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landskapsestetikk, verdiforringelse av eiendommer
og —framfor alt —frykten for helseskader fra magnetiske felt. Striden toppet seg da NVE i juli ga konsesjon for en 300 kV luftledning fra Fana i Bergen til
Troll-terminalen i øygarden. Med 36 protester ble saken anket inn for departementet til endelig avgjørelse.

Markedsvilkår
Kraftmarkedet er utviklet videre i 1993. Svært mange
distribusjonsverk og større forbrukere kjøper nå kraft
på markedsvilkår. Det har betydd lave priser helt til
mot slutten av året. Da sendte gammeldags vinterkulde og halvtomme magasiner spotprisen oppover.
Småforbrukerne er på vei inn i markedet, først
og fremst gjennom de fleksitariffer mange everk
har innført og som alle burde innføre. Borettslag
har gått ut på vegne av sine medlemmer og oppnådd storkundefordeler. Kraftkjøp ved hjelp av
smartkort er under introduksjon.

76 tvistesaker
—Velkommen til NVE! 9. desember 1993 kom
Jens Stoltenberg (t.v.) på sitt første besøk til NVE
som nærings- og energiminister. Vassdrags- og
energidirektør Erling Diesen tok imot på trappen.
MINIS1
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30. april
om Verneplan IV er en vel 30-årig
prosess tilendebrakt. Dermed er 325
MvED
assdrag
STORTINGETS
med ca.VEDTAK
20 pst av landets
økonomisk utnyttbare kraftpotensial vernet.
En relativt omfattende vemeplan, kombinert med
en for tiden usedvanlig lav utbyggingsaktivitet, har
ført til ro omkring vassdragene. I stedet har vi fått en
temmelig het strid om kraftlednirwer med temaer som

Kontrollen med overføringstariffene er stadig mer
arbeidskrevende. 76 tvistesaker ble brakt inn for
NVE i 1993 mot 40 i 1992. De fleste sakene har
endt med reduksjon av tariffene.
I 1994 ventes ytterligere reduksjon. Reviderte
forskrifter til energiloven har utvidet NVEs adgang
til å gripe inn, og maksimal avkastning er redusert
fra 11 til 7 pst pga rentefallet. Monopolkontrollen
er tilført økte ressurser fra 1994.
Spørsmålet om mer effektive kontrollmetoder
ble reist i løpet av året. Innføring av rnaksirnalpriser
kan være en løsning, men etablering av slike priser
er ennå et uløst problem. Et klarere skille mellom
everkenes konkurranseutsatte virksomhet og monopolvirksomheten, f.eks. i form av organisatorisk

oppdeling, vil både skape mer likeverdige konkurranseforhold i markedet og lette monopolkontrollen.

Enøk
Enøkmeldingen, som Stortinget behandlet i vårsesjonen, ga NVE en mer sentral rolle som forvalter
av de statlige virkemidler på området. Meldingen
bebudet også en omlegging vekk fra direkte tilskudd,
noe som ble fulgt opp i budsjettet for 1994. Mye
av 1994 vil måtte brukes til å etablere de nye tiltak
innen enøkinformasjon, regionale enøksentra m.v.

Resultatenheter
Etter vedtak i Regjeringen tidlig i 1993 har vi forberedt en omlegging av NVEs anleggsvirksomhet
innen forbygning og erosjonssikring. Fra 1994 skal
denne drives som separate resultatenheter i konkurranse med private entreprenører. Med likeverdige konkurransevilkår og med våre folks kvalifikasjoner ser vi denne konkulTansen fortrøstningsfullt i møte. Ordningen skal evalueres etter to år.
NVEs forvaltningsmessige beredskapsarbeid er
i 1993 utvidet fra planlegging mot påført skade i
krig, krise og fred til også å omfatte planlegging
mot naturskade og teknisk svikt. Vi regner med at
denne reformen vil føre til økt forsyningssikkerhet.

Internkontroll
I arbeidet med vassdragssikkerhet har vi gått over
fra detaljert tilstandskontroll utført av NVEs folk til
internkontroll. Nyordningen klargjør anleggseiernes
ansvar og effektiviserer NVEs virksomhet. Alle
dameiere må utpeke en vassdragsteknisk ansvarlig
person, som skal godkjennes av NVE. En prioritert
oppgave for NVEs folk blir revisjon av eiernes rutiner for internkontroll.
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Arnor Njøs,
leder av NVEs råd
HARALD BRYNILDSEN

kabel, mastetype, krafteksport,
husholdningspris. Viktige stikkord til
orsk el-debatt i 1993. Debatten er langtlinEDNING,
fra slutt. Og midt i den står Arnor Njøs,
leder av NVEs råd.
Han velger å kommentere det første først:
Kraftlinjer er et svært interessant emne. Jeg tror
det blir en av de store miljøsakene, noe miljøvernorganisasjonene vil konsentrere seg om.
Alternativet til luftledning er å kable. Det er ikke
så forferdelig dyrt i det små. Men å tenke se2,-at de
største ledningene skal graves ned i jorda må nesten kalles uforsvarlig. Det kan bare skje i helt spesielle tilfelle, sier Njøs. Og er kjapp med neste
trekk:
Her kommer mastene inn i bildet. Hvordan kan
de utformes annerledes enn i dag? Da må jeg være
litt filosofisk og spørre om vi mangler noe i troen
på at vi kan lage noe fint. Menneskene har laget
sine katedraler —og sine akvadukter som er store

kulturminner. Hvorfor skal ikke vi med innsats og
skaperevne få til noe også? Det må være en oppgave for ingeniører, arkitekter og landskapspleiere
å finne en god form. Det er ikke opplagt at en
kraftledning må være stygg! Jeg har sett mastetyper i Nederland som for meg synes å være noe å
L,råvidere med. Dazens norske fag.verksmaster virker iallfall noe uryddige. I mange tilfelle kan vi
også unngå at traseen deler opp landskapet så mye.
Noen steder er det mulig å utnytte et felt mellom
villmark og jordbruksland, slik vi burde gjøre med
veiene våre.
NVE har en viktig oppgave på dette området.
Holde beredskap!
Bør vi eksportere mer?
Energiloven har liberalisert kraftmarkedet. Vi
får ganske sikkert en prisoppgang i Norge. La oss
bare være forberedt på det. Ellers vil det være altfor fristende å selge kraften ut av landet. Vi har i
noen år hatt kraftoverskudd takket være milde
vintre og mye vann i magasinene. Men eksportutviklingen kan gå så fort at vi ikke riktig har herredømme. Da blir det prisen som driver det hele. Utlendingene er villige til å betale nokså mye for ferdig elkraft. Det vil logisk sett gi kraftig prisøkning.
Ellers blir det strømrasjonering her hjemme —og
det tror jeg ikke vi vil godta. Dette synes jeg NVE
må gå inn i og medvirke til at eksporten ikke ekspanderer for raskt. Den andre siden av saken er
spørsmålet om videre kraftutbygging, fortsetter
rådslederen. —Jeg tror vi kan se den komme i sporet av større krafteksport. I samme område ligger
også utnyttingen av norsk gass. Og jeg mener vi
må vurdere en utbygging av zasskraft i Norge.

Men utslipp, CO2...?
Lufthavet skifter raskt og gjelder oss alle. Utslippet er ikke noe særlig godt argument for ikke
selv å utnytte våre goder. For meg står det som urimelig at vi ikke skal ha gevinsten av å foredle gassen til elkraft.Tiltakene mot utslipp må settes inn
der de gir mest. Vi kan heller betale noe til investeringer i Øst-Europa for en bedre teknologi. Vi
kan også bygge ut mer vannkraft, av det som ikke
er vernet. Dette er en rikdom vi har i form av ren
og fornybar energi, en av våre største ressurser.
JeL, har ikke betenkeligheter med å se på slike muligheter, erklærer Njøs.
Hvis vi får ny vekst i industrien, vil etterspørselen øke også innenlands. I et liberalisert kraftmarked vil vi ellers erfare at man tenker mer på ressursene, at man verdisetter annerledes enn før. Det er
noe som går igjen over alt. Enøk drives i dag mer
effektivt av markedet og økonomien enn av lovverket. Men det kan legges til rette med premieringstiltak, fieks. ved skattefradrag. Det er bra å
ha noen konsulenter som kan gi fornuftig,e råd om
isolasjon og lignende. Men enøk styrt som under
den avlagte kommandoøkonomien i Øst-Europa
har jeg liten tro på.

Har den lille kunden fått sin andel av gevinsten med ny energilov?

,

For meg er det et tankekors at distribusjonsverkene ikke kan sørge for like vilkår mellom den
lille og den store kunden. Hvorfor kan ikke et distribusjonsverk opptre som storforbruker overfor
produksjonsverket i forhold til den lille kunden
også? Det må finnes andre løsninger som ikke kre-

Noen foreslår å selge kraftverkene?
Det har jeg sett, og er ganske uforstående. Det
ville være å selge arvesølvet. Jeg kan ikke skjønne
at noen skulle finne på å selge kraftverket for en
engangssum. En annen sak er hvordan samfunnet
vil se på de store inntektene man har lokalt, særlig
ved en høy krafteksport. Samfunnet vil nok ta noe
i form av grunnrente eller grunnskatt. Vi vet det er
et aktuelt tema. Jeg tror det går i retning av en
større andel til samfunnet.

I oktober var NVEs råd på befaring til Alta Kraftverk i forbindelse med søknad om varig manøvreringsreglement. En tur med elvebåt inngikk i befaringen, her med NVEs rådsleder Arnor Njøs på bakerste
passasjerplass. Nærmest foran ham ser vi rådsmedlem Haakon Thaulow, Randi Pytte Asvall
og Knut Gakkestad, begge NVE.
BR1NILDSEN
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ver nytt utstyr og fører til høye avgifter. Så er det
en grei sak å betale for hva man bruker, det må vi
nok gjøre for vannet også med tiden. Som i store
deler av verden allerede.

— Vann har vi vel nok av?
Det er et fantastisk gode, som NVE også forvalter. Ute i Europa koster det store penger å gjøre
vannkildene til kildevann. Vi kunne selge vann i
stort og i smått, i rørledning og på flaske. Vann blir
også en begrensning til jordbruksformål i mange
områder ute i verden. Inizen tvil om at vi har et

stort marked her, med en viktig rolle for NVE i
forvaltningen av disse vannressursene. Vassdragsforvaltningen i det hele er svært viktig. Og jeg føler at NVE har vunnet stor respekt som talsmann
for en balansert bruk og vern av godene. Vi har
fått Verneplan IV, og den er fulgt av planer for en
differensiert forvaltning. Det betyr å ta hensyn både
til vern og produksjonsliv. Denne forvaltningen er
det vanskelig å lage regler for. Men det er en meget
fin oppgave for NVE, fremholder Njøs. —Noe må
vi ta vare på, og det gjør vi. Samtidig må vi ta hensyn til daglig liv og virke. Fagfolkene i NVE har
mye å bidra med her.

Pex-isolert kraftkabel
produseres her i landet
av Alcatel Kabel Norge,
et datterselskap av Alcatel STK. Et nytt produksjonsanlegg for PEXkabel ved Alcatels
fabrikker i Halden fikk
som første ordre en
67 km lang kabel for
52 kV. Den skal knytte
Troll-plattformen til
det norske kraftnettet,
og blir den hittil lengste
sjøkabel i sitt slag.
Med en bygning som
rager mer en 100 meter
til værs er PEX-anlegget
verdens høyeste
ekstruderingslinje
for kraftkabel.
ALC1TELKABELNORGF

1992 mottok NVE en forhåndsmelding fra Bergenshalvøens Kommunale
Kraftselskap (BKK) om en 53 km lan2 300 kV
kraftledning fra Fana i Bemen kommune via
Fjell til Kollsnes i øygarden kommune. Dermed
gikk startskuddet for det som skulle vise seg å bli
den mest kontliktfylte og omfattende konsesjonssak for overføringsanlegg som NVE noen gang har
hatt til behandlincL
På Kollsnes i Øygarden kommune er det under
bygging et anlegg for behandling av gassen fra
Europas største gassfelt til havs —Troll —som ligger
ca. 80 km nordvest for Bergen. Prosessanlegget vil
kreve en pålitelig, døgnkontinuerlig kraftforsyning
på 1.500 GWh frem mot årtusenskiftet. Trollpartnerne er kontraktsforpliktet til å starte gassleveranser til kontinentet nøyaktig 1. april 1996. LeveranNOVEMBER

sene vil utgjøre ca. 10 prosent av Europas forbruk.
BKKs forhåndsmelding for dette anlegget møtte
sterk motstand lokalt og regionalt. Med bakgrunn i
bl.a. innkomne merknader fastsatte NVE meget
omfattende krav til BKK om konsekvensutredninger som forutsetning for at konsesjonssøknad kunne
tas under behandling. Kravene ble meddelt BKK
12. mars 1993 og var knyttet til følgende hovedemner: Magnetiske felt og mulige helsevirkninger,
landskapsanalyser/arealbruk, tekniske forhold og
krav om utredning av jord- og sjøkabelanlegg for
ulike delstrekninger.
Etter at BKK hadde utført et omfattende utredningsarbeid mottok NVE 30. april 1993 en søknad
for det aktuelle anlecr(,et som tilfredsstilte de fastsatte krav. Søknaden ble deretter sendt på høring.
BKKs primære søknad inkluderte 18,6 km
jordkabel som ble omsøkt ut fra hensyn til estetikk
i Øygarden. Soknaden utløste under høringsrunden
ytterligere krav om jord- og sjøkabel som alternativ
til luftledning, bl.a. for å redusere de magnetiske
felt for boligområder
langs traseen i Bergen. Det
ble etterhvert krevd kabling for hele strekningen.
1 sluttbehandlingen av BKKs søknad gjennomførte NVEs Råd og administrasjon befaring i de
berørte kommuner i juni 1993, og det ble arrangert
offentlige møter. NVE meddelte sitt vedtak i forbindelse med en pressekonferanse i Bergen 28. juli
1993. NVE ga konsesjon for luftledning hele vegen
fra Fana til Kollsnes. De tekniske og økonomiske
konsekvensene av en kabelløsning ble vurdert som
så store at de langt oversteg de —riktignok betydelige —estetiske og miljømessige konsekvenser av
en luftledning.
NVE mottok ialt 36 klager på vedtaket, og saken
ble oversendt Nærings- og energidepartementet til

NVEs råd og ledelse var på en omfattende befaring

i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden. 2. juli '93 besøkte de fiere av de berørte
borettslagene i Bergen
WENJAPAASKF,
NVE

endelig vedtak. Det forelå 28. januar 1994 og innebar kabling av 14,4 km ut fra estetiske hensyn i
Øygarden, mens hensynet til magnetiske felt ikke
ble funnet å kunne begrunne kabling.

