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Erling Diesen:

1989 - et turbulent år

1

1989var det året da mye
ble gjort, men lite
ble endelig avgjort.

Den lenge ventede Odelstingspro-
posisjon om ny energilov ble fremmet
for Stortinget, sendt tilbake, fremmet på
ny, og så trukket tilbake av den nye
IRegjeringen.

Vi ventet stadig på en Odelstings-
proposisjon om revisjon av vassdrags-
reguleringsloven.

Det ble utredet og forhandlet om
gassrør og gassanlegg, men ingen
vedtak ble gjort.

Den interdepartementale arbeids-
gruppen som utreder NVEs framtidige
arbeidsoppgaver, organisering og be-
manning rakk ikke å bli ferdig i 1989.

Året 1989 var sterkt preget av en miljø-
debatt der særlig drivhuseffekten i
forbindelse med CO2-utslipp fra bruk
av fossile brensler ble framhevet, både
her i landet og internasjonalt. Bl.a. kom
miljøsynspunktene langt sterkere enn
noen gang tidligere til uttrykk også
under World Energy Conference i
Canada i september. «Energi for mor-
gendagen» var mottoet for konferan-
sen som innebar et fullstendig gjen-
nombrudd for Brundtland-kommisjon-
ens prinsipielle problemstillinger
omkring miljø og bærekraftig utvikling.

Noen hovedkonklusjoner:

Verdens tilgjengelige energiressur-
ser vil ikke være noen begrensende
faktor i overskuelig fremtid.

Olje vil fortsatt og fram til første halv-
del av 21. århundre være den domine-
rende energibærer. Råoljeprisene for-
ventes å stige moderat gjennom de
neste 10-20 år.

Elektrisitetsforbruket og elektrisitet-
ens andel av det totale energiforbruket
øker i de industrialiserte land.

Kjernekraft forutsettes å vinne øket
aksept som økonomisk og sikker ener-
giproduksjon. Kjernekraft synes ikke å
være hensiktsmessig for land med be-
grensede ressurser og begrenset tek-
nisk kompetanse.

Det er viktig å ha realistiske oppfat-
ninger om energieffektivisering, og det
advares mot å øke energiprisene ved
skatter og avgifter.

I 1990-årene må det satses på å
løse det tredimensjonale problem;
energi, miljø og økonomi.

Vårt miljøansvar ble også understreket i
to Stortingsdokumenter, meldingen om
enøk og energiforskning og oppfølg-
ingsmeldingen til Brundtland-kommi-
sjonens rapport. Begge disse meld-
ingene annonserer en gradvis utflating
av det totale energiforbruket fram mot
årtusenskiftet, og en vridning over mot
fornybare energikilder. Det har alle-
rede ført til økt satsing på enøk, og en
oppvurdering av vannkraftens positive
miljøegenskaper.

NVE utarbeidet i løpet av året nye an-
slag for etterspørselsutviklingen for
elektrisitet fram til 2005. Basisalterna-
tivet ligger 2 TWh lavere enn forrige
framskriving i 1995 og 5 TWh lavere i
2000. Faktorer som olje- og elpris-
utvikling, innføring av miljøavgifter,
industripolitikk, enøk-innsats, generell
økomisk utvikling m.m. kan føre til etter-
spørsel både høyere og lavere enn
basisalternativet.

NVE har på bakgrunn av den anslåtte
reduserte etterspørselsøkningen anbe-
falt at de foreslåtte planer om gass-
kraftverk på Karmøy og Kårstø stilles i
bero inntil videre. Tilsvarende har NVE
anbefalt at avgjørelse om hvorvidt det
skal legges et gassrør fra Vestlandet
via Østlandet til Sverige bør utsettes til
1991. Ved bedre utnytting av dagens
produksjonssystem og ved utbygging
inklusive opprusting av vannkraftres-
sursene som er holdt utenfor Samlet
Plan eller som er prioritert innen plan-
en, kan kraftetterspørselen om det er
ønsket - dekkes til ca 2005 med vann-
kraft, eventuelt supplert med et gass-
fyrt tørrårsverk eller utvidelse av
kabelforbindelsen med Danmark.

1989 var i enda større grad enn fore-
gående år preget av temperaturer og
nedbør langt over det normale. Resul-
tatet ble lavere kraftetterspørsel og
større produksjonsmengder enn for-
ventet, og følgelig et betydelig midler-
tidig kraftoverskudd. Overskuddet har
medført en rekordstor eksport, men
også innenlandske kunder nøt godt av
den nye markedssituasjonen. Eiere
av elektrokjeler har fått tilfeldig kraft til
svært lav pris. Også husholdnings-
kunder i store deler av landet ble til-
budt rabatt i forbindelse med en økning
av strømforbruket, i praksis ved over-
gang fra parafin- eller oljefyring til elek-
trisk oppvarming. Produsenter med et
kraftoverskudd solgte i stigende grad
dette i engrosmarkedet i konkurranse

med Statkraft og de tradisjonelle fyl-
kesomfattende eller tilsvarende engros-
leverandører.

For NVE som etat ble året 1989 sterkt
preget av utredningsarbeid om våre
framtidige oppgaver, organisering og
bemanning. Arbeidet gjøres av en
gruppe med deltagelse fra Olje- og
energidepartementet, Finansdeparte-
mentet, Miljøverndepartementet, NVE
og NVEs personalorganisasjoner. Ved
utløpet av året var utredningen ennå
ikke avsluttet. Men konklusjonen synes
å gå i retning av en etat med seks av-
delinger, og en vassdrags- og energi-
direktør som leder. NVEs råd foreslås
beholdt uforandret.

I NVE står vi følgelig foran noe mer
enn bare et tiårsskille. Vi står foran
en dyptgripende omorganisering av
etaten - bare fire år etter den forrige
omorganiseringen, da NVE og Stat-
kraft ble adskilt. Vel så viktig som
ordningen av firkantene i et organisa-
sjonsskjema er imidlertid det innhold vi
fyller dem med. Hvilke menneskelige
og faglige kvalifikasjoner greier vi å
videreutvikle? Hvilken evne til løpende
forandring og tilpassing kan vi bygge
inn i organisasjonen, dette som med
kanskje litt slitte, men dekkende uttrykk
kalles fleksibilitet, dynamikk og kreati-
vitet.

På bakgrunn av de mange utfordringer
som avtegner seg for 1990-åra, er det
nødvendig at NVE som organisasjon er
best mulig formet og utbygd til å kunne
møte framtiden på en smidig og god
måte. Vi har allerede begynt å forbe-
rede oss mentalt og praktisk på å møte
morgendagens virkelighet. Utviklings-
gruppe, virksomhetsplanlegging, styrk-
ing på data- og telekommunikasjons-
siden, nytt økonomistyringssystem, en
hel del “hverdagsrasjonalisering» er
gjennomført, og sist, men ikke minst, er
vi midt oppe i et omfattende leder-
utviklingsprogram.

Opparbeiding av høy fagkompetanse,
utvelgelse og utvikling av gode ledere
sammen med et strategiopplegg for
personalutvikling som skal omfatte alle
medarbeidere, og som vi i nær framtid
må utforme i samarbeid mellom le-
delsen og de ansattes organisasjoner,
blir sentrale oppgaver.
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Arve M.Tvede:

På vei mot en ny organisasjon

Istatsbudsjettet for 1989 signaliserte
Olje- og energidepartementet (Oed)
at det ville bli tatt initiativ til å få ut-

redet endringer i NVEs arbeidsopp-
gaver, organisasjon og bemanning i
løpet av 1989. Like over nyttår startet
forberedende initiativ til å få oppnevnt
en arbeidsgruppe som skulle forestå
utredningen. Det ble avklart med Oed
at NVE kunne få tre representanter i
arbeidsgruppen, hvorav en skulle være
representant for arbeidstakerorganisa-
sjonene. Den 20.februar ble den for-
melle oppnevningen foretatt. NVEs
representanter ble avdelingsdirektør
Alf Johansen, avdelingsdirektør Erik
Kielland og overingeniør Arve M.
Tvede, sistnevnte som fellesrepresen-
tant for arbeidstakerorganisasjonene.
Resten av den 10-manns store arbeids-
gruppen består av Oed (4 repr.), Fin-
ansdep. (2 repr.) og Miljødep. (1 repr.).
Første møte ble holdt 8.mars.

Mandatet
Mandatet for arbeidsgruppen ble
utarbeidet av Oed og er satt opp i syv
punkter. Den fullstendige tekst gjengis
ikke her, men følgende punkter er
sentrale:

Konsekvensene av endringer i ener-
gisituasjonen med redusert vannkraft-
utbygging og eventuell introduksjon av
gasskraft.

Hensynet til økte miljøkrav i energi-
politikken.

Større vekt på energiøkonomisering
og utvikling av et effektivt kraftmarked.

Komme frem til en fleksibel organisa-
sjonsform.

I mandatet er det også gitt en anled-
ning til å benytte ekstern konsulent-
bistand. Konsulenten var ansatt alle-
rede til det første møtet og har deltatt i
arbeidsgruppens møter.

End rede arbeidsoppgaver
Arbeidsgruppen har brukt mye tid på
å sette seg inn i og diskutere NVEs
arbeidsoppgaver I relasjon til mandatet
og til arbeidsfordelingen mellom de
ulike departementer. For oppgaver
knyttet til energiforvaltningen har det
ikke budt på store problemer å enes
om felles standpunkter. For vassdrags-
forvaltningen dukket det derimot opp
spørsmål som avdekket en viss grad
av usikkerhet og uenighet i arbeids-
gruppen. Spesielt har dette berørt
områdene hydrologi, forbygnings-
virksomhet, miljøtiltak i vassdragene
og vannbruksplanlegging. Mye av
diskusjonene har dreiet seg om hvor
langt Olje- og energiministerens
ansvarsområde strekker seg Innen
vassdragsforvaltningen og i hvor stor
grad NVEs ansvarsområde igjen skal
avgrenses av dette.

Organisasjonsmodeller
Konsulenten har hatt som en hoved-
oppgave å legge frem et sett forslag til
organisasjonsmodeller for arbeids-
gruppen basert på de signaler som er
gitt om arbeidsoppgavene fremover.
Av de modeller som ble presentert,
samlet arbeidsgruppen seg om å
arbeide mot en løsning som gir en klart
enklere oppbygging av NVE enn
dagens organisasjon. Modellen inne-
bærer at NVE fortsatt består som en
organisasjon hvor Energidirektoratet og
Vassdragsdirektoratet bortfaller som
begreper. Istedenfor bygges det opp
5-6 sterke fagavdelinger og en admini-
strasjonsavdeling. Elektrisitetstilsynet
foreslås administrativt og faglig overført
til Kommunaldepartementet som alle-
rede ivaretar andre viktige sikkerhets-
og tilsynsoppgaver for samfunnet.

Prosessen videre
Fristen som ble satt til 15. desember
holdt ikke og arbeidet fortsatte i 1990.
Oed sender arbeidsgruppens rapport
ut til høring og vil antakelig deretter
fremme sitt forslag overfor regjeringen.
Etter eventuelt politisk vedtak kan så
prosessen med å «bygge om» NVE
starte for fullt. Kan vi håpe på at alt er
på plass til 1. januar 1991?

NVE

V-E direktør

Ass. dir

Hydrologisk
avdeling

Vassdrags-
avdeling

Energi
plan avd

Administr.
avdeling

Enek og
markeds-
avdeling
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beredskaps-
avdeling
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Arnor Njøs:

NVE
inn i 90-årene

Befaring i Modalen.
Fra venstre: Jostein Matre, Kari Nygard,
Erling Fossen, Gunnvor Schnitler, Sissel
Eidissen, Oddvar Fossheim, Pål Mellquist,
Aage Lavik, Asbjørn Molle og Otto Åberg

Wenja Paaske 


Rådsmedlemmene Marit Lundteigen
Fossdal og Sissel Eidissen og NVEs
toppsjef Erling Diesen lytter oppmerksomt
til rådets leder Arnor Njøs

Wenja Paaske
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Vi tar fatt på nittiårene med
usikkerhet, tvil og håp. Vi står
overfor en rekke usikkerheter på

energifronten. De siste milde vintrene
har skapt forventninger om et stort og
varig kraftoverskudd. Manns minne
varer som kjent to-tre år. Derfor snak-
kes det som om vi aldri vender tilbake
til normalklimaet. Men vannkraftover-
skuddet, selv om det er midlertidig, gir
noen muligheter som kan være verdt litt
mer tenkning. Tørrlagte fosser kan
gjenåpnes i turistsesongen, hvis det
ligger til rette for det. Hvis hydrogen
blir aktuelt som drivstoff i stor skala,
kan vi bli eksportører. Hybridbiler med
kombinasjonen gass/elektrisitet kan
også være interessant.

Det globale perspektiv som i stadig
høyere grad preger ressurs-, miljø- og
energidebatten verden over, ga en ny
dimensjon til de drøftingene vi hadde
på våre 10 møter i NVEs råd i løpet av
1989. Ikke noen ansvarlig statlig for-
valtning kan lenger behandle disse
spørsmålene ut fra snevre nasjonale
hensyn. Kan f.eks. Norge løse noen av
miljøproblemene i Polen - Tsjekkoslo-
vakia - Øst-Tyskland ved å levere gass
til erstatning for brunkull (med EF som
delbetaler?). Hvis vi tenker oss gass-
kraft som tørrårsreserve kan vi da gå
inn på eksport av fastkraft?

En hovedoppgave for NVEs råd er å
foreta en velbegrunnet avveining i
energipolitiske spørsmål. Rådets
medlemmer takket derfor ja til å delta
på høringsseminaret ,<Energi, miljø,
sysselsetting og distriktspolitikk» som
LVK, Landssamanslutninga av vass-
kraftkommunar, arrangerte i Kristian-
sand. En innvielse av et nytt kraftverk
hører etterhvert til sjeldenhetene, men
rådet var i fjor tilstede da Mel kraftverk
i Sogn og Fjordane ble offisielt åpnet.
Vi besøkte 70-årige Dale Kraftverk og
så samtidig på byggingen av nye Dale
på vår befaring i forbindelse med kon-
sesjonssøknader i Modalsvassdraget,
Dale-elva og Hamlagrøvatn i regi av
BKK (Bergenshalvøens kommunale
kraftselskap).

Ny prestisje i vannkraften
Drivhuseffekten har gitt ny prestisje til
vannkraften - og forsåvidt til kjerne-
kraften. Det siste er interessant for
gasskraft i Trøndelag og på Østlandet,
i forhold til det mulige svenske mar-
kedet. Vil Sverige stå ved sitt tidligere
vedtak om nedtrapping av kjerne-

kraften? Hvordan skal vi håndtere
krafteksporten? Er det mulig å tenke
fastkraft og høyere priser? Eller har vi
andre alternativ? Hvis billig vannkraft
innenlands kan gi en foredlingsgevinst
for innsatt energi og samtidig flere
arbeidsplasser, skal vi da godta slike
tilbud?

Det midlertidige kraftoverskuddet har
fått fart på markedstenkningen. Alt er
i et røre når det gjelder hvem som skal
passe havresekken. Vil de «Fylkesvise
einingar eller tilsvarande» passe sam-
men med fri konkurranse på engros-
markedet? Da må vi vel gå bort fra
«den vertikale integrasjon»? Eller går
det an å finne en modell der alle vin-
ner? Tvilsomt, for det er som Wesen-
lund sier: «Det er mer mellom himmel
og jord enn andre steder»: Og akku-
rat i øyeblikket er det mye vann der.
Derfor er det mulig at heller ikke ENØK

blir så lett å selge. Avgiftene i været!
sier noen. Men har bensinavgiftene
virkelig ført til mindre bilkjøring?
Statistikken viser det motsatte. Kanskje
bensin- og el-avgifter er med og driver
lønnsnivået, og dermed det norske
kostnadsnivået i været? For bil og et
varmt hus er må-ha-goder i Norge.

Problemene står i kø, men ikke løs-
ningene. Her er det NVE med sin
fagkunnskap bør være på banen.
Både vassdrags- og energikompe-
tansen er nødvendige forutsetninger for
å gi gode oppspill. Vi må håpe at de
nye organisasjonsplanene ikke svek-
ker mulighetene. VI må også håpe at
NVE kommer over fra en organiserings-
fase til en arbeidsfase. Perioder med
uro bør ikke vare for lenge. Stabilitet
og det faste punkt er nødvendige for
å gi et skikkelig løft.
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Asbjørn Vinjar:

Fra åtti-årene til nitti-årene
- et skifte i energibildet

N år vi nå forlater åtti-årene kan
det være grunn til å se litt på hva
som da foregikk på energiom-

rådet. På mange vis står vi oppe i et
skifte - ikke bare i Norge, men inter-
nasjonalt. Energiforsyningen og NVEs
utfordring gjennom nitti-årene blir store,
men de blir på flere måter forskjellig fra
de oppgavene som opptok oss gjen-
nom åtti-årene.

Åtti-årene
- hva hendte på energiområdet?
Oppmerksomheten om tap av natur-
verdier ved vannkraftutbygging hadde
øket gjennom sytti-årene. Det fortsatte
ut gjennom åtti-årene til et høgdepunkt
ved Alta-prosjektet i 1981-82. Allikevel
ble det holdt et høyt tempo i kraftut-
byggingen - hele 18,5 T1Nh ny produk-
sjonsevne kom til.

Nye kraftledninger ble bygget, - de
viktigste var - 420 kV Sima/Aurland mot
Oslo-området - 420 kV Ulla-Førre mot
Oslo-området - 420 kV Salten-Ofoten-
Balsfjord.

I 1989 ble landet samlet til ett elektrisi-
tetsland ved at nettene i Nord-Norge
og nettet lenger sør ble knyttet sam-
men i Fauske. I 1988 ble også den
første mellomriksforbindelsen mellom
Finnland og Norge satt i drift.

Utvekslingsforbindelsene til Danmark
og Sverige fra Norge har vært uendret
gjennom åtti-årene.

Forbruket innen alminnelig forsyning
økte fra (brutto) 52,9 PA/h til 66,2 TWh,
- 2,5% pr år i gjennomsnitt.

Kraftintensiv industri økte sitt kraftfor-
bruk fra (brutto) ca 28,7 TWh/år til
ca 31,2 TWh/år.

Organisasjonsstrukturen i kraftforsyn-
ingen endret seg svært lite, - reduksjon
fra 285 til 232 distribusjonsenheter.
Totalt var det ved utgangen av 1989
ca 433 enheter.

Etter langvarige utredninger satte
Stortinget i 1986 opp et mål for elektri-
sitetsforsyningens fremtidige organisa-
sjonsstruktur. Dette satte fart i organi-
sasjonsarbeidet på flere nivåer.

I 1989 la Regjeringen frem forslag til
samling og modernisering av lovverket
på energiområdet, men framlegget ble
trukket tilbake av den nye regjeringen
høsten 1989, særlig med tanke på å
gjøre kraftmarkedet mer effektivt.
Utsettelsen skapte noe nøling i på-
gående arbeid med sammenslutning
av enheter.

NVE gjennomgikk store endringer.
Statskraftverkene ble utskilt fra NVE
fra 1.1.1986. NVE fortsatte som to for-
valtningsdirektorater samlet under
felles ledelse. Allerede pr 1.1.1982
var elektrisitetsdirektoratet utvidet til
energidirektorat. Fra omorganiser-
ingen i 1986 ble arbeidet med kraft-
forsyningsberedskap lagt til Energi-
direktoratet. Kort tid etter omorgani-
seringen pr 1.1.1986 ble spørsmålet
om så vel Statskraftverkenes som NVE-
direktoratenes rolle og struktur igjen
satt på dagsorden.

Nitti-årene, hva står vi overfor?
«Utbyggingsfesten» synes å være
slutt. Nå blir det mindre kraftutbygging
og mer «enøk-utbygging»; en utford-
ring som på flere måter krever omstil-
ling, omstrukturering og endring av
rollemønster. Forsyningssystemet som
er bygget ut, skal vedlikeholdes og
helst gjøres mer effektivt, så landet får
mest mulig energi ut av det. Dette
krever innsats av kraftforsyningen og
investeringer i milliarder pr år.

Enøkpotensialet
Samlet økonomiseringspotensiale hos
energibrukerne, både innen industrien
og i alminnelig forbruk er på ca 90 PJ
(Petajoule) (tilsvarer ca 25 TWh). Inn-
sparingsmulighetene tilsier og forsvarer
investeringer tilsvarende flere ganger
det som er angitt for opprusting i til-
gangssystemet, men det er enda van-
skeligere å få til, fordi arbeidet skal
gjøres hos så mange og av så mange.
Energiverkene har sin hovedoppgave
på tilgangssiden, men må også hjelpe
til med å få i gang arbeidet med rasjo-
nell energibruk. For å være pådriver i
dette arbeidet må everkene få sine
rammevilkår klarlagt slik at dette sikres.
Det ventes gjennom den nye energi-
loven.

Hvis det legges opp til industriekspan-
sjon og annen forbruksutvikling som
krever kraft ut over det vi klarer å spare
inn ved å satse på enøk hos bruker,

kan mer vannkraft bygges ut. I så fall
blir det tale om mindre prosjekter, men
i stort antall.

Gass
Hvis gass blir tatt i bruk i Norge, bør
den fortrinnsvis brukes til varmeformål.
Omforming til elektrisitet gir forurens-
ende utslipp som gjør det vanskelig å
nå de mål som våre myndigheter alle-
rede har forpliktet seg til.

I det hele vil miljøspørsmålet bli utfor-
dringen også innen energisektoren.
Det er nå slutt på den polariserte
debatten som gikk gjennom sytti- og
åtti-årene da vannkraftutbyggingen
som trussel mot naturvernet var
gjennomgangstemaet. Forurensende
utslipp ble lite nevnt. Nå er dette
kommet i fokus. Alle tar miljøsaken på
alvor. Det legges opp til samarbeid,
felles innsats og mindre strid. Miljø-
forkjemperne har en plass å fylle.
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Energisektoren som referanse
Miljøspørsmålet er særlig utfordrende
på energisektoren fordi energiforsyn-
ingen i seg selv skaper miljøulemper.
Dessuten inngår energi i industripro-
sesser som skaper miljøforstyrrelse og
til produksjon av varer som ender opp
som forurensing i naturen. Energi-
sektoren vil derfor være i sentrum når
det gjelder miljødebatten. Vi som
arbeider på dette felt, vil ta problem-
stillingen som en utfordring og være
med på å finne frem til rasjonelle og
akseptable løsninger, nasjonalt og
globalt. De løsninger vi får til nasjonalt
bør kunne være referanse for våre
myndigheter ved forhandlinger om
miljøavtale landene i mellom. Energi-
sektorens mange og viktige interna-
sjonale samarbeidsfora egner seg for
å bevisstgjøre verdenssamfunnet på
miljøområdet. Løsningene vil gjennom
slike fellesskap lettere kunne interna-
sjonaliseres.

