer effektivt.

Informasjon i sikkerhetsarbeidet
Informasjon blir mer og mer en domine-
rende faktor i sikkerhetsarbeidet. Dette
skyldes ikke minst at forskriftene nå ofte
blir utarbeidet i internasjonale fora.

Elsikkerhetsavdelingen utga i 1986 Årsbe-
retning for elektrisitetstilsynet og to num-
mer av avdelingens informasjonsblad «Pa-
ragrafen». I desember-nummeret av «Para-
grafen» gikk man, for å spare utgifter, over
til å gjengi meddelelser i sin helhet i bladet
istedenfor å utgi dem som særtrykk, Publi-
kasjonen «Sikkerhet ved arbeid i lav- og
mellomspenningsanlegg» og informasjons-
folderen med veiledning om hva ikke-
faglærte kan montere selv, måtte trykkesi
nye opplag.

I 1986 ble det holdt informasjonsmøter
over hele landet om driftsforskrifter for lav-
og mellomspenningsanlegg. Tilsvarende
møter ble holdt om driftsforskrifter for høy-
spenningsanlegg. Personale fra Eisikker-
hetsavdelingen og Eltilsynet var foredrags-
holdere.

I 1986 startet også oppbyggingen av et
EDB-basert informasjonssystem som når
det blir ferdig i 1988, vil integrere Eltilsynet
EDB-messig med Elsikkerhetsavdelingen.
Systemet forenkler og forbedrer vesentlig
informasjonsflyten, og fører til en vesentlig
rasjonalisering av elsikkerhetsarbeidet.

Det vises for øvrig til avsnittet om informa-
sjon under kapitlet om fellestjenester.
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Forskningog utvikling

En del av virksomhetene ved Energidirek-
toratet har karakter av undersøkelser, forsk-
ning og utvikling. Dette vil alltid være tilfelle
i et planleggingsorgan. I direktoratet fore-
går denne virksomheten hovedsaklig i av-
delingene og er en integrert del av avdelin-
genes arbeid. I 1986 ble det ansatt en
forskningssjef som skal koordinere forsk-
ningsrettet arbeide. I 1987 vil det foreligge
en FOU-plan for Energidirektoratet.

Energiforskning foregår ved en rekke insti-
tusjoner. Det har vært vanskelig å holde
oversikt over arbeidet og å få en samlet ko-
ordinering av dette. Norges Teknisk Na-
turvitenskaplige Forskningsråd, som
disponerer en del av de statlige midlene til
norsk energiforskning, søker nå å koordi-
nere forskningen bedre, og å få den mer
brukerorientert.

Publikasjoner utgitt av Energidirektoratet i 1986
Rapport fra UN/DUH/NVE-seminar, «Small-Scale Hydropower», Klækken, juni 1986.
Rapporter fra World Energy Conference 1986 i Cannes:

<The Role of Women in the Domestic Energy System».
«Evolution of the Norwegian Energy System».

Cigr-rapport 37-08-1986 «Electricity Cost as the Basic Reference in Integrated Energy System
Planning».

»Energi I Norge», Energidirektoratets minimelding 1986.
NVE-E publikasjon nr. 1/86, »Kostnader for kraftverksprosjekter».
Avdelingsrapport EE, «Oversikt pr. 31.12.1986 over tilsagt og utbetalt statsstønad Kap. 1890 Post
70».

Årsberetning for Elektrisitetstilsynet 1985.

