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Kraft og miljø i industristaden Høyanger. NVE har leia planlegging og gjennomføring av flaumsikring og biotopjusterande tiltak i Daleelva.

Ivar Sægrov, NVE
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NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK er statens
myndighetsorgan innen forvaltning av landets
vann- og energiressurser. NVE er et direktorat
under Nærings- og energidepartementet.
Etaten består av seks avdelinger med tilsammen
330 ansatte. NVE har hovedkontori Oslo og regionkontorer i Narvik, Trondheim, Førde og Tønsberg.
Fra 1. juli 1995 vil NVE også ha regionkontor i
Hamar.
NVE har som overordnet mål å bidra til rasjonell forvaltning av Norges vann- og energiressurser
og arbeide for en best mulig disponering av energiressursene ut fra samfunnsøkonomiske kriterier.

/

Noen av våre sentrale virksomhetsområder:
konsesjonsbehandling
effektivt kraftmarked
energiøkonomisering
hydrologi
vassdragsinformasjon
vassdragsforvaltning
nett- og ressursanalyser
DAIRISAMFOTO
sikkerhet
ERIK
I oppdragsvirksomhet innen hydrologi
SVEIN
©
og vassdragsteknikk.
I administrasjon
NVE legger stor vekt på høy kvalitet på sine
tjenester og produkter og kontinuerlig kompetanseutvilding.
Ved siden av olje og gass er vannkraft en av de
økonomisk viktigste naturressursene i Norge. Et
av NVEs hovedmål er effektiv utnyttelse av vannog energiressursene. NVE legger forholdene til
rette for at produsenter, distributører og forbrukere
innen vassdrags- og energisektoren skal opptre på
en samfunnsøkonomisk riktig måte. NVE bidrar til
å skape et velfungerende kraftmarked, et kostnadseffektivt energisystem og rasjonell bruk av energi.

Samtidig som vassdragene er en viktig økonomisk ressurs, er vassdragene også en viktig del av
norsk natur. Miljøvennlig forvaltning av ressursene
er et annet av NVEs hovedmål. NVE fremskaffer
beslutningsunderlag for bruk og vern av vassdragene, og påser at vassdrags- og energianlegg utføres innen miljømessige akseptable rammer.
Dagens moderne samfunn har gjort seg avhengig av en sikker energiforsyning. NVE har som
hovedmål å bidra til tilfredsstillende beredskap og
sikkerhet i forbindelse med utnyttelse av vann- og
energiressursene. Dette innebærer å sikre liv og
eiendom mot flom- og erosjonsskader og ulykker
ved vassdragsanlegg. Videre arbeider NVE for
en sikker energiforsyning, også i krise- og krigssituasjoner.
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Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen.
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BLE ÅRET da kraftmarkedet igjen kom i balanse.
I de tre første år med
energiloven hadde vi et
til dels betydelig produksjonsoverskudd med lave
priser til følge. Lite ny kraft på nettet, mer normale
temperatur- og tilsigsforhold, etterspørselsvekst
som følge av økonomisk oppsving og åpning for en
viss eksport har gradvis ført til at overskuddet er
spist opp. Prisene i markedet har steget, og mot slutten av året kunne vi igjen registrere en gryende interesse for kraftutbygging. Dessuten må vi kunne
forvente at de høyere prisene, kombinert med bedre informasjon fra sentralt hold og fra everksbransjen, fører til økt enøk-innsats hos energibrukerne.

I

I

I

Etter at konkurranse ble innført i kraftmarkedet,
fant de større kraftprodusentene at de ikke lenger
ville offentliggjøre sine magasinbeholdninger. Dette vakte reaksjon hos større kjøpere og på forbrukerhold, i det de hevdet at et velfungerende marked forutsetter likeverdig informasjon til alle aktører. Et kompromiss er blitt funnet ved at NVE innhenter detaljerte data, som vi omarbeider til
regionale og landsomfattende samledata én gang
pr. måned. Disse blir så offentliggjort av Statistisk
sentralbyrå. Konkurransetilsynet har siden foreslått
ukentlig offentliggjøring av disse dataene.
Nærings- og energidepartementet har til nå gitt
konsesjon for to større kraftutvekslingsavtaler med
henholdsvis Tyskland og Nederland fra omkring år
2000. Begge avtaler forutsetter legging av undersjøiske kabler fra Sør-Norge. Det medfører omfattende behov for styrking av hovednettet fram mot
kabelendepunktene. NVE har mottatt forhåndsmeldinger fra Statnett SF, og står foran en omfattende konsesjonsbehandling. Planene kan berøre
så mye som 25 kommuner i fem fylker.
NVE har i løpet av året utarbeidet nye retningslinjer for måling og avregning, som fra 1. januar
1995 reelt åpnet kraftmarkedet også for de mindre
brukere som husholdninger og mindre næringsvirksomhet. Det skal heretter bare koste 200 kroner
for en kraftkunde å skifte leverandør. Med dette
markerer Norge seg ytterligere som det frieste
kraftmarked i verden.
Mens konkurransen i kraftmarkedet vil føre til
en landsomfattende utjamning av kraftprisene, gir
den ikke noen tilsvarende virkning for overføringstariffene. Statsstønaden har vært et middel for å
motvirke for høye overføringskostnader i utkantstføk. Regjeringen foreslo imidlertid høsten 1994

II

at ordningen med stønad skulle avvikles av budsjettmessige grunner. Stortinget fulgte ikke opp
dette, men vedtok en mindre påplussing i budsjettforslaget og ba om en snarlig redegjørelse for investeringsbehovet i nettet.
Internkontrollprinsippet ble i 1994 innført for
damsikkerhet og for kraftforsyningsberedskap.
Vassdragsteknisk ansvarlige er nå utpekt og godkjent hos de aller fleste dameiere. Ennå henger
imidlertid altfor mange igjen med utarbeiding av
beredskapsplaner.
Siden omorganiseringen i 1986 har NVE hatt et
råd oppnevnt av departementet. I tråd med den
praksis regjeringen nå følger, ble rådet avviklet
ved utgangen av 1994. Vassdrags- og energidirektøren vil takke medlemmene for gode og velfunderte råd i mange komplekse saker gjennom årene.

•
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ble informasjon om energiinnhold
i landets vannmagasiner offentliggjort for
første gang siden høsten 1992. Da sluttet
lr
Samkjøringen å offentliggjøre magasinbeholdningen i norske magasiner fordi enkelte produsenter ikke lenger sendte inn sine magasindata.
Mange hadde savnet slik informasjon, andre var
tilfreds med at kraftverkseierne holdt opplysningene
for seg selv.
Før sommeren 1994 hadde det vært diskutert
både om og hvor ofte data skulle innhentes, og ikke
minst om data skulle offentliggjøres. NVE har
imidlertid behov for løpende oversikt over magasindata for å ivareta forvaltningsoppgaver på en
faglig forsvarlig måte. NVE fikk derfor Næringsog energidepartementets aksept til å samle inn data
og bearbeide dem til internt bruk.
Registreringen foregår ved at regulantene sender inn daglige magasinvannstander til NVE hver
mandag morgen. Oversendelsen foregår foreløpig
via telefax, men etter hvert vil data kunne bli overført direkte via datalinje. For å forenkle arbeidet
noe ble det valgt ikke å innhente data fra magasiner
i vassdrag hvor det ikke finnes kraftverk som er
større enn 25 MW eller hvor samlet magasinkapasitet er mindre enn 100 GWh. Det blir da innhentet
data fra ca. 96% av landets totale magasinkapasitet,
noe som er en akseptabel representasjon totalt.
Imidlertid ble det senere valgt å gå ut i nordligste
region for å be om tilleggsmagasiner, fordi den lokale representasjonen her viste seg å bli dårligere
enn ønsket. Disse vil inngå i materialet f.o.m. 1995.
NVE publiserer ikke dataene selv, men Statistisk
sentralbyrå (SSB) har tilgang til dem og offentliggjør data på aggregert nivå i henhold til statistikkloven. Statistikken offentliggjøres for 3 områder,
AUGUST 1994

samt for hele landet. Område 1 og 2 er identisk
med område 1 og 2 i Statnett markeds rapporter,
mens Statnetts områder 3 og 4 er slått sammen til
område 3. Dette måtte gjøres fordi én eier har for
stor eierandel i Statnetts område 4, til at magasinbeholdningen ville bli tilstrekkelig anonymisert for
dette området alene.

Så langt offentliggjøres data hver måned. Men
blant annet fra Konkurransetilsynet er det kommet
ønske om hyppigere publisering. Det knytter seg i
det hele tatt betydelig interesse til magasindataene
som har stor betydning for spotprisen på kraft.

Nårdet lir utpåvår og forsommeri f,jellet,er vannetsunketmyei magasinene.Strendeneliggernaknesom
her ved Møsvann,medeldgamletrestubberog svartjord. Men så smeltersnøen—og Møsvannleggerseg over
strendeneigjen.

•

Arnor Njøs.
RØYE ÅTTE ÅR SATT HAN i

lederstolen for
NVEs råd, fra første til siste dag. Her
og nå skuer han litt tilbake og sier det
var en veldig interessant periode i livet. En krevende tid da det gjaldt å se hele landet
under ett. Og å lytte nøye når et folkemøte skulle
si noe om nye kraftinngrep.
Det gikk jo ganske hardt for seg de første årene.
Vi la det opp slik at alle synspunkter ble hørt, uten
å bli motsagt. Da tror jeg folk følte at de deltok i
prosessen. Senere ble det fredeligere, sier Arnor
Njøs fra sin direktørstol i Jordforsk på Ås. Han ble
forresten ganske forundret da myndighetene ba ham,
en landbruksmann, om å påta seg lederjobben i rådet. Nå ser han det mer som ledd i en hel utvikling.
Hele NVE har fått et mye bredere faglig fundament med folk fra mange utdanningsretninger og
yrker.
En gunstig utvikling, fastslår Njøs. —I 1960- og
1970-årene hadde vi store kontroverser fordi det
ble så veldig stygt etter kraftutbyggerne. Men da