NVE vil i sin nye form måtte ha en
sentral plass i dette arbeidet, ikke bare
her i landet, men også bidra i det
internasjonale energimiljø. Ikke minst
vil det ligge utfordringer i å gjøre våre
søsterinstitusjoner i utviklingslandene
kjent med de hensyn til natur og miljø
som bør tas ved planlegging, utbygg-
ing og drift av energianlegg. Hjelp til
å redusere forurensende utslipp fra de
energianlegg som allerede er i drift vil
være første oppgave. Samarbeide med
energi-institusjoner i Øst-Europa kan gi
stor uttelling når det gjelder minsking
av utslipp som ødelegger natur, ikke
bare lokalt, men over større landom-
råder, og påvirker det globale klima.

Ekspertise på flere fagfelt, og ikke
minst fra energiforsyningen må
mobiliseres. Norge bør være meget
aktiv siden vi har et så godt utganas-
punkt i vår energiforsyning som i stor

Per Ole Halvorsen

grad er basert på fornybare ressurser
og gjennom det arbeid som fra norsk
side er nedlagt på miljøområdet.
Industri og næringsliv vil kunne se på
dette som muligheter mer enn be-
grensninger. En forutsetning for å
lykkes er godt samarbeid mellom dem
som står for planlegging, bygging og
drift av energianleggene og myndic-
hetene som skal utforme ramme og
vilkår for virksomhetene.

Det blir et utfordrende og spennenc e
ti-år!



á
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Pål Mellquist:

Vannressursforvaltningen
ved en skillevei?

Tverrelva, Alta
Knut Ove Hilestad

Laksefisker, Suldaislågen
0 Knut Ove Hillestad

Utfordringene står i kø innen
vassdragsforvaltningen. Nye
angrepsvinkler og endrede

holdninger vil prege denne delen av
forvaltningen i årene som kommer.

Behovet for kompetent og handlekraf-
tig vannressursforvaltning er større i
90-årene enn noensinne. Behovet for
å samkjøre de mange aktørene på for-
valtningsområdet er stort, men ikke
umulig å få til.

Et tilbakeblikk på 80-årene viser at de
stereotype oppfatningene av aktørene
på vannressursområdet er i ferd med å
endres. Fra den klassiske svart/hvitt-
oppfatning til en forståelse av at inn-
grep har i seg både positive og nega-
tive konsekvenser og at det er opp til
den kvalifiserte forvaltning av ressurs-
ene å fremme mulighetene og redusere
ulempene.
Samtidig oppdager stadig fler at kon-
troll med forurensninger av elver, sjøer
og kystnære farvann i mange hense-
ende er koblet til kontroll med flom og
erosjon. Åpenbare mottiltak er regu-
leringer og forebyggende arbeid. Øns-
ker om å gjøre elvestrekninger bedre
egnet for f. eks. fisk kan ende opp med
samme svar.

Vi vet at vi kan greie å dekke opp etter-
spørselen etter elektrisitet med vann-
kraft alene frem til år 2000, og sannsyn-
ligvis lengre, om vi ønsker. (Med sterk-
ere satsing på enøk kan den vannkraft-
baserte oppdekning strekkes enda
lengre inn i fremtiden). Sammen med
en markant endret holdning til vann-
kraft som evig fornybar energibærer
med små miljøvirkninger, utover de
lokale, gir disse beregningene helt nye
perspektiver på vassdragsforvaltningen.
Folk flest har idag en vesentlig mer av-
slappet innstilling til vannkraften. Dette
gjenspeiles i at diskusjon om vann-
kraft ikke er mediastoff. Rett og slett
fordi den ikke er så kontroversiell lenger.

Utgangen av 80-årene vil bli stående
som en periode da svært mye skjedde
uventet og raskt. Forhåpentlig vil det
som nå skjer i Øst-Europa også føre til
at miljøspørsmål settes i fokus i disse
landene.

Vannressursforvaltningen i Norge
står også fremfor store omveltninger.
Utfallet av denne stille revolusjon vil
sette sitt preg på vannressursforvalt-
ningen i dekader fremover.

Fordi samfunnet blir stadig mer kom-
plekst, blir det også vanskeligere å
gjøre noe på et sted uten at dette får
ringvirkninger på et eller flere andre.
Innen vannressursforvaltningen må vi
vurdere mange kryssende hensyn og
forvaltningsansvaret er sterkt opp-
splittet. Et stort antall institusjoner har
delansvar for vann i forskjellige former
og bruksaspekter. Departementene
imellom er det langt fra krystallklart
hvem som skal ha ansvaret for hva.

Verneplan IV og Samlet Plan for vass-
drag ble mot slutten av 1989 plutselig
revitalisert som styringsverktøy for vass-
dragsforvaltningen. For ikke lenge
siden så det ut til at gass ville bli den
eneste bidragsyter til ny kraft. Samlet
Plan ville dø på sotteseng og Verne-
plan IV-arbeidet ville bli et pliktløp og
en sandpåstrøing. Idag ser vi det ikke
slik. Vår spådom fra ifjor om at 90-årene
vil stille større krav til vassdragsforvalt-
ningen enn i den mest intensive vann-
kraftutbyggingsperioden i 1950-59
synes å holde stikk.
NVE er den kompetansebedrift innen
vannressursforvaltningen som har bred-
est faglig plattform. Her har myndighet-
ene til enhver tid de ressurser som
trengs for å fatte så riktige beslutninger
som mulig.
I 1989 ble vi ytterligere styrket i troen
på at samfunnet trenger kompetente
vassdragsforvaltere. Vi satset stort for å
utvikle vanndelene av NVE til å møte
utfordringene. Vår første 3-års plan for
oppgradering av eksisterende og ut-
bygging av nye datasystemer er gjen-
nomført og i årene fremover skal vi, om

vi får lov, høste effektiviseringsgevin-
stene av denne satsingen. De aller
fleste saksbehandlere er nå utstyrt med
egne terminaler/PC'er, regionkontor-
ene er elektronisk sammenkoplet med
hovedkontoret og de store hydrologis-
ke databasene. Vassdragsregiseret og
Konsesjonsdatabasen blir for hver dag
som går et stadig viktigere verktøy for
oss selv og våre brukere. En liten, men
vesentlig milepel var at vi i 1989 ved
hjelp av Konsesjonsdatabasen for
første gang beregnet konsesjonsav-
giftene for samtlige avgiftspliktige an-
legg. Dette arbeidet ble tidligere gjort
manuelt. En beregning som før tok 14
dager tar nå 3 minutter.

For oss i NVE er det en stor utfordr ng å
være <cdøråpner» på nye markeder for
norsk industri innen vannkraftteknologi.

Fra tidligere har NVEs fagfolk vært kon-
sulenter i forbindelse med forunder søk-
elsene om vannkraftutbygging i Grøn-
land. I april 1989 dro jeg i følget til Han-
delsministeren, Norges Københavr-
ambassadør, representanter fra Eks-
portrådet og norsk vannkraftbransj.3 til
Nuuk (Godthåb) for å reklamere for
norsk ekspertise på dette feltet.

Grønlenderne som idag er helt av-
hengig av diseldrevne kraftverk var
meget interesserte i norsk vannkralt-
teknologi og vår måte å ta hensynlil
natur og miljø på. En delegasjon fra det
grønlandske hjemmestyret besøkte i
denne forbindelse Norge i august Ljor
for å se nærmere oå vannkraftutbygg-
ingen her i landet
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Eivind Kindingstad:

Markedsbasert enegiomsetning

isenere år har vi sett en økende
aksept av markedsorienterte
løsninger på fordelingsspørsmålene

i Norge. Dette gjelder også energi-
forsyningen. I St.prp. nr 1 (1989-90) gis
det klare signaler om dette: «Regjer-
ingen vil legge til rette for et mer effek-
tivt kraftmarked». Og videre at «Utvik-
lingen av en mer markedsbasert om-
setning av fastkraft betyr blant annet at
en må arbeide mot ytterligere kraftut-
veksling mellom everkene og at disse
gis større frihet til å opptre som selv-
stendige, økonomiske aktører».

Takket være de rekordhøye tilsigene til
magasinene og den ekstremt milde
vinteren i 1989, kunne Norge ifjor hatt
en bruttogevinst i størrelsesorden 1 mil-
liard kroner, hvis tilfeldigkraft l) til mar-
kedspris hadde erstattet oljeforbruk der
det er teknisk mulig.

Eierforhold og styring
Regjeringens ønske om en effektivi-
sering av kraftmarkedet innebærer at
eierne av energiverkene må styre disse
ved hjelp av generelle rammebeting-
elser og ikke ved detaljregulering som
hittil.

Elforsyningen eies og styres i Norge i
hovedsak av offentlige organer. Ser vi
på produksjonskapasiteten i kraftverk-
ene, eier private selskaper (vesentlig
industri) 16%, Statkraft 29% og
kommuner og fylkeskommuner 55%.
Staten eier ca 90% av hovednettet.
Fordelingsnettet eies i hovedsak av
kommunene.

Eierne av elforsyningen har på den
ene siden tatt alle viktige investerings-
beslutninger og på den annen side
virket som et «monopoltilsyn» ved å
bestemme priser, leveringsvilkår og
kontrakter i detalj. El-/energiverkenes
muligheter til å opptre som «selvsten-
dige, økonomiske aktører» har altså
vært sterkt begrenset. I Sverige er det
vanlig at offentlige eiere stiller ramme-
betingelser bl.a. i form av avkastnings-
krav på investert kapital i energiverk-
ene.

Energiomsetningen idag
Omsetning av elektrisk energi til slutt-
forbruk er forskjellig fra annen vare-
handel ved at fordelingsselskapet i
praksis har monopol. Elverket møter
imidlertid konkurranse i energimar-
kedet fra andre energibærere som olje,
gass og kull. Fossilt brensel omsettes
på verdensmarkedet og disse mar-
kedsprisene er retningsgivende for
prisene i Norge. På den annen side
kan fordelingsverk velge å kjøpe
engroskraft fra produksjonsverk, en-
grosverk eller vertikalt integrerte verk
med overskudd. Det eksisterer et
engrosmarked hvor uavhengige produ-
senter konkurrerer og hvor kraftutveks-
lingen skjer ved tosidige avtaler på
vilkår som partene blir enige om.
Statkraft er den dominerende produ-
sent i dette marked. Statskraftprisen,
som bestemmes av Stortinget, har
tidligere i noen grad vært retnings-
givende for markedsprisen i engros-
markedet. Dette skyldes at etterspør-
selen etter statskraft frem til ca 1985
var større enn tilbudet. Lovverket gir
ingen hjemmel for regulering av kraft-
utveksling i engrosmarkedet.

Kraftprodusentene har, gjennom sin
organisasjon Samkjøringen av kraft-
verkene i Norge, etablert et marked for
kortsiktig utveksling av kraft (utveks-
lingskraft) hvor Samkjøringen hver uke
fastsetter en pris som i prinsippet
klarerer markedet. Denne markedspris
er retningsgivende for driften av kraft-
verkene. Statkraft er den dominerende
aktør også i dette markedet, bl.a. i kraft
av sin enerett til kraftutveksling med
utlandet. Fordelingsverkene tilbyr sine
store kraftavtakere tilfeldig kraft, når
det er ledig kapasitet i nettet, til priser
som stort sett er avledet av Samkjør-
ingens markedspris.

To energimarkeder
Det er derfor hensiktsmessig å skjelne
mellom det ene markedet for omset-
ning av engroskraft hvor aktørene er
produksjonsverk, engrosverk, elverk og
større industribedrifter, og sluttbruker-
markedet hvor aktørene er elverkene,
oljeselskapene, kull-leverandører o.I.,
samt brukerne av elkraft og annen
energi. Statkraft er bindeleddet mellom
energimarkedene i Norge og våre
naboland, der de handler med enheter
som også stort sett har monopol på
utenrikshandelen.

Når det gjelder engroskraftmarkedet
er det en del særtrekk ved det norske
kraftsystemet som er forskjellig fra til-
svarende system i varmekraftland. I et
rent vannkraftsystem som det norske,
er driftskostnadene for kraftverkene
meget små i forhold til investerings-
kostnadene; størrelsesorden 1-2%.
For varmekraftverk utgjør driftskost-
nadene typisk 60-70%. Av totalkost-
nadene for elforsyningen utgjør nett-
kostnadene rundt 50%. Dette viser at
riktige investeringsbeslutninger er av-
gjørende for å minimalisere kostnad-
ene. Utgiftssiden i elforsyningen i
Norge er derfor, i motsetning til varme-
kraftland, dominert av faste kostnader,
vesentlig til renter og avdrag på lån.
Lånebetingelsene har vært slik at lån-
ene tilbakebetales på under halvpart-
en av tekniskøkonomisk levetid for
kraftverkene. Sammen med den kraf-
tige økningen i rentenivået og prisen
på alternativ energi i senere år, har
dette ført til sterk prisøkning på elek-
trisk energi. Markedsverdien for kraft-
verkene har økt tilsvarende. Det har
derfor skjedd en betydelig kapital-
økning hos kraftselskaper som eier helt
eller delvis nedskrevne vannkraftverk.
I tillegg kommer en viss økning i den
reelle grunnrente fordi de billigste
prosjektene stort sett bygges ut først.

Utenom Statkraft er hovedregelen at
kraftverkene eies av engrosverk, som
igjen eies av fylkeskommuner og
kommunale og interkommunale fordel-
ingsverk. Eierforholdet i kraftforsyn-
ingen er m.a.o. vertikalt integrert, og
kraftutvekslingen i dagens engros-
marked for fastkraft er derfor dominert
av tosidige avtaler som sikrer fordel-
ingsverkene kraft fra «egne» verk til
selvkost. Mange engrosverk har be-
stemmelser som binder kraftsalget til
vedkommende eieres fordelingsverk.
De fleste everk gir inflasjonsgevinsten
og fordelen med fallende kapitalutgifter
til sine abonnenter i form av lave el-
priser. Den ujevne fordelingen av slike
fordeler er den dominerende årsak til
prisvariasjoner både i engrosmarkedet
og i detaljmarkedet for fastkraft.

Et mer effektivt kraftmarked
Dagens engrosmarked for fastkraft er
et produkt av den historiske utvikling av
elforsyningen i Norge. Kraftstasjoner
og brukere av kraften er knyttet sam-
men i et landsomfattende nett som
danner den fysiske forutsetning for et
landsomfattende marked for kraften.

1) Tilfeldig kraft = Elektrisk kraft som leveres på vilkår som partene blir enige om etter hvert.
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Samfunnsøkonomisk sett bør målet
være at kraftbalansen dekkes på
rimeligste måte. Det kan skje ved at
investeringer i tilgangssystemet og
tapsreduserende tiltak hos brukerne
gjennomføres i kostnadsriktig rekke-
følge og til riktig tidspunkt, og ved at
kapasiteten i det bestående systemet
utnyttes best mulig til enhver tid.
Mange mener at dette best kan oppnås
ved at det etableres et marked hvor
fordelingsverket fritt kan kjøpe fra den
produsent som tilbyr det billigste alter-
nativ og produksjonsverkene fritt kan
selge til høystbydende. Gjennom et
slikt marked vil konkurransen mellom
produksjonsverkene kunne utnyttes slik
at fordelingsverkene oppnår lavest
mulig kostnader for kraftanskaffelsen.
Større kraftbrukere bør også få direkte
adgang til dette markedet. Ved at alle
aktørene fristilles for å kunne oppnå det
best mulige økonomiske resultat vil alle
beslutninger som gjelder investeringer
og drift vurderes ut fra samme oppfat-
ning av kraftens verdi. I et slikt marked
vil markedstilpasning og risikospred-
ning kunne skje ved at det utvikles et
mer differensiert kontraktsspektrum
enn idag, bl.a. ved å trekke på erfar-
inger fra andre markeder, f.eks. finans-
og råvaremarkedene. Kraftmarkedet er
imidlertid forskjellig p.g.a. investering-
enes lange tidsperspektiv og lang plan-
leggings- og byggetid. Stabiliteten i
markedet kan derfor bli et stort problem.

Samkjøringens «Spotmarked»
Teoretisk vil et slikt marked kunne sikre
en bedre tilpasning mellom brukernes
behov og produsentenes muligheter.
Etter hvert som tilliten til markedet ut-
vikles vil aktørene, gjennom den risiko-
spredning som markedet gir anledning
til, kunne sikre kraftbalansen med mini-
mum av ressurser. Idag er markedsak-
tørene i Samkjøringens «spotmarked»
begrenset til produsenter over en viss
størrelse. Den tilbakeholdenhet everk-
ene hittil har vist ved tilbud av tilfeldig
kraft til brukerne har ført til store tap for
norsk næringsliv ved at kraftoverskudd
i vannrike år er eksportert til våre nabo-
land til lave priser. Ytterligere gevinster
kan oppnås ved en friere kraftutveks-
ling innen Norden.

Tilpasning til et friere kraftmarked
Potensielle gevinster ved et friere kraft-
marked er udiskutable. Hvordan man i
praksis skal realisere disse krever om-
fattende utredninger og drøftinger i
fagmiljøene. NVE vil kunne gi vektige

bidrag til avklaring av disse spørsmål
i kraft av etatens innsikt og erfaring i
dagens energisystem og energimar-
keder. Her skal bare nevnes enkelte
momenter.

Et skarpt skille mellom produksjon og
fordeling, slik som nevnte markeds-
modell forutsetter, innebærer at alle
vertikalt integrerte verk, bl.a. de fleste
store byverkene, splittes opp i uav-
hengige produksjons- og fordelings-
selskap. Slike verk har ofte de laveste
prisene. Undersøkelser NVE har gjen-
nomført, tyder på at den dominerende
årsak til varierende priser i ulike for-
syningsområder er varierende kraft-
anskaffelseskostnader som igjen bl.a.
reflekterer ulik fordeling av fordelen
med nedskrevne vannkraftverk. Så
lenge nedskrevne produksjonsverk og
fordelingsverk har samme eier er det
lite sannsynlig at etablering av et fritt
kraftmarked vil bidra til prisutjevning
hos forbruker.

NVEs syn
NVE har ment at det er urealistisk å
bryte opp nåværende eierstruktur så
lenge kapitaloppsamlingen i vannkraft-
systemet i hovedsak tilfaller eierne. De
nåværende eiere må i såfall utløses til
markedspris for kraftverkene, noe som
vil føre til at abonnentene blir fratatt for-
delen med nedskrevne vannkraftverk.

NVE har derfor foreslått at den vertikalt
integrerte eierstruktur vi har idag også
reflekteres i selskapsformen ved å
integrere engrosverkene med sine
eiere, fordelingsverkene, m.a.o. fjerne
mellomleddet i kraftforsyningen. Et
vesentlig redusert antall fordelingsverk
vil da kunne danne et effektivt kraft-
marked sammen med en rekke produk-
sjonsselskaper, industriselskaper og
Statkraft. Samtidig vil fordelingsverk-
ene være ressurssterke nok til å opptre
profesjonelt i kraftmarkedet og å gi
abonnentene bedre service bl.a. i
enøkarbeidet. For å sikre mest mulig
konkurranse mellom produksjons-
verkene og innsikt i kostnadsforhold-
ene i elforsyningen er det en forut-
setning at fordelingsverkene divisjona-
liseres slik at produksjon og fordeling
er egne resultatenheter.

De etablerte, rene produksjonsverk er
det ingen grunn til å slå sammen med
fordelingsverkene. Nye, større pro-

duksjonsverk bør også fortrinnsvis
etableres som frittstående aksjesel-
skaper.

Bedre abonnentservice
Det er store økonomiske gevinster å
hente ved en bedre tilpasning mellom
produksjonssystemet, med sterkt
varierende energitilgang, og brukernes
muligheter for fleksibel tilpasning. Dette
kan oppnås med den organisasjors-
struktur som er skissert og ved at alle
aktører av en viss størrelse gis adcang
til engrosmarkedet, også større kraft-
brukere. Elkraft brukt til varmeforrnM
og annet forbruk med valgmulighe:er
bør selges på tariffer som reflekterer
kortsiktig markedsverdi for kraften.

Fordelingsverkene har hittil vært til..
bakeholdne med å tilby slike tariffer.
De store fordelingsverk vil ha ressurser
og innsikt til å utnytte et effektivt kraft-
marked slik at de også kan tilby fleksi-
ble tariffer til sine abonnenter. De vil
også kunne gi råd og støtte til abon-
nentene om hvordan de kan redusere
sine energiutgifter ved enøktiltak. NVE
mener at everkene bør pålegges å
vurdere enøktiltak på brukersiden på
lik linje med kraftutbygging og enøK-
tiltak i tilgangssystemet. Som offentlige
monopolbedrifter bør de bidra til al
energibalansen opprettholdes mecl
minimum ressursbruk for samfunnet.

sriB
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Svein Storstein Pedersen: 0 Kjell Bentzen

Kraftbalanse, marked og sentralnett

N sgtjeernrneoumtrfeødrtneinifgjoormen

strategier for kraft-
oppdekning i perioden 1990-2005 som
også omfatter gassens plass i det
innenlandske energisystem. Konklu-
sjonen er at frem til 1995 synes kraft-
situasjonen å være romslig både mht.
energi- og effektdekking med de kraft-
anlegg som allerede er under utbygg-
ing. Senere vil kraftunderskuddet øke
fra 5,5 TWh i 2000 til 11,6 TWh i 2005
dersom kun vannkraft under utbygging
fullføres. Norge står foran et valg om en
vil satse på fortsatt vannkraftutbygging
eller på gasskraft i denne periode. Vi
har understreket at disse tallene er
beheftet med betyding usikkerhet pga.
den fremtidige økonomiske utvikling,
industri-, miljø- og energipolitikken,
samt de virkemidler som vil bli brukt for
å oppnå de politiske mål.