-

i Fana—Kollsnes-konflikten ble spørsmålet om luftledning kontra kabling for alvor satt
M
på dagsorden i 1993.
Ved behandling av søknader om bygging og drift
av elektriske anlegg reises det stadig oftere krav
om at jordkabel må velges i stedet for vanlig luftledning. De fleste oppfatter kraftledninger som et
uønsket element i landskapet, og estetisk vil kabelanlegg vanligvis være fordelaktig. Men økonomisk
og teknisk vil kabling gi klare ulemper.
En samlet oversikt over økonomiske og tekniske
forskjeller mellom luftledninger og kabelanlegg
har hittil manglet. NVE tok derfor initiativ til å få
laget en slik oversikt, og den foreligger nå i form av
NVE-publikasjon nr. 16/93: Jordkabel som alternativ til luftledning.
Utredningsprosjektet ble etter hvert et nokså
omfattende nybrottsarbeid, både for økonomiske
ED BAKGRUNN

og tekniske forhold. Gjennom kvalitetssikringsrunder med folk fra bransjen, kabelleverandører og
forskningsmiljøer har NVE også fått klare tilbakemeldinger om at arbeidet vurderes som svært nyttig.
Resultatene fra prosjektet kom umiddelbart til
nytte. Det er tilfelle både i forbindelse med konkrete konsesjonssaker og i den senere tids politiske
debatt om jordkabel som alternativ til luftledninger
i kjølvannet av Fana—Kollsnes-saken.
Kabling på de to høyeste spenningsnivåene gir
merkostnader på 10-40 mill, kr pr. km. Kabling
f.eks. av 20 prosent av sentral- og regionalnettet
gir 2,3 milliarder kr pr. år i merkostnader.

—Det er opplysninger man har lagt merke til!
Utredningen har også pekt på følgende muligheter: Kabling på de lavere spenningsnivå gir langt
lavere ekstrakostnader sammenlignet med luftledninger. På lavere spenningsnivå er det derfor mulig
å oppnå estetiske forbedringer til mer moderate
kostnader.
Solide kunnskaper om tekniske og økonomiske
forhold et ett viktig element i en konkret vurdering
av mulig kabling i en utbyggingssak. Et annet viktig element er en systematisk framstilling av forhold
tilknyttet estetikk og miljø. NVE er også igang med
en slik utredning.

5

300 kV kraftledning, her midt i et tjellområde i Sørvest-Norge.
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mange tvistesaker. De er stadig meget arbeidskrevende og legger besla,2 på det meste av
kapasiteten
O
GSÅ
1993 VARinnen
ET ARMarkedsseksjonen.
MED
Vi erfarte hvor sårbar en liten avdeling er når nøkkelpersoner slutter og nyrekruttering krever tid.
Mot slutten av året fikk en arbeidsgruppe i oppdrag å se på organisering og bemanning. Gruppen
gikk inn for å styrke bemanningen vesentlig. På
statsbudsjettet for 1994 ble monopolkontrollen tilført tre nye stillinger. Gruppen foreslo i tillegg at
det opprettes en ny seksjon. Forslaget ble fulgt, og
fra 1994 har vi tre seksjoner i Enøk- og markedsavdelingen. Vi står nå foran en rekke nye oppgaver:
innhenting og analyser av everkenes regnskapsrapporter, måling av effektivitet i nettvirksomheten,
adgang til kraftmarkedet for mindre kunder og raskere behandling av tvister om tariffer og vilkår for
overføring.
I 1993 ble det fastlagt ny organisering, av den
statlige enøkinnsatsen. Det skjedde etter lang tids
arbeid med spørsmålet. Ved den endelige avklaringen ble NVE tillagt ansvaret for statlig enøkinnsats, en løsning vi er klart tilfreds med.

Næringskunder
Uendret
58%

Nye kontrakter

Reforhandlete leveranser til næringskunder.

sen hadde over 400 deltakere. Etter en omfattende
høring ble nye retningslinjer sendt ut i desember.

Husholdninger
Uendret

Tvistesaker i 1993
98,9%

I

1,1%
Nye kontrakter

Reforhandlete leveranser til husholdninger.
NVE har spilt en rolle ved stiftelsen av en ny
internasjonal organisasjon for energiøkonomisering. Den har navnet European Council for Energy
Efficient Econorny ECEEE. Forbildet er den amerikanske American Council for Energy Efficient
Economy. Den europeiske søsterorganisasjonen
holdt sin første konferanse i København i juni og
samlet ca. 150 eksperter. NVE hadde sekretariatet
forECEEEi 1993.
tariffer og vilkår for overførin.g av kraft i andres nett
er en sentral del av NVEs monopolkonB
EHANDLING
AV TVISTER det
OITI
troll. I 19931knyttet
seg stor ekstern
interesse til disse sakene. Både fra ulike bransjeorganisasjoner og fra politisk hold har det vært uttrykt bekymring for at saksbehandlingstiden er for
lang, og at NVEs kapasitet til å behandle slike saker
er utilstrekkelig.
Det er vårt klare mål for 1994 å få redusert saksbehandlingstiden, og å arbeide videre med retningslinjer og informasjon om de regler som skal
følges. I 1993 ble det 15. september avholdt en
stor konferanse med dette tema i Oslo. Konferan-

ble i alt 76 tvister innsendt til behandling i
NVE. I løpet av året ble det fattet 35 vedtak, 10 saker ble avsluttet uten vedtak, og 31 saker var fortsatt til behandling ved årskiftet. Av de 35 sakene
med vedtak er 9 innsendt av everk, 13 av omsetningsselskaper og 13 av næringskunder. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i NVE var 5-6 måneder. I 12 saker er NVEs vedtak påklaget til departementet. I mange saker er det fiere tvistepunkter.
Plassering etter nettnivå var det hyppigste tvistepunktet og forekom i 13 saker. I 11 saker var kostnadsgrunnlaget tvistepunktet. Transaksjonskostnader, tariffutforming og nettproblematikk var tvistepunktene i henholdsvis ni, syv og seks saker, mens
ti saker gjaldt andre spørsmål.
1993

To eksempler
Vi gir resyme av to tvistesaker der NVEs vedtak er
klaget inn til departementet. Sakene er forskjellige
både i innhold og i tidsforbruk i saksbehandlingen.
Sammen gir de en god illustrasjon på hvordan tvistesaker kan utvikle seg. I den ene saken gikk det
16 måneder fra tvisten ble sendt inn til NVE til endelig vedtak fra Nærings- og energidepartementet,
mens tilsvarende saksbehandling i den andre saken
tok 5 måneder.

Elkraft AS —Lørenskog Energiverk
Tvisten melleom Elkraft AS og Lørenskog Energiverk ble innsendt til NVE 24. juli 1992. Elkraft AS
er et omsetningsselskap som kjøper og selger kraft
og selv ikke eier nett. Lørenskog Energiverk er et

energidepartementet på den del av vedtaket som
gikk på reduksjon av overføringstariffene. Først
15. juni 1993 ble klagen oversendt departementet
med NVEs kommentarer. Den lange behandlingstiden kan både tilskrives begrenset saksbehandlingskapasitet i NVE, og at det forelå nye opplysninger i form av regnskap for 1992 og budsjett for
1993. 26. november 1993 fattet departementet endelig vedtak, som fastholdt at Lørenskog Energiverk må beregne nye tariffer til Elkraft AS for
1992 basert på 7 prosent kapitalavkastning.
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Fagernes Hotel —
Valdres Energiverk AS

Kraftforsyning, det er store master og mye ledninger
har en ung kunstner uttrykt med denne tegningen.
Kunstneren er S. Jarved Hussain Shah,
Lakkegata skole, Oslo.
PER 0.
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vanlig kommunalt distribusjonsverk. Tvisten omfattet flere punkter, hvorav to har en viss generell
interesse. Elkraft mente å ha rett til felles overføringstariff for 18 leietakere i et forretningsbygg, og
de mente at Lørenskog Energiverk beregnet seg
for høye overføringstariffer.
NVE gjorde sitt vedtak 17. desember 1992. Inntil videre ville ikke NVE pålegge everk å betrakte
sluttbrukere i samme bygning og trafokrets som en
felles nettkunde. NVE aksepterte at mindre nettkunder i samme bygning ble klassifisert som kunder
på nettnivå 5. Med hensyn til nivået på overførings-

tariffene, fant NVE flere forhold som tilsa at Lørenskog Energiverk ikke kunne beregne seg maksimal avkastning på det av everket oppgitte kapitalgrunnlag. For 1992 fastsatte NVE at everket ikke
kunne bruke en høyere kalkylerente enn 7 prosent i
overføringstariffer til Elkraft AS.
NVE begrunnet dette vedtaket med to forhold.
Etter NVEs vurdering ville maksimal avkastning
på 11 prosent medføre en økning i inntektene på
en slik måte at de kunder som kun kjøpte overføringstjenester av everket, måtte betale mer enn de
ordinære abonnentene som var totalkunder i everket og ble avregnet etter vanlige H- og T-tariffer.
NVE fant videre indikasjoner på at everkets tariffer
var relativt høye.
Etter en oppklarende brevveksling klaget Lørenskog Energiverk 19. januar 1993 til Nærings- og

Tvisten mellom Fagernes Hotel og Valdres Energiverk AS ble innsendt til NVE 4. januar 1993.
Uenigheten dreide seg om plassering på nettnivå.
Hotellet krevde plassering på nettnivå 4 for uttak i
nettstasjon, som har en lavere tariff enn nivå 5 for
uttak ute i lavspentnettet.
Valdres Energiverk viste til tidligere rundskriv
fra NVE der det var gitt uttrykk for at større enebrukere av nettstasjon bør avregnes etter tariff for
nivå 4. Energiverket viste til at også andre abonnenter var direkte tilknyttet den aktuelle nettstasjonen. NVE bygget sitt vedtak på at det ville være
urimelig å gi uttrykksmåten -enebruker- en streng
fortolkning, og viste til at de andre abonnentene
sto for en beskjeden del av belastningen i nettstasjonen. NVE fant derfor at Fagernes Hotell tilfredsstilte vilkårene for å avregnes etter nivå 4.
NVEs vedtak ble avgitt 14. januar etter en behandlingstid på 10 dager. Valdres Energiverk påklaget vedtaket til departementet som avga endeli£,
vedtak 26. mai. Departementet ga ikke everket
medhold i klagen.
de reviderte retningslinjene som gjelder med
virkning fra 1. april 1994 er det presisert at kunder
skal avregnes etter nivå 4 når de er storforbrukere
og nettstasjonen ligger i rimelig nærhet.
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NTERNASJONALT
HARNORGEet solid renomme
som dambygg,ernasjon og er kjent for høy
faglig kompetanse innen damsikkerhet. I
1960- og 70-årene var dambyg-gingsaktiviteten her i landet på topp, da ble noen av Norges
største dammer bygget. I de seinere år har byggeaktiviteten vært sterkt fallende, og-,endel dameiere
har kvittet seg med sitt byggetekniske personell.
Denne utviklingen har særlig hatt økonomiske årsaker. Behovet for byggeteknisk kompetanse i
driftsfasen er ikke blitt tilstrekkelig prioritert.
I Norge har vi ca. 2500 dammer, og mange av
dem har et stort skadepotensial. Selv om norske
dammer er solid bygget og har en høy grad av sikkerhet, er kontinuerlig oppfølging og revurdering
nødvendig. NVE har til oppgave som tilsynsmyndighet å påse at denne oppfølgingen er tilstrekkelig og i tråd med dagens krav til sikkerhet.
I dette arbeidet har NVE tatt i bruk en rekke nye
virkemidler for å øke engasjementet og bevisstheten
om damsikkerhet.

Klassifisering av vassdragsanlegg

Kompetansekrav for dameiere

Alle anlegg i vassdrag av sikkerhetsmessig betydning og som er underlagt NVEs tilsyn skal nå fordeles i tre klasser. Grunnlaget for klasseinndelingen
er konsekvenser av et eventuelt dambrudd. Dersom
mer enn 20 bolighus kan bli berørt ved et brudd er
anlegget i klasse 1, mellom 0 og 20 hus klasse 2 og
ingen berørte hus klasse 3. I tillegg tas det hensyn
til tap av magasin, produksjonsmidler, infrastruktur
etc. Denne klassifiseringsmodellen bygger bl.a. på
erfaringer fra USA. For den praktiske gjennomføringen av klassifiserincren skal dameieme utarbeide dambruddsbølgekart som viser hvordan bølgene brer seg
nedover i vassdraget, og vurdere skadepotensialet.