Knut Ove Hillestad hadde vært med en tid, ble
mye av kritikken borte. Han hadde et usedvanlig
godt grep på det landskapsmessige. Denne brede
kompetansen styrker i det hele NVEs tillit utad.
Det har vært klaget over sen saksgang...
Ja, det hevdes at NVE ikke styres hardt nok. La
meg understreke at den nye energiloven var og er
en veldig omveltning.
Dette krever stor økonomisk kompetanse, og
kompetanse på andre, nye områder. Vi måtte være
forberedt på vanskelige forhold i en overgangstid.
Ingen andre land i Europa har laget noe som tilsvarer vår nye energilov, slett ikke EU-landene.
Jeg ser ikke at vi er ferdig med dette. Spørsmålet
er heller om NVE har fått mannskaper nok til å
mestre raske omstillinger og nye utfordringer.
Norge som nettoimportør av energi?
Jeg tenker på hetsen mot NVE, og mistroen til
prognosene som viste et voksende energiforbruk.
Prognosene var slett ikke så gale. Jeg mener klart
at vi vil trenge mer energi. Og den må enten komme fra gasskraftverk, eller som vannkraft fra ny utbygging eller fra import.
Hva foretrekker du?
Si det. Vi har ennå vannkraft som kan bygges
ut, men det tar lang tid. Jeg ser ikke bort fra et
gasskraftverk som kan realiseres forholdsvis snart.
Her kommer CO2 inn i bildet, selvfølgelig. Men
skal vi importere energi, blir det med basis i fossilt
brensel —eller som kjernekraft. Fossile brensler gir
utslipp, men betydelig mindre med et gasskraftverk enn for eksempel tyske brunkull. Enkelte tenker ikke helt rasjonelt her. Det må være likegyldig
om utslippet kommer i Norge eller i Tyskland —
atmosfæren er den samme jorden rundt. Altså, jeg
mener det må være riktig å utnytte naturgassen
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både som energi og råstoff, sier Njøs.
Overføre inntekter fra kraftkommunene?
Her tror jeg vi bør trå varsomt. Disse kommunene har gitt fra seg store naturressurser for all
framtid, under de forutsetningene som gjaldt ved
kraftutbyggingen. Det er litt annerledes å selge et
kommunalt kraftverk frivillig. Der kan de styrende
i en kommune velge å få inn store penger i én jafs
av et anlegg de kunne ha inntekter av hvert år.
Var det ikke lenger bruk for et NVEs råd?
Rådet kom til i en tid med ennå store og kontroversielle saker, som mange utbygginger. Med sin
brede sammensetning av politisk og faglig valgte
medlemmer var rådet en slags sikkerhetsventil.
Samtidig måtte det føre til forsinkelser når sakene også skulle ha sin rådsbehandling. I de seneste
årene har det vært offentlig politikk å løse opp slike
råd og styrer. Vi har få vannkraftutbygginger på
gang. Media og opinionen forøvrig har vel ikke
sett på rådet som noen nødvendighet. Det er godt
mulig tiden var inne. Sakene fremstår ikke lenger
som så veldig kontroversielle.
Men heller ikke problemfrie! Jeg tenker på de
store kraftledningene som er i emning i forbindelse
med kraftutveksling. Ledningene må dele opp
landskapet minst mulig —og få et mer akseptabelt
utseende. Kanskje bør vi gjøre som på kontinentet,
la kraftledninger følge de store ferdselsårene.
Vi har visst god råd til å ta vare på fisken?
Den fisken har ikke noe med økonomi å gjøre.
Her er det tale om noe grunnleggende i hele vår
norske folkesjel. Ikke noe annet krav har større
gjennomslagskraft i en konsesjonsbehandling.
Jeg vet ikke hva hver kilo laks i Altaelven og
andre steder kan koste, etter alle våre fisketiltak.
Men jeg tror det er ganske enormt.

og utvidelse av kraftverk (0/U) ble
innført i 1991 med to hovedformål: Å bidra til realisering
av et enøkpotensial,
O
RDNINGEN
MED STATSTILSKUDD
Iil OpprIls- og
til økt sysselsetting innen vannkraftbransjen i en periode da interessen for utbygging var liten. I praksis ble det satset på å framskynde anleggsstart av
0/U-prosjekter som var kommet relativt langt i
planlegging og konsesjonsbehandling.
Kraftmarkedet de siste årene har skapt en avventende holdning hos kraftselskapene, ikke bare når det
gjelder nyutbygginger, men også i forhold til 0/Uprosjekter. Dette er hovedårsaken til at tilskuddsordningen ble innført, i håp om å oppnå en viss kontinuiting

tet i virksomheten innenfor vannkraftsektoren. Det
ville bidra til å bevare og videreutvikle norsk vannkraftkompetanse i en periode med lav virksomhet.
Ordningen ble senere utvidet noe, og søkt tilknyttet den forskning som drives innen vannkraftteknologi. Den har dermed bidratt til også å få
fram noen pilotprosjekter.
Tilskuddsordningen har vært administrert av
NVE. Prosjekter som kunne komme raskt i gang er
prioritert. Andre kriterier har vært samfunnsøkonomisk lønnsomhet og at prosjektene inngikk i en
god helhetsløsning for vassdraget.
I perioden 1991-94 ble det bevilget i alt 160 mill.
kr over statsbudsjettet. Til nå er det utbetalt 150 mill.

kr til 45 igangsatte prosjekter. De siste 10 mill, kr
er disponert i form av tilsagn til syv prosjekter.
Rammen for tilskudd er 20% av totalkostnadene
(for pilotprosjekter 30, unntaksvis 50%). De utbetalte 150 mi11, kr har utløst investeringer på i alt
1 330 mill, kr, tilskuddet ligger da i gjennomsnitt
på vel 11%. 1 mill, kr investert i et vannkraftverk
gir vanligvis ca. 1,5 årsverk. Tilskuddsordningen
har dermed til nå gitt rundt 2 000 årsverk.
Utbyggere som har mottatt støtte, er forpliktet
til å sende NVE en erfaringsrapport når prosjektet
er fullført. Hensikten er å få belyst spesielle forhold og problemer som oppstår under gjennomføringen. Det er til nå mottatt 18 slike rapporter.
Det ble ikke gitt nye bevilgninger på statsbudsjettet for 1995. Kraftmarkedet har dessuten tatt
seg opp det siste året, og NVE regner derfor med
at tilskuddsordningen er i ferd med å bli avviklet.
De gjenværende 10 mill, kr vil bli utbetalt så snart
de syv prosjektene kommer i gang.
Gravfoss II
200 mill, kr viser prislappen for Gravfoss II som
prøvekjøres fra 1.1.96 og settes i kommersiell
drift en måned senere. Da er slukeevnen økt fra
116 til 176 m3/sek, effekt fra 18 til 31 MW og
midlere årsproduksjon fra 130 til 200 GWh.
Siden start i nov. '93 har byggherren,Drammen
Kraft AS, gitt løpende orientering til omgivelsene
om anleggsvirksomheten. En god fiskeplass nær
utløpet er spart selv om det kostet 20 cm av fallhøyden på 20 m. Det er lagt stor vekt på miljøtiltak, med jevnlig bistand fra NVE.20 mill. kr av
budsjettet er statlig støtte via NVEs o/u-ordning.
Støtten var viktig for utbyggingsvedtaket.
Selmer A/S har bygningsteknisk entreprise,
Kværner Energy a.s. leverer turbin, ABB generator
m.m. Møller Energi leverer luker. Holte PMS a.s.
har prosjektledelse.
FJELLANGEI
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UTARBEIDET I 1994 nye
retningslinjer for måling og avregning av
kraftomsetning. Disse
retningslinjene setter det maksimale gebyr ved leverandørskifte til bare kr 246,—(kr 200,—pluss mva).
Dermed kunne hele sluttbrukermarkedet åpnes for
reell konkurranse fra 1. januar 1995.
Helt siden ny energilov trådte i kraft 1. januar
1991 har det vært adgang til å bytte strømleverandør i Norge. Men høye gebyrer til netteier gjorde
at bare storforbrukere fant det lønnsomt å skifte
leverandør. Et såkalt transaksjonsgebyr var i første
omgang satt til maksimalt 5.000 kr, senere redusert
til 4.000 kr. Gebyret var begrunnet med netteiers
behov for å installere nytt målerutstyr.
Konkurransen om salg av strøm til husholdninger
og andre mindre forbrukere gir leverandørene en
hittil ukjent utfordring. For mange er det noe nytt å
selge strøm utenfor sitt lokalområde. Forbrukere
kan da i en periode fremover oppleve at leverandører sier nei til å selge strøm —rett og slett fordi

de ikke er i stand til det ennå.
Åpningen av husholdningsmarkedet vil bidra til
å gjøre vanlige forbrukere mer prisbevisste. Det vil
bli økt fokus på energikostnader og dermed også på
folks energibruk.
Etter hvert som konkurransen får tid til å virke,
regner NVE med en prisutjevning mellom energiverkene. Everkene må bli mer kundeorienterte for å
beholde sine markedsandeler. NVE antar at økt konkurranse og økt risiko ved strømsalg, vil bidra til et
oppsving i debatten om organiseringen av nettvirksomhet og kraftomsetning i samme selskap.
f

TEGNaNG:

INGE GRØDEM

-

TEKST: JON SAGEN

registrerte i 1994 en
økende oppmerksomhet hos nettkundene omkring prinsippene for og nivåM
et på tariffering av kraftoverføring.
Tilstrømningen av nye tvistesaker var stor også i
1994, selv om retningslinjene for beregning av
overføringstariffer er blitt mer presise enn tidligere.
Sakene er generelt blitt mer kompliserte og vanskelige å definere entydig i forhold til prinsippene i
retningslinjene. Det ble i 1994 mottatt 19 nye saker,
og 21 fikk sin avgjørelse. Noen av vedtakene gjelder
saker som kom til NVE i 1993. Saksbehandlingen
ble utsatt i påvente av en presisering i retningslinjene
på viktige prinsipielle punkter. Det var også behov
for intern oppbygging av kompetanse på enkelte
problemstillinger som ble reist.
Viktige problemstillinger i tvistesakene har vært
spørsmål vedrørende tariffgrunnlaget, tariffstrukturen,
nettnivåplassering av kunder og diskriminering av
kundegrupper. Det er reist spørsmål om tariffering
av uprioritert overføring. Spesiell fokus er satt på
kostnadsfordelingen mellom virksomhetsområder
(nett, omsetning og produksjon) og mellom kundegrupper, samt på visse sider ved produksjonens bidrag til dekning av kostnadene i nettet.

TEKST: BIRGER BERGESEN

ARKEDSSEKSJONEN

Punkttariffer dekker kostnadene i alle nettnivå
Gjennomsnittstariffene i tabellen er beregnet for
typiske kunder innen de respektive kundekategorier. Næringskunder på nettnivå 5 har lavere gjennomsnittstariffer enn husholdningskunder på samme nivå. Årsaken er primært at de faste årlige
kostnadene fordeles på flere kWh for en typisk næringskunde enn for en husholdningskunde. Distribusjonsnettets internpris viser den delen av punkttariffen som tilfaller distribusjonsnettet.