Klar innstramning
I forhold til NVEs tidligere vurderinger
(i uttalelse til Oed av 26.3.87 som ved-
legg til den forrige Energimeldingen)
innebærer dette en klar innstramming
av kraftbalansen ved de aktuelle for-
bruksprognosene. NVE har foreslått å
sløyfe påslag for prognoseusikkerhet
og kalde vintre med henholdsvis 2 PA/h
i 1995 og 3 TWh i år 2000. Forutset-
ningen er en klargjøring av en reserve
av gasskraft-/vannkraftprosjekter som
hurtig kan realiseres dersom utvikling-
en gir grunnlag for det.

Videre har NVE foreslått å heve utnyt-
telsen av det eksisterende kraftsystem
med 2 -F1/11høkt fastkraftforbruk 2) alle-
rede i 1995 mot tidligere 1 -RA/hi 1995
og 1 TWh i år 2000. Dette bør være et
aktuelt ambisjonsnivå innen arbeidet
med en effektivisering av kraftmarkedet
frem mot 1995. Men det forutsetter
samtidig en sterkere samordning av
den løpende kraftproduksjonen og en
fortsatt utbygging av overføringsnettet
for en fjerning av vesentlige overfør-
ingsbegrensninger i nettet.

Revisjon av Samlet Plan
I forhold til den midlere produksjons-
evne, vil fastkraftbelastningen etter
dette heves fra ca 93% pr 1.1.87 til
ca 97% pr 1.1.95. Beregninger av NVE
antyder videre en korttidsgrensekost-
nad for fastkraft i 1995 på ca 19 øre/
kWh, som er betydelig lavere enn den
beregnede langtidsgrensekostnaden
på ca 26 øre/kWh på samme

stadium. Med en økt lønnsomhets-
orientert holdning hos potensielle kraft-
utbyggere, kan det ventes en tilbake-
holdenhet med å gå i gang med nye
og kostbare prosjekter, og et press i
retning av en ytterligere utnyttelse av
de utbygde kraftressursene frem mot
årtusenskiftet. Videre må en forvente
en økt leting etter mer kostnadsgun-
stige vannkraftprosjekter, hvor en revi-
sjon av Samlet Plan vil stå sentralt.
NVE vil måtte intensivere arbeidet med
å klarlegge tørrårsoppdekningen innen
et markedsbasert kraftomsetnings-
system. Viktige elementer vil her være
bygging av såkalte tørrårsverk, nye
avtaler med våre naboland om kraftut-
veksling, muligheter for tapping av
magasiner under LRV (laveste regu-
lerte vannstand), samt økt fleksibilitet
hos forbruker for tilbakekjøp/ompriori-
tering av kraftleveranse i en tørrårs-
situasjon med fare for rasjonering.

Markedet
Etter NVEs mening bør et kortsiktig
marked for fastkraft opprettes snarest,
om mulig fra 1.5.1990. Retningslinjer
for et slikt marked bør bli tatt opp til
behandling av myndighetene som et
ledd i revisjonen av statskraftkontrakt-
ene fra samme tidspunkt, som grunn-
lag for Statkrafts deltakelse som sentral
aktør i et slikt marked. NVE mener
videre at Samkjøringen på sikt ikke bør
stille egne krav til egendekning av kraft
hos produksjonsenhetene for å delta i
et kraftmarked, såfremt dette ikke kan
begrunnes i en mer rasjonell drift av
kraftverkene. Krav til egendekning av
kraft hos produksjonsenhetene vil

være et økonomisk ansvar for eierene.
Samtidig bør myndighetenes krav til
distribusjonsenheter med områdekon-
sesjon følges sterkere opp for å sikre
forbrukernes interesser overfor et mo-
nopolorgan. Kontrolloppgavene kan
eventuelt overlates til elforsyningens
organer. NVE anbefaler for tiden at
man ikke tillater større innskrenkning
enn 7% i det tørreste året, noe som
tilsvarer ca 12% innskrenkning i årets
vinterperiode.

Sentralnettet
Sentralnettsordningen har vært trukket
inn i diskusjonen om et effektivt kraft-
marked. Oed har gitt NVE rollen som
godkjenningsinstans for sentralnettets
regelverk. NVE kan ikke se at det til
nå har vært rettet alvorlig kritikk mot
hovedtrekkene i ordningen. Vi mener
den fungerer etter sine opprinnelige
intensjoner som ble fastlagt av Stor-
tinget våren 1968. Ordningen gir bruk-
erne en utstrakt innflytelse over dispo-
neringen av sentralnettet gjennom den
posisjon foreningen Samkjøringen har
for å praktisere ordningen på vegne av
elerne avoverføringsanleggene.

Behov for justeringer
Det kan imidlertid være behov for å jus-
tere enkelte deler av regelverket. Spe-
sielt synes prisfastsettingen av over-
føringstjenester ikke å være kostnads-
riktig. NVE har bl.a. påpekt at dagens
tariffer for overføring av fastkraft vil
kunne motvirke arbeidet med etable-
ringen av landsomfattende fastkraft-
markeder.

wfm,
2) Fastkraft = Elektrisk kraft som leveres i henhold til en kontrakt som angir effekt og energimengde som mottakeren har rett til å ta ut i et angitt tidsrom.
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Karsten Johan Warloe, Oddvar Fossheim:

Fortsatt nye kraftutbygginger

N tailvjeapia1r9te8m9einnntesttiollimng

to gasskraftverk i
Rogaland, etter søknader fra henholds-
vis Statkraft (700 MW trinnvis utbygg-
ing på Kårstø) og Norsk Hydro Pro-
duksjon A/S (420 MW på Karmøy). NVE
viser bl.a. til kraftbalansen og andre
eventuelle oppdekkingsalternativer og
tilrår at den videre behandling av de
omsøkte gasskraftverk i Rogaland
stilles i bero inntil videre, og at bygging
av gasskraftverk som tørrårssikring
utredes nærmere.

forbindelse med departementets
høring og utredning om naturgass til
Østlandet har NVE gitt uttalelse om:

systemmessige vurderinger av tras-
alternativene, miljømessige virkninger,
beredskapsmessige forhold, eierfor-
hold m.m. (okt. 89)

systemmessige vurderinger av
gasskraftverk på Østlandet, herunder
om kraftbalansen i 1995, 2000 og 2005
(des. 89).

Konsesjoner for elektriske anlegg
Avdelingen arbeider med konsesjoner
for elektriske anlegg og fjernvarme-
anlegg, kraftleiekonsesjoner og hjem-
fall og forkjøpsrett ved konsesjoner for
erverv av fallrettigheter.

I 1989 behandlet vi ca 275 saker. I
hovednettet (420-300 kV) ble det gitt
tillatelse til å utføre en dublering av
kraftledningen Sylling - Hamang. I
hovedfordelingsnettet (132 - 66 - 45
kV) ble det for utvidelse og forsterking
av bestående nett gitt tillatelse for
bygging og drift av ca 315 km nye
kraftledninger.

Det ble gitt konsesjoner for diverse
kraftverk med tilsammen ca 278 MVA
ytelse. Av dette er 198 MVA ny ytelse,
mens resten gjelder ombygging eller
fornyelse av bestående konsesjoner.

Kraftleiekonsesjoner
Industribedrifter som kjøper større
mengder elektrisk kraft må ha tillatelse
etter industrikonsesjonsloven. Grensen
ble hevet til 5.000 kW i desember 86.
Det er for tiden 496 konsesjoner på
tilsammen 5.401.177 kW fastkraft og
1.723.624 kW tilfeldigkraft. For konse-
sjonene svares en avgift til staten som i
1988 utgjorde kr. 8.235.444,-. Antallet
konsesjoner vil gå ned etterhvert som
konsesjoner på mindre enn 5.000 kW
løper ut. I forbindelse med ny energi-

lov er det foreslått å heve grensen til
10.000 kW eller la slike konsesjoner
helt utgå.

Konsesjonskraft
Konsesjonskraft tildeles i forbindelse
med erverv av vannfall eller ved regu-
leringer i vassdrag i tilknytning til kraft-
utbygging. Ordningen er gammel og
går ut på at de kommuner og fylkes-
kommuner som blir berørt, har krav på
kjøp av en viss kraftmengde til en pris
som skal beregnes etter gitte regler.

På grunn av lav pris på konsesjonskraft
i forhold til prisen på statskraft har
kravene om konsesjonskraftberegnin-
ger og fordelinger blitt svært mange i
senere tid. NVE legger ned betydelig
arbeid for å få gjort de nødvendige
beregninger om mengde, fordeling og
pris så hurtig som mulig.

Det ble i fjor gjort vedtak om fordeling
av konsesjonskraft for to fylker og fattet
65 enkeltvedtak. Blant enkeltvedtak-
ene er Ulla-Førreverkene, som er en
meget omfattende fordeling. Dessuten
ble fordelingen for Østfold, Akershus,
Hordland, Sogn og Fjordane og Møre
og Romsdal beregnet og sendt til
høring. I 1989 ble det fordelt 869,5
GWh til 24 kommuner. Det er nå i alt
fordelt 7.523 GWh konsesjonskraft.

I1989 utarbeidet vi innstilling for
NVEs råd i 15 kraftutbyggingssaker.
12 gjaldt nye utbygginger, planend-

ringer, eller endring av manøvrerings-
reglement. Tre saker gjaldt ny konse-
sjon etter utløpt konsesjonstid og ny
konsesjon ved organisasjonsendring
og sammenslutning av kraftselskaper.

Vårt arbeidsfelt omfatter konsesjons-
søknader vedrørende erverv av fall-
rettigheter, vassdragsreguleringer og
nødvendige tillatelser til kraftutbygging.

Av de nye kraftutbyggingssakene vil vi
spesielt nevne kraftverkene i Meråker
(534 GWh/år). Her skjedde det et hjem-
fall i 1989 fra Meråker Smelteverk til
staten på fem gamle kraftstasjoner som
ble videresolgt til Nord-Trøndelag Elek-
trisitetsverk samtidig med at det ble gitt
konsesjon for en større nyutbygging.
Videre Hellandsfoss kraftverk (135
GWh/år) i Modalen (BKK), Haukerei
kraftverk (47,5 GWh/år) i Fyresdal
(Telekraft) og Daleleva i Vestfold (31
GWh/år) (Vestfold kraftselskap).

Etter flere års saksbehandling leverte vi
innstilling vedrørende ny konsesjon for
regulering av Arendalsvassdraget
(Nisser, Vråvatn og Fyresvatn). Etter 75
års regulering måtte Arendals Vas-
drags Brugseierforening fornye sin kon-
sesjon. Saken var omfattende og be-
rørte hele åtte kommuner og to fylker.

Konsesjonsavgifter,
andre vassdragssaker
Avdelingen fremmet gjennom NVEs råd
seks saker om deling av konsesjons-
avgift mellom kommuner. Avdelingen er
også ansvarlig for justering av satser
og for beregninger av avgift til stat og
kommuner. For 1989 ble de totale av-
giftsbeløp til kommuner og fylkeskom-
muner beregnet til ca 283 mill. kroner
og til staten ca 70 mill. kroner.

Database
I løpet av 1989 tok vi i bruk en data-
base for vassdragskonsesjoner og
tilhørende inngrep og vilkår. Systemet
er fortsatt under utvikling og oppbygg-
ing og vil etter hvert bidra til at oversik-
ter over konsesjoner og opplysninger
knyttet til konsesjoner kan fremskaffes
raskt og framstilles på en oversiktlig
måte. Konsesjonsavgiftsberegning og
utskriving av avgifter skal også utføres i
systemet og dette opplegget ble første
gang prøvd i 1989.

Fremtidsutsikter
Konsesjonskontoret har for tiden flere
store reguleringssaker til behandling
der konsesjonstiden enten allerede er
løpt ut eller løper ut i nær fremtid. Vi
nevner her Randsfjordreguleringen,
reguleringen av Byglandsfjord i Otra,
Aursundreguleringen og reguleringen i
Øyeren.

I den nærmeste 5-års periode løper det
ut 24 ervervs- og reguleringskonse-
sjoner som må tas opp til ny vurdering.
Ingen av ervervskonsesjonene med-
fører hjemfall til staten i denne perioden
mens det i fire reguleringssaker blir
aktuelt å vurdere bruk av statens
hjemfallsrett.

Nedlegging av vassdragsanlegg ser
ut til å kreve stadig større innsats og
medvirkning fra NVEs side. Det er i
tillegg til den formelle saksbehandling i
mange tilfeller nødvendig med økono-
misk hjelp for å nedlegge de gamle
anleggene på en tilfredsstillende måte.

53±5,
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Egil Skofteland:

Bistandsengasjement gir resultater

N sbiestnagnadssjeamrbeenidteit

medførte både i 1988
og 1989 at ca 6 årsverk ble utført i
forbindelse med NORAD-relaterte
oppgaver. Samarbeidsavtalen med
NORAD ble høsten 1989 forlenget med
2 nye år, og ingenting tyder på at
NORADs behov for NVEs tjenester vil
bli mindre, snarere tvert i mot. NVE
betrakter i noen grad bistandsarbeid
som en egen profesjon, med særlige
krav til erfaring og kvalifikasjoner. Selv
om arbeidet med NORAD-prosjekter
blir fordelt mellom 20 - 30 personer
innen etaten, er det en kjerne på 3 - 4
personer som har bistandsarbeid som
sitt hovedengasjement. Dette har vist
seg meget hensiktsmessig og resultert
i et smidig og effektivt daglig sam-
arbeid med NORAD. I 1989 som i
tidligere år, var NVE særlig involvert i
arbeid i SADCC-regionen (frontlinje-
statene mot Syd-Afrika). Men også i
Asia var det en markert økning i akti-
viteten, og i Mellom-Amerika synes
NORADs interesse for energisektoren
å øke.

Nyutvikling
En ny og interessant utvikling i 1989
var at NORAD også anmodet om NVEs
assistanse til vurdering av konsekven-
ser på naturmiljøet av multifinansierte
vannkraftprosjekter. Dette er et om-
råde hvor NVE etterhvert har samlet
opp et bredt erfaringsmateriale som
også bør komme u-landene til gode.
Som Norges eneste større forvaltnings-
institusjon på vann og energi, som ikke
har kommersielle interesser, har NVE et
særlig ansvar, også som faglig råd-
giver i forbindelse med NORADs
engasjement i utviklingsland. Det er
heller ingen tvil om at svært mange av
NVEs ansatte føler slike oppgaver som
særlig interessante og utfordrende, og
kanskje bistandsarbeidet også setter
våre andre arbeidsoppgaver i et annet
og riktigere perspektiv. NVE arrangerte
i mars 1989 et 2-dagers seminar om
elektrifisering på landsbygda (rural
electrification) og hvilken plass dette
bør ha innen norsk u-hjelp. Norge har
her stor ekspertise og også kapasitet til
å gjøre en ekstra innsats. NVE vil i
1990 bidra med forslag til NORADs
strategi på området.

Mosambik
Her fortsatte det institusjonelle sam-
arbeidet mellom NVE og EDM
(Electricidade de Mocambique). Tre
norske eksperter arbeidet i EDMs plan-
divisjon og en rekke prosjekter er
under gjennomføring som en konse-
kvens av samarbeidet. Vi nevner at
NVE assisterer ved oppbyggingen av
EDMs fagbibliotek og utarbeidelse av
EDMs årsrapport. Videre er Bærum
Energiverk engasjert i oppbyggingen
av organisasjonen for det nye Cuamba
Kraftverk i Nord-Mosambik, og et kon-
sulentfirma er engasjert for å utarbeide
tegninger og anbudsdokumenter for
EDMs nye hovedkvarter. Samarbeidet
mellom NVE og EDM vil bli evaluert av
en uavhengig gruppe i 1990.

Lesotho
NVE fungerte her som faglig rådgiver i
forbindelse med byggingen av 2 små-
kraftverk. De er nå ferdige og en opp-
summering av erfaringene pågår.
Videre var NVE engasjert i oppbygg-
ingen av et hydrologisk målenett i et
nedbørfelt med stort kraftpotensiale.

Tanzania
Her foregår det aktiviteter både på
vann- og energisektoren. NVEs råd-
givere var bl.a. engasjert i prosjekt-
gjennomgang for vannprogrammet
samt organisering av et 6-ukers kurs i
Dar es Salaam for hydrologiteknikere.
Norge har tradisjonelt hatt et nært sam-
arbeid med Tanzania innen hydrologi,
og det håper vi vil fortsette. I 1989 opp-
holdt 3 tanzanianske hydrologer seg i
NVE i 2-3 måneder for å analysere
datamateriale i samarbeid med NVEs
hydrologer.

Zimbabwe
Også i Zimbabwe deltok NVE som tek-
nisk rådgiver for det norskfinansierte
programmet for vannsektoren.

Zambia
I Zambia foregikk det i 1989 planlegg-
ing av en forlengelse av det NORAD-
finansierte vannprogrammet. I tillegg
var NVE også engasjert på energisek-
toren, bl.a. i vurdering av kraftsamar-
beid med nabolandene.

Kenya
En rådgiver fra NVE var engasjert i en
vurdering av det integrerte vann- og
sanitærprogrammet i Kenya. Det ble
her særlig lagt vekt på en intensivering
av opplæringen.

Nepal
I Nepal skal Tibetmisjonen anlegge et
12 MW vannkraftverk. NVE bistår i
denne forbindelse med rådgivning og
kontroll, både på den tekniske og
økonomiske siden.

Pakistan
I nordområdet i Pakistan planlegger
NORAD å gå inn med 120 millioner
kroner over en 4-års periode til reha-
bilitering og bygging av små vann-
kraftverk samt etablering av et ved-
likeholdsverksted. NVE har vært sterkt
inne som utreder og rådgiver i plan-
leggingsfasen. Selve prosjektet vil bli
igangsatt i 1990 og vil utvilsomt med-
føre både utfordrende og interessante
oppgaver for flere av NVEs fagavdel-
inger i flere år fremover.

uuku



13

Asbjørn Vinjar: Fernando Veloso, EDM

NORDEL - modell for U-land

Hovedhensikten var å presentere
NORDEL-modellen, og NORDEL var
ansvarlig for det faglige innhold.
NORDEL er også engasjert i kraftsam-
arbeidet mellom SADCC-landene, og
NVE er ansvarlig for den praktiske opp-
følgning og koordinering av de kon-
krete prosjekter dette fører med seg.

Mentalt nettverk
Kraftsamarbeid mellom utviklingsland
er viktig å få i stand eller utvidet, både
for å utnytte ressursene bedre og for å
få til kommersielt og faglig samarbeid
over landegrensene. Ennå er svært
mange av landene i Afrika økonomisk
sterkt knyttet til de land som tidligere
hadde dem som kolonier. Et eksempel
er flyforbindelsene som gjerne er bedre
til Europa enn til naboland. Kraftsam-
arbeid krever felles utbygging av an-
legg. Men for å få til slike fysiske nett-
verk, må kraftforsyningen og myndig-
hetene i naboland også utvikle et
«mentalt nettverk», som vil medvirke til
å fjerne mistenksomhet og nasjonale
uoverensstemmelser. Dessuten vil be-
hovet for nye investeringer kunne re-
duseres og dermed dempe u-land-
enes gjeldsbyrde. Satsing på sam-
arbeid landene imellom er god utvik-
lingshjelp. NVE er, sammen med sam-
arbeidspartnere i Norge og Norden
forøvrig, rede til å hjelpe Norad videre
på dette området.

N v1r hNaorriadsitgtåatrtbiennidffoorrat

utviklingsland ville få
store fordeler av å innlede nærmere
samarbeid om kraftforsyning etter den
nordiske modellen; NORDEL. Av man-
gel på samarbeid over landegrensene
går det daglig tapt vannkraft til en verdi
av 15 millioner kroner bare ved Cahora
Bassa-dammen i Mozambique.
Interessen for kraftsamarbeid mellom
landene i Øst-Afrika er nå stigende. En
rekke prosjekter som omfatter Zimbab-
we, Zambia, Malawi, Tanzania, Mosam-
bique og Botswana vurderes. Gjennom
NORAD er NVE og NORDEL knyttet til
dette arbeidet sammen med nordiske
konsulentfirmaer.

Besøk i Norden
Norad har fulgt opp våre fremstøt for
utvidet kraftsamarbeid mellom utvik-
lingsland også i andre regioner. I mai
1989 sto NVE for det praktiske arran-
gement av en 10-dagers studietur
kombinert med seminar i de nordiske
land for representanter fra kraftsek-
toren i 6 mellom-amerikanske stater.
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@ Jarle Kjetil Rolset

Enøk i NVE

E n betydelig økt satsing på
energiøkonomisering vil kreve
styrking av den offentlige forvalt-

ningen av virkemidler. Detaljerte planer
som utforming av handlingsplaner og
-programmer på bransjenivå, kan de-
sentraliseres. Dette gjelder også opp-
gaver knyttet til oppfølging av statlige
programmer og pålegg om enøk-tiltak.
Departementet ser det som naturlig å
benytte NVE til slike oppgaver fremfor
å opprette nye forvaltningsorganer.
«.... For ikke å forstyrre kontinuiteten i
pågående enøk-aktiviteter, må en slik
overføring av arbeidsoppgaver skje
gradvis og i et nært samarbeid mellom
departementet, NVE og berørte fag-
miljøer. ....», heter det i et brev fra Oed
som omhandler den statlige enøk-virk-
somheten og arbeidsdelingen mellom
departementet og NVE.

Oed vil sette ut konkrete oppdrag til
NVE. Oppdrag for 1990 vil i første
omgang være:

vurdere krav til og introduksjon av
konsekvensanalyser av alternative
oppvarmingssystemer i bygg

vurdere energiattest i bygg, bl.a. i
lys av de nye tilskuddsordningene

vurdere energimerking av elektrisk
utstyr.

Fullstendig overføring av samtlige
statlige enøk-oppgaver som naturlig
bør forvaltes av NVE, vil ikke finne sted
før reorganiseringen av NVE er fullført.

