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Hovedpunkter NVEs regnskap 1987 

N V E s regnskap for 1987 
viser et samlet 
forbruk på 188,7 

mill. kroner under kap. 1885 Elektrisitets
og vassdragsforvaltning, herav ca. 33,9 
mill. kroner til Det særlige tilsyn med 
elektromedisinsk utstyr. 

Under kap. 1890 Energiøkonomiserings
tiltak m.v" post 60, som gjelder tilskudd 
til varmeplaner og kompetanseoppbyg
ging, var det et forbruk på 9,1 mill. 
kroner og under post 70 Tilskudd til 
elektrisitetsforsyningen, var forbruket 
141,1 mill. kroner. 

Hele 25 tiltak/ prosjekter fikk tilskott over 
Konsesjonsavgiftsfondets rådighetsbeløp 
med en samlet sum på 5,5 mill. kroner. 
12 prosjekter/tiltak fikk bevilgning fra 
Konsesjonsavgiftsfondet ved stortings
vedtak med et samlet beløp på 32,5 mill. 
kroner. 

Kap. 1450 

)) 1800 

1822 

1885 

)) 1890 

1898 

Utgifter 

Naturressursforvaltning 

Oed. Etterundersøkelse ved vasskraftutbygging 

Prøveanlegg for vindkraft 

Energi- og vassdragsforvaltning 
Lønnsutgifter 
Varer og tjenester 
Spesielle utgifter (inkl. oppdragsvirksomhet 
Forbygningsutgifter 

Energiøkonomiseringstiltak 
Prototypeprosjekt, kompetanseoppbygging, 
varmeplanutredning 
Tilskott til elektrisitetsforsyningen 

Kraftforsyningsberedskap 
Lønn, varer og tjenester 
Opplæring, øvelser 
Sikringstiltak 

Inntekter 
>-----------~---------------------

Kap. 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 
Avgift for damtilsyn 
Avgift for naturverntilsyn 
Ymse inntekter 

Oppdragsinntekter 
Hydrologisk avdeling 
Gebyr for tilsyn med elektriske anlegg 
Gebyr for tilsyn med elektromedisinsk utstyr 
Avgifter fra kraftselskap 
Refusjoner fra Statkraft 
Admin. Konsesjonsavgiftsfondet 
Ref. fra Norsk Hydrologisk Komite 
Refusjon fra NORAD 

i 1000 kr. 

228 

440 

4.205 

80.822 
59.216 
12.490 
35.320 

9.738 
141.177 

131 
145 

6.281 

i 1000 kr. 

1.445 
1.098 
2.242 

12.237 
23.145 

7.128 
3.880 
9.545 

130 
450 
930 
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Produksjon 

N orske kraftverk hadde pr. 
31. desember 1987 en samlet 
maksimal stasjonsytelse på 

25.564 MW, hvorav 314 MW var varme
kraft. Av dette utgjør Statkraft 29,6%, 
kommunale og fylkeskommunale kraft
stasjoner 54,1 % og private og industri
kraftstasjoner 16,3 %. 

I løpet av året har utvidelser og nye in
stallasjoner økt den samlede maksimale 
stasjonsytelse med 853 MW, dvs. 3,5 % 
- hvor alt er vannkraft. Gjennomsnittlig 
økning de siste 10 år har vært 3,9%. 

Produksjon og forbruk 

Utvidelse av produksjon:ssystemet i 1987 
Expansion of the power system in 1987 

Kraftstasjon og fylke Maks. stasjonsytelse 

Power station and county Max. plant capacity 
(MW) 

Brekke Østfold 1 

Gapestad Østfold 1 
Røstefoss Hedmark 3 
Hogga Tel em ar I< 17 
Skarje Aust-Agder 154 
Tau Rogaland 1 
Myster Hordaland 107 

Naddv1k Sogn og Fjordane 100 
Nyset Sogn og Fjordane 5 
Skogheim Sogn o~J Fjordane 7 
Vatne Møre og Romsdal 1 

Langåsfoss Nord-Trøndelag 1 
Morkenfoss Nord-Trøndelag 2 
Kobbelv Nordland 300 
Kvarv Nordland 2 
Alta Finnmark 150 
~-· 

Økning i produksjonsevne pga 853 
utvidelser og nye kraftstasjoner 

Total increase in product1on capacity 

Produksjon og forbruk av elektrisk kraft 1982-87 
Production and consumption of electric energy 1982-87 

Alle tall i GWh 1982 1983 1984 1985 

Nettoforbruk: 
Husholdninger og 
jordbruk ;;•6.361 26.960 27.944 29.960 
Bergverk og industri 11.64 7 11.254 11.861 12.488 
(ekskl. kraftintensiv) 
Tjenesteyting m.v. 11.898 12.087 13.376 14.632 

---·---------··---

Sum alm. forsyning 49.906 50.311 53.182 57.080 
Kraftintensiv industri ?5.790 28.673 31.166 30.030 

- -·~---·- --

Sum netto 
fastkraftforbruk 75.696 78.984 84.348 87.110 

--·-·- -· -

Bruttoforbruk 
(inkl. antatt tap i overførings- og fordelingsnettet): 
Alminnelig forsyning2) 56.887 57.484 59.807 65.474 
Kraftintensiv industri2) 26.564 29.533 32.101 30.931 

Fastkraftbidrag 

Firm power contribution 
(GWh) 

5 
4 
8 

68 
155 

3 
190 
304 

8 
27 
13 
4 
8 

942 

6 
420 

2165 

19861) 19871) 

30.675 31.634 
12.786 13.186 

14.984 15.452 

58.445 60.272 
28.403 28.982 

86.848 89.254 

66.627 68.710 
29.255 29.851 

--------- --

Sum 83.451 87.017 
Øvrige tap 1 nettet2) 3) 687 1.294 
Sum brutto fastkraft 84.138 88.311 
Tilfeldig kraft til 
elektrokjeler og 
pumpekraft (netto) 2.956 4.643 

Sum brutto totalforbruk 87.094 92.954 
Eksport - import 6.062 13.416 

Produksjon av 
elektrisk kraft 93.156 106.370 

1) Foreløpige tall anslått av NVE 
2) Beregnet av NVE 
3) Øvrige tap 1 nettet er tap i forbindelse med 
tilfeldig kraft og eksport, regnet lik 7 % av 
tilfeldig kraft og eksport målt ved grensen. 

91.908 96.405 95.882 98.561 
1.022 718 359 566 

92.930 97.123 96.241 99.127 

5.466 5.625 2.957 4.777 

98.396 102.748 99.198 103.904 
8.270 544 - 2.042 379 

- - ~-

106.666 103.292 97. 156 104.283 

Kilde: NOS - Elektns1tetsstat1st1kken 



Vassdragskonsesjoner 

Vassdragskonsesjoner behandlet i NVE, og sendt Olje- og 
energidepartementet i 1987. 
Concessions for hydro power development. 

Søker Sak GWh/år Merknad 

Statskraftverkene Nord-Ranautbyggingen 419 Vedtatt i Stortinget 
Bjøllånes kraftverk, 05.06.87 
subsidiær plan 

Statskraftverkene MelfJordutbyggingen. 586 Nytt prosjekt utredes 
subsidiær plan 

Gjøvik el.verk Erverv av fall i 6,4 Kgl. res. 26.06.87 
Hunnselva 
Breiskallen kraftverk 

A/S Tyssefallene Overføring av Mostjørn 14,8 Kgl. res. 070887 

Bergenshalvøens Ombygging av 90 Kgl. res. 2606.87 
kom. kraftselskap Dale kraftverk i (øking) 

Bergsdalsvassdraget 

Røros El.verk A/S Erverv av Kuråsfallene -

på ubegrenset tid 

A/S Tyssefallene Ny reguleringstillatelse -

Vendevatn 

Helgeland Kraftlag Erverv og utbygging av 56 Kgl. res. 24.0787 
Fagervollan kraftverk i 
Halmvassdraget 

l/S Finndøla Kraftverk Erverv og utbygging av 47 
Haukre1 kraftverk i 
Fyresdal 

Aust-Agder Kraftverk Erverv og utbygging av 230 
Kristiansand E.verk Hekni kraftverk i Otra 
Vestfold kraftselskap 

Nordkyn Kraftlag Tilleggsregulering av 4,1 
Reinoksvatn 

L/L Tussa kraft Erverv og utbygging av 21,8 
Litlebøelva i Volda 

Sunnfjord e.verk Utbygging av nytt 53,3 
Brulandsfoss kraftverk 

Bergenshalvøens Bruksrettskonsesjon for -

kom. Kraftselskap Heilandsfoss anleggs-
kraftverk 

Norges Statsbaner Ny statsregulering av -

Reinungavatn m.fl. i 
Flåmsvassdraget 

3 
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Elforsyningens distribusjonssystem 

I løpet av 1987 gikk 12 everk og 2 engrosverk sammen med nabo-everk. 
Ved utgangen av 1987 var det registrert 461 enheter: 

Organisasjonsendringer innen engros- og fordelingssektoren. 
Sammenslutninger som ble formelt gjennomført i 1987. 
Organizat1onal changes within the wholesale and distribution sector. 
Mergers tormally accomplished in 1987. 

Fylke Navn på nytt everk Navn på gammelt everk 

Østfold Halden energiverk Halden elverk 
Aremark elverk 

- ------·- ------ -------

Akershus/ Oslo Akershus Energiverk Akerhus Energiverk 
Aurskog komm. elverk 

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

Hedmark Hamarreg1onens Hamar, Vang og Furnes 
Energiverk komm. kraftselskap 

Løten elverk 
Ringsaker og Nes 
kraftanlegg 

r------ - -------- --

Møre og Romsdal A/S Svorka Kraftselsk. A/S Svorka Kraftselsk. 
Halsa komm. kraftlag 
Nordre Nordmøre 
Kraftsamskipnad 
Rindal komm. kraftlag 
Surnadal komm. kraftlag 

r-------- --- - -----

Sør Trøndelag Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Kraftselsk. 
Kraftselskap A/L Byfjorden Kraftlag 

Hitra og Frøya Kraftlag 
Skaun elverk 

Dato 

01.01.87 

01.07.87 

01.01.87 

--

01.01.87 

01.01.87 

Enheter med organisasjonsmessig betydning og med ansvar for drift av 
egne høyspenningsanlegg registrert pr. 31.12.87. 
Important power utilities with responsibility for the operation of high-voltage 
installat1ons on 31 December 1987. 

Fylke Engros Everk Andre Industri 
kraftselskap 

Østfold 6 19 9 
Akershus I Oslo 24 8 
Hedmark 1 10 1 3 
Oppland 8 14 3 2 
Buskerud 2 19 2 7 
Vestfold 1 19 11 
Telemark 6 13 2 10 
Aust-Agder 2 2 5 
Vest-Agder 1 3 8 
Rogaland 5 14 11 10 
Hordaland 7 25 3 7 
Sogn og Fjordane 5 15 4 
Møre og Romsdal 5 27 2 
Sør-Trøndelag 2 16 2 7 
Nord-Trøndelag 2 3 8 
Nordland 5 19 10 
Troms 1 3 
Finnmark 3 6 2 

62 249 31 112 
-~ 

Samkjøringen 4 

Statkraft 4 
--------- - -------------

70 249 31 112 

Konsesjoner 

Konsesjon på kraftleie 
Det ble i 1987 gitt 14 konsesjoner på 
kraftleie som utgjør tilsammen 200 
440 kW tastkratt og 122 319 kW tilfeldig
kratt, derav 90 319 kW tilfeldigkratt til 
elektrokjeler, mot i 1986 84 konsesjoner 
som utrnorde tilsammen 266 449 kW 
tastkraft og 127 800 kW tilfeldigkratt til 
elektrokjeler. 

Ved utgangen av 1987 er det 563 kon
sesjoner på tilsammen 5.707 285 kW 
fastkratt og 1.782 599 kW tilfeldigkratt. 

Avgiften i henhold til kraftleiekonse
sjoner utgjorde i 1986 ialt kr. 8.715.829,32 
derav kr. 4.792.886,85 til staten og 
kr. 3.922.942,32 til kommuner mot ialt 
for 1985 ca. kr. 7.787.369,00. 

Konsesjoner og ekspropriasjoner 
Det ble i 1987 gitt konsesjoner for en 
samlet generatorytelse på ca. 1048 MVA 
mot 602 MVA i 1986. (Omfatter både 
nye kraftverk, ombygginger og fornyelser 
av tidligere konsesjoner.) 

Dessuten ble konsesjoner gitt for bl.a. 
transformatorer og utvidet transformator
ytelse på tilsammen ca. 4.609 MVA mot 
ca. 3.827 MVA i 1986. Dette tall omfatter 
så vel transformatorer i kraftstasjoner for 
opptranstormering som transformatorer 
for nedtransformering i forsynings
områdene og dessuten regulerings
transformatorer. 

Det ble ialt gitt 177 konsesjoner, hvorav 
27 områdekonsesjoner og utvidelse av 
områdekonsesjoner. Det ble fattet vedtak 
i 18 saker om tvungen avståelse av 
grunn og rettigheter for bygging av 
elektriske kraftledninger, transformator
stasjoner m .v. 

Konsesjonskraft 
Det ble fordelt konsesjonskraft til i alt 
28 kommuner, samlet kraftmengde 
498,5 GWh. 



Generatorytelse 
som det er gitt 
konsesjon for*) 

1500 

1000 MVA 

500 -

131 

n 

lnstalled capac1ty 
for which licence 
has been given 

1332 
~ 

375 
-

1980 1981 1982 

1048 

Il 870 -
796 

658 

602 

11 
I-

I 

1983 1984 1985 1986 1987 år 

*) Tallene gjelder både konsesjoner for nye kraftverk og for opprustning av eldre kraftverk. 

Nyttiggjort energi 
Kraftintensiv industri og drivstoffer er unntatt. 
Useful energy consumption excluding energy 
intensive industries and fuel for transport. 

TWh PJ 

90 
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70 
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10 
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Priser og tariffer 

Gjennomsnittsprisen på elektrisk kraft til 
husholdninger og jordbruk i 1987 var 
38,4 øre/kWh (inkl. det faste årsbeløpet, 
elavgift og merverdiavgift). Dette er en 
økning på 6,9% fra 1986. Elavgiften i 
1987 var 3,4 øre/ kWh. 

Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift 
på elkraft er øket fra 33 øre/kWh i 1987 
til 35 øre/kWh i 1988. Merverdiavgiften 
vil således utgjøre ca. 7 øre/kWh i 1988. 
Nord-Norge er imidlertid fritatt for mer
verdiavgift på elkraft til husholdnings
formål. 

Energidirektoratets anslag for 1988 an
tyder at gjennomsnittsprisen på elektrisk 
kraft til husholdninger vil bli ca. 41,5 
øre I kWh inklusive avgifter. Dette gir en 
økning på ca. 8% fra 1987. 

Ca. 80% av husholdningsabonnentene 
betaler idag strøm etter H4-tariffen. Det 
gjennomsnittlige energileddet inklusive 
avgifter i denne tariffen var 34,5 øre/ kWh 
i 1987. Til sammenlikning var energi
kostnaden ved lettol1efynng ca. 
30 øre/kWh. 

Finansiering av elektrisitets
forsyningsanlegg 
Finansiering av kraftutbygging og led
ningsbygging utenom Statkraft og Oslo 
Lysverker har vært henvist til det innen
landske obligasjonsmarkedet. For 1987 
ble det gitt tillatelse til å ta opp 3500 mill. 
kroner innenfor kraftverkskvoten, hvorav 
185 mill. kroner gikk til oppkjøp av eksi
sterende anlegg. Fra Norges Kommunal
bank ble det bevilget lån på 15,2 mill. 
kroner til elsektoren. 

Oversikt over noen gjeldende engrostariffer pr. 1.1.88. 
Some wholesale tariffs as of 1.1.88. 

Engrosverk Fastledd Energiledd 
øre/kWh 

--

Kr/kW/år Vinter Sommer Året 

Østfold Kraftforsyning 284 15,1 
Akershus Energiverk 243 17,0 
Hedmark Energiverk 310 23,7 19,7 
Oppland Energiverk 268 20,2 14,0 
Buskerud energiverk 286 23,7 13,8 
Vestfold kraftselskap 335 12,5 
'Lyse Kraft 230 16,0 
Sunnhordland Kraftlag 150 18,0 
'Bergenshalvøens K. Kr.s. 168 12,0 
·sogn og Fjordane Energiverk 260 16,0 8,0 
'Møre og Romsdal Kraftforsyning 280 19,0 9,5 
·russa Kraft 300 14,8 7,4 

Tafjord Kraft 285 16,0 
Sør-Trøndelag Kraftselskap 386 19,0 
Salten Kraftsamband 0 19,5 
'Finnmark Kraftforsyning 280 19,0 
'Nordkraft A/S, statskraft 0 22,1 15,9 
'Nordkraft A/S, egenprodusert 0 46,9 
·statkraft 280 19,0 9,5 

Anslag for pris i øre/kWh ved 
salg til husholdninger og jordbruk 
pr. 1.1.88 inkl. elavgift og 
merverdiavgift. 
Estimated price in øre/kWh for sale 
to households pr. 1.1.88 
electricity tax and v.a.t. included. 

Gjennom- Høy- Lav-
snitt este este 

Østfold 41,6 52,4 37,8 
Akershus 41,4 52,3 36,0 
Oslo 43,0 43,0 43,0 
Hedmark 45,5 51,5 41,2 
Oppland 43,6 51, 1 37, 1 
Buskerud 41,0 55,3 31,9 
Vestfold 40,5 46,3 35,7 
Telemark 38,1 49,6 25,8 
Aust-Agder 38,9 39,9 32,9 
Vest-Agder 38,7 40,3 38,3 
Rogaland 40,8 48,4 25,8 
Hordaland 42,3 54,4 25,4 
Sogn og Fjordane 40,5 49,5 21,8 
Møre og Romsdal 44,8 53,0 34,7 
Sør-Trøndelag 43,0 52,6 36,7 
Nord-Trøndelag 43,7 43,7 43,7 

I Nordland1) 39,4 49,2 28,2 
Troms1) 37,3 44,2 35,2 
Finnmark1) 37, 1 38,1 35,5 

I Landet 41,5 55,3 21,8 

1) De tre nordligste fylker er fritatt for mer
verdiavgift på elkraft til husholdningsformål. 