«Paragrafen» nr. 31 og 32 Informasjon fra Elsikkerhetsavdelingen.
Meddelelse ET-64 (1986) Forskrifter om faglig utdanning av elektrofagfolk.
Meddelelse ET-65 (1986) Forskrifter for montering av neonanlegg med spenning 2-3 kV, 20-40

mA og høy frekvens (ca. 20-50 kHz).
Meddelelse ET-66 (1986) Forskrift om endring av Forskrifter for elektriske anlegg om bord i skip

og sjøredskaper av 11. november 1975.
Meddelelse ET-67 (1986) Forskrifter for sikring av inntaksledninger og -kabler.
Meddelelse ET-68 (1986) Forskrift for elektrisk buesveising og tilhørende prosesser.
Meddelelse ET-69 (1986) Forskrift om forholdet mellom høyspenningsledninger og lekeplasser,

barnehager o.l.
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NORGES VASSDRAGS-OG ENERGIVERK

NVE's råd Generaldirektøren

Administrasionsavdelingen Energidirektoratet

VASSDRAG

Vass

Hy(fre'- Natur- og !de4¼ for ags-
ygnings- logisk tandskaps- vasskraft- avdeling

avdehng avdehng under- 3 distrikts-
5 ettstrikts- 2 distrikts- 4 distrikts-

søkelser kontorer
*0 reP' kontorer çorIeer va‘%

Vassdragsdirektoratets distriktskontorer:

OSLO (VF) FØRDE (VF,VN)
P.B.5091 Majorstua PB. 53
0301 OSLO 3 6801 FØRDE
Telefon (02) 69 58 10 Telefon (057) 21 244

SAND I RYFYLKE (VN) TRONDHEIM (VF, VH, VN, VV)
P.B. 151 Ingvald Ystgaards vei 1
4230 SAND 7000 TRONDHEIM
Telefon (047) 79 74 61 Telefon (07) 91 45 70

VOSS (VV) NARVIK (VF, VH, VN, VV)
P.B.53 PB. 394
5701 VOSS 8501 NARVIK
Telefon (05) 51 27 75 Telefon (082) 44 125
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NVEi ny skikkelse
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen
ble 1. januar 1986 omorganisert. Direktora-
tet for statskraftverkene ble skilt ut og eta-
blert som en statlig forvaltningsbedrift med
eget styre. Samtidig ble Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen reorgani-
sert og ny instruks vedtatt. Etatens nye
navn ble Norges vassdrags- og energiverk
(NVE).

Etaten ledes av en generaldirektør. NVE's
råd skal være rådgiver for generaldirektø-
ren og bl.a. behandle konsesjonssaker og
andre saker av energipolitisk art.

NVE er ellers oppdelt i to direktorater og
en administrasjonsavdeling:

Vassdragsdirektoratet - statens faglige or-
gan i forvaltningen av våre vassdrag.

Energidirektoratet - statens faglige organ i
energispørsmål.

Administrasjonsavdelingen - etatens or-
gan i fellessaker, personalforvaltning, øko-
nomi, informasjon.

ENERGIDIREKTORATET

Energidirektør Beredskapsråd

System-



avdeling
Avdeling for

energi-



distribusjon
og

energibruk

Avdeling for
konsesjons-



behandling
og

juridiske
spørsmål

Beredskaps-



avdeling
Elsikkerhets-



avdeling
6 distrikts-



kontorer

Felles-



funksjoner

Elektrisitetstilsynets distriktskontorer:

ELEKTRISITETSTILSYNET 1. DISTR.
Industrigt. 45
0357 OSLO 3
Telefon (02) 46 05 80

ELEKTRISITETSTILSYNET 2. DISTR.
Nedre Vollgt. 11
0158 OSLO 1
Telefon (02) 11 50 45

ELEKTRISITETSTILSYNET 3. DISTR.
P.B.318
4601 KRISTIANSAND S.
Telefon (042) 26 940

ELEKTRISITETSTILSYNET 4. DISTR.
Møllendalsvn. 4
5000 BERGEN
Telefon (05) 29 37 27

ELEKTRISITETSTILSYNET 5. DISTR.
Tinghuset
7000 TRONDHEIM
Telefon (07) 52 80 00

ELEKTRISITETSTILSYNET 6. DISTR.
PB. 217
9401 HARSTAD
Telefon (082) 61 446

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK
Hovedkontor: Middelthunsgt. 29

P.B.5091 Majorstua
0301 OSLO 3

Telefon (02) 46 98 00
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