Statlige enøk-oppgaver som bør forval-
tes av NVE, eventuelt sammen med
departementet, og som omfatter den
stasjonære energibruken er skissert
slik:

utforming av enøk-programmer i
samarbeid med Oed

vurdere konkrete prosjekter og
gjennomførbarhet

bistå ved oppstartingen av nye
prosjekter med know how og kapital

stimulere utvikling og spredning av
ny effektiv energiteknologi

utvikle programmer og prosjekter
sammen med andre aktører

program- og prosjektkontroll og
oppfølging

rapportere resultater til Oed
stimulere markedsmessig enøk-

engasjement fra ikke statlige aktører
påvise barrierer i enøk-arbeidet og

foreslå tiltak for å fjerne disse
vurdere energitariffer som ledd i å

effektivisere energibruken
generelt foreslå tiltak som stimulerer

miljøriktig rasjonell energibruk
fremme forslag til tiltak for å bedre

den nasjonale utnyttelse av tilfeldigkraft
bidra til utforming av standarder,

normer etc. som grunnlag for effektivi-
sering av framtidig energibruk

vurdere og utvikle bruk av energi-
attester for bygg og energimerking av
produkter

vurdere oppfølging av og erfaring-
ene fra tilskuddsordningene i Norges
kommunalbank og Industribank

vurdere låneordning og andre tiltak
mot boligsektoren



Christian Grorud:

Nye, fornybare
energikilder

I1989 tok NVE initiativet til et eget
demonstrasjonsprogram for vind-
kraft. Som første ledd i dette pro-

sjektet ble det i november satt i drift et
300 kW vindkraftanlegg på Smøla i
Møre og Romsdal. Det skal bygges ca
10 vindkraftanlegg innen utgangen av
1992 med en samlet produksjon til-
svarende årsforbruket i 300-400 bo-
liger. Fra 1990 vil NVE ha forvaltnings-
ansvaret for myndighetenes samlede
innsats innenfor demonstrasjonsanlegg
på nye, fornybare energikilder; dermed
vil vi arbeide med sol-, bio-, bølge- og
vindenergi i NVE i fremtiden.
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Per Einar Faugli:

Et samarbeidsår for FoU

Konsesjonsfondet 1989 - FoUl

EFI Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt
NHK Norsk hydrologisk komite
NHL Norsk hydroteknisk laboratorium

NINA Norsk institutt for naturforskning
NIVA Norsk institutt for vannforskning
NLH Norges landbrukshøgskole
NTH Norges tekniske høgskole

NTNF Norges teknisk-vitenskapelige forskningsråd
OED Olje- og energidepatementet

SIS Statens institutt for strålehygiene
VH Vassdragsdirektoratet - Hydrologisk avdeling
VR Vassdragsregulantenes forening

Mill.kr
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NINA NIVA NTNF
SINTEF/NTH NVE-VH

NVE har også ansvaret for myndighet-
enes FoU-program på vindkraftom-
rådet. Innenfor dette programmet var
det stor aktivitet i 1989, bl.a. ble det
reist et 400 kW vindkraftverk på Frøya i
Sør-Trøndelag. Anlegget skal nå ut-
prøves og forventes å produsere i
overkant av en million kWh pr. år. På
Frøya ble det også gjennomført full-
skalaforsøk med et norskutviklet vind/-
diesel-system. EB Energi as, som har
deltatt i utviklingsprogrammet, tilbyr nå
vind/diesel-anlegg som et kommersielt
produkt - og har fått eksklusivitet på
dette produktområdet innenfor sitt eget
moderselskap Asea Brown Boveri
(ABB). EBs vind/diesel-anlegg mar-
kedsføres nå over hele verden.

utu

Fortsettes fra side 14

vurdere og stimulere bruk av andre
finansieringskilder (f.eks. sparefinan-
siering)

følge opp Energilovens krav.

På tilgangsiden av energisystemet kan
de skisseres slik:

fremme forslag til tiltak for å utnytte
enøk-potensialet på tilgangsiden
(nettsystem, eldre kraftverk)

styrke energiplanleggingsarbeidet
lokalt med sikte på å stimulere til en
miljømessig rasjonell utbygging av
energiforsyningen, påvirke kommuner
og fylker til å trekke inn energiforsyn-
ingen i fylkesplaner og kommuneplaner,
stimulere everkenes engasjement

påse at enøk-muligheter er vurdert i
sammenheng med utbygging av nye
kraftanlegg, herunder utnyttelse av
lokale energikilder (spillvarme etc.)

vurdere enøk-krav i forbindelse med
behandling av kraftleiekonsesjoner.

uker

NHL
Univ./NLH EFI

H va menes egentlig med FoU?
Begrepet kan være omfattende.
Det spenner fra forskning til

utvikling, utredning og utdanning.

NVE er involvert i hele spekteret innen
vassdragsforskningen. 1989 ble et
uhyre aktivt år. Handlingsplanen 1988-
92 er fulgt opp med hovedvekt på:
Biotopjustering, etterundersøkelser,
vassdragsdrift og på ulike felter innen
hydrologi.

«Mot år 2015»
I juni arrangerte vi et seminar med

representanter fra relevante etater og
fagmiljøer, hvor hovedposten var «å
skue fremover mot år 2015».Tre tema
opptok forsamlingen spesielt:

organiseringen av vannforvaltningen
og organiseringen av forskningen
innen vannfagene.

opprettelsen av et miljøfond for å
samle pålagte undersøkelser i for-
bindelse med inngrep i vassdrag.

de spesifikke FoU-oppgavene som:
konsekvensanlayser - tålegrenser
risikoanalyse - tidstrender
klimaprogram - miljø-økonomi
flomvarsling.

Videre ble det lagt vekt på at tverr-
faglighet må inn som metode i opplær-
ingsprosessen. NVEs ansvar for å styre
og koordinere den forvaltningsrettede
FoU ble sett på som en styrke for
videre forskning. Dette er et viktig
punkt. De bevilgninger myndighetene
har stilt til rådighet for NVE, har gjort

SIS

11111Bevilget av Stortinget

Viderefordelt av VR,NHK, NVE

Bevilget av OED (rådighetsbeløpet)

det mulig å initiere relevante forsk-
ningsprosjekter. Det vil si prosjekter
som forvaltningen har behov for å få
utført fordi den vannfaglige kompe-
tansen bedres og forvaltningen blir
bedre rustet til å løse sine primære
oppgaver.

Samarbeid
1989 var året hvor samarbeid ble satt i
fremste rekke av aktørene. NVE legger
inn samarbeid som en viktig premiss
ved vurdering og innstilling av FoU-
midler.

Universitetet i Bergen og NVE har bl.a.
inngått intensjonsavtale om samarbeid
i Eksingedalsområdet om forskning,
utdanning, utvikling og oppbygging av
feltstasjon med laboratorium. Jeg vil
også nevne at de lokale instanser har
fulgt opp.

Med ansvar for den forvaltningsrettede
FoU har NVE også interesser i grunn-
forskningen og annen anvendt FoU. Et
nært samarbeid er utviklet med NTNF
for å ivareta dette aspekt og vi deltar
dessuten aktivt i de vassdragsrelaterte
program våre forskningsråd inviterer
oss til å delta i.

Flere interessante samarbeidsprosjekt
kunne vært nevnt. Vi nøyer oss med å
si at et skikkelig grunnlag for samar-
beid er lagt med de fleste aktører for
«vassdragsforskningen mot år 2015».

utu*) Tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet avgjøres av Stortinget. NVE foretar en samlet vurdering av
søknadene for Olje- og energidepartementet. Størstedelen av midlene nyttes til FoU-sektoren.
Figuren viser hvilke midler de aktuelle faginstanser reelt mottok i 1989.
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Jens Aabel:

Nok vann og
energi mot 2005

H va slags utnyttelse av vassdrag-
ene er samfunnet best tjent med
for å sikre en forsvarlig utvikling?

Det spørsmålet står sentralt i vårt
arbeid.

Ressurskartlegging og ressursoversikt
over landets vannkraftmuligheter er en
viktig og høyt prioritert oppgave for
NVE. De senere års arbeid med Samlet
Plan for vassdrag blir videreført med
tanke på at Stortinget i 1992 skal kunne
ta stilling til en del kraftprosjekter som
til nå er vurdert som uaktuelle for
kraftutbygging (kategori III).

Samtidig vil Stortinget få til vurdering et
forslag om ytterligere vern av vassdrag
mot kraftutbygging (Verneplan IV). Det
er forutsatt at disse vassdragene i
første rekke skal velges ut fra Samlet
Plans kategori Il og III, og det er vår
oppgave å redegjøre for de konse-
kvensene et slikt verneforslag vil få for
den totale energisituasjonen. Arbeidet
med Verneplan IV og Samlet Plan er
derfor godt samkjørt på kraftsiden.

Som alternativ til å skaffe ny krafttil-
gang fra nye prosjekter, kan eldre
kraftanlegg bygges om. Med nyere
utstyr og bedre teknologi kan energi-
ressursene utnyttes mer effektivt. Et
større prosjekt er i gang for å vurdere
disse mulighetene. Her inngår også en
vurdering av å tappe magasiner under
laveste regulerte vannstand (LRV) i
gitte ekstremsituasjoner for å kunne
utnytte eksisterende produksjons-
system bedre og derigjennom gi en
tørrårsreserve som etter foreløpige
vurderinger ligger på ca 3 PA/h. Dette
arbeidet kan også sees som et alter-
nativ til gassfyrte varmekraftverk som
tørrårsverk.

Det siste året ble det foretatt en lands-
omfattende vurdering av de vannkraft-
utbyggingsmuligheter vi har for å
dekke etterspørselsøkningen frem mot
år 2005. Resultatene er presentert i
NVE-publikasjon nr V23.

I en rekke vassdrag pågår planarbeid
med tanke på en bedret forvaltning av
vannressursene og NVE deltar med sin
erfaring og kompetanse der vi har
muligheter. Vi søker også å tilpasse
de enkeltbeslutninger som fattes etter
sektorlovgivningen slik at de støtter
opp om den utviklingen samfunnet
prioriterer. Eksempelvis vil fornyet be-
handling av en del eldre kraftutbygg-

ingssaker kunne få positive virkninger
på utviklingen i vassdragene.

Vassdragsregisteret
Et viktig ledd i arbeidet med en best
mulig utnyttelse av vassdragsressurs-
ene er den systematisering og lagring
av data som skjer i Vassdragsregis-
teret. Målet er at Vassdragsregisteret
skal inneholde en samlet oversikt over
alle aktiviteter knyttet til norske vass-
drag og nedbørfelt.

11989 var svært mye av virksomheten
med Vassdragsregisteret konsentrert
omkring oppbygging av digitale kart-
databaser. Disse databasene har stor
bruksverdi for flere formål; både i form
av datapresentasjon (kart i forskjellige
målestokker og med forskjellig inn-
hold), analyser (beregning av feltareal,
overlapping mot andre digitale data-
systemer), og oversikter (hva skjer av
aktivitet innenfor et gitt område). Fore-
løpig er digitale databaser klargjort for
Østlandet, Aust- Agder, Sogn og
Fjordane, Møre og Romsdal, Trønde-
lagsfylkene og Nordland. Oversikt over
tekniske inngrep i tilknytning til vass-

Adamselv i Finnmark
Knut Ove Hillestad

drag er en viktig del av ressurskart-
leggingen i Vassdragsregisteret. Det
ble i den anledning utført 2 forsøks-
prosjekter i 1989: I samarbeid med
Fylkesmannen i Nordland foretok vi en
kartlegging av vidt forskjellige tekniske
inngrep i vassdrag, og i regi av et tverr-
etatlig utvalg for forvaltning av eldre
vassdragsinnretninger kartla vi ca 300
eldre innretninger i Haldenvassdraget.

1989 var for oss det året da Vass-
dragsregisteret ble bedre kjent og mer
brukt i vassdrags- og miljøforvaltnin-
gen. Flere etater satte i gang inn-
legging av referanser til Vassdrags-
registerets rapportbibliotek, og ytter-
ligere flere vurderer abonnement og
innlegging av egne data. Vassdrags-
registeret har en framskutt plass i
arbeidet med miljødatasamordning
(MISAM-programmet) som ledes av
Statens kartverk og Miljøverndeparte-
mentet.

uku
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Arne Tollan:

Hydrologi i globalt perspektiv

Øverst: Nedbørsmengder over landområder

mellom 35 og 70° N siden 1850

Nederst: Lufttemperaturene i verden har økt
vel 0,5°C siden 1860.
0,0 på figuren motsvarer
perioden 1950 - 1979

35 —70°N

B lir jordens klima varmere? Øker
nedbøren? I så fall, skyldes det
naturlige variasjoner, eller er det

virkninger av en økt «drivhuseffekt»?
Og om dette er noe vi skal leve med i
flere tiår, hvilke konsekvenser vil det få
for Norges hydrologiske forhold, vår
bruk av vannressursene våre og der-
med for landets samfunnsøkonomi?

96

•5

.4
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Disse spørsmålene har opptatt NVEs
hydrologiske avdeling i 1989, og av-
hengig av svarene vil vi kunne komme
til å ha klimaendringer på arbeidspro-
grammet i lange tider.

0 0

Men først, hva er situasjonen? Analyse
av meteorologiske data for de seneste
100 år viser at den globale middeltem-
peraturen har økt ca 0,5 grader C. De
seks varmeste årene i det siste århun-
dret har alle vært i 1980-årene. I Norge
har lufttemperaturen økt fra ca 1875 til
1930-1940-årene, og har senere sunket
noe igjen. Nedbørens variasjoner viser
at på høye breddegrader på den nord-
lige halvkule har nedbøren gjennom-
snittlig vist små variasjoner i perioden
1880 til 1930. Senere har nedbøren økt.
I subtropiske strøk er utviklingen mot-
satt. I Norge er det betydelige lokale
forskjeller, men i hovedsak har ned-
børen økt gjennom dette århundret.

Sikre konklusjoner?
De endringene i globale lufttempera-
turer som er observert stemmer med
de modellberegninger som er gjort
over virkningen av økt karbondioksid
og andre drivhusgasser i atmosfæren.
Denne overensstemmelsen er i seg
selv ikke et bevis for en årsaks-
virknings-sammenheng, men er en
ganske sterk indikasjon. Høy statistisk
sannsynlighet for at temperaturstig-
ningen ikke bare skyldes naturlige
forandringer vil kreve ennå noen års
målinger, men allerede idag er antake-
lig de fleste forskere på området over-
bevist om at den økte drivhusvirknin-
gen er reell.

Hva kan vi så vente oss av klimaend-
ringer i årene fremover? Her er det
mange «dersom og hvis». Dersom vi
får en fortsatt økning av drivhusgasser
tilsvarende en fordobling av CO2-inn-
holdet i atmosfæren, forutsier de fleste
klimamodeller en global temperatur-
økning på 1,5-4,5 grader C, som kan
komme til å inntreffe omkring 2030
dersom gassutslippene fortsetter uten
mottiltak.

-0 5
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Økt flomrisiko
Klimamodellene viser at temperatur-
økningene blir ujevnt fordelt, og høyest
om vinteren på høye breddegrader.
Enkelte klimamodeller som er brukt de
seneste månedene, gir vesentlig lavere
anslag for ventet temperaturstigning.
Skydekket er en viktig modifiserende
faktor som kan få de lokale tempera-
turene til å avvike mye fra gjennom-
snittet.

Uviklingen av nedbørmengdene er
også usikker, og en økning i størrelses-
orden 10% anses som sannsynlig.
For Norges del kan klimaendringene
komme til å bety en økning i avrenn-
ingen og sannsynligvis en økning av
flomrisiko, særlig for høstflommer.

Forskning fra pol til pol
Hydrologisk avdeling er engasjert på
mange plan i arbeid med å beskrive og
vurdere de hydrologiske konsekvenser
av klimaendringene. Innenfor UNEP/
WMOs 3) International Panel on Climate
Change deltar avdelingens medarbei-
dere i vurderingen av det vitenskape-
lige underlagsmaterialet, bl.a. for over-
slag over verdenshavenes stigning
dersom breer og snødekte områder
smelter vekk. Avdelingen deltar også i
den norske Antarktis-ekspedisjonen
1990, hvor vår forskningsinnsats særlig
gjelder klimaspørsmål (se annen artik-
kel i årsberetningen). Hydrologisk
avdeling har i 1989 vært initiativtaker
sammen med sine nordiske søster-
institusjoner for å starte et nordisk
forskningsprogram om Klimaendringer
og vannressurser.

Global

1940 1960 1980

Programmet som nå lanseres overfor
Nordisk ministerråd og nasjonale
finansieringskilder, er foreslått å løpe
over 5 år med et årlig budsjett på ca
13 mill. kroner.

Avdelingens klimarettete forskning har
så langt klarlagt brukbarheten av van-
lige hydrologiske nedbør/avløpsmodel-
ler for klimastudier. Vi har også utviklet
andre modeller for å koble klimaend-
ringer til breenes massebalanse og
videre til breenes fremrykning eller
tilbaketrekning.

Enorme konsekvenser
Ettersom mange av de samfunns-
messige konsekvensene av klimaend-
ringer vil vise seg gjennom vannets
kretsløp, blir Hydrologisk avdeling
svært sentral i de nasjonale vurdering-
ene, enten det er tale om endret vann-
kraftproduksjon, økte flommer, andre
forutsetninger for damsikkerhet, kapa-
siteten i byenes avløpssystemer, økt
jorderosjon eller endret vannkvalitet og
vannforsyning. Vi deltar allerede i ut-
redningsarbeidet på dette feltet gjen-
nom Olje- og energidepartementet for
å gi landet en klimapolitikk.

Nesten uansett om klimaendringene
skulle bli dramatiske eller ei, og selv
om ikke alle konsekvenser behøver å
bli negative i vårt land, går Hydrologisk
avdeling inn i et uhyre spennende ti-år
hvor denne forskningsoppgaven uten
tvil blir en av de største.

3) UNEP/WMO = United Nation Environmental Programme/World Meteorological Organization
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Bjørn Wold, Arne Tollan:

Hydrologisk satsing som flytter grenser

E n rekke av våre prosjekter i hyd-
rologi - kanskje særlig innenfor
glasiologi og sedimenttransport -

behandler problemer som ligger helt i
kanten av eksisterende kunnskap.
Kombinasjonen mellom forvaltning,
oppdragsvirksomhet og FoU gir en så
stor synergieffekt at betydelige FoU-
resultater oppnås med små midler.
Den økete forståelsen vi har fått for
hvordan løsmasser blir fraktet med
elvene, har ført til utvikling av en
metode for geokjemisk kartlegging av
ressurser og forurensninger som er
utnyttet i samarbeid med Norges
Geologiske Undersøkelse i hele landet.
Metoden ble i 1989 introdusert i de
fleste vest-europeiske land, og vil
sannsynligvis bli benyttet i et stort
internasjonalt prosjekt for geokjemisk
kartlegging.

Sedimentundersøkelsene har også gitt
viktige bidrag til forståelsen av foru-
rensningsproblemer i vassdrag. NVEs
undersøkelser i 1989 la særlig vekt på
å bestemme hvor mye materiale som
kommer fra jorderosjon i landbruket i
forhold til det som kommer fra naturlige
kilder i vassdragene. Slike data gir
grunnlag for å iverksette erosjons-
forebyggende tiltak, som vi venter vil
føre til en reduksjon av nærings- og
giftstoffer i vassdragene.

I glasiologi er det foretatt kartlegging
av bunntopografien under Jostedals-
breen og Spørteggbreen slik at vi nå
for første gang kan bestemme vann-
skiller også i breområder.

I forbindelse med undersøkelsene om
hva som ville skje med Austdalsbreen
når Styggevassmagasinet i Jostedal
kom i funksjon, er det utviklet mye ny
kompetanse både på fysisk forståelse
av breers dynamikk og ikke minst på

modellsiden. Vi er blitt attraktive sam-
arbeidspartnere for Norsk Polainstitutt,
Universitetet i Bergen og flere uten-
landske forskere i et stort forsknings-
prosjekt om modellering av brevaria-
sjoner og klima.

F orbedring av måleteknikk og
analysemetoder er alltid sentrale
oppgaver for avdelingen. I 1989

arbeidet vi særlig intenst med måle-
metoder for istykkelse, pluss breers
massebalanse, registrert ved hjelp av
små radiosendere som plasseres i
breen, og snøens vanninnhold, som vi
registrerer ved hjelp av radar. Vårt 


arbeid med utvikling av modeller dreiet
seg særlig om bedre romlig interpola-
sjon (d.v.s. beregning av verdier mel-
lom ytterpunkter) for tilsigsstatistikk,
og for breers dynamikk. Fra 1989 ble
klimaendringer og deres konsekvenser
for bruken av våre vannressurser, et
viktig forskningstema for avdelingens
hydrologer, og vil sikkert fortsatt være
det i 1990-årene.

Hydrologiske prognoser.
Avdelingen sendte også i 1989 ut lands-
omfattende varsler om isforholdene på
elver og innsjøer i forbindelse med
vinter- og påskeferiene. Flomvarsling
ble utført både under vårflommen
(1989 hadde uvanlig store snømengder
på Vestlandet og i Nord-Norge), og
forsøksvis også for regnflommer
sommeren og høsten 1989. Her har
Hydrologisk avdeling store oppgaver
innen metodeutvikling og praktisk
tilrettelegging for mottakergruppene.

Hydrologisk avdeling hadde ved ut-
gangen av 1989 i drift ca 2.000 sta-
sjoner, fordelt slik:

Vannstand
(vesentlig i regulerte magasiner) 550

Vannføring
(derav er 200 stasjoner avd.s. egne,
550 eies av andre) 750

Urban hydrologi 22 felter

Grunnvann
(landsomfattende grunnvanns-
nett, i samarbeid med NGU) 40 områder

Vanntemperatur i elver
(derav 190 med elektroniske
loggere) 275

Vanntemperatur i innsjøer 30 profiler

Isforhold, islegging/-løsning 95

Is og temperatur-
saltholdighet i fjorder 120

Snø 25 felter
8 snøputer

Breers massebalanse 8 breer

Materialtransport 23

Nytt nasjonalt nett
Mange av stasjonene og feltene om-
fatter flere enkelt-målepunkter. I 1989
ble de første stasjonene i et nasjonalt
markvannsnett tatt i bruk. Verdens
nordligste målestasjon for vannføring

og materialtransport ble også satt i drift
ved Ny-Ålesund, Svalbard.