Pris inkl. effektkostnad 
øre/kWh 

BRUKSTID 

1)5000 timer 2) 6000 timer Iverksatt 

20,8 19,9 1.10.87 
21,9 21,1 1. 1.88 
28,3 27,5 1. 1.88 
23,1 22,6 1. 1.88 
25,5 24,5 1. 1.88 
19,2 18, 1 1. 1.88 
20,6 19,8 1. 1.88 
21,0 20,5 1. 1.88 
15,4 14,8 1. 1.88 
18,0 17,7 1. 5.88 
20,8 20,5 1. 5.88 
17,8 17,3 1. 1.88 
21,7 20,8 1. 1.88 
26,7 25,4 1. 1.88 
19,5 19,5 1. 1.88 
24,5 23,7 1. 1.88 
19,6 20,0 1. 1.88 
46,9 46,9 1. 1.88 
20,8 20,5 1. 5.88 

1) 3000 brukstimer vinter, 2000 brukstimer sommer. 
2) 4000 brukstimer vinter, 2000 brukstimer sommer. 

*) Pris referert høyere spenningsnivå enn 22 kV. 
**) Pns referert sentralt leveringssted i distriktene. NVE-Energidirektoratel, EEØ, 7.1.88 

! 



Oversikt over løpende priser på 
statskraft og veid gjennomsnittspris 
på engroskraft 1975 - 88 
Nominal prices for electricity delivered 
from state owned power stations and 
weighted average whotesale prices for 
1975-88. 

engroskraft *)statskraft 
·---·-

1975 4.51 4.00 
76 5.19 4.70 
77 5.67 5.20 
78 5.46 6.10 
79 6.65 6.10 
80 7.51 7.30 
81 9,00 8.70 
82 10.27 11.20 
83 12.33 13.50 
84 14.68 14.90 
85 16.38 15.60 
86 17.75 16.70 
87 19.00 18.40 
88 21.00 20.80 

*) Prisen på statskraft gjelder fra 1.5. 
det aktuelle år, levert fra hovednettet og 
nedtransformert til 66 kV. 
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Energidirektoratets undersøkelse av engrospriser på elektrisk kraft pr. 1.1.88: 
Preliminary enquiries about the wholesale prices for electricity show that: 

Gjennomsnittlig prisendring fra 1987 til 1988 er ca. 10,5 % 

Average price increase from 1987 to 1988 1s approx 10.5 % 
Største prisendring 1988 -+ Lyse Kraft 
Minste prisendring 1988 -+ Sør-Trøndelag Krs 
Laveste engrospris 1988 -+ BkK: 
Høyeste engrospris 1988-+ Nordkraft A/S 

21,90/o 
0,00/o 

15,4 øre/kWh 
31,9 øre/kWh 

Prisendringer og veid gjennomsnitt ved engrosverk 1987 -88 
Price increases and weighted average prices, wholesale utilities 1987 -88 

Omsetning 
til engrospris 

1986 

Gjennomsnittspris ved 
brukstid lik 2000 timer 

sommer. 3000 timer vinter 
--- ----------------- ------------ --------

Engrosverk 

Østfold Kraftforsyning 
Akershus Energiverk 
Hedmark Energiverk 

Oppland Energiverk 
Buskerud energiverk 
Vestfold kraftselskap 
Lyse Kraft 
Sunnhordland Kraftlag 
Bergenshalvøens K. Kr.s. 
Sogn og Fjordane Energiverk 
Tussa Kraft 
Tafjord Kraft 
Sør-Trøndelag Kraftselskap 
Salten Kraftsamband 
Finnmark Kraftforsyning 
**Nordkraft A/S 

***Sum /Veid gjennomsnitt 

*Møre og Romsdal Kraftforsyning 
*Statkraft 

Prisen gjelder f.o.m. 1.5.88 
For Nordkraft A/S er det beregnet en 
faktisk engrospris med utgangspunkt i 
de ulike offisielle engrosprisene. 
Omsetningstallet refererer budsjettert 
omsetning for 1988. 

GWh 

3.000 
3.733 
1.470 

1.338 
1.777 
2.714 
3.359 
1.238 
3.470 

606 
559 
939 
970 
768 
786 
694 

26.727 

Priser 
1.1.87 

17,5 
19,9 
26,7 

20,6 
23,1 
18,3 
16,9 
19,6 
14,6 
15,0 
16,5 
19,7 
26,7 
18,5 
20,7 

19,0 

18,4 
18,4 

***Nordkraft A/S er holdt utenfor i beregnin
gen av gjennomsnittlig prisendring fordi 
den 1987-prisen som tidligere har vært 
brukt ikke er direkte sammenlignbar med 
året pris. 

Endring 
Øre/kWh 1987-88 

1.1.88 % øre/kWh 
-

20,8 18,9 3,3 
21,9 10,1 2,0 

28,3 6,0 1,6 

23,1 12,1 2,5 
25,5 10,4 2,4 
19,2 4,9 0,9 

20,6 21,9 3,7 
21,0 7,1 1,4 
15.4 5,5 0,8 
18,0 20,0 3,0 
17,8 7,9 1,3 
21,7 10,2 2,0 
26,7 0,0 0,0 
19,5 5,4 1,0 
24,5 18,5 3,8 
31,9 

21,0 10,5 2,0 

20,8 130 2.4 
20,8 13.0 2,4 

Omsetningstallene som danner grunnlaget 
for utregning av veide gjennomsnittspriser 
refererer seg kun til den del av omsetningen 
som skjer til engrospris. 

RESULTATENE 
Prisene kan ikke uten videre sammenlignes 
direkte fordi de i endel tilfeller er referert til 
høyere spenningsnivå enn 22 kV 

NVE-Enernidirektoratet, EEØ 1.1 88 
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Konsumprisindeks og prisindeks for statskraft, 
engroskraft og kraft til husholdning og jordbruk. 
Consumer price index and price index for electricity delivered from state owned 
power stations, wholesale and delivered to householdsand agriculture. 

Indekstall 1979 =100 

350 

330 
I 

310 

290 

270 

250 
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210 
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Real prices of electricity to households and agriculture, wholesale and delivered 
from state owned power stations. 
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ERLING DIESEN : 

Nye utfordringer for NVE 

Året 1987 ble preget av forberedel
ser til bygging av gasskraftverk i 
Norge. I Regjeringens siste 

energimelding fra april, og i en tilleggs
melding fra desember, er gasskraften 
gitt en bred plass for dekning av for
bruksveksten utover mot århu ndreskiftet. 

Statkraft , og senere Norsk Hydro, har 
sendt inn søknader om å få bygge og 
drive gasskraftverk henholdsvis på Kårstø 
og Karmøy. Kraftselskapene i Midt-Norge 
arbeider med planer om et gasskraftverk 
på kysten av Trøndelag el ler Møre når 
gass fra Haltenbanken måtte bli tilgjen
gelig. Det er NVE som behandler konse
sjonssøknader for gasskraftverk og avgir 
ti lråding ti l Olje- og energidepartementet 
(Oed). NVE må i de kommende år trappe 
opp sin landsomfattende planlegging 
av produksjons- og overføringssystemet 
for energi , der også transport og utnyt
ting av gass blir tatt med. 

Vannkraften har under dette kommet i 
skyggen. Tilgangen på ny vannkraft 
ventes i de nærmeste årene å bli lavere 
enn noen gang siden krigen. Det er 
betenkelig. Vi trenger fortsatt et sterkt 
vannkraftmiljø her i landet, ikke minst for 
å vedlikeholde, modernisere og bygge 
om de ca. 500 vannkraftverk vi allerede 
har. Dessuten kan det bli behov for økt 
vinterkraftproduksjon i samkjøring med 
gasskraftverkene dersom det viser seg 
mest økonomisk å la disse få en relativt 
jevn produksjon året rundt. Dette spørs
målet vil det bl i arbeidet videre med i 
1988. Endelig gjenstår det en del nye 
vannkraftprosjekter som er prioritert i 
Samlet plan. 

Tyngdepunktforskyvningen fra vannkraft 
mot gasskraft har ledet noen til å tro at 
det vil oppstå arbeidsledighet i Vass
dragsdirektoratet i NVE. Det ser ikke ut 
til å bli til felle. For det første har bare 
22 % av dette direktoratets virksomhet 
direkte tilknytning til vannkraftutbygging . 
Dernest forestår en rekke nye oppgaver, 
i tillegg til at de gamle bl ir videreført. 

NVE leder et landsomfattende prosjekt 
for opprusting av eldre vannkraftverk. 
I årene som kommer, bl ir det en viktig 
oppgave å utnytte best mulig de vass
drag som allerede er tatt i bruk for 
kraftproduksjon. 

En rekke av de eldre private kraftverk 
og regu leringsanlegg hjemfaller på 

1980- og 90-tallet til Staten . Flere eldre 
konsesjoner til offentlige instanser ble 
gitt tidsbegrenset, og nye konsesjons
søknader for fortsatt drift kommer inn. 
På disse områdene må vi nå trekke 
opp retningslinjer som vil ha presedens 
for lang tid framover. 

Vassdragstilsynet har tradisjonelt vært et 
bygningsteknisk område. Med økende 
grad av databasert fjernmanøvrering av 
luker og ventiler må dette tilsynet styrkes 
med ekspertise på flere fagområder. En 
nestenulykke i Alta i august har aktuali
sert dette spørsmålet. 

Vassd rag med et produksjonspotensial 
på omtrent 21 TWh er vernet mot kraft
utbygging i Verneplan I, li og Il l. I 1988 
vil arbeidet med den fjerde og antakelig 
siste verneplan ta til. I den forbindelse 
bør det vu rderes om vernet skal utvides 
ti l å gjelde flere former for inngrep, ikke 
bare kraftutbygging 

Arbeidet med fremme av energiøkono
misering hos forbrukerne har fått en bred 
plass i det nye NVE. NVE har ved øko
nomisk tilskudd bidratt til å opparbeide 
enøk-kompetanse i de større energiver
kene. Sammen med Oed og Norges 
Energiverkforbund er det arrangert enøk
kurs for lokalforvaltning og ul ike for
brukergrupper. 

NVEs nye Generaldirektør Erling Diesen trår til. 

© Knut Ove Hillestad. NVE 

Forbygningsvirksomheten har i mange 
år lidd under stadig synkende bevilgnin
ger, til tross for en stor pågang av søk
nader og dokumentert god samfunns
økonomisk lønnsomhet ved prosjekter 
for flombeskyttelse, mot utgravninger m.v. 
En gledelig øking i bevilgningen under 
Stortingets behandling fra foreslåtte 25 
mill. kroner til 35 mill. for 1988 avverget 
oppsigelser og sikret en rasjonell fram
drift innen denne sektoren . 

Bevi lgningene til statsstønad er dess
verre blitt reduserte fra år til år, 141 mill. 
kroner i 1986, 131 i 1987 og bevi lgningen 
for 1988 ble 121 mill. kroner. Stønaden 
er i dag statens eneste effektive vi rke
middel for å bidra til sammenslutninger 
innen vår til dels sterkt oppstykkede 
energiforsyning. Utredninger og forhand
linger om sammenslutninger er i gang i 
flere fylker. Med noe mer stønadsmidler 
i noen år framover, ville vi raskere komme 
fram til en energiforsyning med færre, 
større og sterkere enheter - som så 
kunne greie seg uten statlige til skudd. 

Stønaden har også vært brukt for å 
fremme energiøkonomisering, spesielt i 
fordelingsnettet. Nå vi l de sterkt begren
sede midlene måtte prioriteres for å 
fremme vertikal integrering i verk av 
fylkesomfattende størrelse eller med til 
svarende, naturlig avgrensning. 

Samarbeidet med distriktene om energi
planleggingen ble utvidet og formalisert 
i 1987. NVE har inngått avtaler med de 
fylkesomfattende eller ti lsvarende energi
verk i de fleste fylker om at disse skal 
utføre planlegging og koordinering innen 
fylket. NVE har oppnevnt et planleg
gingsråd for det landsomfattende energi
systemet - «Systemrådet" med represen
tasjon fra NVE, Statkraft, Samkjøringen 
og de fylkesomfattende verkene. Rådet 
trådte i funksjon fra 1. januar i år. 

Både gjennom vår internasjonale innsats 
og gjennom en innenlands innsats på 
vannbruksplanlegging, herunder en 
skånsom videre vannkraftutbygging , på 
energiøkonomisering og gjennom utnyt
telse av gass i norsk energiforsyning, vil 
NVE i de kommende år yte sitt bidrag 
til å oppfylle målet fra «Verdenskommi
sjonen for miljø og utvikl ing» om en 
bærekraftig vekst. ~ 

A 
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NVEs forrige Generaldirektør Sigmund 
Larsen hedret med St Olavs orden. 
© NTB 

S igmund Larsen fratrådte som 
Generaldirektør i Norges vass
drags- og energiverk pr. 31. ju li 

1987 etter 12 år i sti llingen. 

NVE har under Larsens tid som Gene
raldirektør gjennomgått en omfattende 
utvikling, men også en vanskelig om
stilling da etaten ble delt i to enheter. 

Ved sin fratreden ble Sigmund Larsen 
utnevnt til Kommandør av Den kongelige 
Norske Sanct Olavs Orden , en meget 
fortjent heder etter mange harde arbeids
år i samfunnets tjeneste 

NVEs råd 

Øverst: NVEs Hovedstyre fra 1920. 
© Rude Foto 

NVEs råd. 
Foran fra venstre: Leder Amor Njøs, General
direktør (inntil 31.07.87) Sigmund Larsen, 
rådssekretær Mari Hareide. 
Bak fra venstre: Medlemmene Gunvor 
Schnitler, Arne Næss, Haakon Thaulow, 

Erling Fossen, Marit Lundteigen Fossdal. 
Medlemmet Sissel Eidissen var ikke tilstede 
da bildet ble tatt. 
© Svein Erik Dahl, Samfoto 



ARNOR NJØS: 

Første arbeidsår for NVEs råd 

Øverst: Rådet får orientering om linjeføring 
på Smeland kraftverk. 
© Knut Ove Hillestad, NVE 

Nederst: Rådsbefaring på Kårstø, oktober '87 
(t.v.) Rådets leder Amor Njøs, (t.h.) avd. dir. 
Karsten J. Warloe, Gen. dir. Erling Diesen og 
rådsmedlem Arne Næss i samtale med en 
av grunneierne. 
© Knut Ove Hillestad, NVE 

N V E s råd skal være råd
givende for general
direktøren . Rådet 

hadde sitt første hele år i 1987 etter at 
de overtok etter Hovedstyret sommeren 
1986. Rådet skal behandle saker ved
rørende vassdragskonsesjoner, konse
sjoner på elektriske anlegg , ekspropria
sjoner, tildeling av konsesjonskraft, 
fordeling av konsesjonsavgifter, stats
stønad og underlag for stortingsproposi
sjoner og stortingsmeldinger etter de
partementets behov. 

Norsk energiforsyning er inne i en bryt
ningstid, og 1988 vi l bringe store, nye 
utfordringer. Vi tenker på gasskraft, 
gasstransport over land , gassdistribu
sjon og fjernvarme. For ikke å glemme 
miljøproblemene i forbindelse med store 
rørledninger. Men det er også store 
oppgaver innenfor everkene, opprydding 
i ledningsnettet i byer og bygder, mer 
informasjon både innad og utad , styrking 
av till iten til NVE i samfunnet og utnytting 
av NVEs kompetanse på vannkraft til 
internasjonale oppgaver. Gjennom ar
beidet med organisasjonsutvikling håper 
vi at de ansatte blir i stand til å takle 
den nødvendige omstil ling. 

Statkrafts søknad om gasskraftverk på 
Kårstø var uten tvil Rådets største sak i 
1987 Tidsfristen for denne behandlingen 
var knapp, og de mange gitte forutset
ningene gjorde det umul ig å foreta en 
så grundig, systematisk og helhetlig be
handling som vi ønsket. I kjølvannet av 
gasskraftavtalen har lyset vært rettet både 
mot prisspørsmålet og den videre vann-
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kraftutbyggingen. Når det gjelder pris
spørsmålet er det kommet mer nøktern
het inn i debatten, men det er klart at 
samfunnet blant annet må ta standpunkt 
til hva som skal gjøres med vannkraft
prisen når vannkraftanleggene blir ned
betalt. 

Selv om vannkraftutbyggingen i Norge 
blir redusert for en tid , må kompetan
sen opprettholdes. Det er i denne sam
menheng mulig å gi ytterligere faglig 
bistand til kraftutbyggingen i utvikl ings
land , og i det hele internasjonalisere 
NVE mer enn i dag. 

I 1987 gjennomførte rådet en rekke møter 
og befaringer og vi har nå funnet vår 
arbeidsform. Rådets innflytelse er i stor 
grad avhengig av det arbeid medlem
mene er villige til å legge ned , og av det 
samarbeid som etableres med general
direktøren. Vi hadde et godt forhold til 
generaldirektør Sigmund Larsen som 
gikk av 1. august 1987. Det samme gode 
forh oldet er etablert til hans etterfølger, 
Erl ing Diesen. 

Rådet var på en større befaring til 
Sverige, Danmark og Nederland for å 
se på kjernekraftverk, vindkraftverk og 
kull - og gassfyrte varmekraftverk. Denne 
utenlandsturen var verdifull for behand
lingen av konsesjonssaken for gasskraft
verket på Kårstø. En større reise langs 
Mandals- og Otravassdraget og til Ulla
Førre var svært interessant. Det har også 
vært befaringer i Numedal og på Møre. 
Befaringen på Kårstø og Statfjord C må 
nevnes som svært nyttige. 

Befaringene innenlands har dels gått ut 
på å gi innsyn i de forskjell ige NVE
avdelingers vi rksomhet, og dels vært et 
ledd i konsesjonsbehandlingene. Rådet 
har fått et inntrykk av dyktighet og 
grundighet i NVEs arbeid. Det har vært 
spesielt hyggelig å se resu ltater av den 
gode planleggingen av dammer, tunnel
masser, terskler og forbygninger. 

Ypperl ig saksforberedelse fra general 
direktøren , energidi rektøren og vass
dragsdi rektøren med staber, har gjort 
både befaringer og møter til interessante 
og givende opplevelser. 