Overføringstariffer 1992-95. Øre/kWh
1992 1993 1994 1995
Distrib.nettet

internpris

14,6

14,1

13,6

13,3

Punkttariffer
Næringskunder, nivå 4

13,8

13,1

12,9

Næringskunder, nivå 5

19,0

18,1

17,6

Husholdninger, nivå 5

21,1

19,5

19,1

Tabellen viser en gradvis reduksjon i overføringstariffene slik at punkttariffene i 1995 ligger
fra syv til ni prosent lavere enn i 1993. Et lavere
rentenivå i 1994, og krav for 1995 om tilbakebetaling av meravkastning fra 1993, kan delvis forklare
tariffreduksjonen i disse årene. NVE mener at det
er et potensial for ytterligere reduksjon i overføringstariffene. Det gis klare indikasjoner på at nettene kan oppnå ytterligere kostnadsreduksjoner
gjennom effektivisering av investeringer og drift.
Et avgjørende spørsmål er i hvilken grad regulering av et monopol kan kombineres med gode incentiver til effektivitet. Dette var tema for et forprosjekt som Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) gjennomførte på oppdrag fra
NVE. Forprosjektet anbefaler en omlegging av reguleringsregimet til et system basert på regulering
ved hjelp av klart definerte incentiver. SNF peker
samtidig på flere forhold som må avklares før et
nytt reguleringsregime kan innføres.

FIKK I 1994 ansvaret for
styring, koordinering
og oppfølging av all offentlig enøkvirksomhet.
NVE har overtatt ansvaret for budsjettposten «Informasjon og opplæring m.v.» fra Nærings- og energidepartementet, mens «Introduksjon av energieffektiv
teknologi» har vært NVEs ansvar siden 1991.

Informasjon og opplæring
Ifjor ble Opplysningsaksjon for enøk (OFE) omdannet til Opplysningskontoret for energi og miljø AS
(Ofe). For å sikre kontinuitet fikk Ofe i oppdrag å
forestå informasjon og opplæring i omtrent samme
omfang som tidligere. Ofe fikk også ansvaret for
gjennomføring av holdningskampanjen «Enøk —
Effektiv energibruk» som NVE initierte høsten 1994.
Energiverkene har pålegg om å tilby et minImum
av enøk-informasjon til sine abonnenter. Myndighetene har oppfordret energiverkene til å opprette
regionale enøksentre, og tre slike ble etablert i 1994.

Introduksjon av energieffektiv teknologi
Arbeidet med introduksjon av energieffektiv teknologi og fornybare energikilder har i hovedsak
vært rettet mot bedrifter som tilbyr slik teknologi. I
1994 ble bevilgningene redusert i forhold til tidligere år. NVE valgte å avslutte alle programmer og å
videreføre aktiviteten selv i et redusert omfang.
Teknologispredning står sentralt i myndighetenes
virkemiddelapparat. Et viktig tiltak i 1994 var å lage
en oversikt over alle prototyp- og demonstrasjonsanlegg for energieffektiv teknologi som hadde
offentlig støtte i perioden 1989-93; totalt ca. 400
prosjekter. Bransjenettverket for effektiv energibruk
i industrien er videreført.
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mellom Oppegård Energiverk (OEV) og Sætre AS/Borregaard
Energi (Borregaard) er representativ for
E
N TVISTESAK
endel
av problemstillingene i de tvistsaker markedsseksjonen har behandlet i 1994. Borregaard ba om at NVE måtte foreta en fullstendig
gjennomgang av OEVs tariffgrunnlag. Borregaard
har varslet at saken vil bli anket inn for Næringsog energidepartementet.

Kostnadsøkningetter splittetregnskap
Borregaard mente kostnadsgrunnlaget for overføringstariffen ble økt da OEVs virksomhet regnskapsmessig ble splittet i produksjon og overføring. I de daværende retningslinjer for beregning
av overføringstariffer (fra mars 1992) var det presisert at overgang til nye kalkylepriser ikke skulle
føre til økning i prisene.
NVE tok utgangspunkt i en analyse av OEVs
regnskap. OEV oppnådde i 1993 et godt resultat
for foretaket sett under ett. Regnskapsmessig resultat for kraftomsetningen var negativt, mens nettvirksomheten oppnådde et meget godt resultat.
NVE la til grunn at kapitalavkastningen for både
omsetning og kraftoverføring i tidligere år, må ha
ligget på samme nivå. NVE fant at prisen på og
kostnadene til kraftoverføring gikk klart opp i
1993 sammenlignet med tidligere år, noe som var i
strid med retningslinjene.
Vedtaket sier at OEV fikk en meravkastning på
omsetningsvirksomheten i forhold til budsjettert
avkastningssats på overføring på nær 4 mill, kroner,
og at dette skal føres som meravkastning i regnskapet. En tredjedel av beløpet må tilbakeføres i
1995 ved at det føres som en ekstra inntekt i kostnadsgrunnlaget for overføringstariffene. Vedtaket
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innebærer at OEV ikke kan bruke maksimal tillatt
avkastningssats som grunnlag for å beregne meravkastning. 1994-tariffene ble ikke funnet å være i
strid med retningslinjene.

Åpningsbalanse
Borregaard ba NVE gjennomgå OEVs åpningsbalanse for å kontrollere om denne var etablert i tråd
med retningslinjene for overføringstariffer. Ut fra
det regnskapsmaterialet NVE fikk tilgang til, synes
dette gjort på en tilfredsstillende måte. NVE vedtok
derfor å akseptere åpningsbalansen i denne omgang.
NVE har utviklet et modellverktøy for kontroll
av everkenes åpningsbalanser. Resultater fra modellberegningen sammenlignes med everkenes oppgitte
balanseverdier. Hvis avviket er innenfor en viss
grense, vil NVE normalt godkjenne åpningsbalansen
som grunnlag for beregning av overføringstariffer.
OEV er bedt om å fremskaffe en oversikt over ledningsnett og andre aktiva innen en gitt frist. Hvis
NVEs kontrollberegning gir store avvik i forhold til
de gjeldende balansetall, kan NVE kreve endringer
i balansen.

Prisdiskriminering
mellomkundegrupper
Borregaard hevdet at OEVs punkttariffer var utformet på en måte som gjorde at næringslivskunder
ble diskriminert. Tariffen har et tapsledd som skal
dekke inn marginale tap. øvrige kostnader dekkes
inn gjennom forbruksuavhengige ledd, fastledd og
effektledd. Ved bruk av fastledd skal dette minimum dekke kundehåndteringskostnader.
NVE beregnet at felleskostnader i OEVs nett i
1993 ble belastet med omtrent samme sats pr. kWh
for husholdninger og næringskunder på nettnivå 5.
På nettnivå 4 var fordelt felleskostnad pr. kWh noe
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lavere. Sett i forhold til effektuttak kom husholdninger best ut med lavest felleskostnad pr. kWh
makseffekt. NVE ser argumenter for at effektbelastning er en bedre nøkkel for fordeling av felleskostnader enn energiforbruk. På den annen side
bidrar husholdningskunder til nettets maksimale
effektbelastning med en lavere sammenlagringsfaktor enn næringskunder. Ut fra en helhetsvurdering fant NVE at OEVs tariffer ikke var å anse som
diskriminerende etter energiloven. Dette gjelder
både 1993 og 1994.

Tariffenfor uprioritertkraft
Sætre viste i sitt brev til et prinsipp om at overføringstariffene for uprioritert kraft kun skal dekke
tap og en mindre del av driftskostnadene. For en
næringskunde i Oppegård med et forbruk på 1 GWh
og brukstid på 4000 timer var i 1993 uprioritert
overføring med 1 times varsling 61% rimeligere
og med 24 timers varsling 50% rimeligere enn
prioritert overføring.
I retningslinjene for overføringstariffer av mars
1992 heter det at uprioritert overføring skal ha redusert avgift når forbruket ikke har vært dimensjonerende for nettet. Både disse og nyere retningslinjer gir behov for skjønnsmessige avveielser fra
netteiers side, og Oppegård begrunnet sitt valg av
prisnivå for uprioritert overføring ut fra kostnadsmessige hensyn. I følge NVEs vedtak var det ikke
grunnlag for å pålegge OEV å revidere sin tariff
for uprioritert kraftoverføring. Vedtaket gjelder
tariffene både for 1993 og 1994.
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Carl Nesjar: «Helårsfontene»,
Fyllingsdalenved Bergen. Rustfritt stål, høyde ca. 4 m.
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opplevde vi for første gang
siden energiloven trådte i kraft
. januar 1991 en anstrengt kraftsituasjon av en viss varighet, og som berørte
en større del av landet.
Tidlig i februar fikk NVE orientering om at
Statnett vurderte kraftsituasjonen som anstrengt.
Statnett hadde 30. desember 1993 sendt ut brev til
alle som var tilknyttet sentralnettet og bedt om data
for å analysere energi- og effektbalansen for enkelte
nettområder fram til 1. mai. Statnett fikk ikke de
data de trengte fra alle selskapene. NVE fant at det
var grunn til å ta situasjonen alvorlig, spesielt fordi

vinteren viste seg å bli relativt kald. For at myndighetene skulle få nødvendig oversikt over kraftsituasjonen, besluttet NVE å gjennomføre en særskilt datainnsamling for vintersesongen 1994.
Det ble sendt ut brev til kraftverkseiere og etter
hvert reguleringsforeninger med krav om månedlig
innrapportering av energiinnhold i magasinene, forventet midlere og minimum tilsig fram til 1. mai,
samt forventet månedlig maksimal produksjonsytelse i MW.
Det var spesielt i to områder hvor situasjonen
var anstrengt:
Sogn og Fjordane (SFE) samt Møre og Romsdal
sør for Ørskog. Dette området har en 132 kV forbindelse til Fardal i sør og en 132 kV forbindelse
til Ørskog i nord.
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskaps
(BKK) område samt Sunnhordland og Rogaland
nord for Sauda. Området har en 300 kV forbindelse
fra Aurland via Fardal i nord og to 300 kV forbindelser via Sauda i sør.
På bakgrunn av magasinsituasjonen innenfor
området, forventet forbruk og mulig tilsig fram til
snøsmeltingen, var det behov for en høy gjennomsnittlig utnyttelse av overføringskapasiteten inn til
området. Hvis ikke forventet man at det fram til
«vårknipa» kunne bli for lite vann igjen til kraftproduksjon innen området, og da ville ikke overføringskapasiteten være tilstrekkelig til å dekke forventet etterspørsel. Analyser viste at utnyttelsen av
overføringskapasiteten måtte være vesentlig høyere
enn den hadde vært tidligere på vinteren, dersom
man skulle unngå betydelige flaskehalser. Anmeldingene og produksjonen til produsentene innenfor
området hadde sentral betydning for utnyttelsen av
overføringskapasiteten.