Moderniseringsprogrammet for de
nasjonale stasjonsnett fortsetter som
planlagt, og omfatter klassifisering av
primær- og sekundærstasjoner, san-
ering av overflødige stasjoner, og opp-
rusting av bygninger og måleutstyr.

Ved begynnelsen av 1990 er 60 (av
200) primærstasjoner for vannføring
komplette med data-fjernoverføring, og
160 (av 400) sekundærstasjoner for
vannføring. De blir nå utstyrt med el-
ektroniske loggere for dataregistrering.
Modernisering av vanntemperatursta-
sjoner ligger godt foran programmet.

De databaser som mottar data for
stasjonsnettene vokser år for år, og
som eksempel utgjør nå databasen for
kvalitetskontrollerte daglige vann-
føringer 32.000 stasjonsår. Databasen
for vannføringer med finere tidsopp-
løsning (ned til 1 minutt) utgjør 2.250
stasjonsår. I alt har Hydrologisk
avdeling over 55.000 stasjonsår med
vannstandsdata.

Vi har nedlagt et stort arbeid på å ta i
bruk et nytt databasesystem (Tornado)
for hydrologiske data. Arbeidet fort-
setter, og ventes avsluttet i 1990. Et
godt mål for utnyttelsen av hydrolog-
iske data er antall oppkallinger til data-
basene. Daglig skjer ca 120 slike.

Flere storbrukere av hydrologiske data
har mot betaling direkte inngang til
basene, og adgang til bruk av Hydro-
logisk avdelings store programbiblio-
tek, HYDRA med ca 60 programmer,
for tekniske og vitenskapelige beregn-
inger.

Seminarer og symposier
Avdelingen sto for arrangementet av et
nordisk seminar om grunnvannsmod-
eller, og deltok i arrangementet av et
internasjonalt symposium om analyse
av data fra forskningsfelt, begge i april
1989. Avdelingens medarbeidere
holder årlig ca 20 fag lige foredrag og
forfatter en rekke vitenskapelige tids-
skriftartikler.

Oppdragsvirksomheten stabiliserte seg
i 1989 på en omsetning nær 12 mill, kr
og vel 20 årsverk, etter tre år med sterk
økning. Denne konsolideringen var
ventet ettersom nye vannkraftanlegg
stagnerer.

d:43,
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Austdalsbreen i september 1989
© Brekontoret, NVE

Forgrenet elveløp i Adventsdalen på

Svalbard
© Bjørn Wold
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A kombinere energiomformingen
med Brundtland-kommisjonens
og regjeringens krav om å opp-

fylle de miljøpolitiske mål vil være en av
de største utfordringene NVE står over-
for i det tiåret vi nettopp er gått inn i.
Det vil stille krav til NVEs evne til å
ivareta miljøspørsmålene og krav om
konstruktivt tverrfaglig samarbeide
internt på tvers av formelle grenser
uansett organisasjonsform. En annen
utfordring i 90-årene blir å ivareta og
utvikle en god vassdragsforvaltning.
Våre vassdrag er landets varemerke og
belastningen av vassdragene har de
siste 10 år i mange tilfelle gått langt ut
over deres bæreevne. Vern av og om
våre vassdrag blir en viktig arbeids-
oppgave som også omfatter utprøving
av ulike former for tiltak og vurdering av
hva som kan aksepteres av inngrep ut
fra hensynet til økologi og landskap.

NVEs natur- og landskapsavdeling står
godt rustet til å møte den utfordringen.
Det er nå opp til andre å la oss få an-
ledning til å vise det i praksis. I løpet
av 25 år har NVE bygget opp en egen
kompetanse for å ivareta miljøvern-
interessene innen energi- og vass-
dragsforvaltningen helt i tråd med
Brundtland-kommisjonens anbefalinger.
Ved siden av basisutdannelse i fag
som landskapsarkitektur, skogbruk,
økologi, limnologi og ingeniørfag har
natur- og landskapsavdelingen bygget
opp spisskompetanse på håndtering
av virkninger av større inngrep i natur-
en. Avdelingen er NVEs kompetanse-
senter for natur- og landskapsspørsmål
og har forvaltningsansvaret på dette
feltet innen etaten.

I 1989 var avdelingen beskjeftiget med
betydelige oppgaver innen vannkraft-
utbygging i Jostedalen, Nedre Nea,
Dokka og Svartisen. I tillegg avga vi
faglige vurderinger av planer og var
rådgivere ved 75 anlegg som vi også
førte konsesjonsbestemt tilsyn med.

Gass og miljø
NVE har lagt vekt på å følge opp
Brundtland-kommisjonens intensjoner
i sin energiforvaltning. Avdelingen har
derfor vært sterkt engasjert på miljø-
siden i det arbeidet som er gjort i etat-
en for å utrede gassens stilling i norsk
energiforsyning frem mot år-hundre-
skiftet. De miljøpolitiske målene, særlig
målet om å stabilisere de norske ut-
slippene av 002 setter klare begrens-

ninger for bruk av naturgass til el-
produksjon.

Verneplanarbeidet
Arbeidet med Verneplan IV fortsetter
for fullt. Totalt er 194 objekter til vurder-
ing. Vi har ansvar for organisering av
undersøkelsesaktiviteter og har sekre-
tariatfunksjonen for Verneplanutvalget.
Sommeren 1989 var det en betydelig
feltaktivitet for å fremskaffe grunnlags-
materiale for utvalget. Undersøkelser
innen en rekke naturfaglige disipliner,
friluftsliv og kulturminner er gjennomført
i Trøndelagsfylkene, på Østlandet og i
Agderfylkene.

Vann til annet enn kraft
En stadig økende andel av vår arbeids-
kapasitet bruker vi til landskaps- og
miljøvurderinger av andre måter å ut-
nytte vann på enn til vannkraft. Utform-
ing og tilpasning av akvakulturanlegg,
grusuttak, forbygningsarbeider, vei-
traseer og annen virksomhet i vass-
dragene er felter som de nærmeste år
vil kreve større oppmerksomhet fra våre
fagfolk både i regionene og sentralt.
Vi har også valgt å gå mer aktivt inn i
vurderingen av natur- og landskaps-
spørsmål knyttet til bistandsprosjekter
innen vannkraftutbygging, og har avgitt
uttalelser om to prosjekter, Mae-u-su I
Thailand og Nathpa Jhakri i India.

Vei - vassdrag - landskap
Vann og elver med strandsone er ver-
difulle og sårbare elementer. Mange
steder beslaglegger veier langstrakte
arealer langs elver og vann. For å rette
søkelyset på de store kvaliteter som
ligger i disse områdene, ble det høsten
1989 holdt et seminar om vassdrag og
veibygging. Seminaret kom istand etter
et samarbeid mellom Vassdragsdirek-
toratet, Vegdirektoratet og Direktoratet
for naturforvaltning. På denne måten
ønsker vi å øke forståelsen for kvalitet-
ene i vassdrag og strandsoner, samt å
skape kontakter mellom de ansvarlige
etatene. Våren 1990 arrangeres det fire
landsdelsvise konferanser med samme
tema. (Deltakere på disse seminarene
blir representanter fra miljøvernavdel-
ingene, vegkontorene og NVEs region-
kontorer.) Avdelingen arbeider kontinu-
erlig med å videreutvikle nye former for
tiltak som vil redusere miljøulempene
gjennom en rekke prosjekter, initiert og
styrt av oss, men hvor forskningen
utføres i ulike forskningsmiljøer. La oss
nevne noen av dem:

Til høyre: Gammelt kvernhus og steinbro

som vurderes vernet i Tennfjordelven i Møre

og Romsdal
C Jon Arne Eie

Nederst: Haavard østhagen

Gamle vannkraftanlegg
- nye problemer
Etter en del år, ofte 20-30 år, dukker
nye problemer opp i regulerte vass-
drag. Manglende eller liten vannføring
og sjeldnere flommer fører til at busker
og trær etablerer seg i elveleiene. Når
flommene en sjelden gang kommer,
viser det seg at vassdragets evne til å
føre vannet vekk, kan være vesentlig
redusert, og det kan føre til økte skader
forhold til en tilsvarende flom før regu-

leringen. For å se på skadeomfang og
komme med forslag til avbøtende tiltak
har vi i samarbeid med Vassdragsregu-
lantenes forening og Statens Plante-
vern gjennomført et prosjekt om be-
handling av gjengrodde vassdrag.
Det er ikke bare vegetasjon som
hindrer eller fører til endringer i flom-
forholdene i regulerte vassdrag. Også
den naturlige transporten av sand og
grus o.l. endres langsomt, nesten
umerkelig, inntil elvebunnen har bygget
seg opp. Oppgrunningen og gjengro-
inger påvirker hverandre gjensidig og
etter en viss tid kan endringene skje
meget rask slik at elveleiets vannav-
ledningsevne minsker drastisk. Derved
kan skadene ved flom øke vesentlig.
På bakgrunn av de mange skadene
man har hatt i regulerte vassdrag i siste
halvdel av åtti-årene tyder det på at vi
her står overfor et økende problem
som krever betydelig oppmerksomhet i
tiden fremover, og der store økonomi-
ske interesser er involvert. Gjengro-
ingsprosjektet avsluttes i 1990, men vil
forhåpentligvis bli fulgt opp av et nytt
prosjekt der også oppgrunning pga.
sand og grusavleiringer trekkes inn. I
forbindelse med prosjektet utga vi et
hefte om behandling av gjengrodde
vassdrag.

Avdelingens fagfolk holdt forøvrig en
rekke forelesninger ved universiteter og
høyskoler.

Hva vet vi om virkningene?
Biotopjusteringsprogrammet har
allerede klart vist betydningen av å
utprøve tiltak som kan redusere ulemp-
ene ved inngrep i vassdrag. Praktiske
forsøk er i gang i Søya, Lesjaleirene,
Myrkdalsdelta, Innerdalen, Brumunda
og Lekjenna. På en større konferanse
på Voss som vi arrangerte I samarbeld
med Universitetet i Bergen og Vass-
dragsregulantenes forening, ble det
lagt frem en rekke resultater fra et
forskningsprosjekt i Eksingedalen som
er så enestående at det allerede har

Jon Arne Eie:

90-årene:
Den store miljøutfordringen
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vakt internasjonal oppmerksomhet.
Vassdragsdirektoratet inngikk ifjor en
intensjonsavtale med Universitetet i
Bergen om forskningssamarbeid.
Ved et samarbeid med grendalaget i
Eksingedalen, Vaksdal kommune,
Universitetet i Bergen og Vassdrags-
direktoratet ble en gammel skole res-
taurert til forskningsstasjon og grende-
hus. En betydelig forskningsinnsats
om bl.a. tersklers virkning pågår nå i
Eksingedalen.

Fullprofilprosjektet
Prosjektet har avsluttet den biologiske
delen med vekstforsøk i massene etter
fullprofilboring i fjell (borkaks). Resultat-
ene er lovende. Den tekniske delen
pågår fremdeles bl.a. i Kobbelv og
Svartisen. Prosjektet avsluttes 1990.
Erfaringene vil komme til nytte for frem-
tidige, store masseforflytninger og bruk
av slike masser.

Kraftledninger og miljø
Forprosjektet for »Kraftledninger og
Fugl» ble avsluttet i 1989. Prosjektet
ble realisert i samarbeid med Statkraft,
Vassdragsregulantenes Forening,
Direktoratet for Naturforvaltning, Norsk
Institutt for Naturforskning, Norges
Energiverksforbund og Norsk ornito-
logisk Forening. I prosjektet »Skjøtsel
av skog og vegetasjon 1kraftlednings-
gater» ble det gjennomført flere prak-
tiske forsøk, som fortsetter i år. Det vil
også bli utarbeidet en informasjons-
brosjyre om temaet. Noen av erfaring-
ene er allerede tatt i bruk for enkelte
kraftledningsprosjekter.

1989var også det året da
avdelingsdirektør
Knut Ove Hillestad

ved natur- og landskapsavdelingen sa
takk for seg etter 26 år i etaten.

Det er sjelden at en mann har æren for
utviklingen på et område hvor mange
mennesker har vært involvert over lang
tid. Men det er vår ærbødige påstand
at en meningsmåling i vannkraftbran-
sjen og forvaltningen om hvem som har
betydd mest for den moderne vann-
kraftutbyggingens miljøprofil, ville gitt
svaret: Knut Ove Hillestad. Når det
gjelder natur- og miljøspørsmål, har
Norge fått en forvaltningspraksis som
har dannet skole også i utlandet.

Hillestad var en pioner da han i 1964
alene begynte å bygge opp det som i
dag er natur- og landskapsavdelingen i
NVE. Med tilsynelatende uuttømmelig
energi og optimisme kombinert med
kreativitet og særegne pedagogiske
evner greide han i løpet av få år å
bringe nye tanker og syn inn i en rela-
tivt tradisjonsbundet bransje. Tanker
om natur- og landskapspleie ved
planlegging og utførelse av større
naturinngrep er i dag en selvfølge,
men slik var det ikke for 25 år siden.

Ansettelsespapirene forteller at han er
kandidat i hagekunst fra NLH, jobbet i
Vestfold Landbruksselskap og var
hagearkitekt i Kristiansand og Oslo
kommune, før han begynte i NVE etter
en fransk visitt i Horten som bygartner.

Foredragene hans er viden kjent og
berømmet. Alle uten manus, men
bygget opp over lysbildearkivet hans
som teller 20.000 dias.

Filmene som han helt eller delvis har
stått for, er blitt vist minst 7.000 ganger
og er sett av minimum 200.000 men-
nesker! Og publikasjonene, de er som
filmene spredd over hele Norge og til
dels også til andre deler av verden.

»Pensjonisten» Knut Ove Hillestad er
en meget etterspurt foreleser for
studentene ved NTH og NLH. »Vi skal
etterlate oss et landskap som våre
etterkommere både kan leve av og
med», er Knut Ove Hillestads egen
formulering. Tanker han sår hos stud-
entene, vil prege dem som morgen-
dagens beslutningstakere. Det er vel
kanskje den mest fornemme anerkjenn-
else et menneske kan få.
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Bård Andersen:

Flomvern er god
samfunnsøkonomi

Fra venstre: Knut H. Bakkeslett, Åsmund
Karlgård, Torstein Kluken, Olav Ramdahl,
Ottar Elnesvåg, Joar Martin Storholmen

«Den lille anleggsslusken»
Odd Eivind Balgaard

Egil Balgaard

E tterspørselen etter flomsikrings-
tiltak er fortsatt stor. En lands-
oversikt pr 31.12.88 viser at

summen av restarbeider på igang-
værende anlegg og vedtatte nye
arbeider utgjør ca 240 mill, kroner,
eller 5-6 års arbeid med nåværende
bevilgninger. I alt 935 søknader venter
på behandling. Tallene viser med all
tydelighet at behovet for sikringstiltak
er meget stort og at gapet mellom
bevilgninger og behov bare øker.

I alt var ca 200 forbyggings-, senkings-
og flomskadeanlegg i gang kortere
eller lengre tid over hele landet ifjor.
De fleste arbeidene er utført i egen
regi, for en stor del med avdelingens
maskiner og ca 60 faste arbeids-
takere.

Arbeidene omfattet forbygginger over
en samlet elvestrekning på 56 km og
flomverk i 38 km lengde. Ca 15.800
daa ble sikret mot utgraving eller
oversvømmelse og 196 bygninger ble
beskyttet. I tillegg sikret vi mange
kilometer riks- og fylkesveier, noen
jernbanestrekninger og et par store
dammer. 90 terskler ble bygget i
miljøsammenheng eller for sikring av
elveløp.

Tilleggsbevilgning, sysselsetting
Forbygningsavdelingen fikk i 1989 en
tilleggsbevilgning på 10 mill. som en
del av regjeringens sysselsettings-
pakke. Midlene ble brukt til å øke
innsatsen med flomsikring i nærings-
fattige distrikter. Vi la vekt på å leie
lokale, arbeidsledige småentrepre-
nører. Midlene ga god sysselsettings-
effekt, samtidig som samfunnet fikk
utført nødvendige prosjekter med god
langsiktig forrentning. Avdelingen har
også skaffet arbeid til en del ungdom-
mer gjennom tiltaket “Arbeid for
trygd», bl.a. til oppmåling og bistand
til vannbruksplanlegging.

Nord - Norge
I Nord-Norge var virksomheten fordelt
på et stort antall anlegg. I Grense
Jakobselv ble det bygget terskel for å
stabilisere djupålen og grensen mot
Russland. Store isgangsskader har
krevd reparasjoner og nye forbygg-
inger i Tanaelva. I Reisadalen i Troms
er skader etter storflommer under
utbedring. Senkings- og forbyggings-
arbeider i samarbeid med Landbruks-

departementet er under utførelse i
Kåfjord i Troms og i Tverrelv i Alta.
Ellers ble det fullført sikringsarbeider
for å forhindre ras i Målselva.

I forbindelse med kraftutbyggingen i
Alta yter Statkraft ca 5 mill. kroner i
tilskudd til sikring mot utgraving langs
nedre del av Altaelv. Et liknende beløp
deles mellom NVE og kommunen. Det
vesentlige av arbeidene ble fullført i
1989.

Langs Røssåga i Hemnes og i Hatt-
fjelldal og Grane er forbyggingstiltak i
gang for å sikre jordbruk og bolig-
områder.

Trøndelag
I Trøndelag pågår omfattende arbeider
for å redusere faren for leirskred. Etter
katastrofale utrasinger senest i 1959 er
det langs Namsen og sideelven Bjøra
brukt omlag 40 mill. kroner til stein-
sIkring av høye, farlige skråninger.

Langs Orkla er det i de senere år utført
store flomsikringstiltak. Nye anlegg ble
startet opp i 1989. Ved Fannrem er
forbygginger og flomverk utført i sam-
arbeid med veivesenet. Anleggene
beskytter ny riksvei, store jordbruks-
arealer og på sikt hele Fannrem sent-
rum. Ved Gjølmesli og Bårdshaug er
store - delvis bebygde - industriarealer
sikret mot flom og erosjon.

I Bæverdalen i Surnadal pågår et 3,5
km langt kanaliseringsarbeide for å
redusere flom- og isproblemene i
dalføret.

I Helgåa er det brukt omlag 15 mill.
kroner til å sikre mot graving og ras i
de bratte leirskråningene dannet etter
Herfossens gjennombrudd i 1893. Ved
samarbeid mellom Statens naturskade-
fond og NVE ble det i 1977 satt i gang
forbyggingsarbeider i Helgåa i 4,5 km
lengde med sikring av flere tilløps-
bekker. Arbeidene er nå i hovedsak
fullført, og trygger flere gårder, veier
og kraftlinjer i dalføret. Tiltakene har
redusert leirtilslammingen av vannet
betydelig, noe som har resultert i at
gråfargen er forsvunnet og fisket
bedret.

Elva Gaula i Melhus er forbygget i ca
600 m lengde og delvis omlagt for å
hindre graving og ras i kvikkleire.
Flere bygninger var her truet.

Vestlandet
Forbygningsarbeidet på Vestlandet er
omtalt på side 24.

østlandet
Langs Glomma er det utført flere store
anlegg. Landbruksdepartementet har
gitt tilskudd til arbeider med flomverk,
pumpestasjoner og erosjonssikring i
Solør-området, bl.a. ved Heradsbygd i
Elverum, Hasla i Våler, Arneberg og
Balnes i Åsnes, Namnå og Grinder i
Grue. Anleggene beskytter til sammen
ca 11.000 daa dyrket mark, bebygg-
else, veier og industriområder med en
samlet kostnad på ca 30 mill. kroner.
Betydelige arbeider ble også utført
langs Glomma i Alvdal.
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som delvis er bekostet av oss, er også
verdifull for andre forsøk, bl.a. veipro-
sjekter og broer.

Oppblåsbare gummiluker erstattet de gamle
nåledammene i Telemarkskanalen ved
Kjeldal og Lunde

Knut Ove Hillestad

Noen av de gamle »nålene»

Ole Thorleif Bommen

Etter skadeflommene på Toten i 1987
er det kommet i gang arbeider i Lena.
Nødvendige forbyggingsarbeider etter
storflommene i 1988 i Vismunda og
Rinna ved Lillehammer ble også utført i
1989 slik at boliger, industri, veier og
jordbruk ble sikret.

Telemarkskanalen
Ombygging av gamle dammer ved
Lunde og Kjeldal ble fullført i 1989.
Konstruksjonen er enestående i
Europa. Dammene består av en luft-
fylt gummimembran montert på et
betongfundament. Høyden blir auto-
matisk tilpasset vannmengden i elva.
Arbeidene kostet ca 65 mill, kroner,
d.v.s. 20-25% mindre enn dammer
med stålluker. Forbygningsavdelingen
var byggherre, Statkraft hadde an-
svaret for planlegging og byggeled-
else, Aker entreprenør sto for anleggs-
arbeidet og det japanske firmaet
Bridgestone leverte gummidammene
med utstyr. Dammene ble formelt
gjenåpnet 9.10.89.

Nedenfor Rjukan er flomsikring langs
Måna fullført i ca 5 km lengde ved
samarbeid mellom Landbruksdeparte-
mentet, Norsk Hydro, veivesenet,
kommunen og NVE. Dyrket mark og
boliger er sikret og riksveien er lagt på
flomsikker fylling.

Prosjekter
Virksomheten i 1989 var preget av
arbeidet i en rekke nye utvalg og
prosjektgrupper. - De viktigste er:

«Miljøpakke Romerike». En arbeids-
gruppe med representanter fra NVE,
Norges Geotekniske Institutt og fra
fylkesmannens miljøvernavdeling og
fylkeslandbrukskontoret i Akershus
vurderer betydningen av flomsikring i
forurensningssammenheng. Arbeidet
ledes av oss.

Flomkart. Med bistand fra konsulenter
arbeider forbygningsavdelingen og
hydrologisk avdeling med vurdering av
metoder og kostnader for fremstilling
av kart som skal vise arealer utsatt for
oversvømmelse. Materialet vil få stor
betydning for planlegging av tiltak og
for arealutnyttelse langs vassdragene.