Rådet vi l takke ledelsen og de ansatte i 
NVE for godt samarbeid i 1987 'U!D 

A. 
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Vann - alfa og omega for alt liv NVEs virke omfatter VANN i alle faser av 
dets kretsløp, fra nedbør til grunnvann. 

Breer, innsjøer, elver. Vann for alle formål; 
konsum, vanning, transport, energi, frilufts
liv 

Skulptur av Per Palle Storm. 

© Knut Ole Hillestad, NVE 



Energi i evig forvandling. 
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ENERGi er alltid i forandring , alltid i flyt fra 
en tilstand til en annen Energibunten Ingrid 

Kristiansen kan symbolisere sentrale arbeids
felt for NVE, energiplanlegging og -bruk, 
energidistribusjon og -økonomisering. 

A-foto. Geir Arnesen 
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ASBJØRN VINJAR: 

Naturgassen inn 
Norges energiregnskap 

19 87 var året da nord-
menn fikk natur
gassen inn i sitt 

energiregnskap. I Energidirektoratet så 
vi tidlig på naturgassen som en interes
sant energikilde for Norge, særl ig da 
det ble klart at ikke alle funn kunne om
settes i Europa før om mange ti-år. En 
studie vi gjorde sammen med Statoil 
klarla at kostnadene for gasskraft kunne 
bl i lave nok til å konkurrere med vann
kraft . Samtidig ble det klart at kraft
balansen ikke kunne sikres med vann
kraft alene eller med enøk-tiltak. 

Konsesjonsbehandling av to 
gasskraftverk 
På denne bakgrunn inngikk Statkraft av
tale med Statoil om gassleveranser til et 
700 MW (Megawatt) gasskraftverk med 
uttak fra gassledningen på Kårstø. Ved 
fjorårets slutt leverte NVE sin innstilling 
til departementet om gasskraftverket på 
Kårstø. NVE fikk i løpet av 1987 også 
konsesjonssøknad på gasskraftverk på 
Karmøy fra en gru ppe bestående av 
Norsk Hydro og fire kraftselskaper på 
Sør-Vestlandet. Ved årets slutt ga depar
tementet klarsignal til NVE om behand
ling også av dette prosjektet. 

I tillegg begynte vi i 1987 også å plan
legge utnyttelsen av olje- og gassfunnene 
på Haltenbanken. I den sammenhengen 
planlegges bruk av gass til energifor
syning i Norge, direkte i gasskraftverk 
eller også ført i rør til forbruksområder 
på Østlandet som må ha mer energitil
førsel på en eller annen måte. Eksport 
av gass i rør eller i form av kratt drøftes 
også. 

U-landsstemning 
Innpassing av gass i energiforsynings
systemet er derfor blitt en tredimensjonal 
oppgave; i det nasjonale system, i det 
nordiske system og i det europeiske og 
globale system. Alt dette representerer 
store utfordringer til energiforvaltningen 
og energiforsyningen. Løsninger kreves 
raskere enn planleggingsorganer og 
konsesjonsmyndigheter makter å under
bygge dem. Det fører til en «U-lands
stemning». Pol itikerne kan komme til å 
treffe sine valg før de fagl ige instanser 
bl ir ferdige med sine forberedelser. For
valtn ingen skal ikke bare omstille seg 
på nye oppgaver, de tradisjonelle opp
gavene skal også fortsatt utføres. 

, Naturgassen er en nasjonal ressurs 
Introduksjon av naturgass i systemet 
krever avklaring av mange viktige spørs
mål som planleggingen må bygge på. 
NVE har gitt sitt syn til kjenne overfor 
Olje- og energidepartementet på en 
rekke av disse spørsmålene. 

Vi mener blant annet at naturgassfore
komstene må betraktes som nasjonale 
ressurser på tilsvarende måte som 
vannkraftkildene. Den samfunnsmessige 
kostnaden ved utnyttelse av gassen vil 
da kunne bli svært lav og sette til side 
gjenværende vannkraft og vesentlige 
deler av enøk-potensialet. Men for å 
unngå dette kan samfunnet her hente ut 
en grunnrente som vil skape nødvendig 
balanse i de valg Norge står overfor 

Kapitalavkastning og pris 
Det har vært reist spørsmål om hvilke 
avkastningskrav som skal stilles på sam
funnsinvestert kapital. En høy kalkula
sjonsrente vil favorisere bruk av gass 
fremfor vannkraft. Vi mener at kapitalen 
må verdsettes på samme måte enten 
den brukes til utnyttelse av vannfal ls
energi eller til utvinning og fremføring 
av naturgass fra norske kilder. Når det 
gjelder prisfastsettelsen på gasskraften , 
går NVE inn for at gass til innenlandsk 
bruk skal prises ti lsvarende med hva en 
oppnår ved omsetning av gassen på 
det internasjonale marked , eventuelt 
med ti llegg av avgitt. En slik avgift , eller 
grunnrente, må de folkevalgte bestemme 
ut fra blant annet eksterne hensyn som 
miljø, flergenerasjonshensyn o.l. 

Olje- og energ1mm1ster Arne Øien (t.h.) og 

Generaldirektør Erling Diesen utenfor NVEs 
hovedkvarter 1 OslO. 

Svein Erik Dahl, Samfoto 

Avgifter viktige og utslagsgivende 
Skal gjenværende vannkraft som aldri 
brukes opp og enøk hos forbruker favo
riseres fremfor gass fra kilder som bl ir 
uttømt til innenlandsk forbruk, og hvor
dan kan dette kvantifiseres i økonomisk 
planlegging og flergenerasjonsaspektet? 
Vi mener at en direkte kvantifisering er 
umulig, men hensyn kan tas gjennom 
pålegg av avgifter, og da på grunnlag 
av internasjonale avtaler. 

I hvilken utstrekning naturgassen skal 
tas i bruk til industriell ekspansjon i vårt 
eget land er et industripol itisk spørsmål 
som bør avklares etter utspill fra Nærings
departementet. Det er et spørsmål om 
å utnytte en ressurs gjennom et begren
set, men temmelig langt tidsrom. Prisen 
for gassen inklusive avgifter vil bl i av
gjørende. Vi mener den bør være den 
samme for energileveranser uavhengig 
av forbrukets art, men grunnkvantum for 
kraftintensive bedrifter vil kunne leveres 
til lavere pris, hvis man vil plassere slik 
norsk industri i god posisjon i forhold til 
konkurrerende bedrifter i utlandet. Prisen 
vil også være avgjørende for hvor mye 
gass det egentlig er bruk for til innen
landsk forbruk. 

Strenge krav til utslipp 
Når det gjelder utslippskravene som 
skal stilles i forbindelse med brenning av 
gass i gasskraftverk, mener vi at de bør 
være svært strenge, bl.a. fordi Norge 
bør sørge for å ha best mulig kort på 
hånden i forhandlinger med andre land 
om reduksjon i utsl ipp som også for
urenser vårt land. 



Øverst E:nerg1d1rektør Asbjørn Vif'Jar oren

terer på Kårstø 

© Knut Ove Hillestad. NVE 

Beredskapsmessig vil det å legge energ i
oppdekkingen på en ressurs langt til 
havs tilsvare det å være avhengig av 
import av disse energimengdene. Men 
med vår vannkraft er vi godt sikret selv 
med et betydel ig innslag av gass i det 
norske forsyningssystemet. 

Nederst NVEs råd pa S1atfJcrd C p/attfcrf'ien 

Fra venstre Amor 11J1øs Erling Diesen Er/mg 

FossM Gunvor Schn,tter og ptattforms1ef 

Bruc Yoi..ng 
We'l a Pe.aske NVF 

Utnyttelsen av gassressursene i samspill 
med det eksisterende energisystem i 
Norge og i Norden må baseres på en 
optimal utforming av det integrerte 
energisystem. 
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Hvem skal være med? 
Statkraft, kraftintensive industribedrifter 
og de fylkesomfattende energiverk må 
gå i brodden når det gjelder utnyttelsen 
av gassen for bruk i land og for even
tuell rørtransport i Norge. Men også olje
og gass-selskapene vil ha interesser i 
eventuelle røranlegg for gass på grunn 
av muligheter for eksport av gass til nabo
land. Det er viktig å forsøke å satse på 
eksisterende institusjoner og pålegge 
dem å utvide sin virksomhet til også å 
omfatte saker som går på utnyttelse av 
gass i det norske energisystem. På den 
måten kan man arbeide etter tradisjonelle 
retningslinjer som man er fortrolig med 
også på dette området. 

Men det er også viktig med et nytt lov
og regelverk på energiområdet som er 
tilpasset de utfordringer som gassen 
innebærer og som landet står overfor. 
Det eksisterende lovverket er nå under 
revisjon . 

Utredninger snarest 
En rekke spørsmål krever nå en grundig 
utredning. NVE og andre arbeider blant 
annet med spørsmålet om i hvilken grad 
gassen skal utnyttes i varmekraftverk 
kombinert med fjernvarme, eller i rene 
kraftverk , eventuelt kombinert med 
varmepumper. 
Hvis gassen skal omformes til elektrisk 
energi langt fra forbruksområdene er det 
også et spørsmål om den skal føres som 
vekselstrøm eller likestrøm. Også her 
må det til et omfattende planleggings
arbeid som nå er påbegynt i NVE og 
hos andre aktører. 
Norge må satse forsknings- og utvikl ings
midler på snarest å få klarlagt om natur
gassen skal omformes til elektrisk energi, 
og eventuelt kjemiske produkter, på 
plattform, ilandført ved kysten , eller etter 
overføring i rør til forbruksområdene. 
Det vil ha meget stor nytteverdi for det 
norske samfunn å finne det mest økono
miske svar på dette spørsmål. 

For å møte de utfordringene vi nå står 
overfor er det nødvendig med en om
organisering til mer slagkraftige og 
effektive enheter innen den alminnelige 
energiforsyning, både m.h.t. forvaltn in
gen og forsyningsnettet. 

NVE står overfor interessante arbeids
oppgaver og er beredt til å gå løs på 
dem. 'iih:7 

A 
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PÅL MELLQUIST: 

Vass eller gass - NVE er med! 

I en meningsmål ing foretatt i november 
1987 mente 75 prosent at det ville bli 
behov for mer kraft de neste 10 årene. 

Ingen hadde noen tro på at behovet for 
kraft ville bli redusert. Hele 89 prosent 
av befolkningen mener at vannkraft er 
en akseptabel måte å skaffe ny energi 
på. 60 prosent er villige ti l å akseptere 
gasskraft. Uten å trekke denne ene me
ningsmålingen for langt, må det likevel 
være tillatt å hevde at vannkraften står 
meget sterkt blant folk flest. 

Underslå ikke vannkraftens fordeler 
Vannkraften er altså «in» til tross for kon
flikter som vi opplevde i Alta, og sterk 
foku sering på gasskraft. Vannkraft er en 
evigvarende, ikke forurensende ressurs 
som er uavhengig av verdensmarkedets 
prisvariasjoner på energi , og som har 
like stor leveringssikkerhet under krise
si tuasjoner som i den normale hverdag. 
Vi ser derfor ingen faglige grur>ner til å 
underslå vannkraftens fordeler. 

Ja til gasskraft 
Gasskraftens plutselige og dominerende 
inntog i norsk energipolitikk har selv
følgelig hatt betydning også for oss i 
Vassdragsdirektoratet, men det vi har 
sett hittil er bare begynnelsen på noe 
spennende og utfordrende. 
Vassdragsdirektoratet sier et klart ja til 
gasskraft som et supplement til vannkraft. 
Men på et faglig grunnlag har vi også 
ganske bestemte meninger om forholdet 
mellom gass- og vannkraft, både når det 
gjelder mengde, lokalisering , ressurs
anvendelse, samkjøringsstrategier og 
ikke minst miljøspørsmål i vid sammen
heng. 

Den bredeste og beste ekspertisen 
Vassdragsdirektoratet har antakelig den 
bredeste og kvalitetsmessige beste eks
pertise i Norge innen vassdragsforvalt
ning og tilgrensende områder. Vi er også 
medspillere for vå re kol leger i Energi
direktoratet i vu rderinger av kraftt ilgang, 
systemplanlegging, tekn isk/ økonomiske 
vurderinger og ikke minst miljøspørsmål 
knyttet til produksjon og transport av alle 
energiformer. Integrert saksbehandling 
vinner stadig sterkere frem i NVE. 
Enkelte betrakter kanskje oss i Vass
dragsdirektoratet som ensporede vann
kraftutbyggere. Noen har også spådd 
vår hensynkning og snarlige død etter 
gasskraftens inntog. Dette er en betyde
lig overdrivelse. En undersøkelse foretatt 
sist sommer. viste at bare 22 prosent av 

det totale antall årsverk utført i V-direkto
ratet helt og holdent er knyttet til energi
siden av vår virksomhet. De øvrige 78 
prosent er knyttet til helt andre områder 
av vassdragsforvaltningen. 

Flomsikringsarbeidet reddet 
I 1987 tok distriktene, representert ved 
kommuner og privatpersoner, sterkt til 
orde for at bevilgningene til flomsikrings
arbeidet ikke måtte kuttes. Det så en tid 
mørkt ut, men behandlingen av stats
budsjettet for 1988 tok heldigvis en po
sitiv vending i siste liten. Allikevel er dette 
problemkomplekset etter vårt syn fortsatt 
ikke tilstrekkelig utdebattert. 

Flerbruksvurderinger 
Det vil alltid være behov for en faglig 
god forvaltning av vannressursene i et 
land som vårt. Mye av vår virksomhet i 
arbeid og fritid er knyttet til vann og 
vassdrag, og slik vi l det også bli i frem
tiden. Mange interesser tilsier at fler
bruksvurderinger og avveininger mellom 
ulike grupperinger vil bli et stort og viktig 
arbeidsfelt. Paradoksalt nok vil innførin
gen av gasskraft kunne bety et økende 
press på våre vassdrag. Samkjøringen 
av gass- og vannkraft kan bety større 
behov for magasiner og mer utpreget 
døgnkjøring for å tå tilpasset leveransene 
til forbruket. 

Kompetanse må opprettholdes 
Søknader om utbygging av nye vann
kraftprosjekter står nå ikke i kø, men 
det må ikke bli slik at det blir så lite att
raktivt å arbeide med vassdragsforvalt
ning og vannkraftrelaterte virksomheter 
at hele systemet smuldrer opp. Vannkraft
kompetansen må opprettholdes selv om 
vi etter hvert får mer gasskraft inn på 
nettet. Selv med 20 TWh før år 2000 vil 
omlag 85 prosent av vår el-energi være 
vannkraftbasert. Over 500 kraftstasjoner 
og over 1000 dammer skal fortsatt holdes 

Vassdragsdirektør Pål Mellquist i overlevelses
drakt på Statfjord C plattformen. 
© Knut Ove Hillestad, NVE 

ved like i årtier fremover, sammen med 
kilometervis av tunneler og et ukjent 
antall luker og andre reguleringsinn
retninger. 

Svakheter i teknologien må lukes ut 
Sikkerhet er et stikkord i denne sammen
heng, og de fleste husker vel det utilsik
tede utslippet av vann fra Alta-dammen 
i august 1987. Uhellet skyldtes ikke svak
heter ved dammen eller konstruksjonene 
omkring den, men bruken av de elek
troniske styringssystemene. Vi er nå på 
full fart vekk fra det tradisjonelle opp
legget med bemanning i kraftstasjoner 
og damvoktere på alle viktige dammer. 
De erstattes av elektronikk som er på vakt 
24 timer i døgnet, året rundt Denne år
våkenhet, som langt overgår våre men
neskelige evner, har imidlertid svakheter 
på andre punkter, som vi nå hurtigst 
mulig må få kartlagt og luket ut av sys
temene. Vår tilsynsfunksjon får en ny di
mensjon - en utvidelse fra bygg- og 
maskinfag til også å innbefatte elektro
nikk og dataekspertise bl ir tvingende 
nødvendig om vi skal kunne ligge i for
kant av utvikl ingen. Vi håper at de be
vilgende myndigheter deler vå rt syn. 

Satsing på FoU nødvendig 
Satsing på FoU-virksomhet er en nød
vendighet om vi ikke bare skal henge 
med, men også skal kunne greie de 
forvaltningsoppgavene som samfunnet 
har pålagt oss. Enda viktigere er dette 
dersom politikerne også ønsker at vi skal 
gi faglige innspill til en fremtidsrettet 
premisslegging på vårt arbeidsområde. 
Vi kan og vi vi l, om 'vi tår det nødvendige 
albuerom! * 

~ 



Øverst til venstre: Kraftledning ved 
Rombaksbotn. 