På elektrosiden stiller Elektrisitetstilsynet krav om
1,,odkjent sakkyndig driftsleder hos eneni,iverkene.
NVE har nå fulgt opp med en tilsvarende godkjenningsordning på vassdragssiden for å sikre nødvendig bygningsteknisk kompetanse. Denne personen
blir kalt vassdragsteknisk ansvarlig (VTA). Vedkommende skal ha det faglige ansvaret for sikkerheten av dammene i sin Organisasjon. NVE skal
godkjenne VTA og stiller krav om teoretisk og
praktisk utdanning. Kravene blir relatert til den
klassen dameierens anlegg er plassert i.
I klasse 1 skal VTA være sivilingeniør bygg eller maskin, i klasse 2 ingeniør bygg eller maskin

Med sine 144 meter er Oddatjørndammen Norges
høyeste. Den er &-1av de 12 dammene i Blåsjømagasinet i Rogaland.
KNUr S
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NVE

og i klasse 3 ingeniør eller tilsvarende. NVE har
opprettet en egen godkjenningsnemnd med tre personer fra tilsynsseksjonen og en representant fra
dameierne. Denne nemnda behandler søknadene og
gir innstilling til NVE som har godkjenningsmyndigheten. 1 1993 er det blitt behandlet 241 søknader.
Av disse er 220 godkjent, mens 21 har fått avslag.
Fem avslag er anket til departementet som har avvist ankene.

I tillegg til kompetansekrav til VTA stiller NVE
også krav om kompetanse hos damvokter og leder
i organisasjonen.

Damsikkerhetskurs
NVE har tidligere tatt initiativ til kurs for damvoktere som Vassdragsregulantenes forening har stått
ansvarlig for i snart 10 år. Dette kurset er nå noe
omarbeidet og kalles Damsikkerhetskurs I. Det er
obligatorisk for damvoktere.
Da kravene til VTA ble utformet, fant NVE det
rimelig å stille krav om oppdaterte kunnskaper om
damsikkerhet generelt. NTH har derfor utviklet et
eksamensrettet etterutdanningskurs over 2 uker.
NVE stiller krav om at VTA skal ha gjennomført
dette kurset med bestått eksamen. Kurset kalles
Damsikkerhetskurs II.
Det er også utviklet et Damsikkerhetskurs III
som er spesielt beregnet på lederskiktet. Her blir
det bl.a. gjennomført øvelser i krisehåndtering.
NVE har stått sentralt i utarbeidingen av disse kursene og har også forelesere på alle tre trinnene.

Å VÆRE en institusjon som utelukkende skulle forberede kraftforsyningen på å møte de påkjenninger
og anslag en krig kunne føre med
seg, er kraftforsyningsberedskap nå et virksomhetsområde med overordnet mål å oppnå en
motstandsdyktig og driftsikker kraftforsyning i
fred som i krig.
NVE foreslo overfor daværende Olje- og
energidepartement at energiloven burde utvides. Henvendelsen førte til at energilovens kapittel om beredskap fra 11. juni 1993 ble utvidet til også å omfatte skader som skyldes naturgitte forhold og teknisk svikt i fredstid, og at
kraftforsyningens beredskapsorganisasjon
(KBO) kunne bli satt inn i slike situasjoner.
Den viktigste bakgrunn for lovendringen var
de erfaringer som ble gjort under orkanen på
Vestlandet og i Midt-Norge i januar 1992.

F.

Uværet forårsaket omfattende skader på kraftforsyningsanlegg —særlig på overføringsnettet
—i Møre og Romsdal.
Også vinteren 1993 påførte uvær kraftforsyningen betydelige skader, særlig i Nord-Norge.
Skadene førte til strømutfall i store områder
over lengre perioder.
NVE og beredskapsleddene på regionalt nivå har gjennom lovendringen fått utvidet sitt
myndighetsområde til å kunne iverksette tiltak
og foreta kontroller for å bedre kraftforsyningens muligheter til å forebygge og håndtere krisesituasjoner i fredstid. I dette ligger en betydelig utvidelse av ansvarsområdet til de regionale
representanter i KBO —Kraftforsyningens regionsjefer og fylkesrepresentanter. Disse nøkkelpersoner skal nå kunne utføre administrative
oppgaver i forbindelse med hjelpearbeid etter
en ulykke innen sitt geografiske ansvarsområde.

Internkontroll ved vassdragsanlegg
Internkontroll av sikkerhet ved vassdragsanlegg vil
innebære at anleggseier etablerer et system som
sørger for tilfredsstillende sikkerhetsmessig oppfølging av anleggene, slik at krav fastsatt i lover og
forskrifter overholdes. Internkontroll er en systematisk måte å organisere arbeidet på, og den markerer sterkere enn hittil det ansvar anleggseierne
selv har for å påse og dokumentere at kravene blir
overholdt. Som tilsynsmyndighet vil NVE legge
større vekt på overordnet kontroll og i praksis gjennomføre stikkprøver og revisjoner hos anleggseier.
Krav om internkontroll gjelder fra 1.07.93, og
NVE har hatt prøverevisjoner hos tre større dameiere. Revisjonen gjennomføres bl.a. med intervjuer
av nøkkelpersonell fra administrerende direktør til
damvokter. NVEs erfaring hittil er at dette er en

systematisk måte å vurdere om damsikkerheten
følges opp på alle plan i organisasjonen. Dessuten
vil lederen nå bli mer direkte involvert enn før. Det
kan tilsi et sterkere engasjement i damsikkerhetsspørsmål.

Beredskap mot dambrudd
Behovet for beredskapsplaner mot dambrudd er blitt
synliggjort gjennom unormale situasjoner og fiere
nestenulykker i vassdragene våre i de seinere år.
I tråd med praksis på andre områder i samfunnet er
det derfor rimelig å stille beredskapskrav til norske
dameiere slik at de er forberedt på at unormale
situasjoner kan føre til dambrudd.

NVE har nå pålagt alle dameiere å utarbeide beredskapsplaner for vassdragsulykker. Beredskapsplanen skal bl.a. inneholde en analyse av hva som
kan gå galt ved hvert enkelt damanlegg, og de ressurser man vil sette inn ved ulike situasjoner. NVE
stiller krav om jevnlige øvelser for å være forberedt
på slike situasjoner. og flere dameiere har allerede
gjennomført simulerte øvelser i samarbeid med
andre interessenter i vassdraget.

1. I.
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BLE GJENNOMBRUDDS-

året for utenlandshandel med kraft. Kontrakten mellom Statkraft og PreussenElektra er den største utvekslingsavtale Norge noenzan.0 har inngått. NVE har
ansvaret for å koordinere tilsyn og kontroll med
utenlandshandelen med kraft. Denne funksjonen
omfatter både Statnetts praktisering av den kortsiktige kraftutvekslingen (opp til 6 måneder) og oppfølging av Statkrafts utveksling med Danmark.
NVE bisto også Nærings- og energidepartementet
med råd og utredninger i forbindelse med departementets behandling av søknader om konsesjon for
kraftutveksling med utlandet, blant annet mellom
Statkraft og PreussenElektra.

Konfliktfylte konsesjoner
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Energiavdelingen ferdigbehandlet i fjor 67 søknader
om anleggskonsesjoner og 24 om områdekonsesjoner. Dertil behandlet vi 5 forhåndsrneldinger. Vi
hadde en liten nedgang i nye saker i forhold til
1992, til gjengjeld var konfliktene betydelige ved
de større kraftledningssakene som vi behandlet.
Spesielt krevende var søknaden fra Bergenshalvøens
Kommunale Kraftselskap (BKK) om en 300 kVledning fra Fana i Bergen til Kollsnes i Øygarden
for strømforsyning til Trollterminalen.
Avdelingen arbeidet også med en prinsipiell avklaring av varigheten av anleggskonsesjoner. Hovedregelen er nå at varigheten settes lik den gjennomsnittlige tekniske og økonomiske levetiden på
30 år for overføringsanlegg. NVE vil ved fornyelse
av anleggskonsesjoner kunne vurdere nye vilkår ut
fra hensynet til helse, miljø og sikkerhet for eksisterende overføringsanlegg.

I '

Gjennom anleggs- og områdekonsesjoner gir
myndighetene rammer for bygging og drift av det
enkelte elektriske anlegg. Disse konsesjonene påvirker anleggseiers utgiftsside. Gjennom vilkårene
i omsetningskonsesjoner og NVEs retningslinjer
for beregning av overføringstariffer og avgjørelser
i tvistesaker gis det rammer for netteiers inntektsside.
Tilsammen gir disse virkemidlene oss muligheter
for nødvendig offentlig kontroll av overføringsnettet
som er et naturlig monopol.

Kraftsystemplanlegging
Statnetts første kraftsystemplan for sentralnettet
forelå i 1993. Den representerer en milepæl fordi
den gir den første samlete oversikten over sentralnettets langsiktige utvikling. Planen er også et nyttig underlag for den forestående revisjonen av de
regionale kraftsystemplanene.
Siden konsesjonssøknader om bygging av kraftledninger er konfliktfylte, er begrunnelsen for prosjektene viktig. Den enkelte konsesjonssøker har
et ansvar etter energiloven for å begrunne sitt omsøkte anlegg i sammenheng med en kraftsystemplan.
Dette er en langsiktig oversiktsplan for utvikling
av kraftsystemet i et avgrenset område. Kraftsystemplanen gir et naturlig grunnlag for kontakt mellom
NVE og utbygger allerede på planleggingsstadiet.
NVE forsøker å bedre grunnlaget for rasjonelle
forsterkninger av regionalnettet gjennom samarbeid
mellom anleggskonsesjonærene. Vi fulgte opp arbeidet med kraftsystemplaner i flere regioner.
NVEs arbeide med våre egne systemvurderinger
var konsentrert om konfliktområder i den enkelte
konsesjonssøknad. Også her tok 300 kV-ledningen
Fana-Kollsnes mest tid. NVE var ellers involvert i
en rekke saker over hele landet blant annet 132 kV-

Produksjon i 1993
Den totalekraftproduksjon
i Norgevar 120TWIIi
1993.Detteer 2,5 TWhmer enn fjoråretsproduksjonog bare 1,8TWhmindreenn rekordproduksjonenfra 1990.
Kraftutvekslingen
medutlandetga en nettoeksportpå 7,8 TWheller0,9 TWhmindreenni
1992.
Forbruk i 1993
Det innenlandsketotalforbruketav elektrisitetvar
112,2TWhsom er 2,5 TWhmer enn beregnetproduksjonsevnefor det norskevannkraftsystemet
(pr.31.12.93)i et år mednormaltilsig.Bruttoforbruketi alminneligforsyningble 73,3 TWh,en
økningpå 3,5%fra 1992,mensden kraftintensive
industrienbrukte28,5 TWhsom er ubetydelig
mer enn åretfør.
Økningeni forbruketi alminneligforsyning
skyldeshovedsakeligat vintermånedene
i 1993
var noe kaldereenn i 1992.
Korrigerttil normaletemperaturforhold
ble
forbruketi alminneligforsyning73,6TWhi 1993
eller 1,7%høyereenn åretfør.
KILDE: PER TORE JENSEN LUND, NVE

ledningen Gylthalsen—Tjeldbergodden på Nordmøre
i forbindelse med ilandføring av olje og gass fra
Haltenbanken.

Kraftbalanse og Samlet plan
Stortinget behandlet meldingen om Samlet plan
våren 1993, og forholdet mellom energiloven og
Samlet plan ble gjennomgått. Samlet plan er en

overskrider det gjenstående beløpet. Etter behand-

Import og eksport av elektrisk kraft (TWh) 1984-93

lingen av statsbudsjettet for 1994 ser det ut til at ordningen med stønad vil bli trappet ned i løpet av året.
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Datagrunnlag og statistikk

1984

1985

1986

1987

1988

Eksport

viktig ramme for å ivareta hensynet til miljøet i et
markedsorientert omsetningssystem for kraft. Stortinget tar sikte på å vurdere planen på nytt avhengig
av hvordan kraftbalansen utvikler seg. Arbeidet
med kraftbalansen har vært konsentrert om prosjektet "Fossile brenslers plass i det norske enemimarkedet". Prosjektgruppen, ledet av Nærings- og
energidepartementet, utarbeidet scenarier for utviklingen i energimarkedet under alternative utforminger av en CO2-avgift. Rapporten fra arbeidsgruppen ble avgitt i september 1993.
Energiavdelingen klarlegger det teknisk/økonomiske grunnlaget for de enkelte prosjektene. Tilsammen gjennomgikk vi 5 nye prosjekter i løpet av
året, og avga uttalelse til Vassdragsavdelingen i tilsammen 10 søknader om vassdragskonsesjon.
Energiavdelingen kontrollerer her at lovens krav
til samfunnsøkonomisk god disponering av energiressursene i vassdraget er ivaretatt ved utformingen
av det enkelte kraftverk.

1989

1990

Impod

1991

1992

1993

Netto

Kostnadsgrunnlaget for vannkraft og andre energikilder er oppdatert. Kostnadsindeksen for vannkraftanlegg samt økonomiklassifiseringen er blitt
oppdatert til 1.01.93. Vi har også utarbeidet en rapport om fastkraftkostnad for ny vannkraft. Planer
for fremtidig utbygging ble gjennomgått med de enkelte kraftselskapene, særlig med tanke på opprusting og utvidelse. Rapporten "Kostnader for kraftverksprosjekter" ble ajourført i 1993.