Andre tiltak som ble iverksatt var:
Som en ordinær del av markedsklareringen ble
det opprettet eget prisområde for store deler av
Vestlandet i de perioder overføringskapasiteten var
en begrensning. Dette medførte tildels uønskede
virkninger idet det også stimulerte til produksjon
utenfor området, mens man ønsket å spare vannet
innenfor området.
NVE og Statnett hadde møte med sentrale produsenter innenfor de to områdene. Det ble informert
om at Statnett først, og eventuelt NVE senere, ville
iverksette tiltak dersom man fremover fikk for liten
utnyttelse av overføringskapasiteteninn til området.
Statnett beordret utkopling av kunder med redusert nettariff på grunn av uprioritert overføring i
områdene.
Statnett koplet Aurland 1, og periodevis Sima,
om slik at de ble tvangskjørt vestover mot Fardal.
Statnett forberedte å dele opp deler av sentralnettet fra maskedrift til radialdrift. Dermed kunne
man få mer kraft inn i området. Dette ville imidlertid føre til lavere driftssikkerhet i kraftsystemet.
Da kraftoverføringen inn til SFE-området i stor
grad skjedde uten reserve, var området nødvendigvis sårbart for teknisk svikt eller naturgitt skade på
trafo i Fardal eller en av de to linjene inn til området. En feil av noe varighet ville kunne medføre
svekket kraftforsyning i deler av området. NVE orienterte departementet om at det kunne bli aktuelt å
søke om fullmakt til å gjennomføre rasjonering.
Videre ba NVE om at det innen rammen av Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) måtte

gjøres ekstraordinære forberedelser. Dette innebar
blant annet vurdering av ekstraordinære tiltak,
drifts- og reparasjonsberedskap, rasjonering og tilhørende prioritering, samt informasjonsberedskap.
NVE hadde for øvrig gode erfaringer med bruk
av KBO-organisasjonen i forbindelse med forberedelse til og gjennomføring av det omfattende beredskapsarbeidet i tilknytning til OL på Lillehammer.
Utover i mars og april fikk vi mildere vær og mer
nedbør på Vestlandet. Da man unngikk større uhell
i kraftsystemet, bedret kraftsituasjonen seg gradvis,
og den utkoplede lasten ble tillatt innkoplet igjen.
Etter vår vurdering har kraftsituasjonen i de omtalte områdene vært anstrengt, men ikke kritisk.
De gjennomførte og planlagte tiltak synes i hovedsak å ha vært fornuftige. Videre har man fått nyttige
erfaringer, og det er avdekket en rekke forbedringspunkter.
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HAR I 1994 utarbeidet
retningslinjer for systemansvaret i kraftsystemet. Disse er
gjort gjeldende fra 1. januar 1995 og gjelder for alle
omsetningskonsesjonærer med vilkår i konsesjonen
om at de kan bli pålagt å delta i nærmere definerte
driftskoordinerende oppgaver. Men i praksis forventes retningslinjene i all hovedsak å berøre konsesjonærer med anlegg i regional- og sentralnettet.
Systemansvaret innebærer et ansvar for at produsenter, netteiere og større sluttbrukere i nødvendig grad samordner sine disposisjoner av betydning
for kraftsystemet, slik at driftssikkerheten ivaretas.
Statnett SF er av Stortinget pålagt dette systemansvaret. Retningslinjer for systemansvaret definerer
nærmere Statnett SFs ansvar og virkemidler, og
omsetningskonsesjonærenes forpliktelser og rettigheter, for å ivareta driftssikkerheten i kraftsystemet.
Retningslinjene omfatter i hovedsak rutiner som
har vært praktisert og nedfelt i egne avtaler utarbeidet av tidligere Samkjøringen i samarbeid med bransjen og forhold som har vært regulert gjennom privatrettslige avtaler. I tillegg er det enkelte nye elementer i retningslinjene. Blant annet kan systemansvarlige endre tidspunkt for anleggseiernes planlagte
produksjonsendringer innenfor ± 10 minutter omkring hvert timeskifte. Systemansvarlige kan definere
et anmeldingsområde som monopolområde og suspendere regulerkraftmarkedet dersom de normale
markedsmekanismer ikke virker eifektivt. NVE kan
pålegge tvangsmulkt dersom brudd på plikter etter
retningslinjene skader offentlige interesser, og det
kan avtales økonomisk kompensasjon for pålagte
ytelser i forbindelse med selve driftskoordineringen.
Behovet for felles forpliktende spilleregler mel-

lom produsenter, netteiere og større sluttbrukere,
uavhengig av eventuelle kundeforhold til Statnett
SF, førte til at NVE oppfordret Statnett til å utarbeide forslag til egne retningslinjer for systemansvaret. NVEs videre arbeid med retningslinjene
har vært basert på en dialog med Statnett og SFO
(Statnettkundenes fellesorganisasjon). NVE utarbeidet et utkast til retningslinjer på bakgrunn av
forslag fra Statnett SF. Dette utkastet ble sendt på
høring 1. november 1994. Høringsinstansene uttrykte i stor grad tilfredshet med utkastet til retningslinjer. De fleste konkrete endringsforslag er
språklige forbedringer som ble innarbeidet. Noen
av høringsinstansene uttrykte ønske om at retningslinjene bør evalueres etter en viss tid, da
regulering av saksområdet er nytt og vanskelig.
NVE vil på bakgrunn av erfaringer fra bransjen
vurdere behovet for revisjoner av retningslinjene.
Den kortsiktige regulering og kontroll av et
kraftsystem, driftskoordinering, skal sikre at den
fysiske tilstand i systemet er stabil og at levering
av kraft skjer med nødvendig kvalitet med hensyn
til spenning, frekvens og pålitelighet. Et kraftsystem krever koordinering av denne virksomheten
for at ikke den enkelte aktørs disposisjoner skal
svekke driftssikkerheten i totalsystemet, og påføre
andre aktører problemer med å oppfylle sine forpliktelser med hensyn til kraftleveranser.
NVE så det nødvendig å utarbeide retningslinjer
for systemansvaret da aktørene i et mer markedsbasert kraftsystem primært må forventes å ivareta
bedriftsøkonomiske hensyn. Dette tilsier at myndighetene må stille nødvendige krav som ivaretar
samfunnsøkonomiske hensyn. NVE vil fremover
også måtte følge opp retningslinjene og ved behov
revidere dem.
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av elektrisk
kraft ned med 5,4%, mens det samlede innenlandske forbruket steg med 1,1%, fra 112,2
TWh i 1993 til rekordhøye 113,4 TWh. Forbruket økte mest i alminnelig forsyning. Her var økningen på 4,4% (temperaturkorrigert).Dette er en
adskillig høyere forbruksvekst enn vi har hatt de siste årene. Vi må helt tilbake til 1. halvdel av 1980årene for å finne tilsvarende vekst i forbruket.
1994 GIKK DEN TOTALE PRODUKSJONEN

/

Produksjoneni 1994 var 113,5 TWh. Dette er den
laveste produksjonen siden 1991 og hele 6,5 TWh
mindre enn fjorårets produksjon.
Landets magasinkapasitet er totalt på 80,4 TWh.
Ved utgangen av desember var energiinnholdet i
magasinene 52,6 TWh eller 65,4% av fullt. Dette er
litt under laveste magasinfylling for 10-årsperioden
1982-91. Høyest fyllingsgrad hadde Østlandet og
Aust-Agder (område 1) med 67,7%, mens MidtNorge og Nord-Norge (område 3) hadde lavest fyllingsgrad med 61,3%.
Kraftutvekslingen med utlandet ga en netto
eksport på 0,1 TWh mot 7,8 TWh i 1993. Nettoeksporten i år er den laveste siden 1986.
Det innenlandske totalforbruket av elektrisitet
ble 113,4 TWh som er ny rekord, og 1,6 TWh mer
enn produksjonen fra det norske vannkraftsystemet
i et år med normalt tilsig.
Bruttoforbruket i alminnelig forsyning ble
76,4 TWh, en økning på 4,1% i forhold til 1993.
Det antas at mye av veksten i forbruket kan forklares ut fra generell vekst i økonomien og reell ned-

gang i elprisene for en del kunder.
1994 har imidlertidvært noe varmere enn normalt,
og korrigert til normale temperaturforhold økte forbruket fra 73,7 TWh i 1993 til 76,9 TWh, dvs, en
økning på 4,4%. Dette er en adskillig høyere forbruksvekst enn vi har hatt de siste årene. Vi må
helt tilbake til 1. halvdel av 1980-årene for å finne
tilsvarende vekst i forbruket. Til sammenligning
økte dette forbruket med i gjennomsnitt 4% pr. år i
perioden 1980-85 og 2% pr. år i perioden 1985-93.

Import og eksport av elektrisk kraft 1980-94. TWh
20

-5
1980

Bruttoforbruket i kraftintensiv industri ble 29,1
TWh, en økning på 2% i forhold til 1993. Økningen
henger sammen med sterk vekst innen produksjon
av jern, stål og ferrolegeringer.
Forbruket av tilfeldig kraft til elektrokjeler ble
6 TWII mot 9,2 TWh i 1993, dvs, en nedgang på
nesten 35%. Den sterke nedgangen i elektrokjelforbruket har sammenheng med høy spotpris på
elektrisk kraft, noe som har ført til at en del bedrifter har gått over til å fyre kjelene med olje istedenfor elektrisitet. I denne forbindelse kan det nevnes
at tungoljeforbruket har økt med omkring 50% i
forhold til 1993. Dessuten har en del elektrokjeler
i perioder vært koplet ut grunnet for liten nettkapasitet i enkelte områder i landet.
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Gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft
35
30

Gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft steg
fra et nivå rundt 17 øre/kWh i begynnelsen av året
til omkring 23 øre/kWh sent i høst. Mildvær og
store nedbørsmengder i store deler av landet i desember sendte spotprisen kraftig nedover, og ved
utgangen av året lå den på noenlunde samme nivå
som ved årets begynnelse. Til sammenligning var
spotprisen i begynnelsen av 1993 ca. 11 øre/kWh.
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har opptatt den
største delen av NVEs internasjonale virksomhet i 1994. Elektrisitetsforsyningen i
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byene har innbyggerne strøm. Men de mange vassdragene og det store utbyggingspotensialet for
vannkraft gir store muligheter for økonomisk vekst
og økte eksportinntekter. Mer enn halvdelen av
kraftproduksjonen eksporteres i dag til Thailand.
Krafteksport er den tredje største eksportinntekten.
Flere anlegg er under planlegging med utenlandske
investorer.
Statkraft SF har gått sammen med det laotiske
Electricit du Laos (EdL) om å bygge Theun-Hinboun kraftverk. Anlegget vil få en installert effekt
på 200 MW i første trinn. NORAD var forespurt
om å delta i finansieringen av prosjektet, og NVE

Kartet viser beliggenheten av Theun Hinboun kraftverket ved et sidevassdrag til grenseelven Mekong.
LAOS
Th•un
HInboun
kraftwk