© Knut Ove Hillestad, NVE 

Nederst til venstre : Bekk 1 Valldal. 
© Knut Ove Hillestad. NVE 

Øverst til høyre. Pilotflammen på Statfjord C. 
© Knut Ove Hillestad, NVE 

Nederst til høyre. Fra kompressorstasjonen 
til Ruhrgas i Vest-Tyskland, hvor gass fra 
Norge strømmer ig1ennom. 
© Svein-Erik Tosterud 
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NVE I NARVIK: 

Et kompetansesenter i Nord-Norge 

V assdra. gsd1rektoratets regionkontor 
for Nord Norge har sitt sete i 
Narvik. og sysselsetter i dag 13 

personer fordelt på 4 avdelinger. Kontoret 
hm sin opprinnelse 1 virksomheten til 
Forbygningsavdelingen som allerede 
omkring 1910 fikk sin d1striktsadm1nistra
sjon i Bodø. Etter flere flyttinger fikk 
kontoret i 1948 sitt nåværende sete 1 
Narvik. 
Grovt sagt dekker de 4 avdelingene 
hele landsdelen nord for polarsirkelen. 
Kontoret dekker med andre ord et stort 
geografisk område. Men med den brede 
faglige bakgrunnen de ansatte har, føler 
vi at vi kan yte landsdelen den service 
det er behov for innen vassdragsspørs
mal. 
1987 var for regionkontorets del preget 
av avslutningsarbeider i Alta og Kobbelv, 
og en intens planleggingsinnspurt med 
aelvis igangkjøring av anleggsarbeidene 
ved Svartisen I Stor-Glomfjord. Svartisen 
er et stort. og i natur og landskapssam
menheng. uhyre interessant og krevende 
prosjekt. Det vil sammen med videre
føringen av Statkrafts 420 kV (kilovolt) 
stamlin1e sørover fra Kobbelv mot Rana, 
danne tyngdepunktet for avdelingens 
v1rkeomrade 1 Nord-Norge 1 de kom
mende år 
Vårt distrikt disponerte 1 1987 tilsammen 
8.9 millioner kroner. hvorav 5.7 millioner 
er bevilget over NVEs budsj8tt, 0,7 milli
oner er sysselsettingsmidler fra Arbeids
direktoratet og 2.5 millioner er tilskott for 
bestemte anlegg. 
V1 har det til felles med de andre d1str1k
tene at vare ordinære midler nå er re
dusert til et minstemål hvis avdelingen 
skal inngi tillit og fortsatt fremstå som fag
instans. Ved utgangen av 1987 forelå føl
gende oversikt over planer og søknader: 
- På igangværende anlegg gjenstår 

arbeider for 6.6 millioner kroner. 
- Til distriktsvedtatte tiltak trengs for ut 

førelse 14,6 millioner kroner. 
- Saker under beliandling til en sum 

18,5 millioner kroner. 
Det foreligger totalt 131 uekspederte 
soknader 

Forbygningsavdelingen 
Forbygningsavdelingen er størst med 9 
ansatte. Avdelingen arbeider med den 
sentrale forvaltning og gjennomføring av 
forbygnings, senkings- og flomskadetil
tak. Disse tiltak har som formål å sikre 
riåværende og fremtidig utnyttelse av 
områdene langs vassdragene. 
i forbindelse med kraftutbyggingen · Alta 

yter Statkraft ca. 5 millioner kroner i til
skudd til sikring mot utgraving langs 
nedre del av Altaelv. Et liknende beløp 
deles mellom NVE og kommunen. Arbei
dene vil strekke seg over noen år. 
Som et bidrag til å redusere vinter
arbe1dsled1gheten 1 Finnmark og Troms 
yter Arbeidsdirektoratet årlig ca. 0,7 mil
lioner kroner til forbygningsarbeider. 
Store 1sgangsskader krevde reparasjoner 
på forbygningene i Tanaelva. I Lakselva 
i Porsanger og 1 Reisadalen 1 Troms er 
skader etter storflommene under utbed
ring. Senkings- og forbygningsarbeider 
1 samarbeid med Landbruksdeparte
mentet er under utførelse i Manndalselv 
1 Kåfjord 1 Troms. Ellers ble det fullført 
s1kringsarbe1der for å forhindre nye ras 
1 Målselva nedenfor Målselvfossen. I 
Ersfjordbotn 1 Tromsø kommune er vei, 
bro og boligområder blitt sikret etter at 
en ekstraordinær flom høsten 1985 på
førte områdene store skader. 
I tillegg til de tradisjonelle forbygnings
arbeider har kontoret stadig flere hen 
vendelser som går på rene uttalelser 
(konsulenttjenester) vedrørende tiltak 1 
og langs vassdrag. I årene framover 
regner vi med økt virksomhet som saks
behandler for NVE sentralt og som fag
instans for fylkesmennene. 
Opp gjennom årene er det de største 
vassdragene som har dratt av gårde 
med det meste av bevilgningene, som 
Tanaelva, Karasjokka, Altaelva, Reisa
elva. Målselv. Saltdalselv og Beiarelv. Et 
vassdrag av en noe spesiell karakter er 
Grense Jakobselv. Den danner grensen 
mellom Sov1et og Norge. Vår avdeling 
har 1 årene 1953-71 stabilisert ca. 12 kilo
meter av elveskråningen på norsk side. 
Fremdeles venter man på at tilsvarende 
arbeid skal utføres av SovJ8l. Hvis ikke 
dette arbeidet QJøres kan det oppstå 
grenseproblemer. 

Hydrologisk avdeling 
Hydrologisk avdeling består av 2 perso
ner som tar seg av bygging, drift og ved
likehold av hydrometriske stasjoner 1 de 
tre nordligste fylkene. Dessuten foretas 
primær bearbe.delse av hydrologiske 
data og behandling av hydrologiske saker. 
Vi har hatt stor pågang etter hydrologiske 
data 1 forbindelse med vannforsynings
anlegg. Vårt inntrykk er også at det plan
legges en rekke anlegg for produksjon 
av smolt 
I forb1nde',se med planlegging. bygging 
og drift av installasjoner 1 og nær vass
drag. har det vært mange forespørsler 

om flomberegninger. Det er et generelt 
inntrykk at oppdragsmengden innen 
hydrologiske beregninger øker etter hvert 
som flere brukere blir klar over våre tje
nester. Ytterligere informasJOn om avde
lingens tjenester og distriktskontorets 
tverrfaglige kompetanse i vassdrags
spørsmål synes nødvendig. 
Ute i felten domineres aktiviteten nå av 
den omfattende moderniseringen av 
stasjonsnettet De tradisjonelle registre
ringsmåtene skal erstattes med elektro
niske instrumenter for å gjøre data
behandlingen mer effektiv. Parallelt med 
dette arbeidet foregår det en ombygging 
av stas1onsnettet. Målet med prosessen 
er et stasjonsnett som er representativt 
for de avløpsreg1oner som finnes i vårt 
område. Som eksempel kan nevnes at 
kystregionen 1 Finnmark 1 dag har liten 
dekning av målestasjoner. 

Natur- og landskapsavdelingen 
Natur- og landskapsavdelingens hoved
oppgave sier seg vel egentlig selv, men 
er konkretisert i avdelingens internt er
klærte «formålsparagraf»: 
«Å verne om verdifull natur gjennom å 
medvirke til at landskap og landskaps
enheter som utsettes for fysiske inngrep 
blir underkastet en helhetlig bruksmess1g. 
økologisk, kulturell og estetisk vurdering 
med sikte på et kvalitetsmessig mest 
mulig vellykket og levende fremtidig 
kulturlandskap.» 
Vi søker å nå målet gjennom 
- på forhånd å gjøre oss best mulig kjent 
med potensielle utbyggingsområder 
- å vurdere konkrete planer, og ut fra 
lokalkjennskap g1 råd 1 forbindelse med 
endelig godkjenning ved hovedkontoret 
- å tilrå mer detaljerte pålegg med 
hjemmel i konsesjonen. og følge dem 
opp med jevnlig. direkte kontakt på 
stedet gjennom hele anleggsfasen 
- og sist. men ikke minst. å følge opp 
utviklingen fremover til en stabil, tilfreds
stillende situasjon er oppnådd. 

Vassdragstilsynet 
Vasdragstilsynet behandler saker som 
angår teknisk kontroll og tilsyn med an
legg i vassdrag. hovedsaklig dammer. 
Arbeidet omfatter kontroll av planer, og 
tilsyn med utførelse og senere vedlike
hold og drift av anleggene. I tillegg ytes 
bistand til små anleggseiere (smolt
anlegg oJ). 
To store kraftanlegg. Kobbelv og Alta. 
med til sammen 6 dammer, ble fullført 1 
1987. Klarsignalet for Stor-Glomfjord-



Under: Virdne1avre-dammen i Alta Tappe
kapasiteten er ca. 70 m3/sek. / hver av dam
lukene. 

Til høyre: Visuell inspeks1on med fotografe
ring av uregelmessigheter. G1ømmervatn
dammen. Salten Kraftsamband A/S. 

Ras og begynnende dambrudd som ble 
oppdaget 1 tide og utbedret. 
Nedstrøms morenedam. 
B1d1ovagge Gruber AIS. 
© Alle fotos. Aage Josefsen. NVE Narvik 
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utbyggingen ble gitt sommeren -87, og i 
løpet av et par år vil det være full aktivitet 
ved Storglomvatnet med to store fyll ings
dammer. I tillegg til storanleggene er det 
bygd mange mindre dammer, særl ig 
vannverksdammer. 
Avdel ingens kontroll av dammer, samt 
opplæring av dameieres tilsynspersonell , 
har resultert i utbedring og forsterkning 
av flere dammer. 
Registrering av eldre dammer som tid
ligere ikke har vært underlagt offentlig 
tilsyn pågår. Målet er at alle dammer skal 
være registrert innen 1992. Distrikts
kontoret innhenter data for å registrere 
alle tilsynsobjekter på EDB-register. uh7 

A. 
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Energiforsyningen må omorganiseres 

D 
et er i dag stor enighet om at 
den norske energiforsyningens 
organisasjonsstruktur er den 

viktigste barrieren mot en til fredsstillen
de energidekning og en rasjonell res
sursutnyttelse. Arbeidet med omorgani
seringen av eforsyningen hadde høy 
prioritet i 1987. Landets fylkeskommuner 
er bedt om å følge opp Stortingets mål 
om et vertikalt integrert verk i hvert fylke, 
og det er nå drøftinger om spørsmålet i 
gang i de fleste fylker. Målet er klart: 
En reduksjon fra 350 ti l ca. 20 everk i 
Norge i løpet av de neste 10 år. 

I løpet av 1987 gikk 12 everk og 2 engros
verk sammen med naboverk. For at 
everkene skal kunne løse sine oppgaver 
i dagens og morgendagens samfunn, 
er det viktig at enhetene er så store at 
de har økonomisk grunnlag for å bygge 
opp sin kompetanse og forsterke og ut
vide anleggene i takt med de stadig 
økende krav til stabil eforsyning. Det er 
også vesentlig at strømprisen ikke av
viker for mye fra landsgjennomsnittet. 

Nye løsninger for organiseringen av de 
minste everkene fremmes hovedsaklig 
gjennom lokale forhandlingsutvalg. Vi 
registrerte en viss økning av tallet på 
slike utvalg . I noen fylker arbeides det 
også med organisasjonsendringer som 
i kommende år vil føre ti l omfattende 
saksbehandling i de politiske organer. 
Bortimot halvparten av landets distribu
sjonsverk og en del engrosenheter vil 
kunne bli direkte berørt av de utrednin
ger og forhandlinger som nå er i gang. 

Statsstønad 
For 1988 er det bevilget 121 millioner 
kroner i ti lskudd til eforsyningen. 
Søknadsmassen er på 1,1 milliarder. 
For å kunne nå målet om vertikalt inte
grerte everk av omtrent fylkesomfattende 
størrelse, er det i henhold til foreløpige 
beregninger behov for 200 - 250 mill ioner 
kroner i stønadsmidler pr. år i 10 år. 

Det vikt igste virkemiddel NVE har for å 
få til sammenslutninger er statsstønad
midlene. Bevilgningen til statsstønad til 
eforsyningen var i 1987 på 131,2 millioner 
kroner, og ble i overveiende grad dis
ponert som vist i tabellen i neste spalte. 

Energiavdelingens 
mål er å bidra til at 
samfunnsinteressene 

knyttet til fordeling 
og bruk av energi blir 
ivaretatt i hele landet. 

112,6 mill ioner kroner til ombygging 
for forsterking av fordel ingsnettet. 

9 mill ioner kroner ti l overførings- og 
og samkjøringslinjer. 

7 mill ioner kroner til analyser av 
ledningsnett og små kraftverk. 

0,8 mill ioner kroner til strømløse bo
steder m.m. 

1 mill ion kroner til dokumentavgifter. 

0,8 millioner kroner til driftsstønad til 
dieselaggregater m.m. 

Fordelingssystemet 
Direktoratet har i løpet av året sam
arbeidet med Elektrisitetsforsyningens 
Forskningsinstitutt om å utvikle bereg
ningsmodeller for å bestemme kost
nadene i fordelings- og hovedfordelings
systemet. Det forutsettes at beregnings
model lene skal kunne gi et bedre 
grunnlag for planlegging og avklare en 
rekke fag lige spørsmål, særlig om syste
mets drifts- og utbyggingskostnader. 
Forenkling og effektivisering av plan
leggings- og saksbehandlingsrutiner stil
ler strenge krav til datagrunnlaget. Derfor 
har det i løpet av årene vært lagt ned 
betydel ig arbeid på EDB-siden. 

Produksjon og forbruk 
I 1987 ble den totale kraftproduksjonen 
104,3 TWh, en økning på 7,1 TWh i for
hold til 1986. 
Bruttoforbruket av kraft - inkludert tap 
i overføringer - økte med 3,0% til 
99,1 TWh. I de siste 10 år har forbruket 
i gjennomsnitt økt med 3,2 % pr. år. 
I alm innel ig forsyning økte forbruket , målt 
ved kraftstasjon, med 3,1 % til 68,7 TWh. 

Etter at det er korrigert for unormale 
temperaturforhold er forbru ket beregnet 
til 66,7 TWh, en økning på 1,7 % i forhold 
til 1986. Det temperaturkorrigerte for
bruket var i 1987 ubetydelig høyere enn 
prognosert i Energimeldingen, St. meld. 
nr 38 (1986-87). 

Kraftintensiv industri økte sitt forbru k 
med 2,0 % i forhold til 1986. Forbruks
oppgangen har sin bakgrunn i bedre 
marked for produktgruppen aluminium 
og andre metaller. Markedsprisen for 
aluminium er nær fordoblet i løpet av 
1987. 

Maksimalbelastningen i det innenlandske 
forbruket inntraff 12. januar og er bereg
net til 18.439 MW målt ved kraftstasjon. 

Norske kraftverk hadde pr. 31. desember 
1987 en samlet maksimal stasjonsytelse 
på 25.564 MW, hvorav 314 MW var 
varmekraft. Av dette utgjør Statkraft 
29,6%, kommunale og fylkeskommunale 
kraftstasjoner 54,1 % og private og indu
strikraftstasjoner 16,3 % . 

I løpet av fjoråret økte utvidelser og nye 
installasjoner den samlede maksimale 
stasjonsytelse med 853 MW, dvs. 3,5% 
- hvor alt er vannkraft. Gjennomsnittlig 
økning de siste 10 år har vært 3,9 %. 

Kraftutvekslingen med Sverige og 
Danmark ga en nettoeksport på 0,4 TWh , 
mot 4,1 TWh i gjennomsnitt for de 5 siste 
årene. Til Sverige ble det eksportert 
2,0 TWh og importert 2,8 TWh, dvs. en 
nettoimport på 0,8 TWh. 

Enøk 
Energiøkonomisering har fått stadig 
sterkere innpass som en fornuftig og 
økonomisk riktig måte å fremskaffe 
energi på. Enøk-arbeidet er en natu rlig 
del av arbeidsoppgavene ved flere 
NVE-avdelinger, men ligger hovedsaklig 
under Energiavdelingen. Vi ønsker å 
hjelpe til med å utvikle innsikt i hvorledes 
man oppnår den mest økonomiske 
balanse i energidekning. Ofte kan tiltak 
for å minske energitap i forbruksproses
ser og forsyningssystemet gi like gode 
resultater som økt energiproduksjon. 

Reduksjon på 1 TWh I år 
Enøk-aktivitetene var i 1987 konsentrert 
om kartlegging av enøk-prosjekter i for
bindelse med opprusting av eldre kraft
verk, opprusting av fordelingsnett og 



Symbolet på kraft og energi "Fjordingen•, 
skulptur i Odda av Unni Karlsen. 
© Knut Ove Hillestad, NVE 

Turbinen , en arbeidshest i stål. 
© Svein Erik Dahl, Samfoto 

Nederst: Kraftmast i Suldal. 
© Knut Ove Hillestad, NVE 
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oppbygging av enøk-kompetanse ved 
everk. Som ledd i arbeidet med opp
rusting av fordelingsnettet er det hittil 
gjennomført nettanalyser og utviklet ut
byggings- og vedlikeholdsplaner for ca. 
135 mindre everk i distriktene. Dette 
arbeidet, som er utført av konsulenter, 
utgjør et nødvendig beslutningsgrunn
lag for gjennomføring av samfunns
økonomiske lønnsomme enøk-tiltak og 
er finansiert av statsstønadmidler. 

Det er grunn til å anta at dette arbeidet, 
sammen med oppfølging ute ved ver
kene, har bidratt til at nett-tapene i al
minnelig forsyning er redusert fra ca. 
16 prosent til ca. 14 prosent av levert 
energi i perioden 1980 - 85. Reduksjonen 
tilsvarer ca. 1 TWh /år. 

Oppbyggingsfase 
Enøk-arbeidet på brukersiden er i en 
planleggings- og oppbyggingsfase. 
NVEs arbeid med enøk på brukersiden 
ble trappet videre opp i 1987 Alle stillin
ger som er avsatt til dette arbeidet er nå 
besatt 

For å informere og motivere til videre 
enøk-innsats, gjennomførte vi i 1987 enøk
seminar for energiverk i 16 fylker i sam
arbeid med Norges Energiverkforbund. 

Viktig støtteordning avvikles 
Spørsmål om direkte bruk av naturgass 
til varmeformål har aktualisert behovet 
for kartlegging av varmebehov, særlig i 
tettsteder og ved større bedrifter. Energi 
avdelingen forvalter stønadsmidler til ut
redn ing av varmeplaner og midlertidig 
finansiering av enøk-stillinger ved everk. 
Interessen for varmeplanlegging har hittil 
vært beskjeden , men den ventes å tilta 
etter hvert som everkene bygger opp 
sin kompetanse på dette området Til 
nå er det gitt statlig bistand til opprettelse 
av 42 hele og halve enøk-stillinger ved 
everkene og i enkelte kommuner. 

Denne støtteordningen er tenkt avviklet 
i 1988. NVE mener at statens engasje
ment for oppbygg av enøk-kompetanse 
ved everkene bør fortsette og helst styr
kes i de nærmeste år. Vi ønsker å hjelpe 
til med å utvikle innsikt i hvorledes man 
oppnår den mest økonomiske balanse 
i energidekning . u:h7 

~ 
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EIVIND KINDINGSTAD : 

Prognosene - bedre enn sitt rykte! 

Ø 
konomiske aktiviteter i alle 
sektorer forutsetter energi til 
lys, varme, drivkraft etc. Når 

det planlegges å bygge en ny fabr ikk 
eller en ny skole vet man erfarings
messig hvor mye energi som er nød
vendig. Hvorvidt planleggerne og eierne 
vil dekke dette energiforbruket med 
elektrisitet, olje eller fast brensel er av
hengig av prisforholdet mellom disse 
energibærerne. Byggherren vil selvsagt 
søke å minimalisere sine energikostnader, 
fleksibi litet og brukervennlighet tatt i 
betraktning. 