Modernisering av vannkraftverk
Det ble bevilget tilskudd til opprusting og utvidelse
av vannkraftverk også i 1993. For perioden 1991—
1993 var den samlede tilskuddsrammen på 130 mill.
kroner. Tilsagnsfullmakten for 1994 er på 30 mill.
kroner, slik at samlet stønadsbeløp vil være 160 mill.
kroner. Pr. 20.12.93 var det imidlertid bare 3.5 mill
kroner som det ikke var gitt tilsagn om.
NVE hadde en jevn tilganz på søknader hele året,
og ved årsskiftet lå det søknader til behandling som

Vi har nedlagt et betydelig arbeide i å styrke og
kvalitetssikre datagrunnlaget for Energiavdelingens
arbeid i 1993.
Vi skiftet ut vår tidligere database med EFIs
NETBAS, for registrering av kraftsystemdata både
for det eksisterende nett og for fremtidige mulige
nettutvidelser. Konvertering av eksisterende data
og utbygging av databasen vil fortsette.
Vi fortsatte innleggingen av data for utbygd
vannkraft i NVEs felles inngrepsdatabase. INNGRI
som erstatter ELINFO. Data for nyttbar vannkraft
vil bli overført i 1994.
En samkjøring av NVEs databaser for produksjons- og overføringsanlegg samt muligheten for å
lage temakart ved hjelp av Geografisk Informasjonsplan (GIS), vil gi NVE et 2Tunnlag for nye tjenester på området statistikk og oversikter over energisystemet.
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I Grosetfeltet nær Møsvanndammen
har NVE en
rekke måleinstrumenter.
Damformann og observatør
Knut Skavlebø (t.v.) og avdelingsingeniør
i NVE
Geir Gautun står ved siden av to grunnvannsrør.
Det ene er merket NVE nr. 1 og ble satt ned i 1949
som det første i landet.
HARkLD

BRI

NILDSEN

BRØD" for Hydrologoisk avdeling er de millioner av
enkeltobservasjoner som hvert
ar strømmer inn fra elektroniske
loggere, fjernoverførings-systemer, registreringsskjemaer og —faktisk fortsatt —håndskrevne datalister. Året 1993 var viktig for arbeidet med å effektivisere datahåndteringen: Alle 300 avløpsstasjoner som eies av NVE er nå utstyrt med loggere,
men en ressurskrevende instrumentering av automatstasjoner pågår fortsatt.
En samordning av alt varig feltarbeid med hen-

,D

ET DAGL1GE

syn til avrenning, vanntemperatur og grunnvann i en
seksjon er effektiv fra årsskiftet 1993/94; prøvedrift
av stasjoner også for vannkvalitet (surhet, ledningsevne) er satt i gang. Og ikke minst er NVEs hydrologiske databaser under omlegging.
Vi vet alle hvordan data-alderen mer og mer
preger våre liv —privat og på arbeidsplassen. Utviklingen av ny teknikk og programvare går fort, og
gårsdagens arbeidsrutiner og utstyr er totalt foreldet
i morgen. Og det er idag vi må gjøre valget: enten
beholde og tilpasse eksisterende EDB-systemer,
med økende vedlikeholdsutgifter og risiko for å
henge etter i ytelser og kvalitet — eller investere i
nye, kanskje delvis uprøvde, kanskje dyre systemer,
med risiko for å havne i en blindgate.
Hydrologisk avdeling har vært i dette vanskelige
valg de seneste årene. Eldre maskinutrustning måtte skiftes ut, og vårt eget, skreddersydde databasesystem for hydrologiske data, HYDRA, omstruktureres for å bli enda mere fleksibelt. Kanskje kan
vi sammenligne situasjonen med å skulle flytte en
million-befolkning (vi har over 120 000 stasjons-år
i våre baser, og legger inn 1 mill, nye data årlig)
fra de koselige rekkehusene i Lillevik til skyskrapere med superheiser i Nyby. Valget er gjort, flyttingen gjennomføres vinteren 1994, og HYDRA II
Kjerneboring
i Jutulstraumen
i Antarktis i desember 1993. Snø- og iskjerner ned til 30 m ble tatt opp
og fraktet hjem til Norge. Her blir de analysert for
0,8/016 (to typer oksygenisotoper som er avhengig
av temperaturen
ved nedbør). Forholdet gir en
indikasjon på hvor mye snø som faller i ulike år.
Sammen med hastighet- og dybdedata vil disse dataene danne grunnlaget for å beregne om Jutulstraumen er i likevekt med dagens klima. Jutulstraumen
er en av de store is-strømmene i den norske
sektoren av Antarktis.
TRON LAIM•kNN, NVE

Oppdragsinntekter
Hydrologisk

Fylker

1993 i prosent
avdeling

Reguleringsforeninger
Private

Statkraft
Kommuner

Forskningsinstitutter

og -råd

Andre statsinstitusjoner
NVE

er klar til tjeneste for eksterne brukere og NVE selv.
Bre- og snøseksjonen er utrettelig ute etter nye
metoder. Radarstråler trenger ned i snø og is, og vi
har lenge brukt radar til dybdekartlegging, til og med
i Antarktis. Metoder for snøkartlegging fra satellitt
blir nå utviklet og gjort operative. Høyfølsomme
barometre forsøkes brukt til snøtaksering, og trykkog temperaturfølere under Engabreen (Svartisenanlegget) skal fortelle oss hvordan isen former berggrunnen, og hvordan smeltevannet i og under breen
oppfører seg. Forberedelsene til OL '94 på Lillehammer engasjerte også Hydrologisk avdeling. Vi
var konsulenter for LOOC både når det gjaldt bruk
av isen på Mjøsa og Losna, og ved uttak av breis til
seierspallene fra Supphellebreen i Fjærland.
De langsiktige måleseriene over norske breers
massebalanse pågår for fullt. Året 1993 fortsatte
en tendens som nå har pågått flere år: breene i
kyst-Norge vokser som følge av høy vinternedbør,
mens breene i innlandet er stabile eller går tilbake.
Som en følge av endringer i Norsk polarinstitutt
har vi overtatt ansvaret for balansemålinger på den
ene fastlandsbreen som instituttet hittil har stått
for, Storbreen i Jotunheimen. Også i polare strøk
er norske hydrologer aktive, og NVE driver bl.a.
3 stasjoner for avrenning og materialtransport på
Svalbard. De hydrologiske forholdene i polarområdene er svært interessante. Permafrosten skaper
eiendommelige grunnvannsprosesser, og når det
øvre lag tiner om sommeren, kan det skje en kraftig erosjon og materialtransport.
Vi har idag et godt etablert fagmiljø for undersøkelser innen geohydrologi, erosjon og materialtransport. Vårt sedimentlaboratorium utfører årlig
et 5-sifret antall analyser, og avdelingen deltar i
praktisk rettete konsekvensanalyser innen vannkraftutbygging, landbruk, veibygging og flyplassanlegg (Gardermoen). Arbeidet føyer seg naturlig
inn i den miljødata-profil som Hydrologisk avdeling har idag, og som i tillegg til vassdragsregiste-
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ret har gitt NVE en rolle som nasjonalt temasenter
for vann innen Miljøverndepartementets miljødatasamordning. Et viktig resultat av temasenterets arbeid i 1993 var den første vannfaglige tesaurus i
vårt land. En tesaurus er en hierarkisk ordnet ordliste hvor termenes innbyrdes slektskap gjør den
velegnet for søking i informasjonsbaser. En annen
viktig kanal for å gjøre NVEs viten tilgjengelig for
flere er geografiske informasjonssystemer. GIS, som
i 1993 er blitt solid plantet i vårt verktøy-arsenal.
Naturen er ikke bare en ressurs for økonomisk
velstand og en seene for miljøendringer. Våre vassdrag kan også være trusler mot liv og eiendom.
Hydrologisk avdeling har en operativ nasjonal
flomvarsling som kontinuerlig gir regionale prognoser for vannføring gjennom året. Heldigvis for
vår sikkerhet hadde vi ingen alvorlige skadeflommer
i Norge 1993, men våre flomvarslere er på plass

Hydrologisk avdeling har kontinuerlig varslingsberedskap mot flom. Flom i Skjoma, sommeren 1993.
AAGE

JOSEESEN, NVE

når fare truer. Leserne oppfordres til å slå opp på
tekst-TV side 319.
I likhet med vannføringsprognoser bygger også
energioversikter bl.a. på observerte magasinvannstander. I 1993 ble offentliggjøring, i nær sann tid,
av magasinvarmstander et hett tema, i lys av den
kommersielle verdi de har for å fastsette priser i et
fritt energimarked. På den annen side har vårt samfunn lang tradisjon for åpen dataflyt og en høy grad
av offentlighet. Saken ble ikke avklart i 1993.
Kommersialisering og konkurranse er i dag
sentrale ord også for NVEs hydrologiske virke.
Hydrologisk avdelings oppdragsomsetning ser ut
til å øke langsomt igjen etter noen år med relativ
stagnasjon.

I

/
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I OG VEDVASSDRAG
gir svært ofte mind -

re variasjon i miljøforholdene og reduksjon i
biologisk mangfold.
Biotopjusterende tiltak er et internasjonalt
satsingsområde med stor aktivitet både i Europa
og i Nord-Amerika. Gjennom NVEs biotopjusteringsprogram gjennomfører vi et FoU-arbeid for å
finne praktiske tiltak som kan redusere skadevirkningene av ulike tekniske inngrep. Med biotopjustering menes her rnålrettede tiltak for de organismer vi ønsker å begunstige. Vi ønsker å legge til
rette for et variert og levende landskap ikke minst
av hensyn til menneskelig aktivitet i og ved vassdragene.
I februar 1993 holdt NVE og Vassdragsregulantenes forening konferansen "Inngrep i vassdrag:
Konsekvenser og tiltak". Der ble resultatene fra
programmet framlagt, sammen med resultatene fra
etterundersøkelsesprogrammet.
NVE ser et stort behov for å finne egnede biotopjusterende tiltak i årene som kommer. Feltet er
et av Vassdragsavdelingens satsningsomrader. For
1993 ble det bevilget 1,9 millioner kroner av konsesjonsavgiftsfondet. Prosjektene som ledes fra
natur- og miljøseksjonen, utføres av universiteter og
forskningsinstitusjoner, ofte i samarbeid med regulantene, offentlige etater og NVEs regionkontorer.
Målet er å finne så enkle, rimelige og vedlikeholdsfrie tiltak som mulig og helst slike som begunstiger naturlige prosesser. Svært ofte er det snakk om
å gjenskape forhold nær opp til de opprinneliue.
Der det ikke lar seg gjøre, er det aktuelt å skape
"nye" naturforhold. Flytting av elveleie i forbindelse med veibyuging er et godt eksempel.
I biotopjusteringsprogramrnet har vi sett en del
på tiltak i selve vannsystemet som kan bedre for-

Fra Orkla en herlig høstdag. Region Midt-Norge inspiserer en fiomskade
på en av elvas mer enn hundre fisketerskler.
TOROLV SANDNÆS,
NVE
holdene for fisk og dens næringsdyr. Terskler er et
godt eksempel på slike tiltak. Det har vært vanlig å
bygge terskler i regulerte elver for å ta vare på restvannføringen og bedre de estetiske og biologiske
forholdene.
Ved mange reguleringer foreligger pålegg til
regulanten om utsetting av fisk. Imidlertid er det
kommet meldinger om uheldige eller skadelige
følger av sentralisert oppdrett og utsetting av fisk.
Det viser at vassdragsforvaltningen må legue mer

vekt på å gjenskape habitater som er egnet for naturlig fiskeproduksjon. Det kan gjøres med ulike
former for steinutlegging, som både kan gi skjul,
bedre gyteforhold og høyere produksjon av næringsdyr.
Tiltak i vassdrag gir både kort- og langsiktige
virkninger. Særlig forvaltningen må være opptatt
av å ha kunnskap om langsiktige virkninger av beslutninger som fattes. Flere utredninger har pekt på
nødvendigheten av lange måleserier både innen

hydrologi og biologi. Dette er viktig for å skille
mellom naturlige svingninger i naturforholdene og
forhold som skyldes direkte menneskelige inngrep.
Eksempel: Det er først nå vi begynner å se langtidsvirkninger av terskelene som ble bygget i Eksingedalen i syttiårene. NVE mener det er viktig å
følge opp de langsiktige undersøkelsene av terskelbygging og steinutsetting.
Flere inngrep i nærområdene til vassdragene
kan ha sterk påvirkning på artssammensetning og
produksjonsforholdene i elva. Inngrepene er veibygging, bakkeplanering eller forbygging. I mange
tilfeller fjernes eller reduseres kantvegetasjonen
langs vassdragene.

Mange

undersøkelser

har vist

hvor stor betydning kantvegetasjonen har for naturopplevelse og biologiske forhold. Ofte vil det være
ønskelig ut fra flomforhold og rekreasjon at kantvegetasjonen ikke blir for tett.
kraftverksmagasiner oppstår en del landskapsmessige problemer ved lav vannstand. Egnede
vekster for reguleringssonen kan løse en del av
dette problemet, samtidig som det gir mindre erosjon. Forsøk er utført i et reguleringsmagasin. Også andre tiltak i magasiner, f.eks. terskler som avsnører en del av magasiner for å beholde et stabilt

H_

INNSJØER er det i Norge,
hvor store er de, hvilke er regulert til
magasin for kraftutbygging og i hvilke
nedbørfelt ligger de? Det er noe av
den informasjonen NVEs geografiske informasjonssystem, GIS, kan gi.
VOR MANGE

Fra spesialist til saksbehandler
GIS er et hjelpemiddel for NVE som forvaltningsbedrift til å holde oversikt over de data NVE sitter
inne med, om plassering av inngrep og måleutstyr.