4,4

V
d'o

THAILAND

4-o
0

BANGKOK
•

KAMBODSJA

12
100 km

ble bedt om å vurdere prosjektets forskjellige sider,
herunder miljømessige og sosiale forhold. Dette
ble gjort blant annet med bistand fra Direktoratet
for naturforvaltning og sosialantropolog fra Universitetet i Oslo.
Prosjektets tekniske og økonomiske sider ble
vurdert å være meget gode. Investeringen ville bli
tilbakebetalt i løpet av fire år. De miljømessige og
sosiale forhold skapte imidlertid problemer. De utførte konsekvenseutredninger var mangelfulle, og
NVE anbefalte en rekke tilleggsundersøkelser som
forutsetning for norsk støtte.
NVEs anbefaling om tilleggsstudier parallelt med
den videre detaljprosjekteringen fikk tilslutning fra
NORAD. Forutsetningen var at støtten skulle opphøre dersom de nye studiene kom til å avdekke forhold som skulle tilsi det. Saken skapte endel debatt
med sterke innsigelser fra norsk miljøvernhold.
Personell fra NVEs vassdragsavdeling, hydrologisk avdeling og internasjonalt kontor har etter
befaringer i området og i samarbeid med de laotiske
myndigheter utarbeidet oppdragsspesifikasjoner
for tilleggsundersøkelsene og innhentet tilbud fra
konsulentfirmaer. Flere andre vannkraftverk planlegges i samme vassdrag. Det er på samme måte
laget en oppdragsspesifikasjon, og engasjert konsulent, for en vannbruksplan for Nam Theun og Nam
Hinbounvassdragene. Vannbruksplanen vil angi
den samlede effekten av forskjellige utbyggingsscenarier og samtidig ta hensyn til annet vannbehov.
Laos har inngått avtale med Thailand om stor
økning i kraftleveransene, men man er avhengig av
utenlandsk ekspertise og kapital. Landet mangler
også lover og regelverk som gir investorer forutsigbare betingelser og som hindrer at Laos blir ut-

nyttet av utenlandske selskaper. NVE har inngått

Denne landsbyen i Laos kan få elektrisk strøm
gjennom det store utbyggingsprosjektet.
avtale med energiministeriet i Laos om å bistå med
utarbeidelse av vassdrags- og elektrisitetslov, samt
et opplegg for forhandlinger med utenlandske investorer. Dette arbeidet er kommet godt i gang, og
et utkast til vassdragslov foreligger allerede.
øvrig internasjonal virksomhet
Det er stor interesse for den norske forvaltningen
innen vannressurser og energi, og i særdeleshet
den nye norske energiloven. I 1994 har det således
vært besøk av delegasjoner fra 13 land. NVE har
løpende avtaler med Nepal, Laos, Angola og
Namibia med oppdrag å bistå med vannressurs- og
elektrisitetslovgivning, og for enkeltes vedkommende også institusjonsutvikling og opplæring.
NVE bistår NORAD med faglig rådgivning innenfor en langsiktig samarbeidsavtale. NVEs internasjonale kontor har benyttet etatens ekspertise til
å gjennomføre et førtitalls oppdrag i 1994. De
største oppdragene ved siden av Theun-Hinboun,
har vært vurderingen av planene for Pangue kraftverk i Chile og Khimti Khola kraftverk i Nepal.

Norge har lang erfaring og mye å bidra med i internasjonalt damsikkerhetsarbeid. Dette samarbeidet går gjennom NNCOLD, som er den norske komiteen for store dammer. Her sitter 12 representanter fra norsk vannkraftekspertise, og tre av disse
er fra NVE. NVE innehar vervet som sekretær for
den norske komiteen og er ansvarlig for å følge
opp damsikkerhetsarbeidet internasjonalt.
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Durban 1994
President
Nelson Mandela
åpnet ICOLDkonferansen
i Durban.

ICOLD (International Commission on Large
Dams) er en verdensomfattende organisasjon for
damsikkerhet. Alle land med dammer som er over
15 meter høye kan bli medlemmer, og 82 land er
nå med. ICOLD arbeider aktivt for å øke damsikkerheten gjennom informasjon og samarbeid.

Norges stand på Durban-konferansen, høsten 1994.
Fra venstre: Reidar Mork, I/S Øvre Otra,
Bjørn Honningsvåg, Glommen og Laagen Brukseierforening, Kjell Molkersrød, Eivind Torblaa og
Vidar Nebdal Svendsen alle NVE.

Hvert tredje år arrangeres en damkongress for å
drøfte og informere om internasjonalt damsikkerhetsarbeid.
På forhånd har 20 fagkomiteerfastsatt emner
som skal tas opp på kongressen.Norge er representert i syv av disse fagkomiteene.I 1994 var kongressen lagt til Durban i Sør-Afrikaog 1500 personer fra
72 land deltok. Blant hovedemnervar NVE særlig
opptatt av sikkerhetsvurderingerog forbedringer av
dammer og nedbryting av flomløp og tappeløp.
I alt 32 fagpersoner fra vassdragsbransjen representerte Norge under kongressen, og alle delegatene deltok på standen med informasjon om norsk
sikkerhetsarbeid. I tillegg hadde NVE en egen
stand for å informere om det store norske damsikkerhetsprosjektet og vassdragstilsynets erfaringer
fra damsikkerhetsarbeid.
NVEs syv representanter deltok aktivt både i
informasjons-og møtevirksomheten.Et foredrag om
damsikkerhetsprosjektetble delt ut under kongressen.
Oslo 1995
NNCOLD har påtatt seg å arrangere "The Annual
Meeting 1995" i Oslo. Dette er et årlig møte hvor
alle fagkomiteer i ICOLD møtes og drøfter aktuelle
damspørsmål. Oslo-møtet blir et stort arrangement

NORADs stedlige representant Alf Adeler er med og
inspiserer et lekkasjemåleløp nedstrøms Kidatudammen i Tanzania. Anledningen var "Workshopon Dam
Safety and Reservoir Sedimentation Monitoring" i
NVE regi.

med ca. 500 deltakere. NOE har bevilget penger til
organisering og tilrettelegging, og NVEs sikkerhetsavdeling vil være meget sentral i arbeidet. Det ble
reklamert stort for dette arrangementet i Durban,
og det var en av grunnene til at Norge var så godt
representert på kongressen. Blant annet skal Norge
arrangere flere studieturer i forbindelse med møtevirksomheten.

1994 SKIFTET TILSYNS- OG BEREDSKAPSAVDELINGEN

navn til Sikkerhetsavdelingen. Sikkerhet er
målet for avdelingen, og tilsyn og beredskap
er fremdeles viktige virkemidler. Fra utgangen av 1994 er imidlertid både vassdragssikkerhet
og kraftforsyningsberedskap underlagt internkontrollordninger hos dameierne og i kraftselskapene,
og NVEs tilsynsfunksjon har fått et nytt innhold.
NVE stiller stadig høyere krav til beredskapsarbeidet hos kraftselskapene og hos de øvrige dameierne. I 1994 skulle samtlige dameiere ha klargjort

beredskapsplaner mot unormale situasjoner i vassdragene eller ved vassdragsanleggene.Men færre enn
10 prosent av dameierne innfridde dette pålegget.
Mer positive trekk ved sikkerhetsarbeidet har
vært stor og entusiastisk deltakelse ved kurs, informasjonsmøter og øvelser. Kompetansekravene til
dameieren er langt på vei innfridd, og VTA (vassdragsteknisk ansvarlig) er på kort tid blitt et etablert begrep i bransjen. Spennet i arbeidsoppgaver
og utfordringer illustreres for øvrig ved innlegg fra
de to seksjonslederne.

1994 ble et aktivt år for NVEs interne havarigmppe,
med oppfølging etter orkanen i Nord-Norge i 1993
og gjennomgang av rapporter og meldinger etter
uværsskader i 1994.
Den interne havarigruppen i NVE ble opprettet
på bakgrunn av de ekstreme værforholdene på
Nord-Vestlandet i 1992 og i Nord-Norge i 1993.
Havarigruppen har etter sitt mandat fra vassdrags- og energidirektøren følgende oppgaver:
Holde seg orientert om alle større skader på
kraftforsyningsanlegg etter uvær eller andre
hendelser.
Besørge innsamling av rapporter om skadeomfang fra berørte kraftselskaper.
Gjennomgå og analysere rapportene.
I egen rapport fremsette forslag til tiltak som
kan styrke de forskjellige deler av kraftforsyningen, teknisk og administrativt, på produksjons-, overførings- og kontrollsiden.
11994 fikk havarigruppen 16 rapporter om store og
mindre skader på kraftsystemet, de fleste som følge av unormale værsituasjoner. Det kraftigste uværet hadde Vestlandet, den 23. januar 1994. Med få
unntak mistet hele Bergensområdet spenningen i
en kort periode. Skadene var betydelige, og mange
provisoriske løsninger ble etablert. Det tok 3-4
måneder før nettet var tilbake i sin opprinnelige
stand.
Slike omfattende skader krever stor innsats av
alle mannskaper. Som eksempel kan nevnes at i
Nordhordland Kraftlags område ble det nedlagt ca.
350 «normaldagsverk» i løpet av 3,5 døgn fordelt
på 55 montører og 20 andre i støttefunksjoner.
Også Lofoten ble hjemsøkt av uvær. Veldige snømengder i Øst-Lofoten medførte strømbrudd over
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Storeskaderpå linjenettetbådei sør og nord.Bildeter fra det storemastehavarieti Lofoten.

store områder i en sammenhengende periode på
13,5 timer. I tillegg kom kortere utkoplinger i flere
dager etterpå. Deler av ytre Lofoten ble forsynt av
stasjonære og mobile dieselaggregater.
Siden orkanen i Midt-Norge i 1992 har det
skjedd en progresjon i sikringstiltakene på flere
felter. Sambandet, internt og eksternt, er blitt forsterket og er mer motstandsdyktig mot unormale
værforhold. Informasjon til publikum direkte, eller
gjennom media, er prioritert i alle selskapene NVE
har fått rapport fra.
Etter en evaluering av hendelsene i 1994 vil
havarigruppen fremheve noen forslag til tiltak for å
øke beredskapen mot uvær og teknisk svikt:
Vurdere flytting(delvis) eller andre tiltak på
særlig utsatte høyspentlinjer
110Prioritere beredskapsplanene
1111
Etablere rutiner for bemanning av sentralbord,
driftssentraler, stasjoner m.m. i krisesituasjoner
Driftssentraler i hoved- og regionalnettet skal
skjermes for publikumshenvendelser i krisesituasjoner
øvelse i krisehåndtering bør utvikles ved alle
everker.