Eksplosiv etterspørselsøkning 
Når oljeproduktprisene i 1973/74 i løpet 
av kort tid ble fordoblet ble det lønnsomt 
for bedrifter, offentlige etater og privat
personer å dekke sitt varmebehov med 
elektrisk energi istedet for oljeprodukter. 
Etterspørselen etter elkraft steg eksplosivt 
utover året 1974, og kraftforsyningen kom 
i en meget vanskelig situasjon. Markeds
forholdene for elkraft kan endre seg 
vesentl ig i løpet av uker el ler måneder, 
mens det som hovedregel tar 5 - 10 år 
å planlegge og bygge ny produksjons
kapasitet. 
NVE arbeidet våren 1974 med underlag 
for Regjeringens energimelding , 
St. meld. nr 100 (1974 - 75), hvor prog
noser for kraftetterspørselen var et sen
tralt spørsmål. Med de turbulente 
markedsforhold for råolje på verdens
markedet på den tiden var det ikke 
enkelt å si noe om kraftbehovet i 1980-
årene. 

Situasjonen påkalte resolutt handl ing fra 
sentrale myndigheters side: 1) for å øke 
krafttilgangen og 2) for å dempe el
etterspørselen. Det var ikke mul ig, rent 
teknisk å dekke etterspørselen fullt ut på 
kort sikt p.g.a. lang planleggings- og 
byggetid for ny kraftproduksjon. 

Høy økonomisk vekst 
Oljeprisøkningen skaffet Norge som olje
produsent store ekstra inntekter som man 
måtte regne med ville slå ut i økt energ i
etterspørsel . Den økonomiske vekst som 
ble lagt til grunn i sentral planlegging 
på denne tiden var meget høy. 

1974 prognoser 
NVE valgte i sine prognoser i 1974 å gi 
et signal til departementet om hvordan 
etterspørselen kunne utvikle seg med 
gitte forutsetninger om økonomisk vekst 
og prisforhold for olje og elkraft dersom 
myndighetenes energipolitikk ikke ble 
endret. Usikkerheten i forutsetningene 
kom til uttrykk ved et lavt anslag for etter
spørselen i 1985 på 74 TWh i alminnelig 
forsyning og et høyt anslag på 94 TWh. 
Samtidig uttalte NVE i sitt brev til Industri
departementet i april 1974 at det neppe 
ville være mulig å dekke en forbruks
utvikl ing etter denne prognosen i 1980 
og 1985. 

Advarsel førte til prisøkning 
Advarselen vår førte til at Regjeringen i 
St. meld. nr 100 (1973 - 74) la opp til et 
konkret mål om å dempe en overgang 
fra olje til elbasert oppvarming. Det gikk 
bl.a. ut rundskriv til alle statlige etater 
om dette. Målet ble gjentatt i langtids
programmet 1977 - 81 og fulgt opp med 
en sterk prisøkning på statskraft og 
økning av elavgiften. Når den omleg
gingen fra olje til elektrisitet som 1974-
prognosen forutsatte ble vesentlig mindre 
enn antatt, var det blant annet en følge 
av Regjeringens tiltak. Dessuten ble den 
økonomiske veksten, særlig i industri
sektoren, vesentlig lavere enn forutsatt i 
Regjeringens langtidsprogram. I ettertid 
viser NOS (Norges Offentlige Statistikk) 
Elektrisitetsstatistikken 1985 et forbruk 
på ca. 66 TWh. 

Prognoser - signal og varsko 
NVEs 1974-prognose og bruken av den 
er etter vår mening et godt eksempel 
på et riktig samspill mellom fagetaten 
og de politiske myndigheter. Prognosen 
skal være et signal , noen ganger et 
varsko, til den som tar beslutningene 
om hva som bør gjøres og om konse
kvensene av å unnlate å handle. Når 
virkemidler ble satt inn på forbruker
siden, i dette tilfelle tiltak for å dempe 
overgang fra olje til elektrisitet , er natur
ligvis premissene for prognosen endret 
og en direkte sammenl igning mellom 
prognosens nivåtall og den faktiske for
brukerutvikling blir lite relevant. Likevel 
har NVEs 1974 prognoser blitt sterkt kri
tisert og utlagt som et bevis på at NVEs 
prognoser var urealistiske og ikke kunne 
tas alvorlig. 

Når pressen for noen måneder siden 
karakteriserte NVEs 1974-prognose som 
«Skivebom» er det naturligvis riktig sett 
ut fra en direkte sammenligning mellom 
prognose og vi rkelighet i ettertid. Men 
dersom sammenligningen skulle være 
relevant , måtte fagfolkene lage prognoser 
som inkluderer politikernes beslutnin
ger. Det ville imidlertid være meningsløst. 

Energi 2000 
Usikkerheten i prognoseforutsetningene 
er noe vi må leve med. Dersom man 
skal ha en rimelig sikkerhet for energi
oppdekning i år 2000 må man selvsagt ta 
hensyn til at utviklingen kan bl i en annen 
enn den man i dag regner for sann
synlig. Vi betaler i dag en «forsikrings
premie» mot kraftmangel i 1990-årene 
ved at Regjeringen har foreslått et kraft
utbyggingsprogram noe i overkant av 
det prognosene skulle tilsi og ved at vi 
har investert i flerårsmagasiner og i stor 
kapasitet i samkjøringsforbindelsene med 
våre naboland. Dessuten har mange 
energibrukere mulighet for å legge om 
sitt varmeforbruk fra elektrisitet til olje
produkter, ved e.I på kort varsel. 

Denne «forsikringspremien» kan lett bl i 
uakseptabelt høy dersom vi ikke bruker 
tilgjengelig informasjon til å redusere 
usikkerheten i anslagene for etterspør
selen mest mulig. Det kan vi gjøre ved 
å bruke hittil observerte forhold mellom 
energiforbruket og de faktorer som på
virker det, til å lage fremskrivinger av 
etterspørselen slik at energiprognosen 
samstemmer med den utvikling det 
planlegges med i økonomien forøvrig. 
NVE har i mange år arbeidet for å få 
innarbeidet rutiner som sikrer et slikt 
samsvar i eforsyningens prognosearbeid. 

To landsprognoser 
Disse rutinene er nå blitt integrert i 
arbeidet med fylkesplanene. Sentrale 
myndigheter gir forutsetninger om øko
nomisk utvikl ing og energipriser som 
anses real istisk for landet som helhet. 
Fylkeskommunene vurderer dem og 
legger opp sektorplaner for det enkelte 
fylket. Energiprognosen for fylket bereg
nes som en konsekvens av sektorplane
ne. Energiverkene i fylket deltar i dette 
arbeidet. I NVE samstilles så fylkes
prognosene, med enkelte justeringer, 
til en landsprognose. 



Datagrafikk: Arne Arnesen. 

«Den viktigste forutsetning for å lage gode 

prognoser er at man er istand til å skille mellom 

nøktern vurdering og ønsketenkning.» 
Paul Samuelson 
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Parallelt med dette, utarbeides nok en 
landsprognose av det interdepartemen
tale energiprognoseutvalg, hvor også 
NVE er representert , på grunnlag av 
planer og data for landet som helhet. 
De to landsprognosene som derved 
fremkommer, gir signaler om hvorvidt 
sentral og lokal planlegging er sam
ordnet. De to landsprognosene som 
ble utarbeidet som underlag for 
St. meld. nr. 38 (1986 - 87) (Energi
melding 1987) tyder på at denne sam
ordning nå er kommet langt (se fig. 1). 

Prognosene blir enda bedre 
NVE arbeider imidlertid videre med 
å forbedre metodikk, datagrunnlag og 
samarbeidsrutiner, bl.a. med hensyn til 
virkningen av enøktiltak på brukersiden 
som nå planlegges både sentralt og lo
kalt. Enøkarbeidet er under oppbygging 
i eforsyningen. Flere og flere everk har 
nå et aktivt program og konkrete mål 
for å realisere enøkpotensialet også hos 
abonnentene i sine respektive leverings
områder. 
Erfaringsgrunnlaget fra dette arbeidet i 
Norge (og andre land) gjør det realisti sk 
å innarbeide virkningene i energiprog
nosene. Også miljøhensyn vi l tvinge frem 
en sterkere satsing på effektivisering av 
energiproduksjon , -fordeling og -bruk i 
årene som kommer, slik Brundtland
kommisjonens rapport anbefaler. 

Prognosene ikke for høye 
NVE blir ofte beskyldt for å operere 
med ureal istisk høye prognoser, ja etaten 
blir til og med fremstillet som eksponent 
for «utbyggingsinteressene». I et debatt
innlegg i pressen nylig het det: «Men 
det er «prognosemakerne» og «prog
nosemenigheten» - de som alltid vil ha 
mer kraft - som er skyld i at vi nå ser 
ut til å få gasskraftverk også i Norge». 

NVE er en ren forvaltningsetat som på 
vegne av samfunnet gir råd til Regjering 
og Storting om hva som bør gjøres for 
at nye hjem og nye arbeidsplasser også 
i 1990-årene skal kunne få dekket sitt 
energibehov i vårt kalde nord. Til tross 
for at elprisene har steget mer enn kon
sumpriser generelt, har temperaturkorri 
gert forbruk i alminnel ig forsyning hittil i 
1980-årene ligget høyere enn NVEs 
prognose av 1979. Det framgår av fig. 2. 

uh7 
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Konsesjonssaker med store konsekvenser 

Avdeling for konsesjonsbehandling 
og juridiske spørsmål i Energi
direktoratet arbeider innenfor om

rådene; konsesjoner for elektriske anlegg, 
kraftleiekonsesjoner, konsesjonskraft og 
forkjøpsrett ved erverv av fallrettigheter. 

Konsesjoner for elektriske anlegg 
For å bygge og drive elektriske anlegg 
med høy spenning kreves det til latelse 
eller «konsesjon» etter elektrisitetsloven. 
Slike anlegg er for eksempel kraftlednin
ger, transformatorstasjoner og kraftverk, 
bl.a. varmekraftverk. Når det gjelder 
vannkraftverk kreves det også vassdrags
konsesjoner. For å bygge og drive fjern
varmeanlegg kreves det tillatelse etter 
fjernvarmeloven . Adgang til grunn og 
andre rettigheter for elektriske anlegg og 
fjernvarmeanlegg kan gis ved ekspropria
sjonstillatelser etter oreigningsloven der
som en ikke kommer frem til frivill ige 
avtaler. 

Konsesjonsbehandlingen er myndig
hetenes overprøving og godkjennelse av 
anleggene som innebærer at de er plan
lagt i samsvar med gjeldende lover og 
bestemmelser, og politisk akseptable med 
hensyn til ressursbruk og belastning på 
omgivelsene. 

NVE har fått myndighet fra departementet 
til å behandle søknader og gi slike tillatelser 
som her er nevnt, bortsett fra varmekraft
verk hvor tillatelse gis av departementet 
(Oed). 

Den store konsesjonssaken i 1987 var 
Statkrafts søknad om gasskraftverk på 
Kårstø i Tysvær kommune. Behandlingen 
ble avsluttet 14. desember etter befaring av 
de forskjellige lokaliseringsalternativene for 
kraftverket og behandling av NVEs råd. 

I 1987 behandlet vi ca. 320 saker, en 
nedgang på 100 i forhold til 1986. Et 
foreløpig inntrykk er at konsesjonene som 
ble gitt i 1987 i stor grad gjaldt utvidelser 
av transformatorstasjoner og styrking av 
nettet på 66 kV og lavere spenninger. 

Kraftledningen mellom Rana og Melfjord 
er under behandling, og det samme er 
Aurland-Hol-Usta. I 1987 ble det gitt kon
sesjon for siste del av Aura-Ørskog, for 
420 kV linjen mellom Rana og Nedre 
Røssåga og for Kobbelv-Siso. Behandlin
gen av Siso-Glomfjord gjenstår NVEs av
gjørelse av kraftledningen Mel-Skei med
førte klager da man vedtok en annen trase 
enn den som var nevnt under vassdrags
konsesjonssaken som gikk forut. 

Vi ga konsesjon for ombygging av kraft
verket Dale og bygging av Nedre Nea 
og Svartisen. Dessuten ble det gitt kon
sesjon for bygging eller opprustning av 
en rekke mindre verk og småkraftverk 
over hele landet. 

Kraftleiekonsesjoner 
Private som bruker større mengder elek
trisk kraft må ha tillatelse etter industrikon
sesjonsloven. Grensen for kraftleiekonse
sjoner ble hevet fra 500 kW til 5000 kW 
i desember 1986. Bestående konsesjoner 
under 5000 kW ble imidlertid ikke opp
hevet. Det vil gå ca. 10 år før en kommer 
ned på det endelige, lavere nivået som vil 
være ca. 200 konsesjoner mot ca. 600 
i dag. 

Konsesjonskraft 
Konsesjonskraft tildeles i forbindelse med 
erverv av vannfal l, eller ved reguleringer i 
vassdrag i tilknytning til kraftutbygging. 
Ordningen er gammel og går ut på at de 
kommuner og fylkeskommuner som blir 
berørt, har krav på kjøp av en viss kraft
mengde til en pris som skal beregnes etter 
gitte regler. I 1987 ble konsesjonskraftsaker 
i Hedmark fylke behandlet, samt enkelt-



«Hva med meg?" Samtalen mellom repre
sentanter for Statkraft, NVEs råd og ansatte 
og grunneiere på Kårstø foregår litt over hodet 
på representanten for neste generasjon. 
© Knut Ove Hillestad, NVE 

saker vedrørende Kobbelv, Røssåga
verkene, Øvre og Nedre Porsa og Fortun
Granfaste. Det ble også beregnet fordeling 
i Sør:rrøndelag som nå er ute til høring. 

På grunn av lav pris på konsesjonskraft i 
forhold til prisen på statskraft, har kravene 
om konsesjonskraftberegninger og for
delinger blitt svært mange. NVE legger ned 
betydelig arbeid for å få gjort de nød
vendige beregninger så snart som mulig. 
Hittil er det fordelt konsesjonskraft i 4 fylker. 

Forkjøpsrett ved erverv 
av fallrettigheter 
Forkjøpsrett ved erverv av fallrettigheter 
har i første hånd Staten. Hvis Staten ikke 
benytter sin rett, har fylkeskommunen for
kjøpsrett. Avdel ingen ferdigbehandlet 8 
slike saker i 1987. 

Vassdragsavdelingen er en for
valtningsinstans som behandler 
saker som faller inn under vass

dragslovgivningen. Arbeidsområdet er 
delt i to hovedfelt: søknadsbehandling 
og offentlig kontroll med vassdragsanlegg. 
Hvert av de to feltene er tillagt et eget 
kontor, henholdsvis Konsesjonskontoret 
og Tilsynskontoret. 

Konsesjonskontoret 
Kontorets største saksfelt er vannkraft
utbygging med en rekke varianter av 
søknader: erverv av vannfall, regulering, 
utbygging, ekspropriasjon, planendring 
og ombygging, fristforlengelse og hjemfall. 
I tillegg kommer beregning og fordeling 
av konsesjonsavgifter. 

Ingen store vannkraftprosjekter ligger nå 
klar for behandling i konsesjonskontoret 
og 1987 vil m.h.t. samlet ny produksjon 
lenge måtte bli stående som siste toppår. 
I 1987 ble det gitt konsesjon for regule
ring og utbygging av 6 prosjekter som til
sammen vil få en produksjon på ca. 600 
GWh I år. Økt kraftetterspørsel de nærmeste 
år forutsettes for en vesentlig del dekket 
av gasskraftverk. Konsesjonskontoret vi l 
imidlertid fortsatt ha et stort antall konse
sjonssaker under behandling. Flere er av 
eldre dato og har av forskjellige årsaker 
svak fremdrift. I 1987 ble 16 konsesjons
saker sluttbehandlet i NVE og oversendt 
departementet. To av disse gjelder subsi
diær søknad for Saltfjell-Svartisen-prosjek
tene Bjøllånes og Melfjord kraftverker. 
For Melfjord fikk vi en tredje planløsning 
til behandling i avdelingen i november i 
fjor, som vi regner med å sluttbehandle 
våren -88. 

Disse to prosjektene, pluss en tredje ut
byggingssøknad, vil gi en samlet produk
sjonsgevinst på 1235 GWh /år. NVE har 
besluttet at søknader om vassdragskonse
sjoner nå skal sees i nær sammenheng 
med søknader om nødvendige elektriske 
ledninger i forbindelse med kraftutbyggin
gen. Søknadene skal fremmes samtidig 
og gis en parallell behandling i hørings
innstansene og i de to direktoratene i NVE. 

Siste år økte andre typer vassdragssaker 
sterkt, som f.eks. jordvanning, aquakultur
anlegg, opprustning av bestående kraft
verk og nedlegging av vassdragsanlegg. 
Vi venter ytterl igere stigning i årene frem
over. 
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Databasen for EDB-register for konse
sjonssaker og -avgifter er i god fremdrift 
og vil snart være klar til å motta data. 

Tilsynskontoret 
Tilsynskontoret utøver det offentlige tilsyn 
som NVE er tillagt ansvaret for. Det består 
i plankontroll og tilsyn med utførelsen og 
senere med drift og vedlikehold av vass
dragsanlegg, spesielt dammer. 

Flere meget store fyllings- og betong
dammer som har krevet spesiell opp
merksomhet ble fullført i 1987, blant annet 
ved Ulla-Førre- og Alta-anlegget. 

I tillegg til tilsyn med nye dammer, regi
strerer vi eldre dammer som underlegges 
offentlig tilsyn. De senere år er det lagt 
vekt på dameierens eget tilsyn. For å støtte 
opp om dette arbeidet, arrangerer vi 
damtilsynskurs for dampersonell. 

Tidligere igangsatte utrednings- og forsk
ningsoppgaver ble videreført i 1987. Dette 
gjelder et stort samarbeids FoU-prosjekt 
for risikoanalyse ved dammer, utredning 
av damfundamentstabiliteten ved landets 
høyere hvelvdammer, undersøkelse av 
betongkvaliteten ved eldre dammer, til
standsanalyse av visse lukekonstruksjoner 
m.fl. 