GIS gir mer kunnskap om forhold i vassdrag og
nedbørfelt ved å kombinere informasjon fra forskjellige kilder. Målet er at hver saksbehandler i
NVE skal ha systemet tilgjengelig fra sin pult. Derfor skal saksbehandleren kunne se på et kart hvor
kraftverk og målestasjoner o.1 ligger, foreta beregninger og lage et kart for å presentere resultatet.
I 1993 har vi tilrettelagt data og utviklet en del
standard beregninger og kartprodukter. Nå finnes
mange produkter, men fortsatt er GIS et tilbud bare for spesialistene. I 1994 er målet at saksbehandlerne selv skal foreta standard beregninger og få
resultatene presentert på kart.
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Bedre saksbehandlingstilbud
NVEs GIS inneholder så store datamengder at det
ble nødvendig å utvikle spesialkompetanse på systemet i løpet av de drøye to årene systemet har vært i
bruk. GIS blir et viktig verktøy og en betydelig informasjonskilde i hele NVE i tiden fremover. GIS gir
bedre grunnlag for saksbehandling og beslutninger.
NVE er også en serviceinstitusjon med ansvar for
å gjøre informasjonen lett tilgjengelig for publikum. Vi må presentere opplysningene systematisk
og oversiktlig. Mulighetene til enkelt å få informa-

vannspeil, kan være egnet til å opprettholde en del
av det opprinnelige fugleliv.
Biotopjustering må følges opp i årene framover.
Det er fortsatt stort behov for kunnskap til bruk i
praktiske tiltak. Spesielt i lys av den nye vassdragsloven som vil komme, og i erkjennelsen av at
vassdragene er en integrert del av landskapet, har
tilgrensende områder stor betydning for vassdragets tilstand og evnen til å motstå inngrep. Kunnskap om virkninger av inngrep, og effekten av ulike
tiltak, står også sentralt i fremtidige forvaltning av
våre vernede vassdrag.

sjonen ut på et kart er da viktig.

Utsnitt av GIS-produsert kart som viser kraftutbygging og verna vassdrag. Ved å kombinere nedbørfeltgrenser og hydrologiske data er midlere årstilsig til
Tunsbergdalsvatnet beregnet ved hjelp av GIS.

Vi har allerede levert en del kart og analyser til
eksterne kunder etter forespørsel. Som eksempel
kan nevnes: Samlet plan-kart, verneplankart, presentasjon på kart av områder berørt av beregnede
flommer langs en elv, og diverse nedbørfeltkart med
beregninger av midlere årstilsig, nedbørfeltareal,
sjøprosent og meget annet. Etter som data blir ferdig
tilrettelagt og standarder utviklet, vil mulighetene
til å utføre slike analyser øke, og vi ser stor interesse
for disse tjenestene blant våre kontakter.

ut:i7

I VASSDRAG var for en del år siden ensbetydende med kraftutbygging i stor og liten
skala. Det ble søkt om tillatelser —konsesjoner —ut fra virkningene på almene interesser.
Sakene ble behandlet etter vassdragsreguleringsloven
eller ervervsloven av 14.12.1917. Saksbehandling
var da bundet bl.a. til anlegg over en viss størrelse
i kraftytelse. Men for en del utbygginger ble den
generelle vassdragsloven av 15.03.1940 brukt. Tillatelse måtte innhentes når inngrepet var til skade
og ulempe av noen betydning for almene interesser
(§§ 104-106). Vassdragsloven kan således fange
opp også de små utbygginger.
I senere år, gjennom 80-årene, skjedde i økende
grad inngrep til fremme av andre interesser enn
kraftutbygging. Da meldte det seg behov for å anvende vassdragslovens bestemmelser også for slike
inngrep. Almene interesser måtte bli beskyttet
gjennom en søknadsbehandling basert på lovens
kriterium for å innvilge eller avslå søknader, samt
gjennom vilkår for tillatelser.
i
Det gjaldt bl.a. masseuttak i Lågendeltaet
Mjøsa og vannuttak eller mindre reguleringer, særlig i forbindelse med etablering av settefiskanlegg.
Etter en del kontroversielle grusuttak ble Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet
og NVE enige om å bruke vassdragsloven mer aktivt ved slike og liknende inngrep.
Etter et lengre forarbeid utført av et utvalg i
NVE, hvor også Miljø- og Landbruksdepartementene
medvirket, la Vassdragsavdelingen i februar 1993
fram "Retningslinjer for saksbehandling i forhold til
vassdragslovens §§ 104-106 m.v. (almene interesser)". Disse ble utgitt som NVEs retnimzslinjer.
Forarbeidene var gjenstand for en omfattende
høringsrunde bl.a. til fylkesmennene, og diskusjoNNGREP
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ner har vært ført med Nærings- og energidepartementet om sluttresultatet.
NVE ble den 18.09.1990 meddelt fullmakt til å
treffe avgjørelser i de saker retningslinjene omfatter med unntak av saker om kraftutbygging og saker av prinsipiell art.
Retningslinjene er utgitt som Publikasjon nr. 02
for 1993. Denne omhandler i alt følgende hovedtyper inngrep:

er, bruer og stikkrenner, midlertidige tiltak.
Retningslinjene omfatter også en generell del
bl.a. om praktisering av vassdragslovens §§ 104—
106, kriterier for når tillatelse til et inngrep normalt
skal kreves, forholdet til plan- og bygningsloven,
omtale av almene interesser og standardkrav til
opplysninger i søknader.
Retningslinjene angir også hvordan det skal
treffes avgjørelse om hvorvidt tillatelse er nødvendig. klagebehandling og sentrale høringsledd.
Under de enkelte typer tiltak er angitt saksbe-

nalt) og samarbeidet i denne forbindelse mellom
disse forvaltningsledd.
Det forutsettes en utstrakt bruk av NVEs regionkontorer i forberedelsen av sakene før sluttbehandling i NVE sentralt. Dermed vil NVEs kontakt med
fylkesmannen i stor grad skje via regionkontorene.
En sentral oppgave vil være å avgjøre om tillatelse
til et inngrep er nødvendig. Denne avgjørelse beror
på skjønn over omfanget av virkningene på almene
interesser. Dette skjønnet skal utøves i samarbeid
mellom fylkesmannen og NVE. Konklusjonen kan
være mer eller mindre opplagt. Under alle omstendigheter er det fylkesmannen som gir råd om bruk
eller ikke bruk av vassdragslovens §§ 104-106, og
NVE sentralt treffer avgjørelsen. Normalt skal fylkesmannens råd følges, men som forvalter av vassdragsloven på vegne av Nærings- og energidepartementet kan NVE fravike rådet i særlige tilfeller.
I retningslinjene er tatt til etterretning at fylkesmannen er gitt fullmakt til å treffe avgjørelser etter
forurensingsloven samt til å gi ekspropriasjonstillatelser etter vassdragslovens § 17. Det sistnevnte
får virkning for settefiskanlegg, jordvanningsanlegg og for vannverk. Fylkesmannen er derfor gitt
en selvstendig avgjørelsesmyndighet for inngrepene etter disse lover både når det gjelder om tillatelse skal gis og vilkår for denne. NVEs koordinering
av eventuell tillatelse etter vassdragsloven og fylkesmannens tillatelse begrenses til en samordning
av tillatelsene i ett dokument. Dette kommer i en
annen stilling i de tilfeller saken avgjøres av Nærings- og energidepartementet, da den i så fall behandles av berørte departementer.

handlingen og saksgangen. Et hovedtema i retningslinjene er fordelingen av saksbehandlingen
mellom fylkesmannen og NVE (sentralt og regio-

I retningslinjene er utleggings- og høringsfunksjonen tillagt fylkesmannen i de fleste av sakene,
bortsett fra dem som gjelder kraftutbygging og

Mindre reguleringer og uttak av vann fra
vassdrag.
Bygging i eller over vassdrag, uttak av grus o.l.
Flom- og erosjonssikring m.v.
Andre tiltak.
Under a) er behandlet:
Etablering av settefiskanlegg m.v., stenging av
vassdrag, jordvanningsanlegg, vannverk, opprusting/ombygging av kraftverk.
Under b) er foruten uttak av grus behandlet:
Omlegging/lukking/utfylling

i elv, bygging

av vei-

bygging i eller over vassdrag, uttak av grus o.l. I
disse tilfeller blir saksforberedelsen foretatt av
NVE sentralt eller regionalt.
Retningslinjene har vært sterkt etterspurt, og
publikasjonen har gått ut til samtlige fylkesmenn
og kommuner samt til berørte departementer. I den
tid de har vært praktisert både som utvalgsarbeide
og som offisielt fastsatte retningslinjer, har det dreid
seg om kraftutbygging, settefiskanlegg, stenging
av vassdrag, veibygging, grusuttak, noen vannverk
og flomsenking i Vangsvatn.
Ved så mangeartede inngrep som retningslinjene
skal dekke, er det viktig å få en mest mulig ensartet
distriktsbehandling av samme type inngrep. Det er
også viktig at behandlingen ikke blir for tidkrevende. Det forutsettes da at fagkompetansen i forvaltningsleddene brukes for å begrense krav til spesielle
virkningsutredninger.
Vassdragsavdelingen planlegger i løpet av våren
1994 å ta opp i møter med regionkontorene bl.a.
praktiseringen av retningslinjene og ønsker i denne
sammenheng også medvirkning fra fylkesmennene.

HAR BEHANDLET en
del saker i forbindelse med tilskuddsordningen for opprusting og utvidelse av kraftverk. Spørsmålet om
nødvendigheten av tillatelse etter vassdragsloven
har vært første sentrale tema i flere av disse sakene.
Utvidelse av kraftstasjonene Skjerka i Mandalsvassdraget og Gravfoss i Drammensvassdraget er
eksempler på slike saker.
NVE behandlet i 1993 en rekke saker etter de
nye retningslinjene om mindre inngrep i vassdrag.
Det dreier seg om vegbygging langs vassdrag,
grunnvannsenkning i forbindelse med byggearbeider ved Gardermoen, grusuttak og stenging av
vassdrag i forbindelse med settefiskanlegg.
NVE har gitt tillatelse i tlere slike saker, men
knyttet vilkår til tillatelsen. Det er også eksempler

Konsesjonskraftprisen 1983-1994

på at søknader er avslått, eller at tillatelsen er begrenset i forhold til søknaden. I vernede vassdrag
er vi særlig påpasselig med at inngrepene vurderes,
eventuelt kreves behandlet som søknader.
I 1993 er en del saker fra tidligere år tatt opp
igjen. Det gjelder bl.a. saker om fornyelse av konsesjoner, regulering av Aursunden, reguleringer i
Otra og regulering av Næren.
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8,5 TWIilår i konsesjonskraft
Regulerings- og ervervskonsesjoner har vilkår som
sier at kraftverkene skal avgi kraft til kommuner og
fylkeskommuner etter fastsatte kriterier. NVE beregner og fordeler slik konsesjonskraft. I alt er ca.
8,5 TWhiår fordelt konsesjonskraft til kommuner
og fylkeskommuner. For konsesjoner gitt etter
10.04.1959 fastsetter Nærings- og energidepartementet prisen. Tidligere var prisen basert på Statkrafts
kostnader. I 1993 utførte NVE mye av grunnlagsarbeidet for prisen som skal gjelde i 1994. Den er
fortsatt basert på selvkostprinsippet, slik loven sier.
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Regulerings- og ervervskonsesjoner har også vilkår
om at kraftverkene skal betale konsesjonsavgifter
til staten og til kommuner. NVE beregner avgiftsgrunnlaget, foretar fordeling til kommuner, og den
årlige beregningen og utskrivingen av avgiftene.
Alle avgifter til staten som ikke hadde vært justert
tidligere, ble i 1993 indeksregulert. Det medførte
en betydelig avgiftsøkning for en del kraftverk.
I 1993 betalte ca. 100 kraftverkseiere 94,5 mill
kroner i konsesjonsavgifter til staten (konsesjonsavgiftsfondet), og 355,5 mill kroner ujevnt fordelt
på nær 170 av landets kommuner.

led33

Vannkraftverk i Nepal
NVE har oppfølgningsansvar for Jhimruk vannkraftverk i Nepal. NORAD står for finansieringen,
som kanaliseres gjennom Den norske Tibetmisjon.
Anlegget er av typen elkraftverk med en installasjon
på 3 stk Francis turbiner å 4 MW.
Inntaket i Jhimrukelva (bildet) består av en 275 m
lang og 3 m høy dam. Den store sedimenttransporten
i elva krever spesielle konstruksjoner.
I forkant av bildet ses to parallelle sedimentkamre av
typen "Ormen Lange" som er utviklet ved Norges
hydrodynamiske laboratorium. Ved motsatt ende av
dammen bygges inntak til en irrigasjonskanal for
vanning av elveslettene nedenfor dammen.
Kraftverket vil bli fullført i løpet av 1994.
S‘ERRE
HUSERYI,,
NVE

hovedsektor i
norsk U-hjelp. Satsningen reflekteres ike minst i en betydelig økning av leveranser fra norsk industri.
VkANNKRAFTUTBYGGING
ER ENTilgang på
vann er i økende grad en knapphetsfaktor i den
sørlige verden. Innsats på vannressursplanlegging
og -forvaltning er områder hvor det ventes at også
norsk U-hjelp i større grad vil engasjere seg.