ig

For å teste NVEs egen nye beredskapsplan ble
det i mai gjennomført en øvelse som tok utgangspunkt i en tenkt bussulykke med NVE-ansatte.
I oktober ble det i samarbeid med Glommen og
Laagens Brukseierforening, Vinstra Kraftselskap
og flere andre holdt en annen øvelse hvor scenariet
var flom i vassdrag. NVEs ansvar og oppgaver i
forbindelse med unormale situasjoner i vassdrag
ble gjennomgått og praktisert.
Ved HMS Senteret Starum er det gjennomført
kurs og øvelser for kraftforsyningspersonelli brannvem og redningstjeneste. Formålet er å gi opplæring
i å redde seg selv og andre ved hjelp av førstehjelp
ø

VedHMSSenteretpå StarumharNVEbyggetog
utrustetet eget øvelsesfelt.
1994 BLE DET I NVEs REGI holdt praktiske kurs
og øvelser som behandlet forskjellige sider av
beredskaps- og sikkerhetsarbeidet. Målet er å

gi kraftforsyningens personell opplæring både
i å håndtere krise- og katastrofesituasjoner og
gjennomføre øvelser i eget verk. Kursene arrangeres
i fjellanlegg på Østlandet og er svært populære, noe
fulltegnede deltakerlister skulle være bevis på. Kursene er beregnet på ledere og nøkkelpersoner som
inngår i beredskapsorganisasjonen ved det enkelte
kraftselskap og everk. Det som har møtt særlig interesse er et innlagt rollespill. Deltakerne spiller medlemmene i en krisestab og må ta stilling til forhold
og problemer som oppstår i forbindelse med unormale situasjoner i vassdrag eller kraftforsyningsanlegg. Det benyttes et utvalg realistiske ulykkes- og
skadescenarier, som skulle dekke det meste av det
som kan forekomme innen kraftforsyningen.

og røykdykkemtstyr, samt gi opplæring til innsatspersonell som ved ulykker skal fungere som kjentmenn og bistå brannvesen og andre hjelpestyrker.
Ved HMS Senteret har NVE bygget og utrustet
et eget øvelsesfelt med ledningsmast, transformatorstasjon, brytere, koplingsutstyr m.m. Det er derved
skapt et miljø lik det deltakerne kjenner fra egen
arbeidsplass. For å korte reiseveien for kraftforsyningspersonell i de nordligste fylker, har NVE under
oppbygging et liknende øvingsfelt for brannvernog redningstjeneste ved Norges Brannskole på
Fjelldal, ikke langt fra Evenes flyplass. Enheten regnes klar til bruk høsten 1995, og vil bli benyttet til
realistiske øvelser på samme måte som på Starum.
Flere kraftselskaper har anskaffet beredskapsmaster til erstatning for master som blir ødelagt av
uvær eller andre klimatiske påkjenninger. For å
kunne reise mastene raskt og effektivt —ofte under
vanskelige forhold —må personellet være godt
kjent både med materiellet og den teknikk som anvendes under monteringen. De bør ha erfaring fra
minst en mastereising. NVE har arrangert seminarer og øvelser i bruk av mastene.

Å
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hukommelse vet
at Hydrologisk avdeling også i forrige
årsberetning var sterkt opptatt av omlegL
ESEREN
gingenMED
av DEN
vårePERFEKTE
databaser, med ny teknologi og ny programvare. HYDRA II, som barnet heter, har i løpet av 1994 tatt mange skritt inn i et
forhåpentligvis langt liv, men sliter fortsatt på
barneskoene.
Databasen er i daglig drift i det nye Sybasesystemet. Mye programvare, i alt hadde vi ca. 200
bruksprogrammer i drift, skrives om samtidig som
de forbedres, forenkles og generaliseres. Høyeste

i
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prioritet ble gitt til overføring og innlegging av
vannføringsdata, som er hovedmassen og ryggraden blant våre hydrologiske datatyper. Videre i
rekken kommer grunnvanns- og vanntemperaturdata, som nå faller på plass, mens snø- og bredata
og data fra et nytt nasjonalt markvannsnett ennå
venter på tur. Samtidig innføres en enhetlig måte å
definere stasjoner og dataserier på, uansett datatype,
noe som har vært en enorm ryddejobb. På sikt er
det et mål at alle data som Hydrologisk avdeling
samler inn skal være tilgjengelige på digital form.
Det har ikke vært til å unngå at HYDRA II-

NVEs varslingstjeneste sendte allerede i slutten av mars 1994 ut melding om faren for storflom på grunn av
vedvarende og intens snøsmelting kombinert med mye nedbør.

I

prosjektet har trukket ut i tid, noe mange av våre
brukere har merket i form av forsinkede dataleveranser, foreløpige beregninger og andre produkter.
Vi forstår de problemer som dette kan ha skapt, og
takker for mye tålmodighet i overgangstiden.
Hydrologiske og andre observasjonsdata vil alltid være tilnærmelser til den «sanne» verdi ute i
naturen eller inne i laboratoriet. Feilkildene er
mange, og noen er knyttet til måleinstrumentene.
Hydrologisk avdeling er derfor naturlig nok alltid
opptatt av å forbedre måleteknikkene. Blant mange
spennende muligheter har vi nå tatt i bruk presisjonsbarometre for å måle snø- og breoverflater. I
løpet av året har vi nådd nye mål i snøkartlegging
med satellitt. Med hjelp av GIS-verktøy kan vi nå
tilby ferdige kart og tabeller med oversikt over
snødekket fra satellittbilder dagen etter at bildet er
tatt. For raskere, mindre farefulle (og minst like
nøyaktige) vannføringsmålinger vurderer vi å ta i
bruk en ny versjon av akustisk måleteknikk, som
bygger på at lydbølger i vann påskyndes eller forsinkes ettersom strømhastigheten er høyere eller
lavere.
Driften av avdelingens stasjonsnett på ca. 2 500
målepunkter er meget ressurskrevende, og det pågår derfor fortløpende effektivisering i form av
vedlikehold og fornyelse av stasjonsbygninger,
måleapparatur og dataoverføringsutstyr. Vi forvalter en kapital i datainnsamlingsutstyr med antatt
nyverdi på 50 mill. kroner. Fornyelsestakten og
vedlikeholdsbehovet tilsier en årlig avsetning på
15% av kapitalen.
Hydrologisk avdeling har mange aktive internasjonale forbindelser. Noen av dem som har gitt resultater i 1994, er blant annet bistand innenfor
u-landsprosjekter i Tanzania (kursarrangement) og

Zambezi-regionen (etablering og igangsetting av
vanndatabase) og en rapport om vannhyacintens
vannforbruk! Temaet virker kanskje fjernt fra
norsk natur, men illustrerer at Hydrologisk avdeling bidrar i stadig nye retninger, både faglig og
geografisk. På mer hjemlig grunn nevnes et nordisk samarbeidsprogram om klimaendringer og
energiproduksjon i regi av Nordisk Ministerråd,
og med Hydrologisk avdeling i en lederrolle. Programmet avsluttes våren 1995 med en større konferanse på Island. Avdelingens forskere deltar også
i flere store internasjonale programmer med databasearbeid og studier av hydrologiske prosesser.
Utbyggingen av Gardermoen skaper åpenbare
problemer som må løses med hydrologisk innsikt,
ikke minst for å bevare denne landets største grunnvannsforekomst best mulig mot forurensning og
grunnvannssenkning. Et annet mulig problem er
utslipp av dreneringsvann til ravinene vest for flyplassen med mulig økt erosjon som følge. Her er
målestasjoner opprettet, og avdelingens fagkyndige
sterkt involvert. I årene som kommer ventes økt
oppmerksomhet om grunnvannet som ressurs, og
sannsynligvis økte oppgaver for NVE som forvaltningsorgan. Den nye loven om vassdrag og grunn-

NVE
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En av NVEsmangemåleoppgaver:Undersøkelserav
isforholdog saltholdigheteni fjordvannetgjøresfor å
kartleggehvordande naturligeforholdeneer før en
eventuell kraftutbygging.
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Vannstand,-temperaturog sedimenttransport
registreresautomatiskved NVEsmålestasjoni Bayelvanær
Ny Ålesundpå Spitsbergen,Svalbard.Dataeneoverføresså automatiskfra det veslemålehusetvia radioog
satellitttil NVEs hovedkontor i Oslo for videre bearbeiding. Denne målestasjonen er verdens nordligste i sitt
slag. Fargen på den flomdigre elven skyldes jernholdige sedimenter.

vann vil, når den vedtas, kreve økt innsats. Hydrologisk avdeling vil møte den utfordringen med
kompetanse både om grunnvannets variasjon og
fysiske strømningsmønster, noe som kreves for å
forstå hvordanforurensningertransporteresi gunnen.
En annen miljørelatert oppgave har vært å beregne hvordan vanntemperaturen i den kjente lakseelva Suldalslågen kan økes på sommeren ved endringer i minstevannføringen. Her har vi benyttet en
delmodell av vassdragssimulatoren. Beregningene
viser seg å stemme godt med målinger foretatt
sommeren 1994.
Et svært viktig ledd i arbeidet for å spre hydrologisk kunnskap er selvfølgelig den endelige over-

føringen av kunnskapsinnholdet, i vanlige informasjonskanaler som post, faks og telefon, i skrevne
formelle rapporter (avdelingen utga 20 oppdragsrapporter i 1994), kart, gjennom artikler og foredrag, data på diskett eller on-line uthenting av data
og bruk av programvare. En særlig viktig kanal er
Vassdragsregisteret, som ikke bare gir brukerne
opplysninger om landets hydrologi, men et bredt
spekter av vassdragsrelatert viten. I 1994 ble f.eks.
registrering av NVEs forbygningsanlegg nesten
fullført.
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Y DR OL 0 GISK AVDELIN G har i lengre tid
vært interessert i hvilke muligheter
fjernanalyse har for å beskrive hydrologiske forhold på jordoverflaten. I 1994
H
resulterte dette i et operativt system for snøkartlegging, primært for bruk innen NVEs flomvarslingstjeneste, men det tilbys nå også kraftverksbransjen
for bruk innen kraftverksdrift, tilsigsovervåkning
og -prognosering.
De amerikanske værsatellittene i serien NOAA
benyttes. I motsetning til satellitter for TV-overføring i geostasjonære baner over ekvator, går NOAAsatellittene i bane over polene. Det er derfor mulig å
ta ned ca. 4-6 bilder i døgnet, som dekker Norge.
Disse hentes til NVE via Internet fra satellitt-
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bakkestasjoner i Tromsø og Dundee (Skottland)
kort tid etter at selve bildet er registrert av satellitten.
Satellittbildene som NVE mottar er på grunn av
projeksjonsfeil og jordas krumning ikke i korrekt
kartprojeksjon. En grovoppretting foretas automatisk før bildene finopprettes til ønsket kartprojeksjon. Eventuelle skyer i bildene forsøkes masket
vekk. Flere bilder som er registrert nært i tid kan
kombineres slik at man får et mer anvendelig bilde
med mindre skyer. Bildene bearbeides med NVEs
GIS-verktøy og tolkes i 12 klasser.