Modellforsøk. Etter oppdrag fra oss
arbeider SINTEF med forsøk vedrør-
ende dammer, terskler og andre tiltak i
vassdrag. Forsøkene har stor betyd-
ning for vår planlegging. Modellrennen,

Det foreligger nå rapporter om terskler
og buner (utstikkere av stein) og littera-
turstudie om virkningen av beplanting
på avløp. Arbeidet fortsetter i 1990.

4<ost - nytte». SINTEF utarbeidet i 1988
forslag til metoder for å vurdere nytten
og konsekvensen av forbygningsavdel-
ingens tiltak. Materialet blir bearbeidet
videre hos oss.

Flomskred. I samarbeid med oss har
Norges geotekniske institutt utarbeidet
en rapport om flomskred (vass-skred),
med forslag til sikringstiltak. Et fag-
seminar om flomskred 21.- 22. nov-
ember 1989, bekostet av oss, samlet
ca 65 deltakere fra instanser som
arbeider med vassdrag, vei og miljø.

Naturskadesaker. Etter initiativ fra oss
er det nedsatt en arbeidsgruppe som
skal vurdere samarbeidet med Statens
naturskadefond og Norsk naturskade-
pool i naturskadesaker. Spesielt er det

ønskelig å få bedre utnyttelse av
ressurser i katastrofesituasjoner, både
når det gjelder fagfolk og penger.

Miljøtiltak i vassdrag. I de siste årene
har det utviklet seg et godt samarbeid
med miljøvernavdelingene i fylkene.
Forbygningsavdelingen får til behand-
ling fra miljøvernavdelingene i fylkene
søknader om bistand til planlegging og
eventuelt utførelse av spesielle tiltak
med tilknytting til vassdrag, bl.a. fiske-
fremmende arbeider og biotopforbed-
ringer. I noen tilfeller er det aktuelt å
kombinere med forbyggingstiltak.
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Gunnstein Brakestad og Magne Nordhagen:

Kraftsenteret i Noreg

Gaupne senter med Jostedøla
Per Joranger, Statkraft

Katastrofeflom i Jostedalen 1979
Bård Andersen

For å understreke betydningen av
NVEs landsomfattende arbeid og orga-



nisasasjon, presenterer vi i hver årsbe-



retning etatens aktiviteter i en landsdel.
Denne gang: Fokus på Region Vest

N sretygrikotneVielespt-eNtoarvegi989

samarbeidsrutinene
mellom dei tre avdelingane som er re-
presenterte ved regionkontoret i Førde,
nemleg forbygningsavdelinga, natur-
og landskapsavdelinga og vassdrags-
tilsynet. Diverre har det heller ikkje i
1989 lukkast å få fagfolk frå hydrolo-
gisk avdeling representert i regionkon-
toret på Førde. Behovet for slik kompe-
tanse er openberrt.

I Førde førde vi i fjor opp eit nytt verk-
stad- og lagerbygg, kombinert med
rom for konferanseavvikling av større
omfang enn det vi tidlegare kunne ta
hand om ved regionkontoret. Bygget er
ein verdfull tilvekst, som heile etaten er
velkomen til å nytte.

Elektrisitetstilsynet
Elektrisitetstilsynet 4. distrikt (ET4) har
kontor i Bergen og dekkjer Sogn og
Fjordane, Hordaland og Nord-Roga-
land. Staben var i 1989 på fem sivil-
ingeniørar og to kontorfunksjonærar.

Hovudoppgåva for Elektrisitetstilsynet
er, etter gjeldande instruks, «ved be-
siktigelse og på annen hensiktsmessig
måte, å påse at de bestemmelser som
er fastsatt for elektriske anlegg, over-
holdes».

Tilsynsansvaret for ET4 omfattar i alt
212 høg- og lågspenningsanlegg samt
250 skipsanlegg. Av industrianlegg
som ET4 har tilsyn med, nemner vi
Hydro Aluminium på Karmøy, i Årdal
og i Høyanger, Statoil sin gassiland-
føringsterminal på Kårstø og olje-
raffineriet på Mongstad samt Norsk
Hydro sin oljeilandføringsterminal på
Sture (i Hordaland).

Hordaland er på topp når det gjeld
installert generatoryting (4422 MVA).
Deretter kjem Rogaland og Sogn og
Fjordane. Ein kan difor trygt seie at
Vestlandet er eit absolutt kraftsenter
når det gjeld utbygd effekt.

Elektrisitetstilsynet skal leggje vekt på
å gi rettleiing om aktuelle retningsliner

og føresegner, samt gi råd med sikte
på størst mogleg sikkerheit ved mon-
tering og drift av elektriske anlegg.

ET4 prioriterte i 1989 gjennomgang av
og orientering om driftsforskriftene for
såvel høg- som lågspenningsanlegg.
Vi har halde foredrag ved kurs innan
elbransjen, og delteke i faglege fora for
lokale eltilsyn ved everk og industri-
bedrifter.

Det er gledeleg at det i distriktet ikkje
har skjedd dødsulukker i 1989 på
grunn av elektrisk straum. Talet på
ulukker har elles bg vore lågt - årsaka
til dette er etter vår meining det aktive
eltryggingsarbeidet.

Natur - og landskapsavdelinga
Avdelinga har eit særleg ansvar for å få
fram 1andskapsestetiske og naturfag-
lege vurderingar ved ulike vassdrags-
tiltak.

Sentralt i avdelinga sitt arbeid står
framleis saker knytta til vasskraftan-
legg. Dei store utbyggingane blir
historie med overgangen til 1990-åra.
Utbyggingane i Aurland vart avslutta i
1989 med auka installasjon i Aurland I.
Jostedal kraftverk er i drift og Nyset/
Steggjeutbygginga er nær på ferdig.
Imidlertid er det på gang utbygging av
mange mindre kraftverk, og ombygg-
ing og utvidingar av eldre verk gir
varierte arbeidsoppgåver.
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Tretti års midler for vassføringa i Vossa syner
at haustavrenninga (sept.-nov.) på
Vestlandet har auka kraftig i dette
hundreåret fordi nedbøren har «dreid-
frå vinter til haust.

Kva skyldes denne endringa?
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Konsesjonssøknader for nye kraftverk
er framleis på dagsorden. 11989 var
søknaden om vidare utbygging av
Modalen i Hordaland, til handsaming,
og arbeidet med søknaden for Gjenge-
dalsvassdraget i Sogn og Fjordane er
i gang. Arbeidet med å vurdere tiltak
på eldre kraftutbyggingsprosjekt, der
landskaps- og miljøomsyn ved utbygg-
inga vart tillagt heller lita vekt, blir no
gitt høg prioritet.

Tilsvarande blir det lagt opp til eit
tverrfagleg samarbeid innan NVE i
saker som gjeld vegutbygging langs
vassdrag, forbygningar og grusuttak i
vassdrag. Med tenlege samarbeids-
modellar ser vi no at ulike vassdrags-
tiltak kan bli gjennomførde i tråd med
ei balansert avveging der også natur
og landskap vert vektlagt på ein for-
svarleg måte.

Forbygningsavdelinga
Forbygningsavdelinga ved Vestlands-
kontoret er i stor grad engasjert med
feltarbeid, planlegging og drift av eigne
anlegg. Dessutan utfører vi mykje
tenesteprega oppdrag andsynes
privatpersonar, kommunar og andre
offentlege etatar. Dette er eit felt som
ser ut til å auke i omfang.

Inntil årsskiftet 1988-89 omfatta
distriktet Sogn og Fjordane fylke samt
Sunnmøre og Romsdal. Frå 1. januar
1989 fekk vi overført ansvaret for
Hordaland, sørover til Hardanger-
fjorden. I år er regiongrensene for
avdelinga i Førde flytt ytterlegare eit
hakk sørover, til grensa mot Rogaland.

Anleggsverksemda vår har vore brei,
dei mange prosjekta har variert i stor-
leik, frå dei små til dei store. Spekteret
av vassdragstyper er stort på Vest-
landet. Det spenner frå smågrøver
- som kan vekse voldsomt under visse
vilkår - til større - og ofte noko meir
forutsigbare vassdrag. Dei korte vass-
vegane vi ofte har frå høgfjell til utløp i
sjø, gjer sitt til at vi er nokså sterkt ut-
sette for bråe og ubereknelege flaum-
situasjonar.

Av større tiltak som vart gjennomførde
siste året nemner vi sikring av Joste-
døla gjennom kommunesenteret
Gaupne i Luster. I dei seinare åra er
det gjort omfattande sikringstiltak i
fleire av tettstadane i Jostedal.
Arbeida er utført for midlar forbyg-
ningsavdelinga har fått til rådvelde frå

Statkraft-Jostedalsanlegget. Etter eit
finansieringssamarbeid mellom
Landbruksdepartementet, Statens
vegvesen, lokalinteresser og NVE, har
vi utført store omleggings- og sikrings-
tiltak i Storelva i Jølster. Med desse
arbeida er det lagt til rette for utnytting
av store areal til nydyrking. Gjennom
den veg- og brubygginga avdelinga
foretok, fekk bygda âg langt på veg
innfridd eit gamalt vegkrav. På Sunn-
møre vart dei største arbeida gjorde i
kommunane Stranda og Ørsta. Om-
legging og sikring av Vistdalselva i
Nesset, var det største enkelt-tiltaket i
Romsdalen.

Avdelinga nyttar seg stadig meir av
den fagkompetansen vi finn i etaten
si eiga natur- og landskapsavdeling,
dessutan har vi i stadig større mon
gått vidare i samarbeidet med miljø-
vernavdelingane hjå Fylkesmennene.
Dette samarbeidet reknar vi med at vil
halde fram i åra som kjem.

Avdelinga har mange uløyste opp-
gåver. Mellom anna er det 250 søk-
nader om forbygningstiltak, eller
kombinerte senkings- og sikringstiltak,
som ikkje er handsama. Mange saker
er ferdig planlagte, men ikkje ferdig
handsama i distriktet. Det har synt seg
at handsamingstida jamt over er lengre

enn tidligare. Fleire instansar og
interesser skal gi si vurdering av dei
tiltaka det er framlegg om. Oppfølgjing
av oppgåvene i samband med vass-
dragsregisteret, vil dg innebere ei
monaleg større arbeidsbør både for
kontortilsette og anleggsingeniørar i
tida som kjem.

Vassdragstilsynet
Avdelinga sin representant ved
regionkontoret arbeidde i hovudsak
med kontroll av planar og inspeksjon
av dammar under bygging. Av sær-
skilte tiltak ellers nemner vi rådgjeving
til ein smådambyggar. Tilsyn med drift
og vedlikehald av eksisterande dam-
mar var det mindre av i fjor.
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Bjarne Nicolaisen og Birger Brandsæter:

Sikkerhetskravene øker

Sikkerhetsarbeidet defineres nå
mye videre enn tidligere. Tradi-
sjonelt har den rene kontroll- og

tilsynsvirksomheten dominert. Idag
utgjør utredninger, utvalgsarbeid,
undervisning og informasjon en langt
viktigere del enn tidligere. Opprinnelig
var virksomheten bare knyttet til kon-
sesjoner og tillatelser. Mange viktige
anlegg falt på den måten utenfor. Til-
synsforskriftene som vi fikk i 1982, la
alle dammer av sikkerhetsmessig be-
tydning inn under offentlig tilsyn. Det er
nå fremlagt for OED et forslag om å ut-
vide forskriftene til å omfatte alle vann-
trykk på kjente konstruksjoner, altså
også luker, ventiler, rør m.v. når trykk
og dimensjoner overskrider visse
verdier. Forslaget var ute på høring i
1989, og vi håper å ha de komplette
forskrifter klare i 1990.

Ny viten og skjerpede krav
Mangelen på nye utbyggingsprosjekter
har liten virkning på vassdragstilsynets
arbeidsmengde. Den store bygnings-
massen som ligger og eldes i vass-
dragene krever stadig større innsats
både når det gjelder teknisk tilstand,
innføring av ny viten og skjerpede
sikkerhetskrav. Det pågår f.eks. en
fortløpende revurdering av flommer
og flomavledning ved våre dammer.
I 1989 ble dette arbeidet delvis lagt om
ved at det mer ble gjennomført flom-
analyser for systemer av dammer (hele
vassdrag) enn for enkeltdammer.

Sikkerhet krever samarbeid
Vassdragstilsynet har en stor kon-
taktflate innen bransjen og har større
mulighet enn den enkelte anleggseier
til å få oversikt over ulike faglige prob-
lemstillinger, til å introdusere ny viten
og til å ta nødvendige initiativ. Det er
et nært samarbeid med bransjen, ikke
bare med dameiere og rådgivende
instanser, men også med Vassdrags-
regulantenes forening, Den norske
komite for store dammer (NNCOLD),
Institutt for vassbygging ved NTH og
vår egen Beredskapsavdeling. Det
store samarbeidsprosjektet om dam-
sikkerhet er nå i bra gjenge og del-
prosjekter er startet opp. Prosjekt-
lederen, sivilingeniør Svein Larsen,
tiltrådte i 1989.

I 1989 måtte vi gripe inn etter vass-
dragslovens §120 med tekniske på-
legg i forbindelse med flere brudd på
turbinrør. Bak bruddene lå introduksjon
av konstruksjonselementer og -prin-

sipper som viste seg ikke å holde mål.
Vi måtte legge visse restriksjoner på
bruken av konstruksjonene, og ytter-
ligere avklaring er nødvendig.

Arbeid med å legge om kontrollvirk-
somheten i mer overordnet retning
krever at det utarbeides retningslinjer
og håndbøker. Dessverre førte en
vanskelig bemanningssituasjon til at
arbeidet foreløpig har stått i stampe.
En utredning av formelle forhold knyttet
til internkontroll foreligger fra vårt
juridiske kontor.

Undervisning, informasjon
Vassdragstilsynet holdt ifjor to ukes-
kurs i damtilsyn for driftspersonell og vi
var også hovedarrangør av flomsemi-
nar for svenske og norske fagfolk våren
1989. Våre avklaringer om alkalireak-
sjoner i norske betongdammer ble
presentert på møte i Norsk Betongfor-
ening. Denne type skader har vakt
oppmerksomhet innen bransjen, og
forholdet vil bli fulgt opp. En 30 mi-
nutters film om damsikkerhet var ferdig
sommeren 1989 og hadde urpremiere
internt i NVE.

Målet for kraftforsyningsbered-
skapen er å opprettholde en
tilfredsstillende kraftforsyning

både ved beredskap og i krig, pluss
å sikre den mot anslag i fred. Når det
gjelder beredskapsarbeidet i årene
fremover, må de tiltak som hittil er plan-
lagt og gjennomført ved bestående an-
legg og som særlig er rettet mot krigs-
forhold, følges opp ved systematisk
gjennomgåelse og kontroll. Ved en del
anlegg - særlig de eldre - vil det være
behov for å utvide og forbedre sikringen.

Fredstidstrussel
Den nye energiloven har bestemmelser
om sikringstiltak som også skal omfatte
tiltak ved sabotasje og terrorhandlinger
i fred, hærverk og tyveri. Dette inne-
bærer planlegging og gjennomføring
av sikrings- og beredskapstiltak for å
bekjempe anslag mot kraftforsyningen i
fred. Overvåking og sikring, kontroll og
bevoktning i tilknytning til edb og elek-
troniske styringssystemer - herunder
driftssentraler - er også relevante opp-
gaver i denne sammenheng.

Beredskap hos bruker
Gjennomføring av beredskap hos ener-
gibruker er et område hvor lite er gjort
hittil, og som det vil bli nødvendig å
legge større vekt på. Mange brukere er
helt avhengig av en jevn kraftleve-
ranse og kan lide alvorlig skade ved
strømbrudd, men de har dessverre
gjort lite eller intet for å sikre seg.
Beredskapsspørsmål knyttet til sikring
av fjernvarmeforsyning og gasskraftan-
legg er også nye oppgaver som må bli
utredet og fulgt opp med konkrete
sikringstiltak.

Eldre anlegg
Utbyggingen av vannkraft har etter
hvert fått redusert omfang. Utviklingen
på dette området er usikker, og bered-
skapsavdelingens oppgaver i forbind-
else med planlegging og gjennom-
føring av sikringstiltak ved kraftanlegg
vil foregå i takt med utviklingen. Det
finnes imidlertid en rekke eldre kraft-
verk og dammer som er bygget før
nåværende regler ble innført, og hvor
det ikke er gjennomført tilstrekkelige
sikringstiltak. Her er det behov for en
gjennomgåelse og vurdering av de
anlegg som bør prioriteres i den hen-
sikt å oppnå bedre sikring, noe som
mest hensiktsmessig kan utføres sam-
tidig med rehabilitering av anleggene.
Det vil også være naturlig å gjennom-
føre en beredskapsvurdering av kraft-
anlegg ved deres hjemfall til staten i
henhold til konsesjonslovgivningen.

Sikringstiltakenes omfang
De tekniske sikringstiltak ved kraft-
forsyningsanlegg vil hovedsakelig
bestå i sikring mot sabotasje- og ter-
rorhandlinger, forbedring av beskytt-
elsen mot våpenvirkninger ved hjelp av
betong eller stålplater, tiltak mot brann-
og eksplosjonsfare m.v. Ved fjellan-
legg vil tiltakene bestå i forsterkning
eller utskifting av porter og adkomster/
adkomsttunneler, tverrslag og sjakter.

Bevoktnings- og sikringstiltakene vil
omfatte anskaffelse av sperremateriell,
utbygging av forsvarsstillinger, plan-
legging av vakthold og kontroll i sam-
arbeid med lokale styrker fra forsvar og
politi. Ved mange eldre dammer er det
mangelfull eller ingen sikring. Utbed-
ringene bør fortrinnsvis gjennomføres i
forbindelse med større reparasjons-
eller ombyggingsarbeider.

u±g
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Alf Johansen: To- Foto A/S, Harstad

Elsikkerhetsarbeidet
tilpasset det nye Europa

vårt hovedmål og oppgaver er å
sørge for akseptabel elsikkerhet
gjennom tilsyn og kontroll med

elektriske anlegg på land og om bord i
skip, «sjøredskaper» og flyttbare off-
shore installasjoner i oljevirksomheter.
Pr 1.1.1989 omfattet vårt ansvars-
område 1050 større landanlegg, 2.2
mill. mindre landanlegg (abonnenter).
105 sykehusanlegg (elektromedisinsk
utstyr), 1080 skipsanlegg og 38 mobile
offshoreinstallasjoner. Forskrifts- og
normarbeidet for utførelsen og bruken
av elektriske anlegg og utstyr interna-
sjonaliseres mer og mer her i landet.
En hovedoppgave for norske elsikker-
hetsmyndigheter er, og vil i årene frem-
over bli, å delta i og følge opp dette
arbeidet for å sikre norske interesser
og sette de internasjonale vedtak ut i
praksis i Norge.

Norsk tilpasning til EF
Av særlig betydning i 1989 var det
intensive arbeidet med norsk tilpasning
til EFs lavspenningsdirektiv for elektrisk
utstyr, som vil innebære en vesentlig
omlegging av materiellkontrollen. Målet
for slik tilpasning er å gjennomføre en
friere omsetning av elektrisk utstyr med
bibehold av vårt høye elsikkerhetsnivå.
Denne oppgaven får stor betydning for
organiseringen og gjennomføringen av
elsikkerhetsarbeidet ved NEMKO og
NVE i årene framover. Avtalen mellom
NEMKO og NVE er således oppsagt
med ikrafttreden 1. januar 1991. NVE
vil fra dette tidspunkt overta de forvalt-
ningsmessige oppgavene NEMKO hittil
har ivaretatt, mens NEMKO for sin del
vil bli en frittstående prøveinstitusjon.

Elsikkerhetsutvalget
Tilpasningsarbeidet til det indre mar-
ked, samt omorganiseringen av norsk
elforsyning og omlegging av Det
særlige tilsyn med elektromedisinsk
utstyr m.v., var vesentlige forhold som
gjorde det aktuelt for Olje- og energi-
departementet å nedsette et eget
Elsikkerhetsutvalg i oktober 1987.
Utvalget hadde som mandat å utrede
den framtidige organiseringen av el-
sikkerhetsarbeidet i Norge. Elsikker-
hetsutvalget la frem sin utredning tidlig
i 1989 som en NOU. Denne har vært
ute på høring, men man avventer av-
gjørelse fra Olje- og endergideparte-
mentet før aktuelle tiltak blir iverksatt.

Internasjonalt forskriftsengasjement
1989 var et meget aktivt 4orskriftsår»,
som medførte en betydelig innsats for

å følge opp de internasjonale vedtak
og anbefalinger. Forskrifter for elek-
triske bygningsinstallasjoner m.m. vil
foreligge tidlig i 1990 og tre i kraft
1. januar 1991.

Maritimt engasjement
På den maritime sektor har det også i
1989 vært jevnt engasjement. Foruten
de vanlige oppgaver, besiktigelses-
arbeid m.v. har Elsikkerhetsavdelingen
i forbindelse med Norsk Internasjonalt
Skipsregister (NIS) deltatt ved revi-
sjoner ved klassifikasjonsselskapene
Det norske Veritas, Lloyds Register of
Shipping, Bureau Veritas, German-
ischer Lloyd og American Bureau of
Shipping.

På oljesektoren var det fortsatt jevn
aktivitet på elsikkerhetssiden. Både
norske og utenlandske oljeanlegg
krever vår innsats ved boring i norske
farvann.

På forskriftsektoren ble det utarbeidet
og sendt til høring forslag til reviderte
Forskrifter for elektriske anlegg om-
bord i skip og sjøredskaper. Revi-
sjonen tar i hovedsak sikte på å harmo-
nisere norske regler med nye og rele-
vante internasjonale bestemmelser.
Dessuten foreslås å tilpasse bestem-
melsene slik at de passer for elektriske

installasjoner på produksjonsinnret-
ninger offshore. Tilpasningen til pro-
duksjonsinnretninger var foranlediget
av at Oljedirektoratet vil adoptere NVEs
skipsforskrifter for slike installasjoner.