Etter storflommen i oktober analyserer vi 
virkninger og mulige skader på dammer 
og forholdene vedrørende eventuelle 
mangler ved manøvreringsinnretninger 
og beredskap. 

Arbeidet med EDB-registeret med data 
over norske dammer fortsetter. Vi arbeider 
med en opplysningsfilm om damsikrings
tiltakene i Norge, som ventes ferdig i 
1988 / 89. Arbeidet ved de 4 regionale til
synskontorene har som før gått tilfreds
stillende. 

Begge kontorene har som mål å bidra 
til utvikling av effektive og sikre saks
behandlingsrutiner samt til å utvide og 
bedre samarbeidet med andre etater innen 
vassdragsforvaltningen. ~ 

A_ 
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Kravet til elsikkerhet øker stadig Øverst denne side: 
Sikkerhetsarbeidet er sterkt desentralisert. 
Ca. 1600 mennesker er involvert. 
Datagrafikk: Arne Arnesen 

Allerede 1. mars 1898 - altså for 
90 år siden - ble det her i landet 
etablert et eget tilsyn med elek

triske anlegg, som var oppdelt i 5 distrikter 
med kontor henholdsvis i Oslo, Arendal , 
Bergen og Trondheim. 

I 1921 ble tilsynet en del av NVE. 

Vårt hovedmål og -oppgave er å sørge 
for akseptabel elsikkerhet gjennom tilsyn 
med elektriske anlegg på land og om 
bord i skip og «Sjøredskaper», herunder 
mobile offshore-installasjoner i oljevirksom
heten. Pr. 1.1.87 omfattet dette 1084 større 
landanlegg, 2,2 mill. mindre landanlegg 
(abonnenter) 107 sykehusanlegg (elektro
medisinsk utstyr), 1081 skipsanlegg og 
38 mobile offshore-installasjoner. 

Behovet for informasjon er stadig stigende 
og blir en mer og mer dominerende faktor 
i sikkerhetsarbeidet. I første rekke infor
masJOn til alle kategorier elektrofagfolk samt 
til almenheten. Behovet for økt informasjon 
skyldes ikke minst at elektrotekniske for
skrifter og normer mer og mer blir utarbei
det i internasjonale fora. Vi gjør en aktiv 
innsats innenfor standardiseringsorganisa
sjonene IEC (International Electrotechnical 
Commission) og CENELEC (Comite 
Europeen de Normalisation Electrotechni
que). Deltakelse i disse organisasjonene 
er avgjørende for å kunne ivareta norske 
interesser. 

Sikkerhetsarbeidet er sterkt desentralisert 
med bare 16 personer ved Elsikkerhets
avdelingen i Oslo, som har det fagl ige 
og til dels administrative ansvaret for de 
organisasjoner som inngår i fagområdet, 
nemlig: 
Elektrisitetstilsynet 1 - 6. distrikt, Telox A/S 
som har ti lsyn med elektromedisinsk utstyr, 
Norges Elektriske Materiellkontroll 
(NEMKO), de stedlige eltilsyn ved everk 
og industribedrifter, samt særlige tilsyn ved 
spesielle virksomheter og aktuelle klassi
fikasjonsselskaper. Tilsammen ca. 1600 
personer med et samlet budsjett på an
slagsvis 300 mill. kroner. 

Utgiftene ved Eltilsynet dekkes gjennom 

gebyrer. * 

D.N.V. 
M.FL.~30 

OED 

NSB TELEVERKET KYSTVERKET 

"'1000 

SUM ANTALL PERSONER (inkl. driftsledere for 
høyspenningsanlegg} : CA 1600 

OED - Olje- og energidepart'E!mentet 

TELOX - Det særlige tilsyn med elektromedjsinsk utstyr 

D.N.V. - Det norske Veritas 

ET 1-6 - Elektrisitetstilsynet 1. - 6 . distrikt 

@ - Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) 

D.S.T. - De stedlige eltilsyn 



Øverst denne side: 

NVE har, gjennom Telox A/S, ansvar for kon
troll med sikkerheten ved elektromedisinsk 
utstyr på Norges 110 somatiske sykehus. 
© Ole Kristian Norby. Ullevål sykehus 

Nederst begge sider: 
NVE er betrodd oppgaven å ivareta sikker
heten ved de elektriske installasjonene om
bord på verdens største cruiseskip 
«Sovereign of the Seas". 
© Begge fotos : Oddbjørn Monsen 
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Energiforvaltning satt i system 

Energisystemet 
I 1987 arbeidet NVE målrettet med å få 
etablert en hensiktsmessig oppgavefor
del ing i planleggingsprosessen for det 
norske energ isystemet: 

NVE og Statkraft inngikk en koord ine
ringsavtale for å sikre en best mul ig ut
nyttelse av etatens samlede planleg
gingsressurser. 

Nyordningen med fylkesvis planlegging 
av kraftsystemet trådte i kraft 1. januar i 
år Fylkesverk eller fylkesomfattende plan
leggingsorgan får en planleggings-, koor
dinerings- og høringsfunksjon. Søknader 
om konsesjon for lokale kraftforsyn ings
anlegg forutsettes heretter å være basert 
på en energiplan for fy lket som på for
hånd er godkjent av NVE. 

For å sikre samspillet som NVE ønsker 
med Statkraft og øvrig elforsyning , ble 
det også opprettet et «Planleggingsråd 
for utbygging og drift av energisystemet» 
(Systemråd) 1. januar i år. Systemrådet 
skal gi råd i faglige spørsmål knyttet til 
planleggingsvirksomheten. 

Hovednettet for kraftforsyning 
For å bedre planleggingsgrunnlaget 
for hovednettet, har det vært utarbeidet 
områdevise energi- og effektbalanser, 
og et nytt data-arkiv for elektrotekniske 
systemkomponenter er snart operativt. 

Av viktige enkeltsaker kan vi nevne stu 
die av overføringen fra Sima og Aurland 
mot Østlandet og klarlegg ing av konse
kvenser av ny ledning Dagali - Nore og 
Aurland - Usta. særlig med tanke på 
spenningsforholdene i lettlast . dvs. over
før ingsbehovet ved lavt forbruk. 

NVE og Statkraft har i fellesskap fore
stått en utredning av overføringstorhold 
ved utbygging av gasskraft på Kårstø 
og Karmøy i Rogaland. 

Energikilder og krafttilgang 
Systemavdel ingen avga uttalelser om 23 
konsesjonssøknader for energiproduk
sjonsanlegg. Søknaden for gasskraftverk 
på Kårstø fikk den mest omfattende be
handlingen. Vi ga også uttalelser om 
fjernvarmeanlegg i Sandvika vest for 
Oslo, og i Trondheim. 

Både for gasskraft og fjernvarme ble 
metodiske spørsmål om systeminnpas
sing og beregning av energikostnad 
og nytteverdi klarlagt. Usikkerhetene 
ved en samfunnsøkonomisk avveining 
av gasskraft kontra alternative vannkraft
prosjekter synes i første rekke å være 
knyttet til verdien av gass i anvendelser 
og til kostnader for supplerende topp
effekt forøvrig i kraftsystemet. 

Alternative energikilder 
Energidirektoratet fulgte i 1987 opp det 
norske vindkraftprogrammet, som tar 
sikte på innen 1990 å få etablert nød
vend ig kunnskap og erfaring for å kunne 
vurdere vindkraft i forhold til konvensjo
nelle energikilder 

På Frøya har det pågått vindmåling siden 
1982. Disse er nå foreløpig avsluttet , og 
det er utarbeidet rapport for måleperio
den 1982 /87. 

Den første ordinære driftsper ioden for 
55 kW vindkraftaggregatet på Frøya, har 
forløpt tilfredsstillende. 

I samarbeid med Elektrisitetsforsynin
gens Forskningsinstitutt (EFI) arbeides 
det videre med å utvikle et vind / diesel
kraftverk for elektrisitetsforsyning til øyer 
og andre steder hvor tilknytn ing til det 
alminnelige kraftnettet er kostbart. Sam
men med Institutt for energiteknikk (IFE) 
arbeider direktoratet med å kartlegge 
mulighetene for generell bruk av vindkraft 
i kyststrøk. Spesielt synes småskala
integrasjon av vindkraft på tampen av 
fordelingsnettet å være interessant. I den 
forbindelse er det anskaffet en transpor
tabel målemast med nødvendig instru
mentering for å kunne utføre vindmål in
ger på aktuelle steder. 

Prosjektkomiteen for bygging av to 
bølgekraftverk prototyper på Toftestallen 
ved Bergen avsluttet i 1987 sitt arbeide 
og utga en rapport med oppsummering 
av erfaringer fra bygging og drift så 
langt. Direktoratet deltok i komiteen som 
observatør. 
Sammen med Vassdragsdirektoratet 
videreførte Energidirektoratet og en sty
ringskomite arbeidet med å avklare opp
rustn ings- og utvidelsespotensiale for 
eldre vannkraftverk og mulighetene for 
å påskynde gjennomføringen av guns
tige prosjekter. Utførte undersøkelser 
har vist at det er et teknisk/økonomisk 
innvinnbart opprustnings- og utvidelses
potensiale på ca. 8,5 TWh regnet som 
midlere årl ig energiproduksjon. 
I forbindelse med fjernvarmeprosjekter 
er det i samarbeid med IFE og Kjel
foreningen - Norsk Energi utarbeidet 
en rapport med kostnader og tekniske 
data for fjernvarmeprosjekter. Fjernvarme
potensialet i Norge, anslås å være i om
rådet 20 - 25 PJ (6- 7 TWh varme) pr. 
år, ut fra dagens situasjon. uh7 

A. 



To prototyper for bølgekraftverk er i drift på 
Toftestallen ved Bergen. Kværners anlegg til 
venstre og Norwaves til høyre. 
© Fjellanger Widerøe A/S 

Nederst: Forskningssjef Per E. Faugli (t.h.) 
og avd.ingeniør Jostein P Jensen fra NVE 
1 Narvik på befaring i Masi. 
© Knut Ove Hillestad. NVE 
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Fremtidsrettet forskning 

Energidirektoratet 
Forskning og utvikling (FoU) i Energi
direktoratet koordineres av forsknings
sjefen . Arbeidet er først og fremst knyttet 
til de forvaltningsoppgavene som direkto
ratene har. Siden en stor del av arbeidet 
i direktoratet er planlegging og utred
ning . er det ofte ikke noe skarpt skil le 
mellom et forskningsprosjekt og en for
valtningsoppgave med utredningspreg. 

Forskningsprosjektene foregår i avdelin
gene, og som regel i samarbeid med et 
forskningsinstitutt. Energidi rektør Asbjørn 
Vinjar er for øvrig for tiden formann i 
NTNFs komite for energiforskning. 

Til forskning og utvikling i Energidirekto
ratet var det innenfor budsjettet 0.4 milli
oner kroner til disposisjon i 1987. Mot 
slutten av 1986 ble det dessuten stilt til 
rådighet 0,8 millioner kroner fra konse
sjonsavgiftsfondet. Halvparten av beløpet 
ble ifjor anvendt på FoU-prosjekter. mens 
resten gikk til utredning av forvaltnings
spørsmål innen systemplanlegging . 

I 1987 var Energidirektoratet engasjert i 
følgende FoU-prosjekter: 

- Beregningsmodell for nytteverdi av 
effektutvidelser i kraftstasjoner og øking 
av kapasitet på overføringsledninger. 
Prosjektet er et samarbeid mellom 
NVE, Samkjøringen, Statkraft og NTH/ 
EFI. 

- Integrert modell av energisystemet. til 
bruk som et planleggingsverktøy for å 
studere samspill mellom ulike energi
former. NVE har her samarbeidet med 
Oslo Lysverker, Bergenshalvøens 
kommunale Kraftsel skap. Norges 
Energiverkforbund , EFI m.fl. 

- Fugler og kraft ledninger. Et samarbeid 
med Statkraft. 

- Utvikl ing av energiprognosemodeller. 
Et samarbeid mellom NVE. EFI og et 
20-talls energiverk. 

Vas sd rag sd i rektoratet 
Vassdragsforvaltn ingen har i den senere 
tid fått stadig flere aspekter slik at mange 
aktører nå er involvert i FoU-arbeidet på 
vassdragssektoren . Midlene til FoU
arbeidet kommer hovedsakelig fra 
Konsesjonsavgi ftsfondet. 

Regjeringen har flere ganger påpekt 
at koordinering og styring må til og at 
Vassdragsdirektoratet er den instans som 
må ha det administrative ansvaret. 

Den tilførte still ingen som forskningssjef, 
gjorde det mulig med et aktivt FoU
engasjement i 1987. Vassdragsdirektor
ratet la opp til å øke andelen av midler 
til FoU-sektoren innen vassdrag, og ti l 
en styrking av forskningen gjennom 
arbeid med relevante instanser. Det ble 
også lagt opp til en styrking av egne 
igangværende program som Biotop
justeringsprosjektet og forsøksvirksomhet 
innen den hydrologiske sektor. I 1987 
ble forarbeidet gjort for to nye program: 
Om etterundersøkelser og vassdragsdrift. 

uh7 
A. 
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Flomvern lønner seg 

0 versvømmelser, utgraving langs 
elveløp, isganger og skred er et 
årvisst problem i Norge. Vass

dragsdirektoratets forbygningsavdeling har 
i mer enn 150 år hatt et beredskapsopp
legg og et ansvar for å bistå grunneiere, 
kommuner og andre instanser med tiltak 
og råd for å redde og sikre boligområder, 
jordbruk, industri og kommunikasjoner 
langs vassdragene. I mange tilfeller har 
også menneskeliv vært i faresonen . 

Flomåret 1987 
I 1987 opplevde vi rekordartete flommer. 
I Østlandsområdet vil 16. og 17. oktober 
bli husket lenge. Katastrofale nødbør
mengder rammet blant annet Telemark, 
med ras og farl ige elvebrudd langs hoved
og sidevassdrag som følger. Sikringstiltak 
kan bli i en størrelsesorden av 30 millioner 
kroner. Planlegging er i fu ll gang, men 
med en total bevilgningsramme på 35 
mill ioner kroner for hele landet i 1988 
sier det seg selv at det kan ta lang tid 
før disse skadene er fullt utbedret. De 
store nedbørmengder i juni førte til be
tydel ige flomskader langs Lena på Østre 
Toten og flere steder langs Glomma. 
Jordbruks- og bol igområder ble over
svømmet, veier og bruer ble ødelagt og 
bebyggelse var truet. Sikringsarbeidet er 
kostnadsberegnet til ca. 14 millioner kroner. 
Søknad om tilleggsbevilgning er avslått. 

I de siste 10- 15 årene har etterspørselen 
etter sikringsti ltak vært svært stor, ikke minst 
som følge av hyppige flomskader på 
Vestlandet. Bevi lgningene på sin side har 
ikke engang fu lgt prisstigningen. 

Stortinget vedtok like før jul en påplussing 
på 10 millioner kroner til NVEs arbeid med 
flomsikring. Dermed blir det omtrent like 
mye penger for 1988 som foregående år 
til slike arbeider. Allikevel er situasjonen 
langt fra lys. Bevilgningene har sunket 
dramatisk gjennom flere år, samtidig som 
etterspørselen og behovene har vært sterkt 
økende. Dette har ført til en hårdhendt 
prioritering med lange ventelister og en 
økende mengde uløste oppgaver. 
Beregninger foretatt av SINTEF i Trond
heim , etter oppdrag fra «Kommuner for 
flomsikring», viser at det er betydelig 
samfunnsmessig gevinst ved de tiltak det 
her gjelder. I en tid hvor samfunnet satser 
på en fornuftig forvaltn ing av vassdragene, 
må det være riktig å sørge for at bevilg
ningene til sikringstiltak bl ir tilfredsstillende. 
Det er i dag bortimot 1000 søknader 
som venter på behandling. Selv med en 

sterk prioritering vi l bare et fåtall av disse 
prosjektene kunne gjennomføres med de 
foreslåtte bevi lgningene. 

Virksomhet i 1987 
I alt 180 forbyggings-, senkings- og flom
skadeanlegg har vært i gang i kortere eller 
lengre tid over hele landet. De fleste ar
beidene er utført i egen regi med avdelin
gens maskiner og ca. 60 faste arbeids
takere. 
I Trøndelag pågår omfattende arbeider 
for å sikre store områder mot leirskred. 
Katastrofale leirras langs Namsen, senest 
i 1959, og skadeflommer i 1961 og 1962, 

I mai 1984 ble Må/selva sperret av et større 
leirras på ca. 50.000 m3. 

Foto tatt i september '87 viser hvordan det 
nye elveløpet er markert ved steinsetting, 
s.k. plastrmg av grøft og skråning gjennom 
rasmassene. 
© Aage Josefsen, NVE. Narvik 

førte til at det ble igangsatt geotekniske 
undersøkelser. Det ble påvist at bruddut
vikl ingen kunne føre til nye raskatastrofer, 
og forbyggingstiltak ble anbefalt. Siden 
1962 er det i Namsen og sideelva Bjøra 
brukt omlag 40 mil lioner kroner til stein
sikring av de høye, rasfarl ige skråningene 
Ved samarbeid mellom Statens natur
skadefond og NVE ble det i 1977 satt i 
gang forbyggingsarbeider i Helgåa i 4,5 
ki lometers lengde med sikring av flere 
bekketilløp. Arbeidet kommer på 12-13 
mill. kroner og ventes ferd ig i 1988-89. 



Nederst s. 22: Flomsikring av bebyggelse 

og jordarealer ved Rustøy, Olden i Stryn. 
Sogn og Fjordane. Flomsikring med fm 
landskapstilpasning. © Bård Andersen. NVE 
Kanal med krysning av både vei og jernbane 
i Lund, Rogaland, i samband med et stort 
Jordbruksprosjekt. Komplisert anleggsarbeid, 
vanskelige grunnforhold. 
© Haakon Haga, NVE 

På Vestlandet har det i de siste 15 årene 
inntruffet en rekke stygge flomskader. I tett
stedet Høyanger ble bolig- og forretnings
bebyggelse sterkt skadet i 1971 . I tillegg 
ble veier og bruer brutt og parkområder 
tatt av elven. Skadene ble anslått til 10 
millioner kroner. Etter skadeflommene har 
Forbygningsavdelingen planlagt ca. 350 
sikringsarbeider med samlet overslag på 
ca. 60 mill ioner kroner. På grunn av util
strekkelige bevilgninger tar det tid før disse 
tiltakene blir gjennomført. 
Katastrofeflommen i Jostedal i 1979 med
førte skader og utbedringsarbeider på 
veier, bebyggelse og elveløp for ca. 35 

Flom- og 1sgangsverk ved Øksna. Elverum. 