C 50-75% snødekke

11125-50%snødekke

• Hypsografisk kurve

Disse er hav/ vann (blått), 2 klasser barmark (grønt),
8 klasser snødekke (0-100% snødekke gjengitt
som nyanser i lysegrønt/hvitt), og skyer (gult).
Fra det ferdig klassifiserte bildet kan områder av
spesiell interesse «klippes ut» for nærmere undersøkelse og bearbeiding. Som eksempel her er nedbørfeltet til Glomma 11. mai 1994 tatt ut. De ulike
grader av snødekke kan relateres til høyde. Denne
dagen ble fordelingen av snødekket for Glommas
nedbørfelt bestemt som vist i grafen. Her kan man
gå inn i grafen og lese hvor store arealandeler det
er av bestemte snødekningsgrader (<25% snødekke,
25-50% snødekke, osv) i et høydenivå.
Utfordringen videre er å få tall for snødekket i
ulike høydenivå direkte inn i de matematiske modellene for tilsig og avløp (HBV-modellen). Da vil
prognosene bli sikrere, noe som er til stor hjelp i
flomvarslingssammenheng og drift av kraftverkene.

I
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engasjement innen FoUsektoren. Vi samarbeider med Norges
forskningsråd, elbransjen og ulike forskningsmiljøer.
I 1994 inngikk FoU-enheten 26 kontrakter med
landets forskningsmiljøer om å forestå ulike prosjekter. FoU-enheten er selv aktiv innenfor etatens
eget utviklingsprosjekt «Differensiert forvaltning
av vernede vassdrag».
For tiden har NVE egen bevilgning til anvendt
vassdragsforskning, som administreres av FoUenheten. Prosjekter som gjennomføres her, blir koordinert inn mot Forskningsrådets ulike programmer.
FoU-enheten har ansvaret for at NVE blir representert i relevante forskningsfora, -program og
-prosjekter. NVE er blant annet representert i
SINTEF NHLs råd, i styret til stiftelsene for naturforskning og kulturforskning (NINA og NIKU) og
i Forskningsrådets store program innen energiforskning «EFFEN».

Internasjonal publisitet

HAR ET AKTIVT

Resultatene fra «Etterundersøkelsesprogrammet
i
Aurlandsvassdraget» ble publisert samlet i Norsk
geografisk Tidsskrift i et spesialnummer: The Aur-

land Catchment area —the Impact of Hydropower
Development. Gjennom 14 artikler ble de naturfaglige og miljømessige konsekvenser av vassdragsutbyggingen analysert. Denne kunnskapsformidlingen er rettet mot det internasjonale markedet og er et
samarbeid mellom Geografisk institutt, Universitetet i Oslo, Universitetsforlaget og NVE.
FoU-enheten har også i et samarbeid med Cappelens forlag bistått med koordinering av fagartikler til deres turhåndbok «Aurlandsdalen —ei kulturhistorisk vandring frå fjell til fjære».

NVE

Mangler og behov
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Under landskonferansen «Formidfing og utvikling av
kvaliteter ved vassdrag» som NVE arrangerte på
Bolkesjø 7.-9. juni 1994, fikk deltakerne blant annet

se de gamlegruvedammenepå Kongsberg.

Vassdragssimulatoren ferdig utviklet
Ved årsskiftet 1994/95 var første versjon av vassdragssimulatoren klar. Etter gjennomprøvningen i
Gjengedalsvassdraget, Haldenvassdraget og Stjørdalselva ble de siste korreksjonene utført og simulatoren er nå klar for bruk. Totalt har utviklingsarbeidet kostet rundt 14 mill, kroner, hvorav offentlige
midler utgjør vel 70%.
Hydrologisk avdeling har hatt et stort ansvar
med utvikling av flere hydrologiske moduler, deler
av selve programutvildingen og arbeidet med GIS.
Sammen med EnFO er NVE eier av simulatoren
og ansvarlig for videre utvikling og bruk.

Første konferanse i sitt slag
«Formidling og utvikling av kvaliteter ved vassdrag» var tittelen på landskonferansen som NVE
arrangerte på Bolkesjø 7.—9. juni i fjor, sammen
med Rogaland og Telemark fylkeskommuner,
Energiforsyningens fellesorganisasjon, Fylkesmannen i Telemark og Notodden kommune.
Konferansen var den første i sitt slag og samlet
150 deltakere. Det var lagt opp til en bred mønstring som ga mulighet for å etablere kontaktnett innen flere fagområder.

Østlandsforskning evaluerte i 1994 den første fase
av Etterundersøkelsesprogrammet
og av Biotopjusteringsprogrammet. I vurderingen inngikk også
en analyse av kunnskapsmangler, og behov for videre forskning. Forskningsbehovene er særlig store
når det gjelder konsekvenser av andre inngrep enn
vannkraftutbygging, konsekvenser av minstevannføringer og effekter og videreutvikling av biotopjusterende tiltak.
De ulike prosjektene i programmet «Vassdragsdrift» ble avsluttet i fjor og skal sluttrapporteres
våren 1995.
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satt utvikling og som også sikrer verneinteressene.
I samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning (DN) er vi kommet frem til at det er hensiktsmessig å inndele vassdragene i tre klasser avhengig
av inngrepssituasjon og verneverdi. Dette er den
samme inndeling som DN bruker i Rikspolitiske
retningslinjer for vernede vassdrag etter plan- og
bygningsloven. Også i byer og tettsteder (klasse 1)
kan det finnes natur- og opplevelsesverdier som
det er sterkt ønskelig å ta vare på. Slike områder
kan omtales spesielt for å sikre at verneverdien
ivaretas. I det hele er fleksibilitet i forvaltningen
et viktig stikkord. Men vi må ikke strekke oss så
langt at det går ut over vesentlige verneverdier.
Det kan ikke være fornuftig å ødelegge de verdiene
som ligger til grunn for vernet med andre inngrep
som gir en mindre samfunnsøkonomisk gevinst
enn kraftutbygging ville ha gitt.
I løpet av 1994 har vi samlet miljøvernavdelingene i fylkene og kommunene som de to—tre siste
årene har arbeidet med utprøving av opplegget for

grunnlag for forvaltningen av de vernede vassdragene.
I mange kommuner er kunnskapsnivået om disse
interessene ganske lavt. Siden kommunene står sentralt i all arealplanlegging, er hovedutfordringene i
videreføringen av prosjektet å bedre kommunenes
kunnskap om og forståelse av verneverdiene. Dette
krever at kjent datamateriale må gjøres lettere tilgjengelig og i noen tilfeller suppleres. Tilrettelegging og informasjon om de vernede vassdragene
overfor lokale og regionale myndigheter er derfor

jobb nr. 1 i 1995.

SÆGROV,

IVAR

I Daleelva i Høyanger er NVE-Region Vest i gang
med prosjekt «Differensiert forvaltning».

Differensiert forvaltning (DF) i sine vassdrag. Som
DEL av prosjektet Differensiert forvaltning (DF) av vernede vassdrag ble
avsluttet i 1994. Gjennomføringen er
F
ØRSTE i nært samarbeid med miljøvernskjedd
forvaltningen, kommunene og NVEs regionkontorer (se også omtale under Region Vest). Prosjektet
er blitt vel mottatt i prøvekommunene, og resultatene vil i 1995 bli formidlet til alle kommuner med
vernede vassdrag.
Variasjonen er stor i verneverdiene mellom våre
ulike vassdrag. Graden av menneskelige inngrep i
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disse vassdragene er også svært forskjellig. Derfor
er det en stor utfordring å forvalte vassdragene på
en måte som ivaretar samfunnets behov for en fort-

ventet har vi erfart at holdningen til DF varierte. Der
lokale krefter viste sterkt engasjement for vern,
gikk arbeidet lettere enn der den lokale motstanden var stor. Det har imidlertid vært oppløftende å
registrere at selv på steder med stor lokal motstand
mot vernet aksepteres DF, iallfall i de fleste tilfeller.
Kanskje er det fordi NVE har lang erfaring i å vurdere fordeler og ulemper ved vassdragsinngrep opp
mot hverandre, og i liten grad oppfattes som en
vanlig vernemyndighet. Oppløftende er det også
når enkelte kommuner liker opplegget så godt at
de har lagt de samme prinsippene til grunn for sin
forvaltning av ikke vernede vassdrag!
Kunnskap om verneverdiene er et nødvendig

Også i byer kan det finnes partier det er viktig å sikre
mot nye inngrep. Her et parti fra Akerselva i Oslo.

#
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med mindre interesse
registrerte
kraftutbyggingssaker,
for nye
NVE i løpet av 1994 en klar tendens til
PERIODE med nye prosjekter hos
TTER EN aktivitet
økende
E
regulanter og kraftselskaper. Blant disse større
vannkraftsakene er øvre Otta, Sauda, Skjerka og
Erdalselva ferdige med meldingsfasen, og klare for
søknadsfasen.
På søknadsstadiet er Mo kraftverk i Sunnfjord
og Laksåga/Faulevann under behandling. Vi har
også registrert aktivitet på prosjekter som ennå ikke
formelt er innsendt som meldinger eller søknader.
NVE fortsatte i løpet av 1994 gjennomgangen av
vassdragssaker som har ligget nede i noen tid og
sørget for at behandlingen ble gjenopptatt. Særlig
gjelder dette saker om fornyelse av konsesjoner,
for eksempel Aursunden, Næren/Moelv og konsesjoner i Otra.Vi har også arbeidet med manøvreringsreglementer for Alta, Kjela (Tokke-verkene)
og Toke i Kragerøvassdraget. Flere av disse sakene
er ferdigbehandlet i NVE og er oversendt NOE
som innstillinger.
I konsesjonssammenheng utgjør også vurdering
av andre inngrep i vassdrag enn kraftutbygging en
betydelig saksmengde hvor også NVEs regionkontorer er med i behandlingen.
Konsesj onskraft

Vilkårene for vannkraftkonsesjoner inneholder bestemmelser om avgivelse av inntil 10% av gjennomsnittlig kraftmengde eller den kraftmengde
som oppnås ved regulering. Totalt utgjør dette en
konsesjonskraftmengde på ca. 8,5 TWh/år. Uttak
av konsesjonskraft er begrenset til alminnelig forsyning innen kommunen, og fylkeskommunen kan
midlertidig ta ut de resterende kvanta. Konsesjons-

e

kraftpris for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 fastsettes hvert år av NOE. For konsesjoner gitt tidligere beregnes prisen etter særskilte regler.
Det har i 1994 vært arbeidet med en avklaring av
flere prinsipielle spørsmål knyttet til konsesjonskraftavgivelse og leveringsbetingelser. Nye problemstillinger har kommet som følge av energiloven.