På hjemmebane
Elsikkerhetsarbeidet her hjemme var
i 1989 preget av et stort behov for
informasjon både overfor elektrofagfolk
og almenheten, ikke minst fordi de
elektrotekniske forskriftene og normene
blir utarbeidet i internasjonale fora. Det
er gledelig å registrere at det er meldt
om få dødsulykker og personskader i
1989 som følge av elektrisk årsak.

ut-ll
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Chief Executive Director Erling Diesen:
A Year of Turbulence
1989 was a year in which the environ-
ment was a focal point of debate. The
green house effect, as seen in relation
to CO2 emissions caused by the use
of fossil fuels, was particularly a point
of discussion, in Norway as well as
abroad. This was reflected during the
World Energy Conference in Canada in
September, where environmental con-
siderations were more strongly empha-
sized than previously. "Energy for to-
morrow" was the motto of the conferen-
ce, which implied a total breakthrough
for the fundamental questions of the
Brundtland Commission on the environ-
ment and a sustainable development.
Some main conclusions:

The world's available energy resour-
ces will represent no delimiting factor
in the foreseeable future.

Oil will still, and up to the first part of
the 21st century, be the dominating
energy carrier. The price of crude oll is
expected to rise moderately in the
course of the next 10-20 years.

The consumption of electricity and its
share in the total energy consumption
is increasing in industrialized countries.

Nuclear power is assumed to gain
acceptance as an economic and safe
energy production. Nuclear power
does not appear to be favourable to
countries with limited resources and
limited technical expertise.

- Having realistic opinions on energy
efficiency is important, and it is being
warned against increasing energy
prices by means of taxes and fees.

- The 1990s must concentrate on
solving the tridimensional problem of
energy, environment and economy.

The energy producers' responsibility
for conservation of the environment
was also stressed in two papers sub-
mitted to the Norwegian Parliament, the

White Paper on Energy and Energy
Research and the follow-up report to
that of the Brundtland Commission.
Both of these reports announce a
gradual levelling out of total energy
consumption towards the turn of the
millennium, and a turn towards renew-
able energy sources. This trend has
already resulted in an increased
emphasis on energy conservation and
on the importance of the positive
environmental effects of hydro power.
Throughout the year NVE has prepared
new estimates for the trend in the
electricity demand towards the year
2005. The basic alternative is 2 T1Nh
lower than the previous prognosis of
the year1995 and 5 TWh below that of
the year 2000.

NVE Council leader Arnor Njøs:
Heading for the 90s
The global perspective, increasingly a
characteristic of the world debate on
resources, environment and energy,
also added a new dimension to our dis-
cussions at the 10 meetings of the NVE
Council throughout 1989. No respons-
ible governmental administration could
discuss these issues on the basis of
restricted national considerations only.
Could it e.g. be possible for Norway to
solve some of the environmental prob-
lems in Poland - Czechoslovakia -
Eastern Germany by delivering gas as
a brown coal substitute (partly funded
by the Common Market?). If we regard
gas power as a dry year reserve, could
we then consider exporting firm power?

It is a major objective of the NVE
Council to strive for a founded
balanced view in issues concerning
environmental policy. The greenhouse
effect has added new prestige to hydro
power - and actually also to nuclear
power. The latter point is of interest as
regards gas power in Trøndelag and
Eastern Norway, viewed in relation to
the potential Swedish market. Will
Sweden adhere to their previous
decision of gradually reducing their
use of nuclear power? The problems
are evident, the solutions, however, are
not. In this field NVE, with its expertise,
ought to be in the foreground.
Expertise on water courses as well as
on energy is essential to enable us to
achieve successful results.

Asbjørn Vinjar,
the Directorate of Energy:
From the eighties to the nineties
- a change in the energy picture
1nmany ways we are in the midst of a
period of transition, in Norway as well
as abroad. Considerable challenges
will be facing the energy suppliers and
NVE throughout the nineties but in
several ways they will differ from those
we have been handling in the eighties.

Looking back on events marking the
eighties in the energy sector, 1989 will
be remembered as the year when
Norway was united in terms of elec-
tricity, as the grids in Northern Norway
and those further south were connected
in Fauske. In 1988 the first power line
between Finland and Norway was
put into operation. The exchange
connections to Denmark and Sweden
from Norway have been unaltered
throughout the eighties.
The consumption for general supply
increased from (gross) 52.9 TWh to
66.2 TWh, an average of 2.5% per
year. Power intensive industries
increased their energy consumption by
(gross) approx. 28.7 TWh/year to
approx. 31.2 TWh/year.

What are we facing in the nineties? The
development "honeymoon period"
appears to be over. It is necessary to
focus most of our activities on energy
conservation instead of power develop-
ment; a change which in several ways
will require readjustment, restructuring
and a change in role pattern. The
existing supply system must be main-
tained and preferably be made more
efficient in order to provide the country
with an optimal amount of energy. This
will require considerable efforts from
the power suppliers and billions of
NOK of investrnents each year. The
energy conservation potential is
considerable. With the energy users, in
industry as well as for general supply,
the total energy conservation potential,
amounts to approx. 90 PJ (Petajoule)
(corresponding to approx. 25 TWh).
1fgas comes into use in Norway, it
should preferably be applied for
heating purposes. Transformation into
electricity causes polluting emissions
that are incompatible with the objec-
tives already set up by government.

On the whole environmental concerns
will represent the great challenge in the
energy sector as well. The polarized
debate dominating the seventies and
eighties, when hydro power develop-
ment was regarded as a threat to na-
ture conservation, has come to an end.
The pollution caused by emissions was
then hardly mentioned. Now the focus
is on pollution. The environment is of
concern to us all. 1nour planning we
favour cooperation.The conservationists
have a role to play. Energy is an integral
part of the industrial processes which

Inger Louise Tvede

English summary
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cause environmental problems and is
used in the production of goods that
will ultimately pollute the environment.
Issues concerning the energy sector
will accordingly dpminate discussions
about the environment. We consider
these problems as a challenge and will
contribute to producing practical and
acceptable solutions, nationally as well
as globally.

The solutions we succeed in finding
nationally ought to serve as a frame of
reference for our authorities when dis-
cussing international agreements for
the environment. The many and
important international networks in the
energy sector are well suited for raising
world consciousness on the subject of
the the environment. Such networks will
provide a better breeding ground for
achieving international solutions.

Following its reorganization, NVE will
be committed to taking a central
position in this work, both nationally
and internationally. There are great
challenge in teaching our sister orga-
nizations in the developing countries
about environmental matters that
should be considered in connection
with the planning, developing and
operation of energy plants. Assistance
in reducing pollution by emissions from
energy plants already in operation will
be a primary task. Cooperation with
energy institutions in Eastern Europe
may contribute greatly to the reduction
of emissions that are harmful to the
environment, not only locally but over
large areas, thus affecting the global
climate.

Pål Mellquist,
the Directorate of Water Resources:
The management of water
resources now at a crossroads?
Water course management is presently
faced with many challenges and during
the coming years we should seek new
angles of approach and renew our
current attitudes. We are now convinced
that the demand for electricity can be
covered by hydro power alone as we
head towards the year 2000, and
probably longer, if we so wish. If greater
emphasis is assigned to energy con-
servation hydro power based coverage
may be stretched further into the future.

Along with a marked change in the atti-
tude to hydro power as an eternally re-
newable energy carrier with only minor
environmental impacts, these estimates
provide entirely new perspectives on
water course management. Nowadays
most people have a considerably more
relaxed attitude towards hydro power,
which is reflected in the fact that dis-
cussions on this source of energy are
no longer of interest to the media, simp-
ly because hydro power development
is no longer a controversial issue.

The end of the 80s will certainly be re-
membered as a period of many sudden
and unexpected events. Hopefully the
present developments in Eastern
Europe will also result in a focusing on
environmental issues in these countries.
The management of water resources in
Norway is also facing upheavals. The
outcome of this quiet revolution will no
doubt leave its mark on NVE in the
coming decades.

NVE is hoping to function as a "door-
opener" for new markets for Norwegian
industry within hydro power technology.
NVE specialists have earlier served as
consultants for hydro power pilot
studies in Greenland. In April 1989 I
accompanied the Minister of Trade, the
Norwegian ambassador in Copenhagen,
representatives of the Export Council
and the Norwegian hydro power branch
to Nuuk (Godthåb) in order to promote
Norwegian expertise in this field. The
NVE involvement in Greenland is
however not an altogether recent
phenomenon. The Greenlanders and
the Danes have long been discussing
how to exploit the island's considerable
hydro power potential, but they have
met with a great many difficulties. As
per today the market for electrical
power in Greenland is small. Being at
present quite dependent on diesel
power plants, the Greenlanders are
however definitely interested in the
hydro power alternative if this can be
made economically viable. The Green-
landers were very interested in Norweg-
ian hydro power technology and our
way of taking nature and the environ-
ment into consideration. In this connec-
tion representatives of the Greenland
domestic administration visited Norway
in August last year to have a closer
look at hydro power development in
our country.

Eivind Kindingstad,
the Energy Distribution and Utilization
Department:
Commercial energy sales
In recent years there has been a trend
towards acceptance of market oriented
solutions to problems of distribution in
Norway. This also applies to the energy
supply. In Government White Paper
No.1 (1989-90) clear signals are given
on this issue: "The Government will
provide for a more efficient power
market." And further: "The develop-
ment of more market based firm power
sales will among other things imply that
the power companies should exchange
more power between themselves and
that the power companies should be
granted more freedom to act as inde-
pendent commercial participants".

Thanks to the record inflow to the re-
servoirs and the extremely mild winter
of 1989, Norway last year might have
earned a gross profit of NOK 1 billion,

if occasional power had been used to
replace oil consumption where techni-
cally feasible.The Government's desire
to have a more effective power market
implies that the heads of the power
companies must administer these by
means of the general frameworks and
not according to detailed regulations,
as has been the case to date.

In Norway the electricity supply is
owned and mainly controlled by public
agencies. On examining the production
capacity of the power stations, we find
that private companies (mainly indus-
try) own 16%, Statkraft 29% and local
authorities and regional municipalities
55%. The State owns about 90% of the
main grid, while the distribution grids
are mainly owned by the local
authorities.

The sale of electric energy for final
consumption differs from that of other
commodity trade as the distribution
company in practice has a monopoly.
On the energy market the power
company does however meet with
competition from other energy carriers
such as oil, gas and coal. Fossil fuels
are sold on the world market and the
prices in these markets are indicative
of the prices in Norway. On the other
hand, distributive power companies
can decide to buy wholesale power
from production power companies,
wholesale companies or from vertically
integrated companies with a surplus.

There is a wholesale market in which
producers compete and in which the
power exchange takes place on
bilateral agreements on conditions to
which the parties have agreed.
Statkraft is the dominating producer in
this market. The Statkraft price, which
is fixed by the Parliament, has formerly
to some extent been decisive in fixing
the market price on the wholesale
market. The power producers through
their organization, the Norwegian
Power Pool, have established a spot
market for short term power in which
the Power Pool each week fixes a price
which in principle clears the market.
This market price is decisive for the
operation of the power plants. Statkraft
is the dominating participant in this
market also, partly by virtue of its
monopoly on power exchange abroad.

It is accordingly expedient to dis-
tinguish between two energy markets,
one for the sale of wholesale power in
which the participants are production
plants, wholesale plants, power com-
panies and major industrial companies,
and another market of end users in
which the participants are the power
stations, oil companies, coal suppliers
etc., and the consumers of electric
power and other types of energy.
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Statkraft is the connecting link between
the energy markets in Norway and our
neighbouring countries, with whom
they also trade with units that on the
whole have the monopoly on foreign
trade.

As regards the wholesale power
market there are some special features
concerning the Norwegian power
system which differ from corresponding
systems in countries using thermo-
electric power. In a pure water power
system like Norway's the operation
costs of the power stations are very
small compared to the investment
costs: in the scale of 1-2%. For thermo-
electric power plants the operation
costs typically constitute 60-70%. Out
of the total costs of the electricity
supply the grid costs constitute about
50%. This indicates that correct
investment decisions are decisive in
order to minimize costs. The expense
side of the electricity supply in Norway
is accordingly, as opposed to the
situation in countries with thermo-
electricity, dominated by firm costs,
essentially for interest and instalments
on loans. The conditions have been
such that the loans are repaid in less
than half of the technic economic life
time of the power stations.

Apart from Statkraft the power stations
are generally owned by wholesale
companies, which in turn are owned by
regional municipalities and municipal
and intermunicipal distribution plants.
The ownership of the power supply is
in other words vertically integrated, and
the power exchange in today's whole-
sale market is accordingly dominated
by bilateral agreements securing the
distribution companies power from
their "own" plants at cost.

Today's firm power wholesale market is
a product of the historic development
of the electricity supply in Norway.
Power plants and users are connected
in a nationwide grid forming a national
power market. With a view to our
economy the aim should be to cover
the power balance as cheaply as
possible. Many are of the opinion that a
market should be established in which
the distribution company is free to buy
from the producer who is offering the
cheapest alternative while the pro-
duction companies are free to sell to
the highest bidder.

Through such a market the competition
between producers could be used so
that the distribution companies obtain
the lowest possible costs for the
purchase of power. Major power users
ought to be given direct access to this
market. When all participants are given
a free hand in order to obtain the best
possible economic result, all decisions
concerning investments and operation

will be assessed on the basis of the
same view, that is of the value of the
power. ln such a market, adaptation
and the spreading of risk could occur
by the development of a more diffe-
rentiated spectre of contracts, in part
by profiting from experience from other
markets, such as finance and raw
material.

The power market is however different
because of the lengthy time perspec-
tive of the investments and the long
planning and construction period.
Stability may therefore potentially
become a considerable problem. As
regards adaptation to a freer power
market, the potential gains are
indisputable. How these gains can be
realized in practice will demand
extensive analyses and discussions
in professional circles.

NVE can provide weighty contributions
for the clarification of these issues by
virtue of the agency's insight and
experience concerning today's energy
system and markets.

Svein Storstein Pedersen,
the Systems Department:
Power balance,
market and central grid
NVE last year prepared a major report
on strategies for power coverage for
the period 1990-2005, which also
includes the position of gas within the
domestic energy system. We may
conclude that up to 1995 the power
situation appears ample with a view to
energy and power coverage, including
power plants under construction. Later
on power deficiency will increase from
5.5 TWh in 2000 to 11.6 TWh in 2005,
provided that merely hydro power
plants under construction are com-
pleted. Norway will have to choose be-
tween continued hydro power develop-
ment or gas power during this period.

We have stressed that these figures
are encumbered with a great deal of
uncertainty because of such factors as
the future economic development, the
policies pursued within industry,
environment and energy, as well as the
means to be used in order to fulfil the
political objectives.

It will be necessary for NVE to intensify
the work of surveying the dry year
coverage within a market based power
sales system. Important elements will
be the construction of so-called dry
year plants, new agreements with our
neighbouring countries concerning
power exchange, the possibilities for
drawing off water from reservoirs at the
lowest regulated water level, and in-
creased consumer flexibility regarding
conditions for sales contracts in a dry
year situation with the likelihood of
rationing.

Karsten Johan Warloe,
the Power Licensing Division:
Gas-fired power plants
and gas pipelines - no hurry!
NVE in 1989 submitted a recommend-
ation to the Ministry of Petroleum and
Energy for two gas-fired power plants
in Rogaland, following applications
from Statkraft (700 MW of step by step
development at Kårstø) and Norsk
Hydro Produksjon A/S (420 MW at
Karmøy).
NVE points to the power balance and
other possible sources of supplies and
recommends that the building of
gas-fired power plants should be post-
poned for the time being, and that the
building of gas-fired power plants as a
dry year safety measure should be
considered more closely.

The department is working on
concessions for electrical installations
and district heating, power lease
concessions and reversion and
preemption concerning licences for the
acquisition of fall rights. In 1989 approx.
275 cases were handled.

Concessions were granted for various
power plants, totalling a yield of
approximately 278 MVA. Out of this,
198 MVA represents new yield, while
the remainder applies to reconstruction
or updating of existing concessions.
Industrial companies buying major
quantities of electrical power must
obtain permits according to the
Industrial Concession Act. The limit
was raised to 5000 kW in December
1986. For the time being there are 496
concessions totalling 5.401.177 kW of
firm power and 1.723.624 kW of
occasional power.

Oddvar Fossheim,
the Water Resources Department:
There is still
hydro power to develop!
In 1989 we prepared recommendations
for the NVE Council in 15 power deve-
lopment cases. 12 of these concerned
new developments, updating of plans,
or the updating of operation regula-
tions, while the three remaining cases
concerned new concessions after
expired concession period and in
connection with the reorganization and
fusion of power companies.

We deal with concession applications
concerning the acquisition of fall rights,
watercourse regulations and necessary
permits for other types of power
development.

The Licensing Division are at present
processing several extensive
regulation cases in which the licencing
period has already expired or are
expiring in the near future. In the course
of the first 5 year period 24 acquisition
and regulation licences will expire and
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require reconsideration. An increasing
number of older installations have to be
taken out of operation and the handling
of this type of case will become an
important task for NVE during the years
to come. In addition to the formal
processing of cases, economic
assistance is often required to be able
to close down.

Egil Skofteland,
the International Division:
Involvement in international
development aid is fruitful
NVE has a special responsibilty in its
capacity as the only Norwegian non-
commercial governmental administra-
tive agency for water and energy, and
as professional advisor in connection
with NORAD's involvement in
developing countries. The NORAD")
cooperation agreement was prolonged
with another 2 years in autumn 1989..

In 1989, as in earlier years, NVE was
particularly involved in the SADCC
region (South Africa Defence
Collaborating Conference). 1nAsia
there was however also a marked
increase in our activity, and in Central
America NORAD appears to be taking
more interest in the energy sector.

In 1989 NORAD also requested NVE's
assistance in the evaluation of impacts
on the natural environment caused by
multi-financed hydro power projects.
These types of assessments are
examples of NVE's broad range of
expertise that ought to be of potential
benefit to developing countries.

In Mozambique the institutional
cooperation between NVE and EDM
(Electricidade de Mocambique)
continued. As a result of the work of
three Norwegian experts working in the
EDM planning division, a number of
projects are underway. Moreover,
Bærum Energiverk (Electricity Board) is
engaged in the development of the
organization of the new Cuarnba Power
Plant in Northern Mozambique and a
firm of consultants has been engaged
to prepare drawings and tender docu-
ments for the new EDM headquarters.
The cooperation between NVE and
EDM will be evaluated by an
independent group in 1990.

In Lesotho NVE functioned as pro-
fessional advisor in connection with the
construction of two minor power plants.
Since these are now complete, we are
summing up the experience gained.
Moreover, NVE was also engaged in
the construction of a hydrological
measurement network within a basin
holding considerable power potential.

In Tanzania there are activities
underway in both the water and energy
sectors. NVE advisors are, for example,

engaged in a project study of the water
programme and in the organization of a
6 week course in Dar es Salaam for
hydrology technicians. Norway has
traditionally shared a close cooperation
with Tanzania within hydrology and we
hope this cooperation will continue.
In 1989 three Tanzanian hydrologists
visited Norway for several months in
order to analyse data material in
collaboration with NVE hydrologists.

1nZimbabwe NVE has also played a
role, in this case as technical advisor
for the Norwegian funded programme
in the water sector.

In Zambia plans were made for an
extension of the NORAD funded
programme. In addition NVE was also
involved in the energy sector, inter alla
in the evaluation of power cooperation
with Zambia's neighbouring countries.
An NVE advisor was engaged in the
evaluation of the integrated water and
sanitary programme in Kenya. Special
emphasis was given to intensification
of the training programme.

In Nepal the Tibetan Mission will build
a 12 MW hydro plant. NVE will here
assist with consultancy and inspection
on the technical as well as on the
economic side.

In Northern Pakistan NORAD is
planning to contribute 120 mill. NOK
over a 4 year period to the rehabili-
tation and construction of small hydro
power plants as well as to the building
of a maintenance workshop. NVE has
been greatly involved in preparation
and consultancy at the planning stage.
The project as such will be put into
operation in 1990 and no doubt result
in challenging as well as interesting
tasks for several of the NVE special
departments for years to come.

Asbjørn Vinjar,
the Directorate of Energy:
NORDEL - a model
for developing countries
In its Norad involvement NVE has
advocated a closer cooperation
between developing countries on
power supply, based on the Nordic
model, called Nordel.
Due to lack of cooperation across the
borders power worth a sum of NOK 15
million is lost daily at the Cahora Bassa
Reservoir in Mozambique alone. There
is now an increasing interest in power
cooperation between the countries of
Eastern Africa. A number of projects
comprising Zimbabwe, Zambia,
Malawi, Tanzania, Mozambique and
Botswana are being considered. NVE
and Nordel, alang with Nordic
consultants, have been drawn into this
work through Norad.

Norad has followed up our drive
towards extended power cooperation
between developing countries in other
regions as well. In May 1989 NVE was
responsible for the practical arrange-
ments for a 10 day study trip, combined
with seminar in the Nordic countries for
representatives in the power sector of
6 Central American states. The main
objective was to present the NORDEL
model, and NORDEL was professionally
responsible for the tour. A follow-up of
this visit is planned to take place in
1990, when Norwegian experts will be
invited to a seminar in Managua,
Nicaragua.

NORDEL is also involved in power
cooperation between the SADCC
countries, and NVE is in charge of the
practical follow-up and coordination of
projects which come into being as a
result of this cooperation. The establish-
ing of power cooperation between
developing countries, or the extension
of already existing cooperation, is
important in order to create commercial
and professional cooperation across
the national borders. Still very many
African countries have strong economic
ties to their previous colonial rulers.
The connecting air service is an
illustrative example, since it generally
provides a better service to Europe
than to neighbouring countries. The
same tendency applies to trade. The
borders between these countries often
seem to be artificial.

Power cooperation demands a joint
development of plants. But in order to
succeed in creating such physical
networks, the power suppliers as well
as the authorities in the neighbouring
countries must develop "mental net-
works", which will contribute to
removing suspicion and national
discrepancies. Besides, the demand
for new investments could be reduced,
and accordingly the debt burdening
the developing countries could be
moderated. Encouraging cooperation
between the developing countries is a
good way of helping these countries.
NVE, together with the cooperation
parties in Norway and in the remaining
Nordic countries, are ready to give
Norad continued support in this field.