NVEs engasjement i U-landene er hovedsaklig
finansiert over samarbeidsavtalen mellom NVE og
NORAD. En stadig økende del av innsatsen skjer
imidlertid gjennom direkte avtaler med mottakerlandene. NVEs internasjonale kontor er en liten
gruppe som baserer seg på å utnytte alle fagressurser i etaten. Et tyvetalls personer var engasjert i
arbeidet i løpet av 1993.

NVE deltar i bistandsarbeidet innen sine fagområder på kraftforsyning og vannressurser fra de
første vurderinger og utredninger til gjennomføring
og evalueringer etter at et prosjekt eller tiltak er
fullført.
En betydelig del av innsatsen i 1993 er gått
med til å vurdere planer for vannkraftverk. NORAD
benytter NVE til å foreta vurdering av vannkraftprosjekter som grunnlag for sin beslutning om
støtte. NVE innhenter synspunkter fra andre faginstitusjoner i Norge og avgir en samlet vurdering
som tar hensyn til såvel tekniske og økonomiske
som miljørelaterte spørsmål. I likhet med prosjekter i Norge vil det kunne være betydelige negative
miljøforhold som må veies opp mot kraftbehov og
lønnsomhetsbetraktninger. Prosjekter som kan ha
stor betydning for landets økonomiske vekst, kan
ha negative miljøvirkninger som er vanskelig å
vurdere og som kan skape heftig debatt —også her
hjemme. Det blir særlig problematisk dersom anleggene krever forflytning av et betydelig antall

mennesker og dersom urbefolkning berøres. Andre
sensitive områder er påvirkning av næringsgrunnlag i jordbruk og fiske, bevaring av artsmangfold i
naturen, risiko for avskoging etc. Ved vurderingen
blir det ofte et spørsmål om hva man skal kreve av
forundersøkelser før beslutning tas. Arbeidet blir
ikke lettere når vi i miljøet i Norge har delte meninger om det skal stilles samme krav til forundersøkelser i U-land som i Norge.
Et område i betydelig utvikling er direkte bistand til myndighetene i U-land innen lovgivning,
organisering av forvaltningen og opplæring. NVE
har tidligere bistått i slikt arbeid i Nepal og Angola.
I løpet av året er det inngått avtale med energiministeriet i Namibia om bistand til omorganisering av forvaltningen og utarbeidelse av lovverk
for kraftforsyningen. Med myndighetene i Angola
er det inngått avtale om videre bistand som vil omfatte omorganisering av vannressursforvaltningen,
utarbeidelse av vassdragslov og opplæring. I Laos
er det under forberedelse bistand til utarbeidelse
av vassdragslov, lovgivning for kraftforsyning og
bistand til forhandlinger med private utbyggere.

Særpreget kultur og levesett kan gå tapt
Forflytning av mennesker og påvirkning av urbefolkning er blant de vanskeligste spørsmål som kan komme
opp i vurderingen av et vannkraftprosjekt. Disse representantene for Himba-folket vil bli berørt hvis Epupa
kraftverk på grensen mellom Angola og Namibia blir bygget. Dette halvnomadiske folket, som teller 5-10 000
mennesker, lever kun i det karrige og sparsomt berfolkede området som berøres av kraftverksutbyggingen.
Gravplasser og beiteområder vil bli neddemmet av reguleringsmagasinet på nærmere 300 km'og det fryktes
at deres særpregede kultur og levesett vil gå tapt som følge av byggeaktivitetene og tilstrømningen av
mennesker til området.
TERJF
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FORELÅ REGJERINENS
G
beslutning om at
anleggsdelen av NVEs forbygningsvirksomhet skulle omgjøres til regionale resultatenheter. Ordningen har virkning fra 1.1.1994
og gjelder i første omgang for en prøveperiode på
to år. Dette betyr en omlegging fra anleggsdrift som
kombinerer drift i egen red, og innleie av private
entreprenører, til en situasjon hvor egen anleggsdrift må konkurrere om oppdrag fra egen forvaltning eller fra eksterne byggherrer. Det etableres et
budsjett- og regnskapsskille mellom resultatenhetene og den øvrige del av virksomheten ved regionkontorene. Resultatenhetene skal belastes med alle
kostnader knyttet til egen anleggsdrift. De ansatte i
anleggsdriften er fortsatt en del av NVE.
Med kort frist utformet NVE et konkret opplegg
for organisering og innføring av resultatenheter.
Organisatorisk ble det foreslått en deling av regionkontorene i en .forvaltningsdel og en resultatenhet for anleggsdriften. En resultatenhet opprettes
ved hver av regionene Nord, Midt-Norge, Vest og
Øst. Resultatenhetene har en daglig leder. Regionsjefen er ansvarlig for både resultatenhet og forvaltning. I Region Sør, med beskjeden drift i egen
regi, er det ikke naturlig å opprette egen resultatenhet. Gjenværende arbeidsstyrke overføres til
resultatenheten i reajon øst.
Vi har understreket at resultatenhetene skal ha en
så selvstendig stilling som mulig innenfor regionkontoret, men av hensyn til effektiviteten må en
del medarbeidere utføre oppgaver dels for forvaltningen, dels for resultatenheten. Det er utarbeidet
retningslinjer for saksbehandling som skal hindre
uheldig blanding av roller.
Internt i NVE er arbeidet med innføring av resultatenheter gjennomført som et prosjekt med en
APRIL

20

styringsgruppe, en prosjektgruppe og tre arbeidsgrupper.
Enkelte spørsmål omkring rammebetingelsene
for resultatenhetene er fortsatt (tidlig i 1994) ikke
avklart. NVE legger stor vekt på at resultatenhetene
skal ha like rammebetingelser som private entreprenører. Tilleggsytelser som Staten pålegger resultatenhetene i forhold til de private, må plasseres
etter nøye vurdering,er.
Ledere er tilsatt for alle fire resultatenheter
(tidsavgrenset til 2 år). De er rekruttert internt og
er innvilget permisjon fra sin faste stilling. Samtlige anleggsarbeidere, 42 personer pr. 1.1.93, arbeider også i resultatenheten. I tillegg vil anleggsingeniører, regnskapsmedarbeidere og saksbehandlere
ved regionkontoret i varierende grad utføre arbeid
for resultatenheten.
Totalt sett har prosjektet krevd betydelige ressurser internt i NVE. Omkring 30 personer medvirket
i grupper og komiteer, noen også i flere grupper.
Det er gjennomført flere kurs. Til prosjektarbeidet
er det gått med nær to årsverk.
Innførimy, av resultatenheter og en vurdering av
forvaltningsfunksjonene på regionkontorene ble
sett i sammenheng. En egen arbeidsgruppe foreslår
at regionkontorene defineres som administrative
enheter med et nærmere angitt faglig ansvar.
Overordnet faglig styring vil etter dette opplegget fortsatt i stor grad skje fra NVEs sentrale fagavdelinger. Gruppen foreslår at regionkontorene
etter hvert tilføres en del opNaver som i dag utføres sentralt i NVE. Gruppen anbefaler en harmonisering av regiongrensene for alle fagområder som
er knyttet til regionkontorene.

Et vakkert stykke Norge: Jostedalen med den
1757 m høye Vongsen i bakgrunnen.
Her har NVE gjennom årene hatt store forbygningsarbeider, særlig etter flommen i 1979. Ny kraftutbygging krever innsats fra NVE også på andre
områder, som hydrologi og miljø.
Ain E M . T EDE, NVE

REGION NORD
TEKST:
A•kGE
JOSEFSEN
VI HARNEDLAGT
BETYDELIGE
ressurser til omorganiseringen. Dette har sammen med stor aktivitet også
på andre områder bidratt til at 1993 ble et svært
hektisk år.
Samarbeidet mellom fagseksjonene ved regionkontoret har fortsatt utviklet seg i positiv retning.
løpet av året utførte vi eksterne oppdrag der alle
seksjoner medvirket.
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Flom- og erosjonssikring
Nord-Norge hadde ekstreme snømengder i fjellene
siste vinter. Sammen med en sein og plutselig snøsmelting ga det store vårflommer, spesielt i Nordland og, Troms. Vi fikk skader på en del gamle forbygninger. Det kom mange søknader om nye sikringstiltak. Anleggsvirksomheten i Finnmark har i
stor grad foregått i Alta- og Tana-området. Et par
større samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen i
Finnmark ble fullført. Mot slutten av året ble det
foretatt forberedende anleggsarbeider til to større
prosjekt i Kautokeino og Sør-Varanger. I Kautokeino skal vi bl.a. sikre et boligområde. I Sør-Varanger blir det ryddet opp etter dambruddet ved
Tårnet Kraftverk.
I Troms utførte vi en rekke mindre anlegg og
startet to større samarbeidsprosjekter med Statens
vegvesen og Statkraft. Anleggene gjelder Kitdalselva i Storfjord og Barduelva i Bardu.
Nordland avsluttet vi et større anlegg ved
Misvær sentrum med landskapsmessige arbeider.
Mindre anlegg har vi også hatt i Rana, Saltdal,
Beiarn, Meløy, Gildeskål og Narvik.

Beredskap
NVEs funksjon i flomkrisesituasjoner er virkelig
satt på prøve. Et større kvikkleireras ved utløpet

Her ved Aaelva i Andørja kommune, Troms, står bygninger i fare etter utgraving både av vann og sjø.
Planer for nødvendig forbygging er laget for denne skaden, som for et betydelig antall lignende
skader i regionen.

ARNESOLN
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av PoIrnakvatn i Tana ble utløst i slutten av januar.
Rasmassene blokkerte fullstendig løpet til Polmakelva over ca. 600 m. Situasjonen kunne over tid utvikle seg til en dambruddsituasjon med store konsekvenser langs Polmak- og Tanavassdraget. Det
kunne også oppstå tlomskade på infrastruktur langs
den finske delen av vannet. NVE løste problemene
ved å etablere en kanal gjennom de løse leirmassene og ved å bygge en steinterskel i utløpsosen.
Med endret høyde på terskelen kunne vi regulere
vannstrømmen i kanalen og la vannet transportere
bort rasmassene suksessivt, totalt ca. 50 000 m3.
Gjennomføringen ble svært vellykket. Vi hadde
nær kontakt og koordinering med både norske og

finske myndigheter og Norges Geotekniske Institutt. For å få sikre data om vannstandshevning i
Polmakvatnet under arbeidets gang ble det bygget
en målestasjon. Videre ble det målt slaminnhold
Ilere steder i vassdraget nedenfor raset.

Forvaltning
Vi holdt orienteringsmøte med fylkesmannens
miljøvernavdeling og vegkontoret i både Troms
og Finnmark.
Fra vassdragsforvaltningen
kan nevnes: Flerbruksplaner, kommuneplaner, vegplaner, verneplaner, differensiert forvaltning av verna vassdrag,
opprusting og nybygging av kraftverk, nedleggelse

utx

og opprydding av kraftverk, kraftlinjer og ulike
andre inngrep i vassdrag.
Hydrologiske pålegg til vassdragsregulanter
kom igang i 1993. Blant annet er det gjennomført
befaringer i Nordland og Nord-Trøndelag, sammen med de feltansvarlige fra Region Midt-Norge.
Hydrologisk avdeling prioriterte arbeidet med
klargjøring av primærdata og feltarbeid i vår del
av det nasjonale stasjonsnett for avløpsmålinger.
Vi hadde også en betydelig etterspørsel etter data
og beregninger.

Tilsyn

2

1993 ble 1. byggetrinn av Svartisen-utbyggingen
avsluttet. Ferdigstillelse av tunneltipper, veier, riggområder og bekkeinntak la mye beslag på landskapstilsynet.
Av mindre anlegtc..,kan nevnes etablering av
sprengbart felt ved Kallvassdammen, rehabilitering
av inntaksdammen ved Gausvik kraftverk og bygging av ny dam ved Storvatn, Langfjord kraftverk.
I løpet av året innførte vi internkontroll av sikkerhet ved vassdragsanlegg samt kompetansekrav
og godkjennelse av vassdragsteknisk ansvarlige
hos alle dameiere.
Markedsføring og informasjon av NVEs kompetanse på tekniske løsninger ved kryssing av vassdrag har ført til stor etterspørsel etter våre rådgivende tjenester.
Regionkontoret var teknisk og hydrologisk
konsulent for dimensjonering av bruspenn, sikring
av brufundament og pillarer, omlegging av elveløp, dimensjonering av terskler m.m. Oppdragene
ble gjerne utført i samarbeid mellom flere seksjoner ved regionkontoret.
Totalt utførte regionkontoret i 1993 eksterne

EN FORHOLDSVIS
VÅTOGMILDvinter og vår 1993
gikk over i en kjølig sommer uten at vårflommen
gjorde særlig mye av seg. Høsten og vinteren fram
mot årsskiftet fikk mer og mer preg av skikkelig
vinter med snø og kulde.
På forsommeren gjennomførte vi kontaktmøter
med fylkesmannens miljøvernavdeling i Møre og
Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nord-

vassdragstekniske oppdrag for ca. 110 000 kroner.

land. Disse møtene har vært nyttige for kontakten

Hydrologisk avdeling arbeidet mest med saker
av mer langsiktig karakter. Delvis gjelder det bestillinger fra 1991 og —92,som blir sluttført i 1994.

mellom NVE og miljøvernavdelingene og ikke
minst viktig for å få til et samarbeid om gjennomføringen av "Retningslinjer for inngrep i vassdrag".