Hedmark. 
Plastring, dvs. stemsetting med gravemaskin. 
er en kunst som bare mestres av et fåtall 
spesialister. 
© Bård Andersen. NVE 

millioner kroner. I samband med kraftut
byggingen i Breheimen er det avsatt 16 
mill ioner kroner til forbygnings- og sen
kingsarbeider. Tiltakene kom i gang i 
1986 og vil fortsette i flere år fremover. 
Nedenfor Rjukan pågår flomsikring langs 
Måna i ca. 5 kilometers lengde i et sam
arbeid mellom Landbruksdepartementet, 
Norsk Hydro, vegvesenet. kommunen og 
NVE. Dyrket mark og boliger bli r sikret 
og riksveien bl ir lagt på flomsikker fyll ing. 

Store problemer 
Forbyggingsvirksomheten er i de senere 
årene bl itt utvidet til å omfatte saksbe-

23 

Nederst: Grinder, Grue: 

Forbygnings- og flomsikring langs Glomma 
med bruk av plastduk. 
© Bård Andersen. NVE 
Karer som kan sitt fag. NVE har 65 mann 
engas1ert i forbygningsarbeid. 

© Svem Erik Dahl, Samfoto 

handling og praktisk bistand i forbindelse 
med utbygging langs vassdrag, veier og 
bruer, uttak av masser, ti ltak for fiske og 
naturvern, opprydding, naturskadesaker 
m.v. Henvendelsene kommer fra en rekke 
offentl ige etater, kommuner og private. 
Forbygningsavdelingen har ekspertise og 
et distriktsapparat som er tjenl ig i sl ike 
saker. Det er et stort behov for samfunns
messig service og styring med disse til
takene, men det er store problemer med 
midler og bemanning for å dekke opp-
gavene. uh7 

~ 
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KUNNSKAP FORPLIKTER : 

Vårt ansvar for den 3. verden 

NVE er også engasjert i 
bistandsarbeid. Det 
har i flere år vært et 

nært samarbeid mellom NVE og Departe
mentet for utvikl ingshjelp (DUH / NORAD). 
En ny 2-årig samarbeidsavtale ble inngått 
i 1987 Avtalen innebærer at NVE skal bi
stå DUH /NORAD med arbeidsoppgaver 
som har tilknytning til NVEs kompetanse
område, dvs. utnyttelse av vannressurser, 
energiplanlegging og -forvaltning med til
hørende fagområder. 

Ifølge avtalen kompenserer NORAD for 
4 årsverk i NVE. I tillegg til de NVE
ansattes egen innsats gir avtalen også 
anledning til å engasjere konsulenter 
utenfor NVE, bl.a. er Statkraft blitt benyttet 
i flere prosjekter. U-landsinnsatsen repre
senterer helt særegne menneskelige og 
fagl ige utfordringer og virksomheten priori
teres høyt av NVEs ledelse. 

Som tidligere år var NVEs engasjement 
i forbindelse med NORAD-samarbeidet i 
1987 konsentrert om SADCC-landene 
(Frontlinjestatene mot Sør-Afrika). Dette 
gjelder prosjekter både på vann/sanitær
og energisektoren. 

Når det gjelder vann- og sanitærprosjekter 
i u-land styrket Vassdragsdirektoratet i 1987 
sin kompetanse vesentl ig. Også dette fag
området hører klart hjemme i NVE og 
oppbyggingen vil fortsette i 1988. 

Mosambik 
Et vi ktig ledd i bistandsarbeidet er den 
institusjonelle avtalen mellom Electricidade 
de Mocambique og NVE. Dette direkte 
samarbeidet mellom våre to institusjoner 
er ment å dekke alle områder innen el
forsyningen , men med særlig vekt på 
organisasjonsutvikling innen EDM . Hoved
målet er å bidra til en kunnskapsoverføring 
fra en erfaren institusjon som NVE til en 
relativt ung tilsvarende institusjon i et 
u-land. Fire stillinger i EDM skal besettes 
av norske fagfolk med arbeidsoppgaver 
innen energiforvaltning og -planlegging, 
statistikk, systemplanlegging og bruk av 
datamaskiner. 

I tillegg til personalbistand gjennomfører 
vi mange mindre prosjekter som del av 
NVE-EDM samarbeidet. NVE-ansatte og 
engasjerte konsulenter reiser i denne for
bindelse på korttidsbesøk til Mosambik. 
Slike delprosjekter omfattet i 1987 utarbei
delse av vedlikeholdssystemer for kraft
stasjoner, introduksjon av en hydrologisk 
simuleringsmodell og utredning om nytt 
administrasjonsbygg for EDM. I NVEs 
egen årsberetning kan det kanskje være 
på sin plass å nevne at vi også assisterte 
våre mosambikanske kolleger med EDMs 
årsrapport. 
Et annet delprosjekt det stilles store for
ventninger til er utviklingen av en organisa
sjonsmodell for det nye Cuamba vannkraft
verk i den nordvestre delen av Mosambik. 
Her er det inngått et direkte samarbeid 
mellom EDM og Bærum energiverk. 
Pilotprosjektet antas å ville strekke seg 
over flere år, og vi håper at den modell 
som utvikles også kan anvendes ved andre 
kraftverk i landet. 
For å øke forståelsen for Mosambik og 
EDMs problemer samt bidra til en objektiv 
informasjon om leve- og arbeidsforholdene 
i landet, arrangerte NVE i samarbeid med 
EDM og NORAD i desember 1987 en in
formasjonskampanje i Oslo. En umiddelbar 
effekt var at det meldte seg et stort antall 
kvalifiserte søkere til ledige still inger i EDM. 

Andre prosjekter 
NVEs engasjement innenfor avtalen med 
NORAD dekker et vidt spekter av for
skjell ige prosjekter. I tillegg til samarbeidet 
med EDM i Mosambik, deltok NVE i føl
gende prosjekter og aktiviteter i 1987 

Leder for NVEs kontor for energidistribusjon, 
sjefingeniør Eyo/f Dahl, i samtale med mosam
bikanske kolleger i Maputo. 

Utredning vedrørende et regionalt 
(SADCC) treningssenter for kraftverks
personell i Kafue Gorge, Zambia. 

Planlegging og gjennomføring av et kurs 
for hydrologiteknikere i Tanzania. 

Oppfølging av anbefalingene fra seminar 
i Arusha om vannforsyning i Tanzania. 

Assistanse til hydrologiske undersøkelser i 
Rukwa og Kigoma i Tanzania. 

Engasjement av Statkraft i forbindelse 
med rehabilitering av kraftverk i Pangani
vassdraget i Tanzania og Kafue Gorge i 
Zambia, samt diverse andre prosjekter på 
energisektoren. 

Elektrifiseringsprosjekt på Zanzibar. 

Kraftverksprosjekter i Lesotho. 

Evaluering av ett-årig stipendiatkurs om 
vannkraftutbygging ved Norsk hydroteknisk 
laboratorium. 

Arrangement og oppfølging av seminaret 
i Oslo for de nordiske land, Verdensbanken 
og Verdens helseorganisasjon vedrørende 
teknologi og policy for vannforsynings- og 
sanitærprosjekter i u-land. 

Deltakelse på vegne av NORAD i flere 
internasjonale seminarer innen NVEs fag
område. 

Bearbeidelse av strategidokument \lh1 
for vannsektoren. A 



Ennå vannkraft å bygge ut! 

Avdelingen skal 
bidra til en best mulig 
samordnet forvaltning 

av vannressursene. 

Vannkraft 
Avdeling for vassdragsundersøkelser, VU, 
holder oversikt over utbygd og gjen
værende, nyttbar vannkraft og utreder 
Norges vannkraftpotensiale. 
Arbeidet med «Samlet plan» har i flere 
år vært en hovedarbeidsoppgave for 
avdel ingen. I 1987 gikk dette arbeidet 
over i en ny fase. Den nye Stortings
meldingen om «Samlet plan» (første rul
lering) ble ferd ig våren -87. Vi arbeidet 
samtidig med prosjekter som skal med 
i 2. rullering. Meldingen skal etter planen 
legges frem på våren i år. 
For vurdering av nye vannkraftprosjekter 
er det utarbeidet et generelt kostnads
grunnlag som ble revidert i fjor og utvidet 
med et grunnlag for verdsetting av eldre 
anlegg. 
Revidert utgave av rapporten «Krafttil
gang fram til år 2000» ble fullført 1987. 
Arbeidet med opprusting og utvidelse 
av eksisterende kraftanlegg ble trappet 
opp i 1987. Dette er et samarbeids
prosjekt mellom Energidi rektoratet og 
Vasdragsdirektoratet. Dessuten deltar 
Samkjøringen, Energiverkforbundet og 
Vassdragsregulantenes Forening. 
Vi gjennomførte møter og befaring i 
forbindelse med fire store prosjekter: 
Rjukan, Hunsfoss og Vigelandsfoss i 
Otra, Dale i Hordaland og Modum i 
Drammenselva. Her deltok de berørte 
kraftselskaper, fylker og kommuner. 
Som et ledd i kartleggingen av opp
rusting- og utvidelsespotensialet ved 
eksisterende anlegg så vi i 1987 på 
mul ighetene for senking av magasin
vannstanden under LRV (laveste regu
lerte vannstand) for å beregne den 
tørrårsreserven som ligger i slike sen
kingsmuligheter. Arbeidet blir nå fulgt 
opp med en undersøkelse av mulig
hetene for å utnytte pålagte minstevann
føringer til kraftproduksjon . 

Vannressursforvaltning 
Vannbruksplanlegging for Aros
vassdraget ble videreført i hele 1987. 
Avdelingen har sekretærfunksjon i 

styringsgruppen som for øvrig består 
av representanter fra de tre kommunene 
Lier, Asker og Røyken, representanter 
fra Buskerud og Akershus fylkeskom
muner samt fylkesmannens miljøvern
avdeling i Buskerud og Oslo / Akershus. 
Prosjektgruppene i de tre kommunene 
og eksisterende faggrupper utarbeidet 
bidrag, delvis utført på grunnlag av felt
arbeid. De ble samlet i en foreløpig 
rapport kalt «Statusrapport desember 
1987» og utgitt i januar -88. 
I Otra kom arbeidet med vannbruksplan 
for nedre del av vassdraget i gang. 
Bakgrunnen for planen er forurensnings
situasjonen i vassdraget kombinert med 
hjemfalt reguleringskonsesjon for Byg
landsfoss og planer om opprusting og 
utvidelse av kraftverkene i Vigelandsfoss 
og Hunsfoss. NVE er med i styrings
gruppen for planleggingen sammen med 
fylkeskommunale og kommunale myn
digheter, industrien og reguleringsfore
ningen. Tidsfrist for planarbeidet er 1989. 
Siste år ble Bygdaelva og Riksheimelva 
i Møre og Romsdal nivellert. Også Lys
akerelva og Akerselva er blitt nivellert; 
som en start på oppmåling av Oslomark
vassdragene. Ferdige nivellementer (ni
velleringskart) vil forel igge utpå våren i år. 

Vassdragsregisteret 
Vassdragsregisteret er et nasjonalt infor
masjonssystem for opplysninger knyttet 
til vassdrag og nedbørfelt. Det utvikles i 
Vassdragsregisteret, Avd. for vasskraft
undersøkelser, men skal betjene hele det 
vannfaglige Norge. 
Vassdragsregisteret er bygd opp som 
en samling EDB-registre, knyttet sammen 

Datagrafikk. Arne Arnesen 

NYTTBAR VANNKRAFT 
PA. 1.1. 1988 

170 TWh 
midlere årsproduksjon 
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i en database ved bruk av felles identi
fikasjonsnummer, vassdragsnummeret. 
REGINE (REGlster for NEdbørsfelt) er 
kjernen i systemet, og inneholder en inn
deling av Norge i nedbørfelt. REGINE 
inneholder informasjon om ca. 25.000 
enheter. 
Alle EDB-registre i Vassdragsreg isteret 
skal utvikles og kompletteres kontinuerlig , 
i samarbeid med informasjonsleveran
dører både innenfor og utenfor Vass
dragsdirektoratet, og nye registre skal 
legges til. 
I 1987 ble et forsøksprosjekt med 5 andre 
etater om et RAPPORT-register fullført 
og samtidig dokumentert i en prosjekt
rapport utgitt av NTNF-MVU-program
met. (Norges Tekniske Naturvitenskaplige 
Forskningsråd ved forskningsprogram
met «Miljøvirkn inger av vassdragsutbyg
ging». I år arbeider vi videre med et 
referanseregister for målestasjoner og 
dataserier med tilknytning til vassdrag, 
og et oppslagsregister over tekniske 
inngrep i vassdrag. 
Vassdragsregisteret ble i fjor tatt i bruk 
ved flere Fylkesmannsembeter og andre 
etater i vassdragsforvaltningen. For å 
sikre brukernes medinnflytelse over syste
met ble det i november 1987 avholdt et 
2-dagers brukerforum hvor man disku
terte framdriftsplaner og prioriteringer for 
det videre arbeidet. Slike brukersemina
rer vil bli en årviss foreteelse. Det dagl ige 
arbeidet overvåkes av «Vassdragsdirek
tørens Råd for Vassdragsregisteret» , 
sammensatt av representanter for Miljø
verndepartementet, brukerne og Vass-
dragsdirektoratet. uh7 
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I pakt med natur og landskap 

Kort sagt arbeider Natur- og land
skapsavdelingen (VN) med land
skapsarkitektoniske, økologiske og 

biologiske saksfelt innen hele etatens an
svarsområde. Det stiller store krav til all
sidig og dekkende kompetanse. Derfor er 
avdelingen bygget opp med høyt kval ifi
serte fagfolk med utdannelsesbakgrunn 
innen landskapsarkitektur, skogbruk, øko
logi (botanikk, zoologi og limnologi) og 
ingeniørfag. Avdelingen virker på alle plan 
innen etaten. En god del av virksomheten 
er knyttet til vurdering og godkjenning av 
planer. Vi driver også rådgivning og tilsyn 
med anleggsvirksomhet og senere ved
li kehold. NVEs lokale tilsynsmedarbeidere 
dekker i stor grad de siste arbeids
områdene. 

Ulla-Førre 
I sum representerer trolig innsatsen på 
Ulla-Førre de mest omfattende landskaps
arbeider som hittil er gjennomført her i 
landet. Medarbeidere i VN , og da særlig 
vår lokale representant, Knut Svendheim, 
spiller en meget viktig rolle. 

Ved Ulla-Førre anlegget er alle kraftverkene 
nå i drift og alle tekniske innretninger fer
dige. I 1987 var derfor all anleggsvirksom
het konsentrert om avsluttende land
skapsarbeider. Det dreier seg her om 
arbeider av høy kvalitet og imponerende 
dimensjoner. Medregnet biler og dumpere 
var opptil 60 - 70 maskinenheter i konti
nuerlig virksomhet praktisk talt fra mai til 
november. Steintipper, morenetak, filtertak, 
steinbrudd, damområder, brakke- og 
riggområder, stasjonsområder og bekke
inntak m.v. utgjør et samlet areal på nær 
2500 dekar. Arealene er ryddet og formet. 
Et omfattende program med vegetasjons
utviklende tiltak er gjennomført. En rekke 
terskler i berørte elveløp er også bygget. 

Alta kraftverk 
Ferdigstill ingen av Alta kraftverk ble mar
kert ved et arrangement på stedet 3.9.87. 
Statskraftverkene har med rette fått rnye 
anerkjennelse for resultatet av utbyggin
gen. Vi finner det riktig å minne om at 
også VN har nedlagt mye innsiktsfullt ar
beid i dette anlegget, helt fra Statskraft
verkene startet opp planleggingsarbeidet 
for mange år siden frem til fjorårets pla
neringsarbeider i stasjonsområdet. VN 
har også hatt saksbehandlingen i forbin
delse med NVEs innstilling til Oed om 
anleggsveiens fremtidige status. 

Kobbelv kraftverk 
Kobbelv kraftverk ble også markert ferdig 
i september i fjor, men det står enda noe 
igjen av terrengarbeidet i 1988. Her har 
det vært noe mer problematisk når det 
gjelder de landskapsmessige forholdene 
under byggetiden. Nå synes det hele 
imidlertid å gå mot en forholdsvis lykkelig 
løsning. 

Dokka, Mel og Jostedal kraftverker 
I Dokka, Mel og Jostedal kraftverker er 
anleggsdriften i full gang og landskaps
hensyn er hittil ivaretatt på en tilfredsstillen
de måte. Her som ellers følger avdelingens 
folk utviklingen nøye. 

Øverst denne og neste side: 
Før: Tipp ved Saurdal kraftverk, Ulla-Førre 
oKtober 1986. 
3 mill m3 utsprengt stein ble formet som en 
åsrygg for å spare omkringliggende dyrket 
mark. ·Asen• ble deretter dekket med jord. 
Etter: Ferdig tilsådd i august 1987 utgjør 
tippen ialt ca 190 dekar godt beite. 

Nedre Nea kraftverk 
Nedre Nea kraftverk ble påbegynt i 1987. 
Bruk av sprengstein fra tunneldriften til vei
bygging langs og særlig i Nea, har satt 
fart i den prinsipielle diskusjonen om slike 
trasevalg. Saken føres videre. 

Storglomfjord 
Storglomfjord-prosjektet er et annet godt 
eksempel på anlegg som startet opp i 
1987. Mye tid går med til å vurdere, disku
tere og godkjenne planer både på papiret 
og ved befaringer i terrenget. 

Ormsetfoss kraftverk 
Ved Ormsetfoss kraftverk er anleggsvirk
somheten inne i sluttfasen. Mye bra land
skapsarbeid er under utvikling. Noe utstår 
til 1988. 