Energy conservation
"An increased focusing on energy con-
servation will demand a strengthening
of the financial management by the
Government. Detailed plans such as
the development of action plans and
programmes at branch level can be
decentralized. This also applies to
tasks connected to the follow-up of
state programmes and to required
measures to promote energy
conservation". (Letter from the Ministry
of Petroleum and Energy.)

*) The Ministry of Development Cooperation
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The Ministry finds it natural to allocate
such tasks to NVE, rather than establish
new administrative bodies. The Ministry
wants to give NVE specific tasks. The
primary tasks for 1990 wiH first of all be:

- Evaluating and introducing impacts
assessments for alternative heating
systems in buildings

Evaluating energy certificates in
buildings, among other things in the
light of the new grants regulations

Evaluating energy labelling for
electrical equipment

The following are examples of energy
conservation measures that should be
administered by NVE, possibly in
cooperation with the Ministry:

the preparation of energy conservation
programmes in cooperation with the
Ministry of Petroleum and Energy, as
part of the work on the national
budgets

- the evaluation of actual projects and
their technical/economic potential and
feasibility

assist with know how and capital at
the initiation of new projects (e.g.
grants)

stimulate the development and
spreading of new efficient energy
technology (Norwegian and foreign)

- develop programmes and projects in
connection with local authorities and
others involved in energy conservation

programme and project control and
follow-up work

stimulate commercial involvement in
energy conservation from nongovern-
mental contributors (power compa-
nies, consultants etc.)

prove barriers existing in energy con-
servation work and advance proposals
for measures to remove these barriers

On the energy supply side, the energy
conservation measures can be outlined
as such:

- to advance proposals for measures
to utilize the energy conservation
potential on the supply side
(grid system, old power plants)

to reinforce energy planning locally
with a view to stimulating an environ-
mentally rational development of the
energy supply, influence authorities to
include the energy supply in regional
and local plans, stimulate the
involvement of power companies 


see to it that the energy conservation
potential is assessed in connection
with the development of new power
plants, inciuding the utilization of local
energy sources (waste heat etc.)

assess energy efficiency requirements
in connection with the handling of
power lease licences.

Christian Grorud,
the Energy Sources and Power Supply
Division:
New, renewable sources of energy
In 1989 NVE took the initiative to
arrange a demonstration programme
for wind power. The first part of this
project, a 300 kW wind power plant,
was put into operation in November at
Smøla in Møre og Romsdal.
Approximately 10 wind power plants
will be built by the end of 1992, with a
total production corresponding to the
annual consumption of 300-400 private
homes.

From 1990 onwards NVE will be
administratively responsible for the
joint efforts of the authorities to build
demonstration plants of new, renewable
energy resources. Accordingly NVE will
devote more time to working with sun,
bio, wave and wind energy in the
future.

NVE is also responsible for the
authorities' R&D programme in the
wind power field. A 400 kW wind power
plant was built at Frøya in South
Trøndelag. The plant will now be tested
and is expected to produce just over a
million kWh per year. At Frøya a full
scale study was also carried out with a
wind/ diesel system developed in
Norway. EB Energy A/S, which has
participated in the development
programme, is now offering wind/diesel
plants as a commercial product and
has obtained exclusive rights within
this product area in its own parent
company Asea Brown Boveri (ABB).
The EB wind/diesel plant is now being
marketed world-wide.

Per Einar Faugli,
Research and Development:
R&D towards the year 2015
R&D is a wide concept, covering such
areas as research, development, ana-
lyses and education and training. NVE
is involved in all such activities within
watercourse research. 1989 was an
extremely active year, and the major
share of our activities was devoted to
biotope adjustment, follow-up studies,
watercourse operation and various
fields in the hydrology sector. A seminar
was arranged in June in which the
principal issue was "looking towards
the year 2015".
Three themes were of particular
interest to the assembly:

the organization of the watercourse
administration and of the research
within the waterrelated subjects

the establishing of funds for environ-
mental conservation to focus studies
imposed in connection with water-
course developments
- the specific R&D assignments, such as:

impact assessments
tolerance limits

- risk analysis
- time trends

climate programme
environmental economy
flood forecasts

Jens Aabel,
the Water Resources Department:
Sufficient water and energy
towards 2005
With a view to securing a sustainable
development, in what manner should
our watercourses be utilized to serve
society best? This issue is central in
our work. The mapping of resources
and the preparation of resource
surveys of the country's water power
potential are tasks of high priority to NVE.

Upgrading and expanding older power
plants represents an alternative to
supplying more power by building new
plants. By means of modern equipment
and improved technology energy re-
sources can be utilized more efficiently.
A major project has been launched in
order to evaluate these possibilities.
The remit of the project includes
evaluation of the possibility of drawing
off reservoirs to under the lowest
regulated water level in given critical
situations in order to make full use of
the existing production system and
thus provide a better reserve for dry
years, which according to preliminary
assessments, is approximately 3 TWh.
This method can be seen as an
alternative to building gas fired power
plants as a reserve for dry years.

During the past year we have made a
nationwide evauation of our potential
for water power development in view
of covering the increased demand
towards the year 2005. The systemati-
zation and storing of data in the Water-
course Archives forms an important
part of our work and enables an optimal
utilization of national water resources.
The objective is to provide a complete
survey of all activities connected to
Norwegian watercourses and drainage
basins in the Watercourse Archives.

In 1989 a great deal of our activity was
centred around the building of digital
map data bases. These bases are
multi-purpose in use; both in the form
of data presentation (maps in different
scales and with various content), ana-
lyses (the calculation of field areas,
overlapping on other digital data sys-
tems), and surveys (current activities
within a given field).
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Arne Tollan,
the Hydrology Department:
Hydrology in a global perspective
Is the Earth's climate getting warmer?
Is precipitation increasing? If so, are
these changes due to natural variations
or are they caused by an increased
"greenhouse effect"? If this increase in
temperature is something we shall
have to live with for several decades,
what effects will it have on the hydro-
logical conditions of Norway, our use of
our water resources and accordingly
our economy?

These issues have been of concern
to the NVE Hydrology Department
throughout 1989, and, depending on
the answers we get, climatical changes
may become an issue in our working
plan for long times to come. But first,
what is the situation? Analyses of the
meteorological data for the last 100
years would indicate that the global
mean temperature has increased by
0.5° C. The six warmest years in this
century were however all in the 1980s.

In Norway the air temperature has
increased from about 1875 to the
1930s-40s and has later on decreased.
Variations in precipitation would indi-
cate that on high latitudes in the
northern hemisphere there have on
average been small variations during
the period from 1880 to 1930. Later on
precipitation has increased. In sub-
tropical areas the trend is the reverse.
Norway has considerable local vari-
ations but on the whole precipitation
has increased throughout this century.

Are we able to draw reliable con-
clusions? The changes in global air
temperatures observed tally with the
model simulations made on the effect
of increased carbon dioxide and other
greenhouse gases in the atmosphere.
This correspondence as such is no
proof of a cause-effect relationship but
is certainly a rather strong indication.
To obtain high statistical probability that
the temperature increase is not merely
due to natural changes some more
years of measurements are required.
But most researchers in the field are
already convinced that the greenhouse
effect is a fact.

What sort of climatical changes can be
expected during the years to come?
There are many "ifs". In the event of a
continued increase of greenhouse
gases equivalent to a doubling of the
CO2 content of the atmosphere, most
climatic models predict a global temp-
erature increase of 1.5-4.5°C, likely to
take place around the year 2030 if gas
emissions continue and no counter-
measures are taken. The climatic
models indicate an uneven distribution
of the temperature increases, with the
highest increases occurring in winter at
high latitudes. Some climatic models

applied in recent months indicate an
essentially lower estimate for expected
temperature increase.

The cloud cover is an important
modifying factor, potentially causing
considerable local temperature
deviations. The development in pre-
cipitation quantities is also uncertain,
and an increase in the range of 10% is
considered to be likely.

For Norway the climatic changes may
result in an increase in run-off and
probably also in flood risk, particularly
of autumn floods. The Hydrology
Department is involved at many levels
in projects describing and evaluating
the hydrological impacts of the climatic
changes.

Within the UNEP/ WMO") International
Panel on Climatic Change members
from our departmental staff take part in
the evaluation of the scientific basis
material, to make estimates of the rise
of the oceans in the event of the
melting of glaciers and snow-covered
areas. Our department is also partici-
pating in the Norwegian Antarctic
expedition of 1990, in which our
research contribution mainly concerns
climatic issues.

The Hydrology Department, in coopera-
tion with the equivalent Nordic orga-
nizations, in 1989 took the initiative to
start a Nordic research programme on
climatic changes and water resources.
The programme now being presented
to the Nordic Council of Ministers is
provisionally proposed as a 5 year
programme with an annual budget of
approximately NOK 13 million.

Bjørn Wold, the Glaciology Division
and Arne Tollan:
Moving frontiers
with hydrological research
A number of our projects in hydrology -
perhaps particularly within glaciology
and sediment transport - deal with
problems on the periphery of current
knowledge. Combining management,
contract assignments and R&D has a
synergetic effect of such extent that,
even with small means, considerable
results are made possible in R&D.
Our increased understanding of the
transportation of sediments in our
rivers has led to the development of a
method for geochemical mapping of
resources and pollution that has been
used in cooperation with the Geological
Survey of Norway throughout the
country. The method was introduced in
most countries in Western Europe in
1989 and will probably be applied in
an extensive international project for
geochemical mapping. The sediment
investigations have also made important
contributions to the understanding of
pollution problems in watercourses.

The NVE studies in 1989 put special
emphasis on determining the quantity
of material deriving from soil erosion
caused by agricultural activity as com-
pared to that originating from natural
sources in the river courses. Such data
provide a basis for implementing
erosion preventive measures which we
expect will result in a reduction of
nutritients and toxic substances in the
watercourses,

in glaciology, the mountain topography
under two glaciers has been mapped,
for the first time enabling the determi-
nation of water divides in glacier areas.
We have developed considerable new
expertise on the physical understand-
ing of glacial dynamics, and not least,
on the simulation model side. Thus we
have become attractive cooperative
partners for the Norwegian Polar
Research Institute, the University of
Bergen, and for several foreign
researchers who are taking part in a
large research project on the simulation
of glacier variations and climate.
Our department has made consider-
able efforts to improve measuring
techniques and analysing methods.
ln 1989 we were particularly involved
in the development of methods for
measuring the thickness of glacier ice,
plus the mass balance of glaciers,
recorded by means of small radio
transmitters placed in the glacier, and
the water content of the snow, which is
registered by means of a radar.

From 1989 climatic changes and their
impacts on the use of our water
resources have been an important
theme of research for our hydrologists,
and will certainly continue to be so in
the 1990s.

At the end of 1989 the Hydrology
Department had about 2000 measuring
stations in operation. The department
also submitted nationwide forecasts on
the ice conditions in rivers and lakes in
connection with the winter and Easter
holidays. Flood forecasts were carried
out during the spring flood, and also for
rain floods during the summer and
autumn of 1989.

NVE will be faced with considerable
tasks within method development and
practical user adaptation. In 1989 the
first stations in a nationwide soil water
measuring network were put into use.
The world's northernmost measuring
station for discharge and material
transport was also put into operation
near Ny-Ålesund, Svalbard. The
programme for the modernization of
the national station networks will
continue.

*) UNEP/ WHO = United National Environmental Programme/
World Meteorological Organization
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At the beginning of 1990, sixty (out of
200) primary discharge measuring
stations, and 160 (out of 400)
secondary discharge measuring
stations, were complete with computer
remote transmission. They will now be
equipped with electronic data record-
ing loggers. The data bases are
growing year by year. As an example,
the data base for quality controlled
daily discharge now constitutes 32.000
years of data. The data base for
discharges with a higher time solution
(down to 1 minute) constitutes 2250
years of data. Totally the Hydrology
Department has more than 55.000
years of water level data. We have
devoted much effort into adopting a
new data base system (Tornado) for
hydrological data. The work will
continue and is expected to be finished
in 1990.

The department was in charge of the
organization of a Nordic seminar on
groundwater models and also partici-
pated in the organization of an inter-
national symposium on the analysis of
data from research areas, both of
which took place in April 1989.

The department's experts are annually
engaged in giving approximately 20
professional lectures and in the writing
of a series of articles for scientific
journals.

Jon Arne Eie,
the Environmental and Landscaping
Department:
The 90s:
The great environmental challenge
Combining energy transformation with
the demands set up by the Brundtland
Commission and the Government of
fulfilling their environmental policy will
be one of the greatest challenges
facing NVE in the new decade.

NVE will cooperate constructively on an
interdisciplinary basis across formal
limits, regardless of its future orga-
nization form.

Our watercourses are the trade mark of
our country and the stress they have
been exposed to has in many cases far
exceeded their sustainability. The
protection of our watercourses will be
an important task, which will also
comprise testing the use of different
types of measures and an evaluation of
what developments can be accepted
from ecological and landscape
considerations.

The Environmental and Landscaping
Department is well prepared for meet-
ing this challenge. Besides a basic
education in subjects such as land-
scape archicture, forestry, ecology,
limnology and engineering subjects,
the department has during the last 25
years built up special expertise in the
handling of the impacts of major
encroachments upon the natural
environment.

The follow-up of the Report of the
Brundtland Commission has been
given major emphasis in NVE's energy
administration. Our department has
accordingly been heavily involved in
the environmental aspect of the work
done within our agency to discuss the
position of gas in the Norwegian
energy supply towards the turn of the
millenium. The objectives concerning
environmental policy, particularly that
of stabilizing the Norwegian CO2
emissions, provide clear limitations to
the use of natural gas for electricity
production.

As for the work on the Conservation
Plan, a total of 194 objects have been
submitted for evaluation. We are
responsible for the organization of
investigation activities. During the
summer of 1989 there was consider-
able field activity in order to provide
basic material.

A steadily increasing share of our
capacity is spent on the evaluation of
the effects on landscape and environ-
ment of the use of water for purposes
other than hydro power. The physical
planning and adaptation of aqua
culture plants, gravel pits, flood
protection constructions, road routes
etc. in our watercourses are fields that,
in the course of the next years, will
demand more attention from our
specialists, regionally and centrally.

We have also decided to engage more
actively in the evaluation of environ-
mental and landscaping issues con-
nected with international aid projects
within hydro power development and
have submitted statements on two
projects, Mae-u-su in Thalland and
Nathpa Jhakri in India.

Bård Andersen,
the River Maintance Department:
Flood protection pays
Last year a total of around 200 erosion
protection dikes, river lowering plants
and flood protection works were under
construction throughout the country.
These projects included erosion
protection dikes over a river distance
totalling 56 km and flood protection
works over a distance of 38 km.

Approximately 15.800.000 m2 of land
was secured against erosion or floods
and 196 buildings were protected.
In addition we have secured many
kilometres of state and regional high-
ways, some railway sections and two
large dams. In order to protect the
environment or to secure river courses,
90 weirs were built.

A very special type of upgrading of
older dams was completed in the Tele-
mark region. The Japanese company of
Bridgestone delivered rubber dams, a
construction which is unique of its kind
in Europe. The dams consist of an air-
inflated rubber membrane mounted on
a concrete foundation. The height is
automatically adapted to the discharge
in the river. The projects amounted to
approximately NOK 65 million, i.e.
20-25% below the price of steel gate
dams.

Below Rjukan a 5 km flood protection
dike has been completed through
cooperation between the Ministry of
Agriculture, Norsk Hydro, the highways
authorities, the local authority and NVE.
Cultivated land and housing have been
secured and the national highway has
been built on a bank reaching higher
than the water level during large floods.

In Northern Norway we had a great
many projects under construction. 1n
Grense Jakobsely a weir was built to
stabilize the Russian border, which is
defined by this river. Considerable
damage caused by ice runs has
demanded repairs and the construc-
tion of new protection dikes in the Tana
River.

1nTrøndelag extensive projects are in
progress to reduce the danger of
landslides in clay areas. After catastro-
phic bankbreaks as late as 1959
approximately NOK 40 million has
been spent on building stone walls
protecting dangerous high slopes. In
the Helgåa River in Trøndelag about
NOK 15 million has been spent on
measures to protect the steep clay
slopes against erosion and bankbreaks.
These projects will protect several
farms, roads and power lines in the
valley.

ln Western Norway there have in recent
years been several floods causing
severe damage. These floods are due
to unusually high precipitation, often
coinciding with snow melting.
The River Maintenance Department has
planned the carrrying out of approxi-
mately 350 protective measures,
estimated at a cost of NOK 60 million.
The damage to roads, housing and
river courses resulting from the
catastrophic floods in Jostedal in 1979
caused repairs totalling appoximately
NOK 35 million.
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Along the Glomma, which is Norway's
longest river, several large construc-
tions, amounting to about NOK 30
million, were built. They protect a total of
about 11.000.000 m2 of cultivated land,
buildings, roads and industrial areas.

Gunnstein Brakestad and
Magne Nordhagen,
NVE - Region West:
Western Norway
- The Norwegian Power Centre
In terms of developed effect, Western
Norway is certainly a centre of power in
Norway. The office of the Electrical
Safety Division, district 4 (ET4), in
Bergen, is responsible for the super-
vision of a total of 212 high and low
voltage installations and 250 ship
installations.

Among industrial installations under the
responsibility of ET4 we find the Hydro
Aluminum plants at Karmøy, in Årdal
and Høyanger, Statoil's gas onshore
terminal at Kårstø and the oil refinery at
Mongstad, as well as the Norsk Hydro
onshore gas terminal in Hordaland. We
are glad to report that there have been
no fatal accidents caused by electricity
in our region during the last year.

Esthetic and scientific matters con-
cerning encrochments on water-
courses are the special responsibility
of the Environmental and Landscaping
Department of Region West. NVE is
intent on interdisciplinary cooperation
in cases concerning road development
along watercourses and the building of
protective dikes and gravel quarrying
in watercourses.

The short distance from the high
mountains to the outlets in the fjords
makes Western Norway rather
exposed to sudden and unexpected
floods. In the River Maintenance
Department we have been involved in
a wide range of activities, of varying
size. Western Norway demonstrates a
variety of watercourses, spanning from
small steep streams which may have
an enormous expansion under certain
conditions - to large and often some-
what more predictable watercourses.

Bjarne Nicolaisen,
the Technical Supervision Division:
Stricter safety requirements
We now define safety much more wide-
ly than previously. Traditionally safety
meant control and inspection. Today
analyses, committee work, teaching
and information service represent a far
greater share of our activity than used
to be the case. Public control and in-
spection of hydro power plants were
originally only carried out in connection
with the granting of concessions and
licences.

Dam supervision regulations, intro-
duced in 1982, provided for public
inspection of all dams of importance to
public safety. A proposal for the
extension of the regulations to include
all constructions subjected to water
pressure, i.e. gates, valves, pipes etc.,
when pressure and dimensions exceed
certain values, have now been
submitted to the Ministry of Petroleum
and Energy.

We have gained new knowledge and
the safety requirements have become
stricter. We shall have to focus on the
large number of constructions that
have been exposed to many years of
pressure in our watercourses, both with
a view to the supervision of technical
condition, the introduction of new
information and heightened safety
requirements. As an example, floods
and flood deviation measures at our
reser-voirs are continually being
revaluated. In 1989 this work was partly
reorganized, as the majority of flood
analyses were carried out for dam
systems (entire watercourses) and not
for single dams.

Safety requires cooperation. There is
close cooperation within the branch,
not only with dam owners and
consulting bodies but also with the
Association for Watercourse Regu-
lators. The Norwegian National Com-
mittee on Large Dams (NNCOLD), the
Institute of Water Construction at the
Norwegian Institute of Technlogy and
our own Emergency Power Supply
Preparedness Department.

Birger Brandsæter,
the Emergency Power Supply
Preparedness Department:
Preparedness in the event
of an emergency strengthened
Our objective is to maintain a satis-
factory power supply, in states of
preparedness and in war, as well as to
safeguard our power supply against
peace-time attacks. As for the tasks of
emergency preparedness during the
years to come, the measures that have
hitherto been planned and carried out,
mainly geared towards wartime condi-
tions, will be followed up by systematic
study and inspection. At a number of
plants, particularly the old ones,
expanded and improved security will
be required. The new energy act
contains security provisions which will
also include measures to combat
attacks against the power supply in
times of peace, such as sabotage,
terror, vandalism and theft. Inspection
and monitoring connected to EDP and
electronic control systems, including
operation centres, will also be relevant.

Alf Johansen,
the Electrical Safefty Department:
Electrical safety
adapted to the new Europe
Participation in, and follow-up of the
work of implementing international
resolutions in Norway is and will be a
major task for Norwegian electrical
safety authorities in the years to come.
1989 was significant for the intensive
efforts we have made towards
Norwegian adaptation to the EEC's low
voltage directives for electrical
equipment, which will imply an essential
reorganization of the material testing.
The objective of such adaptation is the
implementation of freer trade with
electrical equipment, while maintaining
our high standard of electrical safety.
This task will be of great importance to
NEMKO (The Norwegian Board for the
Testing and Approval of Electrical
Equipment) and NVE in the years to
come.

As for our involvement in the compila-
tion of international regulations, 1989
was a very active year. The implemen-
tation of international decisions and
recommendations resulted in new
regulations concerning electrical
building installations etc. These will oe
availble in print as early as 1990, but
will enter into force on 1 January 1991.

In the maritime sector 1989 was also a
year of continuous involvement.
Besides its ordinary funtions, inspec-
ions etc. the Electrical Safety Depart-
ment, in cooperation with the Norweg-
ian International Ship Register (NIS),
participated in revisions carried out by
the classification companies of Det
norske Veritas, Lloyd's Register of
Shipping, Bureau Veritas, German-
ischer Lloyd and the American Bureau
of Shipping.

Apart from Norwegian installations in
the petroleum sector, an increasing
number of foreign oil drilling platforms
are requiring our assistance when
drilling in Norwegian- waters. Proposals
for revised regulations for electrical
installations on board ships and fishing
vessels were submitted for hearings
last year. A major issue was amending
legislation with new and relevant inter-
national regulations for off-shore
production installations.
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