REGION
MIDT-NORGE
TEKST:

EINAR

Flomsikring er et hovedvirkefelt, med arbeider for
18 mill, kroner i 1993. Her et fargerikt glimt fra
et nylig flomsikret område langs Orkla nær
Bårdshaug bru.
TORE

01,-k%

SANDN,ES, NVE
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Konsesjonssaker
Vassdragslovbehandlingen av Riksveg 30/Gaula i
Haltdalen ble avsluttet etter en omfattende prosess
der regionkontorets folk bisto under saksbehandlingen på flere måter.
Den vanskelige saken E6/Gaula ved Melhus er
anket til departementet og er fremdeles ikke avklart.
Nye Botten Settefisk i Halsa, Møre og Romsdal,

samt Lensvik Settefisk i Agdenes. Sør Trøndelag, er
eksempler på vassdragslovsaker der regionkontorets
-

folk har vært involvert, enten på oppdragsbasis eller
som hjelpere for konsesjonsseksjonen i Oslo.

Vassdragsteknisk seksjon

Hydrometriseksjonen

Miljømessig oppgradering av eldre forbygningsanlegg får etterhvert et visst omfang, eksempelvis i
Orkla, Driva og Namsen.
På anleggssektoren har det vært stor aktivitet,
med et totalt regnskap på ca. 17 mill. kroner.
Vi hadde stor anleggsdrift i Røvassåga og Ranaelva i Rana, Røssåga i Hemnes, Orkla i Meldal og
Orkdal, samt Glåma i Røros kommune. Dessuten
er en større samleentreprise for fiere smaanlegg i
Surnadal på det nærmeste fullført.
NVEs råd besøkte i høst vårt største enkeltanlegg til dato, nemlig rassikringsprosjektet i Gråelva,
Stjørdal. Det var hyggelig å kunne vise fram et anlegg der over 1 km av elvestrekningen allerede er
ferdig etter halvannet års anleggsdrift og der kostnadstallene også er meget tilfredsstillende.
Innholdet av regionkontorets forbygningsarkiv,
som omfatter ca. 1200 ferdige anlegg og ca. 600
planlagte og igangsatte anlegg, ble overført til databasert saksarkiv og dermed gjort tilgjengelig for
andre brukere gjennom vassdragsregisteret.

Arbeidsmengden økte betydelig for de to ansatte
fordi de har overtatt målestasjoner både i sør og i
nord som naturlig hører til regionen. Etterspørselen
etter vannføringsdata øker, med en klar dreining
fra kraft- til miljørelaterte problemstillinger.
Ni stasjoner i regionen leverer nå daglige data
til prognosekontoret i Oslo.
Av spesielle prosjekter nevnes måleprogrammet
i Gråelva (stor rnassetransport), samt dataleveranser
til vassdragssimulatoren som er under utprøving i
Stjørdalselva, bl.a. i forbindelse med Meråkerutbyggingen.
Krav til bedre data medfører økt satsing på feltarbeid. Målet er sikrere registreringer og nøyaktigere omregningsfaktorer til ingeniørdata.

Natur- og miljøseksjonen
Regionkontorets arbeid med "Differensiert forvaltning av verna vassdrag" er i stor utstrekning overlatt Natur- og miljøseksjonen. Det samme gjelder
miljøvurdering av kommunale planer, vegsaker o.l.
Også arbeid med vassbruksplaner, bl.a. i Namsen,
har tatt en del tid.
Samarbeidet med vassdragsteknisk seksjon sikrer rutinemessig kvalitetskontroll av forbygningsplaner og god rådgivning gjennom anleggsfasen.
Miljøplan Gråelva kan stå som eksempel på mønstergyldig samarbeid.
Tilsyn med vasskraftanlegg var også i 1993 det
resultatmål som krevde størst innsats ved seksjonen.
Meråker-utbyggingen som vil komme på nettet i
1994 var svært arbeids- og tidkrevende. Terskelog tiltaksplan er stort sett ferdig.

Tilsynsseksjonen
Damsikkerhetsarbeidet var preget av internkontroll, kompetansekrav, tilsynsprogrammer, beredskapsplanlegging og kursvirksomhet.
En av de foreløpig siste store vasskraftutbygginger i landet har vært fullføringen av kraftverkene i
Meråker, med byggingen av steinfyllingsdammene
ved Tevla og Fjergen. Magasinet ved Fjergen blir
på ca. 200 mill. nY. med en ny fyllingsdam som
erstatning for en gammel platedam fra 1917.
De nærmeste år blir preget av forsterking og
oppgradering av eksisterende dammer. Ved stein
fyllingsdammene Gråsjø og Follsjø i Trollheimen
er det under planlegging omfattende rehabiliteringsog påbyggingsarbeider. Arbeidet igangsettes i 1994.
Det viktigste framtidsmål er en styrket representasjon fra Hydrologisk avdeling på saksbehandlernivå. Da ville regionkontoret stå sterkere på vesentlige områder. Mulighetene på oppdragsmarkedet
ville bli bedret gjennom tettere samarbeid mellom
fagfolk innen vassdrags- og hydrologmiljøet.

REGIONVEST
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1993 VAR MYKJE PREGA av førebuingsarbeid til endringane innan anleggsverksemda i Vassdragsteknisk seksjon. Heile kontormiljøet har vore aktivt
med i drøftingar og innspel. Også forvaltningsdelen av regiontenesta har kome opp som eige drøftingstema, Det ga mykje engasjement på tvers av
sektorane. Elles er det klart at forvaltningsoppgåver tek ein stadig større del av arbeidsdagen til den
enkelte medarbeidar. Mykje tid går med til samarbeidsprosjekt som t.d. vassbruksplanar, differensiert forvaltning av verna vassdrag og fisketiltak.
Initiativ i retning av å utvikle samarbeidet med
fylkesmennene i vår region har vore vellukka. Tilbakemeldingane på aktive utspel for å knyte kontakt med miljøvernleiarar i kommunane har vore
positive.

Vassdragsteknisk seksjon
Typisk for dei seinare åra har det vore at vi arbeider
på ei lang rekkje anlegg. Stort sett er dei beskjedne
både av omfang og kostnad. Det tok svært lang tid
å få plandokumenta våre handsama og vedtekne i
alle dei fora som skal høyrast, og å ta stode til planutforming og løyvingsspørsmål. Særleg syner dette
seg ved dei større sakene, der det ofte vil vere vanskeleg for private interessentar å ta på seg distriktsdel av den storleik som vert kravd. Når heller ikkje
den kommunale økonomien gir rom for medverknad, blir det dei små sakene som passerer. Dei store
får ein særs "trang fødsel". Konsekvensane av ei
slik utvikling kan bli store den dagen vi står oppe i
ein alvorleg fiaumsituasjon i distriktet. Frå 1.1.94
er situasjonen svært ugunstig for resultateininga.
Organisajonsforma der vil gjere det ekstra vanskeleg å vere konkurransedyktig i ein marknad med
små prosjekt og mykje flytteverksemd.

Deltaking i arbeidsgruppa som har arbeidd med
Vossovassdraget har teke ein god del tid. Men alt
no kan det vere grunnlag for å si at metoden som
differensiert forvaltning legg opp til, kan bli eit
tenlig reidskap i det framtidige arbeidet med dei
verna vassdraga.
Tilsyn med kraftanlegg dominerer framleis. Ei
heil rekkje med små kraftverk er under utbyggjing;
rett nok er ein del av dei kalla 0/U-prosjekt, men
arbeidet med oppfølgjing er ofte tidkrevande. Vi
fekk ei rekkje søknader om konsesjon for kraftverk, i det vesentlege små anlegg.
Kraftleidningsengasjementet
var i 1993 i fyrste
rekkje knytt til oppdrag i samband med 300 kVleidninga Fana-Kollsnes.

Tilsynsseksjonen

Ovenfor Nautagrovi og fergestedet i Gudvangen skal det bygges sikringsvoller mot skred. Etter
forutgående oppmålinger er det laget en plan for arbeider som vil koste omkring én million kroner.
K‘121,
METTENES,
NVE
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Det største anlegget vi har hatt i gang i eigen
regi i 1993, er regulering og sikring av Dalsdalselv
i Luster kommune. Her er NVE, Landbruksdepartementet, Luster kommune, Landbrukets Utbyggingsfond oLfgrunneigarane inne i finansieringa.
Arbeidet vert gjort ferdig i 1994. Tyngda av arbeidsinnsatsen på anleggssida er elles å finne i Sunn- og
Nordfjord. I Hardanger har vi vore ein del engasjert i problemstillingar kring skredaktivitet i Sørfjorden.
Vi gjennomførte eit større oppdrag for Hydro
Energi i Høyanger, ved byggjing av ei rekkje tersklar og diverse andre fiskeforsterkingstiltak i Daleelva. For Sogn og Fjordane Energiverk (SFE) har
vi utarbeidd ein større plan for byggjing av tersklar

rn.m. i Vetlefjordelvi i Balestrand. Seksjonen har
vore med på arbeidet med utforming av forslag til
plan for differensiert forvaltning av Vossovassdraget.

Det vart utført rehabiliteringsarbeid ved tre damanlegg i regionen, Leinafoss. Svartevatn og
Askjelldalsvatn. Ansvarlege for rehabiliteringsarbeida, som vart oppfølgde av tilsynsseksjonen,
er høvesvis Oslo Energi, Bergen kommune og
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK).
I tillegg til ordinære inspeksjons- og tilsynsoppgåver la vi ned eit stort arbeid i innsamling av
data for inspeksjonseiningar for å få dei lagt inn på
EDB. Vi tok aktiv del i arbeidet med iverksetjing
og oppfølgjing av internkontrollprinsippet.

Natur- og miljøseksjonen

Hydrometriseksjonen

Etter at Stortinget gjorde vedtak om Verneplan IV
og samstundes gav klare signal om at verneplanarbeidet skal følgjast opp glennom differensiert forvaltning, har ein også ved regionkontoret fått ansvar for å delta i utvida arbeid med forvaltning av
vassdrag som er verna.
Dette arbeidet er interessant; det er viktig utfrå
dei signal som er gitt frå Stortinget, og utfrå dei
forventningar og skepsis som gjer seg gjeldande
på lokalt og regionalt nivå.

Regionkontoret sin innsats på hydrolftgisida spenner over eit vidt felt, prega av den varierte naturen
ein finn innanfor regiongrensene. I tillegg til innsats på bre, overflatehydrologi og grunnvatn, har
vi i året som gikk også teke del i miljøovervaking,
engasjert av fylkesmannen i Sogn og Fjordane.
Seksjonen utfører både feltarbeid, datahandsaming,
oppdragsarbeid og støtteoppgåver ved interne prosjekt. Seksjonen har ein viktig funksjon som brukarstøtte på EDB-tenestene, og nyttar mykje tid til dette.

Planlegging og anleggsvirksomhet i Vassdragsteknisk seksjon var noenlunde jevnt fordelt over
hele regionen. De omfattende forbyggingsarbeidene
Lenaelva, Østre Toten, som har pågått siden storflommen i 1987. er i det alt vesentlige sluttført når
Vest-Oppland fra årsskiftet overføres til Region
Øst. Forøvrig har virksomhet pågått ved ialt ca. 30
anlegg i løpet av året.
Et av de større planleggingsprosjektene våre
gjaldt Lyngdalselva i Vest-Agder, hvor en storflom
i desember 1992 påførte vassdraget betydelige
skader.
Oppdragsvirksomheten var i stor grad konsentrert om Drammenselva. NSB, Statens vegvesen
og Drammen kommune ønsket konsekvensutredninu i forbindelse med diverse prosjekter som vil
berøre vassdraget.
Forøvrig hadde vi jevn tilgang på saker av mer
forvaltningskarakter. Spesielt kan nevnes vurdering av små dammer som ikke kommer inn under
damtilsynets virksomhet, og saker som har vært
utredet i samarbeid med konsesjonsseksjonen.

REGION SØR
TEKST: HAAKON HAGA

ET HØYTAKTIMETSNIVÅ
med mange og varierte arbeidsoppgaver preget virksomheten ved regionkontoret i 1993. Året ble innledet med fem informasjons- og kontaktmøter med fylkesmennenes
miljøvernavdelinger. Spesiell vekt ble laut på de
fagområder som dekkes av regionkontoret.
NVEs retningslinjer for inngrep i vassdrag ble
gjennomgått i detalj og praktiske -kjøreregler"
drøftet. Møtene er første ledd i etableringen av en
nærmere kontakt med våre samarbeidspartnere og
brukere, og vil bli fulgt opp med tilsvarende møter
for andre brukergrupper som kommuner, vegkontorer og landbruksmyndigheter.
Vannbruksplanlegging pågikk i en rekke vassdrag innen regionen. Vårt engasjement omfattet
Lyngdals- og Mandalsvassdragene pluss Kaldvellvassdraget (Grimeelva) alle i Agderfylkene og dertil Numedalslågen og Arosvassdraget.
NVE tok selv initiativet til vannbruksplanleggingen i Lyngdalsvassdraget. I de øvrige vassdragene har vi deltatt i ulike faggrupper.
I Aust-Agder er det gjennomført en omfattende
restaurering av Kaldvellvassdraget. En gammel
murdam, Kaldvellstemmen, er restaurert til tidligere standard og utseende, og fisketrapper er bygget
mellom dammen og sjøen. Lillesancl kommune har
stått som byggherre, med teknisk og økonomisk
bistand fra bl.a. NVE. Forøvrig har miljøvernavdelingen i fylket anmodet regionkontoret om å lede
et prosjekt for registrering av alle tiltak og innurep
i vassdragene i Aust-Agder. Arbeidet er planlagt
sluttført i 1994.
To store vassdragsmuseer er under etablering i
regionen, det ene i Suldal, Rogaland og det andre,
Norsk Vassdragsvisning, i Telemark. Region Sør
har vært aktiv medspiller i begge prosjektene.