Nederst foregc..ende side 

NVE bygger terskler. dvs <;tørre eller rr>•ndre 

vannspeil 1 regulerte elver til g1ede for badE
tolk og fisk 

Øvre Otra 
Det hittil siste byggetrinn i Øvre Otra ble 
ferdig i 1987, og der er det gjennomført 
mye fin landskapsarkitektur. 

Sør-Forså kraftverk (Troms) 
Landskapsmessige etterarbeid ved Sør
Forså kraftverk ble avsluttet med et meget 
godt resultat. 

Steintipper 
Gamle, uheldige formete eller plasserte 
tipper blir stadig redusert og i stor grad 
fjernet ved uttak av masse til veibygging 
og andre formål. 

Terskler 
En lang rekke terskelsaker er til vu rdering 
på ulike stadier. Som eksempel nevnes at 

NVEs landskapsarkitekter legger stor vekt 

på estetiske >iensyn Geitene på Sysen
dammen virker fornøyd rnea utforrr.mgen 
av damkronen 

Alle fotos Knut Ove Hillestad NVE 

pålegg om å bygge 13 terskler i Lærdals
elven er anket til Oed. Det samme skjedde 
med pålegg om en i Glomma. Derimot 
er pålegg om å bygge nær 80 terskler i 
forbindelse med Orkla-utbyggingen aksep
tert. Halvparten er ferdige. Resten er under 
detaljvurdering. 

Kraftledninger 
Vi har avgitt en rekke uttalelser om elek
triske anlegg, - særlig kraftledninger. 
VNs uttalelser om kraftledning fra Mel 
kraftverk førte til stort engasjement fra 
mange hold. Trolig har den saken med
vi rket til någjeldende bestemmelser om 
at konsesjonssøknad om ledning fra et 
kraftverk skal behandles parallelt med 
søknaden for kraftverket. Vi håper at til
svarende bestemmelser gjøres gjeldende 
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også for gasskraftverk og rørledninger. 
Det ble i sin tid påvist forholdsvis omfat
tende terrengskader ved bygging av led
ningen Alta - Kvænangen. Befaring ble 
arrangert i 1987 for å vurdere gjennomførte 
pålagte reparasjonsarbeider. 
I september inspiserte VNs lokale repre
sentant de pågående arbeidene med 
bygging av ledningen Alta - Skaidi . Han 
kunne konstatere at de fundamenterings
arbeidene som da var igang ble gjennom
ført på en skånsom og god måte. 

Biotopjustering 
Prosjektet drives i samarbeid med univer
sitetene, Norges Landbrukshøgskole og 
Direktoratet for naturforvaltning. Følgende 
prosjekter er igang: 

1. Forsøk med å tilrettelegge forhold for 
fugl og fisk i forbindelse med kanaliserings
arbeider i Søya. 

2. Oppfølging av undersøkelser som ble 
satt igang under terskelprosjektet. Stor 
naturlig produksjon av ørret i et terskel
basseng brukes som settefisk i et stort 
magasin. 

3. Støtte til forsøk med å bedre gyte- og 
oppvekstmulighetene i tilløpsbekker til 
Tesse. 

4. Arbeidet med tiltak for fugl og fisk på 
Lesjaleirene fortsetter. 

5. Det er gitt støtte til forsøk med praktiske 
metoder for å hindre uønsket masseinn
vandring av vannvegetasjon. 

Type- og referansevassdrag I 
Verneplan IV 
Rapport fra gruppen som har arbeidet 
med type- og referansevassdragene blir 
en viktig del av arbeidet med verneplan IV 
Kontaktutvalg og prosjektledelse for verne
planen er nå under vurdering. 

Gjengroing i regulerte vassdrag 1 
Det er lagt ut prøvefelt som skal vise effek
ten av ulike behandlingsmåter. Virkningene 
kan først ventes fullt ut på sensommeren 
og høsten 1988. 

Fullprofilmasser I borkaks 
Vekstforsøkene ved Stend, Kvikne og Ulla
Førre-anlegget fortsetter. Det er innledet et 
samarbeid med Institutt for anleggsdrift ved 
NTH for den tekniske delen av prosjek~ 
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Hydrologi: Vann fra oven 
vann fra bunnen. 

Datagrafikk: Arne Arnesen 

Undersøkelse av islaget på dyrket mark ved 
Notodden. Under kuldeperiodene tidligere på 
vinteren førte bunnisdannelsen til lokale over
svømmelser langs elva. Dette flomvannet 
frøs etterhvert til et kompakt islag som ble 
ca. 50 cm tykt. 

H ydrologisk avdelings virksomhet 
faller naturlig innen to områder, 
nemlig forvaltningsvirksomhet og 

oppdragsvirksomhet. Avdelingens faglige 
virksomhet utføres ved 5 kontorer: 

Bre- og snøkontoret 
Datakontoret 
Grunnvannskontoret 
Iskontoret 
Kontoret for overflatehydrologi. 

Av avdelingens 70 funksjonærer er 12 
engasjert direkte for oppdragsmidler. I til
legg er det stadig behov for å engasjere 
spesialister og annen arbeidshjelp for 
kortere perioder. I 1987 viste avdelingens 
oppdragsutgifter ca. 10 mill. kr. , mens 
samlet ramme for den øvrige virksomhet 
var omlag 12 mill. Prosjektstyringssystemet 
NEXUS ble installert i 1987. 

I mer enn 90 år har Hydrologisk avdeling 
samlet inn data om vannstander og vann
føring i norske vassdrag. I dag fører av
delingen tilsyn med omlag 1300 måle
stasjoner Ved 840 av disse beregnes 
vannføringen. For tiden gjennomfører vi 
et moderniseringsprogram med opprus
ting av stasjonene og installering av elek
tronisk registreringsutstyr, som vil forbedre 
datakvaliteten og rasjonalisere arbeidet 
med kontroll og bearbeidelse av dataene 
vesentlig . Moderniseringen skal etter pla
nen være avsluttet i løpet av en 5-års
periode. Hittil er ca. 150 av stasjonene 
opprustet. 
Et nytt kart som viser midlere årsavrenning 
i de forskjel lige deler av Norge er nettopp 
utarbeidet, etter mange års arbeid. Det 
blir utgitt i 8 blad, og kan bestilles fra 
Hydrologisk avdeling. 

Hundreårsflommen 
I oktober hadde vi svært spesielle hydro
logiske forhold. Store nedbørmengder 
resulterte i storflom over store deler av 
Sør- og Østlandet. Nedbøren kulminerte 
den 16. oktober og flommen kulminerte 
samme dag i mindre elver og noe senere 
i de større elvene. Ved flere avløpsstasjoner 
på Østlandet var denne flommen den 
høyeste observerte høstflom i løpet av en 
observasjonsperiode på opptil 80 - 90 år. 
Beregninger viser at flommen hadde det 
største gjentaksintervallet på de sørlige 
delene av Østlandet og i Skiensvassdraget. 
Her hadde flommens høyeste ettdøgns
verdi et gjentaksintervall på 50 - 100 år, 
mens høyeste tredøgnsmiddel hadde et 
gjentaksintervall på opptil 150 år. 

© Arve M Tvede 

Spesifikke avløpsdata for 
Harasjøen vannmerke 

L/S.KM2 

Registreringene ved endel avløpsstasjoner 
viser at det i løpet av de 8-10 dagene 
før flomkulminasjonen var to mindre flom
topper som hver for seg lå betydelig over 
midlere høstflom. Bakken var dermed så 
mettet med vann før den siste kraftige 
nedbørsperioden 15.- 16. oktober at det 
forsterket virkningen av nedbøren. Disse 
forhold ble bekreftet av de rekordhøye 
grunnvannsnivåer som ble registrert 
mange steder i Sør-Norge i oktober. 

Modeller 
Generell modelltilpassing og utvikl ing er 
områder som prioriteres høyt. I tilknytning 
til et NORAD-prosjekt er det f.eks. utviklet 
en simuleringsmodell for kraftverkene 
Chicamba og Mavuzi i Mosambik. Videre 
arbeides det med bruk av EDB-baserte 
modeller innen bre- og grunnvanns
hydrologi. 

Grunnvann 
Hva hender med grunnvannet når elvene 
blir regulert? Et annet spørsmål man gjerne 
vil ha svar på er: I hvor stor grad er det 
grunnvannet som holder liv i elvene om 
vinteren og i tørre perioder? Et 50-talls 
oppdragsprosjekter knyttet til lokale forhold 
gjelder slike spørsmål . 
NVE samarbeider med NGU (Norges 
geologiske undersøkelse) om et lands
omfattende observasjonsnett for grunn
vann, der alle observasjoner unntatt de 
kjemiske lagres i NVEs database. 
Også på området markvann (vannet mel
lom jordoverflaten og grunnvannspeilet) 
samarbeider vi med andre institusjoner. 
En arbeidsgruppe utreder tidligere og nå
værende aktiviteter på dette feltet , og vil 
legge fram forslag til en landsomfattende 
observasjonstjeneste for markvann, med 
lagring av dataene i NVEs database. 



Øverst til venstre : Breporten, Nigardsbreen 
© Pål Mellquist, NVE 

Nederst til venstre. Arbeid med smelteboring 
i Engabre-fallet 36 hull på tilsammen 4913 m 
ble boret på 2 måneder. 
© Arne Sætrang 

Breundersøkelser 
Opprettelse av et nasjonalt nett for material
transport i vassdragene er startet opp, og 
data fra nærmere 20 vassdrag er samlet, 
tildels med automatisk prøvetaking. Som 
eksempel på måleresultater kan nevnes 
Engabreen, en brearm i Svartisen, hvor 
det i juni og juli kom 5000 tonn med 
materiale svevende i brevannet. Mengden 
kan virke imponerende, men siden det 
var en kjølig måleperiode, ti lsvarte meng
den bare 70 % av middeltallet for tidligere 
målinger (1970 - 81). Vi arbeider forøvrig 
med utvikling av en modell for isbreers 
avleiringer - sedimentproduksjon. 
På Engabreen ble det også utført omfat
tende smelteboringsarbeid. I løpet av to 
måneder ble det boret 36 hull på tilsam
men ca. 5 km, for å bestemme fjellover
flatens nivå under breen, fordi Statkrafts 
utbyggingsplaner omfatter en tunnel som 
skal gå under breen og samle vann fra 

Øverst til høyre. Montering av trykklimnograf 
(automatisk vannstandsmå/ing) 1 elva fra 
Engabreen Svartisen som ledd i under
søkelse av matenaltransporten 1 brevassdrag 
berørt av Stor-Glomf1ordutbyggingen. 
(Pros1ekt for Statkraft.) 
© Ola Kjeldsen 

den. Man fant at breen var 215 m på det 
tykkeste, og at den planlagte tunneltrase 
måtte endres noe. 
Måleprogrammet for breens massebalanse 
ble gjennomført i 1987 som vanlig. Breenes 
ti lstand var først og fremst preget av den 
kalde sommeren. På de høyeste breene 
falt det nysnø flere ganger i fjor sommer, 
og det lå uvanlig mye snø igjen da høsten 
kom. Alle breene vokste derfor ifjor. 
I arbeidet med å forstå hvordan vannets 
drenering foregår i og under breene sam
arbeidet NVE med en japansk ekspedisjon 
som boret opp en nesten 50 m lang is
kjerne på Jostedalsbreen. Et morsomt 
poeng er at ledningsevnemålinger viser 
at isen på Jostedalsbreen har lavere led
ningsevne, og altså kan sies å være re
nere enn isen i Antarktis. Dette skyldes 
ikke renere nedbør, men at fryse-l ine
prosessene medfører en utvasking av 
urenheter. 

Nederst. Skjomen ved Narvik: Tapprng fra 
Sitasjaure til Kjårdalvatn . 
© Øystein Aars 
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Usikkerheten om hva som vi l skje med 
Austdalsbreen ved Jostedalen etter regu
leering av Austdalsvatn har medført opp
drag fra Statkraft. Vi har utarbeidet en plan 
for undersøkelser. samtidig med at det er 
satt i gang målinger av vanntrykket under 
breen og dens bevegelse. Vi laget også 
en datamaskinmodell for hvorledes norske 
breer beveger seg. 

Informasjon mot breulykker 
Året har heldigvis forløpt uten alvorlige 
breulykker. I samarbeid med Miljøvern
departementet og Statens informas1ons
tjeneste ble det før turistsesongen laget 
og utgitt informasjon om farene ved breer 
i form av brosjyrer, plakater og annonser. 
Ved hjelp av en ekstrabevilgning ble også 
de første undersøkelser og registreringer 
av rasfarlige breer gjennomført. ah7 
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Beredskap for krig og krise 

Beredskapsrådet 
I forbindelse med omorganiseringen av 
NVE ble ansvaret for alle sider ved kraft
forsyningsberedskap lagt til NVE. Til å 
bistå NVE i behandl ingen av viktige saker 
på dette feltet ble Beredskapsrådet for 
kraftforsyningen oppnevnt av Olje- og 
energidepartementet 1. juli 1986. Bered
skapsrådet har rådgivende status. Nytt 
råd oppnevnes hvert 4. år. 

I si n første funksjonsperiode har rådet 
denne sammensetningen : 

Byrettsjustitiarius Hans T Bendiksby, 
leder. 
Direktør Tor R. Bryntesen , 
representant for Direktoratet for sivi lt 
beredskap. 
Direktør Olav Lund , A/S Hafslund, 
representant for private kraftselskaper. 
Adm . direktør Arve K. Vatne, 
L/L Sunnhordland kraftlag, 
representant for offentlige kraftselskaper. 
Oberst Eivind Stai , 
representant for Forsvarets over
kommando. 

Saker som forelegges rådet forberedes 
av Beredskapsavdel ingen. 

Beredskapsavdelingen 
Beredskapsavdelingen ble opprettet 
1. januar 1986 ved at det tidl igere sekre
tariatet for Kraftforsyningens sivilforsvars
nemnd ble overført til NVE og plassert i 
Energidirektoratet. 
Avdel ingen har 12 still inger (hvorav 2 for 
tiden er ubesatt) . 
Avdel ingen er delt i to kontorer, bered
skapskontoret og teknisk kontor, og en 
administrasjonsseksjon . 
Beredskapsavdelingen utarbeider regel
verk for virksomheten innen organisa
sjonen og driver rådgivende og kontakt
skapende virksomhet. 

Kraftforsyningens beredskaps
organisasjon 
Kraftforsyningen har en sammensatt 
organisasjon , med over 400 store og 
små selskaper, som i fred samarbeider 
på fri vi ll ig basis blant annet gjennom 
Samkjøringen av kraftverkene i Norge. 
Ved beredskap og krig innordnes sel
skapene i en landsomfattende bered
skapsorganisasjon. 
NVE har forberedt opprettelsen av 
Kraftforsyningens sentrale ledelse som 
på dette plan vil ha et nært fagl ig sam
arbeid med den sentral e driftsledelse i 

Målet for 

beredskapsarbeidet 

innen kraftforsyningen 

er å opprettholde en 

tilfredsstillende kraft

forsyning under bered

skap og krig, og 

treffe tiltak for hurtig 

avhjelp av driftsstans. 

Statkraft og den sentrale driftsledelse i 
Samkjøringen. 
Neste ledd i kommandokjeden er Kraft
forsyningens regionsjefer - 4 i tallet. Inn
delingen av landet i regioner samsvarer 
med Samkjøringens regionsinndeling , 
slik at kraftforsyningens regionsjefer i fred 
er Samkjøringens reg ionsjefer. 
Tredje ledd i kommandokjeden er Kraft
forsyningens fylkesrepresentanter - en i 
hvert fylke. 
Denne beredskapsstill ingen bekles for
trinnsvis av leder av et fylkeskommunalt 
kraftselskap. 
Ledere på alle nivåer innen organisasjo
nen skal drive beredskapsplanlegging 
og forberedende tiltak slik at organisa
sjonen på en tilfredsstillende måte er i 
stand til å løse de problemer den vil stå 
overfor under beredskap og krig . 

Tafjord kraftverk. 
© Knut Ove Hillestad, NVE 

Sikringstiltak 
Kravene til sikringstiltak omfatter bygge
måte, (f.eks. valg av damtype), plasse
ring , trasevalg , forsterkning av konstruk
sjoner, brannseksjonering, vakt- og 
observasjonsstillinger for militære vakt
styrker. Størstedelen av merkostnadene 
for slike tiltak dekkes av kraftselskapene, 
men noe dekkes ved tilskudd fra Staten . 

Kommando- og alarmplasser 
NVE tar initiativ til å få etablert kom
mando- og alarmplasser for ledelse og 
driftspersonell ved kraftselskaper, kraft
forsyningens sentrale ledelse, reg ion
sjefer og fylkesrepresentanter. 
Vanligvis er det kraftselskapene som er 
byggherrer, men de får tilskudd til dek
ning av merkostnader for kommando
og alarmplasser. 

Opplæring og øvingsvirksomhet 
NVE avholder kurs for personellet i 
Kraftforsyningens beredskapsorganisa
sjon (KBO) både i egen reg i og i sam
arbeid med andre organisasjoner. 
Kraftforsyningspersonell har i mange år 
deltatt i Industrivernets brevkurs i brann
vern som avsluttes med noen dagers 
praktisk øvelse ved en større brann
stasjon. 
Av nyere samarbeidsprosjekter kan nev
nes instruktørkurs i førstehjelp hvor NVE 
samarbeider med Norges Energiverk
forbund og Norsk Luftambulanse. Et 
annet samarbeidsprosjekt er brann- og 
røykdykkerutdannelse ved det nye brann
vernsenteret på Starum. 
Når det gjelder teoretiske beredskaps
øvelser, deltar de forskjell ige ledd innen 
Kraftforsyningens beredskapsorganisa
sjon i nasjonale øvelser på kommunalt 
nivå, fylkesnivå og på sentralt hold . 

Flomberegning og 
dambruddsvarsli ng 
Beredskapsavdel ingen utfører også 
beregninger av flommer i tilfel le av dam
brudd under krigshandlinger. Bereg
ningsresultatene skal danne grunnlag 
for beslutninger om dambruddsvarsling 
og informasjon til befolkningen i truede 
områder under sl ike forhold. Forsøks
anlegg for varsling er bygget i Hallingdal 
og Sirdal. En plan for nedtapping av 
magasinene i beredskapsøyemed er for 
tiden under vurdering og ajourføring. uh7 

A 
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