En fin sommerdag —og det kryr av mennesker
på den restaurerte Kaldvellstemmen i Lillesand.
H “KON

H

NVE
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REGION ØST
TEKST: 01..‘ J. STRONIMEN

Når det gjelder nye kraftutbyggingsprosjekter,
var aktiviteten i 1993 forholdsvis laber. Natur- og
miljøseksjonens representant i regionen har vært
engasjert i følgende prosjekter:
Hekni kraftverk i Valle og Bygland kommuner,
Aust-Agder
Ombygging av Frøystul kraftverk i Tinn
kommune, Telemark
Haukrei kraftverk i Fyresdal kommune,
Telemark
Hjelmeland kraftverk i Hjelmeland kommune.
Rogaland.

Omorganiseringen av regionkontorene satte sterkt
preg på virksomheten i 1993. Ved årsskiftet er
resten av kommunene i Akershus og Oppland
overført fra Region Sør til Region Øst. Regionurensene vil dermed følge fylkesgrensene, og vi
må vente en økning i arbeidsoppgaver.
Forvaltningsoppgavene viste en sterk økning i
1993. I tillegg til ordinære oppgaver med vegsaker, reguleringsplaner og andre inngrep i vassdrag,
hadde vi en sterk økning i arbeidsmemzden med
vannbruksplaner og forøvrig en rekke planer i for-

u132

I et vanskelig marked og med reduksjon i vassdragsrelaterte oppgaver betyr overgang til resultatenhet en utfordring for anleggsdriften. I løpet av
året ble det gjort en betydelig innsats for å stå best
mulig rustet til denne oppgaven.
Eksterne oppdrag var relativt beskjedne i 1993.
For 1994 ser det ut til å komme både planleggingsog sikringsoppdrag.

Region øst har med egne mannskaper og maskiner restaurert Sagdammen i Åsnes kommune,
midt mellom Elverum og Kongsvinger. Arbeidet er både et sikringstiltak og et bidrag til bedre miljø.
Anlegget ble sluttført i 1993.
01. J. STRONINIFN, NVE
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bindelse med Handlingsplan Glomma og Aksjon
Vannmiljø.
Vi anser dette for å være en viktig del av våre
forvaltningsoppgaver. Bruk og misbruk av vassdragene medfører en viktig praktisk del av vassdra(,),-sforvaltningen. Vi skulle gjerne hatt større ressurser til slike oppgaver. Etter hvert vil konsesjonsoppgavene etter vassdragslovens §§ 104-106
(mindre inngrep) kreve en betydelig innsats. Vi ser
fram til en avklaring av arbeidet med differensiert
forvaltning av vernede vassdrag.
Vi hadde et omfattende samarbeid med fylker
og kommuner, spesielt på miljørelaterte oppgaver.

Samarbeidet ble ytterligere utvidet i løpet av året
bl.a. ved samarbeidsmøter i fylkene. Vi har medvirket til et fast Glommasenter ved Skogbruksmuseet på Elverum, et prosjekt som nå er godt igang.
Det er økende behov for kapasitet tilslike oppgaver
av forvaltningsmessig art.

Anleggsvirksomheten
Vi utførte sikringsarbeider i alle fylkene: de største
i Glomma i Nes og ved Elverum, i Sølna i Alvdal,
i Lågen i Ringebu og i Begna i Vang i Valdres. Et
relativt omfattende miljøtiltak i Flisa i Solør var en
spesiell utfordring for oss.

Publikasjoner

Kåre Utaaker:
Virkninger av vassdragsreguleringer
lokalklimaet. (121 s.)

Inger Marie Traagstad og
Svein Homstvedt:
Seminarrapport: Vassdragsinformasjon
forvaltningen. (168 s.)

i

Oddvar Fossheim (red.):
Retningslinjer for inngrep i vassdrag.
Saksbehandling i forhold til vassdragslovens §§ 104-106 m.v. (almene
interesser). (35 s.)
Opprusting og utvidelse av vannkraftverk.
Erfaringer fra gjennomførte prosjekter.
Toverud kraftverk, Oppland. (90 s.)
Sverre Husebye:
LRV-Prosjektet: Utnyttelse av vannvolumet under laveste regulerte vannstand
i ekstreme tørrår. (51s.)
Knut Gjermundrød
(red.):
Veiledning i planlegging av mikro- og
minikraftverk. (32 s.)
Arne Venjum (red.):
Oversikt over vedtak i tvistesaker 1991
og 1992. Tariffer og, vilkår for overføring
av kraft. (34 s.)
Katinka L. Greve og Pål Meland:
Drøfting av målene for norsk enøk-politikk.
(17 s.)
Marit Lundteigen Fossdal og
Nils Roar Sælthun (redaktører):
Energiplanleggingsmodeller
- klimaendringer. Rapport fra nordisk ekspertmøte. (Energy planning models - climate
change). (135 s.)
John Cock:
Pris på elektrisk kraft til husholdning
(7 s.)
Christian II. Johansen:
Kraftmarkedsundersøkelse
(24 s.)

Per Einar Faugli, Arne H. Erlandsen og
Olianne Eikenæs (redaktører):
Inngrep i vassdrag; konsekvenser og tiltak
- en kunnskapsoppsummering. (639 s.) 2 bd.

1. Bjarne Krokli:
Flomberegning for Tyinvassdraget.

Bjarne Krokli:
Dambrudds- og tiodbølgesimulering
Namsenvassdr4=et. (13 s.)

Randi Pytte Asvall:
Tyin kraftverk. Virkninger av ombygging
på vanntemperatur- og isforhold. (8 s.)

Didrik Hjort:
Statistikk over overføringstariffer i
regional- og distribusjonsnett 1993. (65 s.)

3.

Hallgeir Elvehøy:
Sluttrapport for massebalansemålinger
Spørteggbreen. (24 s.)

John E. Brittain og
Jan Henning L'Abee-Lund:
Biotopjusteringsprogrammet
- status 1992.
(60 s.)

4.

Jon Eilif Trohjell og
Inge Harald Vognild:
Jordkabel som alternativ til luftledning.
Sammenligning av økonomiske og
tekniske forhofd ved spenninger over
22 kV. (62 s.)
Olianne Eikenæs:
Geofaglege undersøkingar i Troms og
Finnmark fylke. Vemeplan I og II vassdrag.
(73 s.)
Gunnar Østrem (red.):
Ferskvannstesaums, en første, foreløpig del
av Norsk miljøtesaurus. (236 s. + diskett)
Sverre Husebye (red.), Jim Bogen,
Anne Kronen Helgestad og Lars-Evan
Pettersson:
Miljøkonsekvenser av veiutbygging
mellom Longyearbyen og Svea:
Avrenning, erosjon og landskap.
Environmental impacts of road construction
between Longyearbyen and Svea: Runoff,
erosion and landscape. (40 s.)

1993.
Jan Slapgård (red.):
Kostnader for kraftverksprosjekter
pr. 01.01.1992. (31 s.)

Lars-Evan Pettersson:
Flomberegning Arendalsvassdraget.

Lars-Evan Pettersson:
Flomberegning Rausjømarka
(003.H og 002.00). (19. s.)
Arve M. Tvede:
Opprustning og utvidelse av Skjerka
kraftverk. Konsekvenser for is. vanntemperatur og frostrøyk. (47 s.)

på
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19. BEGRENSET
(65 s.)
20. Bjarne Krokli:
Q100 og Q1000 for Ulldalsvatn/Bergsvatn
i Hoyangervassdraget (079.Z) (15 s.)

BEGRENSET
BEGRENSET
Johan Engebak:
Tilsigsrnalinger i Glommavassdraget.

Notater

(9 s.)
1.

Tove I. Aksnes og Trine-Lise Varkold:
Veileder for utgivelser i NVEs serier. (71 s.)

2.

Håkon Egeland, Christian H. Johansen,
Jon Sagen, Inge H. Vognild:
Kraftutveksling med utlandet - NVEs rolle.
(25 s.)

3.

Svanhild Mosebakken:
Status 1.1.93 og videre plan for IT-området.
(17 s.)

Rapport fra uværet i Nord-Norge vinteren
1993. (20 s.)

4.

Randi Pytte Asvall:
Øvre Otta. Virkninger på vanntemperaturog isforhold ved utbygging av Glitra og

Torfinn Jonassen, Reidun Kvernum:
Prosess for økt bruk av energistyringssystem i boliger. Sluttrapport. (17 s.)

5.

Dag Bachke (red.):
Vassdragstilsynet. Årsoversikt 1992. (42 s.)

6.

IKKE OFFENTLIG

7.

Nils-Otto Kitterød:
Sikkerhet ved bruk av tritiert vann. (14 s.)

8.

Jan Fredrik Nicolaisen (m.f1.):
Flom og kriseberedskap i NVE. (15 s.)

9.

Svanhild Mosebakken:
Status 1.1.10 for IT-området. (11 s.)

Einar Beheim og Eirik Smidt Eriksen:
Vassdragsteknisk seksjon 1992. (84 s.)
Bjarne Krokli:
Reguleringens innvirkning på naturlige
liommer i Høyangervassdraget (079.Z).
(49 s.)
Rune Dahl, Hans Otnes,

Frode Trengereid:

øyberget kraftverker. (14 s.)
Eirik Traae:
Vassdragsteknisk vurdering av utfyllinger
i Drammenselva i tråd med kommunedelplanen og veitunnel langs Drammensclva. (13 s.)
BEGRENSET

Jim Bogen, Hallvard Berg og
Frode Sandersen:
Forurensning som følge av leirerosjon og
betydningen av erosjonsforebyggende
tiltak. Sluttrapport. (86 s.)

i

(39 s.)

2.

- pr. 1.1.1993.

Heidrun Kårstein (red.):
Hydrologisk månedsoversikt Artikkelsamling 1991-1992. (43 s.)

Rapporter

på

Kjell Hegge:
Magasinkapasiteten i Leiras nedbørfelt. (6 s.)
Kjell Hegge:
Undersøkelser vedrørende mulig endret
1lombilde i Leira. (6 s.)

Kontaktpersoner
i NVE:
Trine Varkold
Jan Ove Berle

uku

1993

1992

UTGIFTER 11.000
KR)
Kap. 934

Energi- og vassdragsforvaltning

Post 01
Post 11
Post 21

Lønn og Lrodtgjørelser
Varer og tjenester
Oppdrag Hydrologisk avd.
Oppdrag Vassdragsavd.
Samla Plan/Verneplan
Forbygningsarbeider
Opprydding i vassdrag
Sysselsettingstiltak
Tilsyn med eldre dammer

Post 934. Energi- og vassdragsforvaltning

Utgifter ifm oppdrag

Post
Post
Post
Post

30
31
33
70

Sum

71.925
46.369
15.626
494
1.387
49.618
1.177
0
372

73.908
51.455
13.642
294
2.611
38.702
414
10.415
695

186.968

192.136

Kap. 920

Energi- og vassdragsforskning

Post 72.2
Post 72.4

Nye, fornybare energikilder
Vassdragsforskning

1.434
6.468

3.361
5.650

Sum

7.902

9.011

3.018

3.035

Kap. 992

Samla Plan

1 6.120

Ø

1.387
49.618

Forbygningsarbeider
0

Sysselsettingstiltak
Opprydding

i vassdrag

Tilsyn eldre dammer

•1.177
101 372,
1.000 kroner

Utgifter til energi og vassdragsforvaltning.
-

Kraftforsyningsberedskap
Post 935. Energiøkonomiseringstiltak m.v.
Sum

Tilskudd

INNTEKTER (1.000KR)

til investering
Tilskudd

35.637:

i ledningsnettet

til enøkanalyser

mv

1.578

Kap. 3934 Energi- og vassdragsforvaltning
Opprusting

Post 01
Post 02

28

Post 03
Post 50/51

Av2,-ifter
Oppdrag Hydrologisk avd.
Oppdrag Vassdragsavd.
Ymse inntekter
Refusjon av div. utgifter

4.651
15.979
580
3.597
5.174

6.239
14.654
492

Sum

29.981

29.675

1.585

Tilskudd

og utvidelse

til bio-, bølge-, sol- og vindprosjekter

Introduksjon

av energieffektiv

59.828

av kraftverk

gIEP

12.262
28.678

teknologi

1.000 kroner

6.705
Utgifter til energiøkonomiseringstiltak.
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NVE var med! På tampen av årsberetningen for 1993 tillater vi oss å nevne at også NVE bidro til den store OL-suksessen.
Med ekspertise fra brekontoret ble det i oktober 1993 tatt ut 20 tonn is fra Supphellebreen i Fjærland, som ble brukt til seierspallene.
NVE medvirket også aktivt til at hele det kraftslukende OL-arrangementet kunne avvikles med sikker strømforsyning og tilhørende beredskap.
Full honnør til arbeidsgjengen!

BU SIDEN:Storvassdammen

Fra venstre: Ingebrigt

i Blåsjømagasinet

i Rogaland

Supphellen, Ivar Supphellen, Einar Supphellen,
ODDLEIVAPNESETH.
BERGENS
TIDENDE

Svein Roar Haugen og Per Christian

er Norges største dam med 9,7 mill. m' masse. Den er 1 400 rn lang og 100 m

Liseter.

N1\ TR ‘GSI tD. NVE
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