Konsesjonsavgifter
Konsesjonsavgiftene har også sin bakgrunn i konsesjonsvilkårene. NVE beregner konsesjonsavgiftene som kraftverkseierne skal betale til staten og
til kommunene. For 1994 betaler kraftverkseierne
ca. 96 mill, kroner til staten (inngår i konsesjonsavgiftsfondet), og ca. 395 mill, kroner som fordeles
ujevnt til 248 kommuner. Figuren viser hvor mye
de 15 største «kraftkommunene» fikk i konsesjonsavgifter i 1994.

I
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Omløpsventil i Alta

Altasakenfikken fortsettelseda StatkraftSF den
19.01.1992la framsøknadom nytt manøvreringsreglementfor Alta kraftverk.Driftenav kraftverket har sidenstarteni 1987værtbasertpå et midlertidigreglementsomskullegjeldefor femår.
I denne tidener det gjennomførtomfattende
Virkningenpå
undersøkelser.
fiskeribiologiske
isforholdenei elva av tappingav magasinvann
er ogsåstudert.
Søknadenhar værtpå en omfattendehøring.
NVEstilrådingtil NOEbyggerblantannetpå uttalelserfra Alta kommune,Alta LaksefiskeriInteressentskap,Fyikesmanneni Finnmarkog DirekDet var et betydelig
toratetfor natuforvaltning.
engasjementi saken,og NVEsråd behandletden
førsteganghøsten1993med innlagtåpentmøte
Altaog befaringav kraftverketog vassdraget.
Prøvedriftenklarla at laksefisket i øvre del av
elva —Sautsosonen —var blitt skadet som følge av
yngeldød ved brå endringer i driftsvannføringen.
Det ble utredet kostnader ved ekstra omløpsventil

Konsesjonsavgifter

til noen kommuner i 1994

19,9

Bykle
Odda
Suldal
Vinje
Vang
Sirdal

17,6

15,7
13
12,2
10,4
10,3

Aurdal
Luster
Hol
Valle
Rana
Meløy
Hjelmeland
Nore og Uvdal

9,6
7,8
7,7
7,7

Hemnes
Mill. kr

i kraftstasjonenfor å motvirkedette.Da NVE
sluttbehandletsakenhøsten1994ble det med en
dissensi rådettilråddå påleggebyggingav en ny
omløpsventiltil en kostnadav ca. 40 mill. kr.Tilrådingenomfattetfor øvrigbegrensningeri vannføringeni vinterperiodenog en sommerregulering
på 1,5 meter.
av Virdnejavrimagasinet
Det nye reglementetskal også gi grunnlagfor
skjønnsrettens fastsettelse av erstatninger for skade på fisket. NVE mener for øvrig at Altautbyggingen nå er så tilpasset laksefiskeinteressene at
Statkrafts økonomiske ansvar for smoltanlegget i
Talvik bør overtas av forskningsinstitusjonene 1
regionen.
TEKST: ODDVAR FOSSHEIM
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ningen (f.eks. forvaltningslov,plan- og bygningslov, ekspropriasjonslov) —og derfor må forholdet
til disse lovene avklares.
Det er et hovedmål med den nye loven å gi de
allmenne interesser —natur- og kulturvern, friluftsliv m.v. —en sterkere posisjon i vassdragsforvaltningen. Det er videre en viktig oppgave å forenkle
den rettslige situasjon på dette området, blant annet
ved å søke å klargjøre forholdet til tilgrensende
lover. Etter lovforslaget vil flere tiltak i fremtiden
falle inn under loven (konsesjonsterskelen senkes).

Lovens virkeområde defineres i utgangspunktet opp
til 10-årsflommen,men for tiltak som kan skade
grunnvannet går man lenger «ut» i vassdragets nedslagsfelt. Det gis blant annet regler om kvalitetsmål
for vassdrag, om minstevannføring i alle vassdrag,
om kantsone, lukking og gjenåpning av vassdrag.
Selv om det er enighet om hovedtrekkene, inneholder utredningen en rekke dissenser —særlig på
temaene grunnvann og ekspropriasjon. Når det
gjelder forholdet til plan- og bygningsloven har utvalget delt seg i tre.

Januarstemning fra Glomma ved Tolga hvor
regulering kan skape isproblemer.
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nedsatte Regjeringen et lovutvalg som skulle lage utkast til en helt ny
assdragslov. I august i fjor avga utvalutredning: NOU 1994:12 Lov
sin 1990
ØSTEN
vget
H
om vassdrag og grunnvann.
Et lovforslag ventes fremmet for Stortinget våren 1996.
Den nye vannressursloven skal avløse gjeldende
vassdragslov, som er fra 1940, og innebærer en modernisering i samsvar med den utvikling som har
funnet sted når det gjelder disponering av vassdragene. Miljøhensynene kommer klarere til uttrykk i
det nye lovforslaget, samtidig som de allmenne interessene i vassdragsforvaltningen er styrket. Lovutkastet inneholder også et eget kapittel om utnyttelse av grunnvann, som omtrent ikke er berørt i dagens vassdragslovgivning.
Utredningen er blitt svært omfattende, dels fordi
man ønsker å løsrive perspektivet fra 1940-loven,
dels fordi «nye» problemfelt aksentueres(grunnvann,
verneregler, m.m.) og endelig fordi en rekke lovområder ble utviklet senere enn vassdragslovgiv-

Grunnvann nyttes i stadig større utstrekning til vannforsyning. I andre land og verdensdeler spiller grunnvannet en langt større rolle enn i Norge. Selv om grunnvannsandelen er mye mindre i Norge, har grunnvannet
likevel avgjørende betydning. Grunnvannet bringer næring til vegetasjon og er i det hele en meget viktig
naturressurs. Læren om grunnvann kalles hydrogeologi.

I

sentralt i
vassdragsforvaltningen
i flere generasjoner.
Når det så legges frem
forslag til nye regler på området, er det naturlig at
NVE føler et særlig ansvar for at den kunnskap,
erfaring og kompetanse vi besitter, kommer til uttrykk og påvirker utformingen av de nye reglene.
Arbeidet med NVEs høringsuttalelse har vært
en prioritert oppgave i annet halvår 1994. Det er
gjennomført en bred intern høringsprosess.
Forslaget reiser flere grunnleggende problemstillinger. Fra dokumentet på 521 sider nevner vi:

:

Naturg»diseL
hunstgjødiset
5prøytemtelier

HAR STÅTT

Minstevannføring
Et flertall i utvalget ønsker å innføre et generelt pålegg om minstevannføring. Hovedårsaken til dette
er hensynet til miljøet i vid forstand. NVE stiller
seg skeptisk til et generelt pålegg om minstevannføring. NVE er svært opptatt av hensynet til miljøet,
men etter vårt syn bør det være rom for vurdering
ut fra behov, samt praktiske og økonomiske hensyn. Det er nedlagt mye arbeid i å finne fleksible
løsninger for optimale minstevannføringer og slipping av vann. Et generelt pålegg om minstevannføring vil være et skritt tilbake i forhold til utviklingen i retning av differensiering på bakgrunn av konkrete vurderinger.
Ser man et generelt pålegg om minstevannføring i sammenheng med forslagets regler om å anvende loven på eldre tiltak, kan resultatet bli at
kraftproduksjonen i vassdragene blir redusert. En
slik utvikling vil igjen kunne føre til sterkere press
på nyutbygginger.

ur nedbpr-radioaktivt nedfalL
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mangan,

magnesium
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Nittogen,
fostor og
bakterier

Konsesjonsplikten
Forslaget inneholder regler om konsesjonsplikt
både med hensyn til overflatevann og grunnvann.
Det siste er nytt og interessant i forhold til någjeldende vassdragslov. NVE legger vekt på at overflatevann og grunnvann påvirker hverandre. Forvaltningen av begge bør ses i sammenheng.
Selve konsesjonsplikten utvides også. I dag er
tiltak som berører allmenne interesser konsesjonspliktige. I forslaget til ny lov omfattes også de tiltak som berører private interesser. Hensynet til
samfunnets samlede interesser kommer derved
klarere frem. Vassdragsmyndighetene vil kunne
sette avbøtende vilkår (eller nekte konsesjon) også
der bare naboen blir berørt. Terskelen for konsesjonsplikt blir med dette satt lavere, og langt flere
tiltak i vassdrag vil bli konsesjonspliktige.

Hvem er vassdragsmyndighet?
Lovforslaget tar ikke stilling til hvem som skal væ-

Orgal;isk
matehate

N rogen.
tosfor og
bakterier

re vassdragsmyndighet i fremtiden. Flere modeller
er tenkelige der både kommuner, fylkeskommuner,
fylkesmenn og sentraladministrasjonen er aktuelle
aktører. Etter NVEs syn er det viktig at vassdragsforvaltning utføres under hensynstagen til både lokale, regionale og nasjonale interesser. Vassdragene er en fellesverdi for hele landet, og forvaltningen av dem bør gjøres til det samlede felleskaps
beste. Dette innebærer etter vårt skjønn at vassdragene best forvaltes av et sentralt organ.
Det nye forslaget innebærer generelt en modernisering av lovreguleringen av vassdrag. Forslaget
til ny lov bar klarere sanksjons- og sikkerhetsbestemmelser, det har en uttrykt formålsbestemmelse, det har klare definisjoner. Og sist, men ikke
minst, forslaget har færre paragrafer enn den någjeldende loven. Det er også enklere å orientere
seg i den nye lovteksten. Forslaget er mye lettere å
forstå enn den någjeldende vassdragslov som med
respekt å melde er tungt tilgjengelig.
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TEKST: EINAR BEHEIM
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av anleggsvirksomheten i NVE ble grundig vurdert i 1992
og 1993, besluttet Regjeringen at NVEs
E
egen
TrER AT
anleggsdrift
ORGANISERING
skulle omgjøres til resultatenheter med virkning fra 1. januar 1994.
Resultatenhetene skal være knyttet til regionkontorene og formålet er å synliggjøre NVEs effektivitet i å utføre forbygningsarbeider. Forutsetningen er at resultatenhetene skal drives etter forretningsmessige prinsipper for entreprenørdrift, men
innenfor rammene av regelverket for statsetater.
Anleggsoppdragene fra NVE-forvaltningen er
på anbud slik at resultatenhetene konkurrerer med
private entreprenører.
Det første året med resultatenheter for anleggsvirksomheten i NVE er tilbakelagt. 1994 har på en
måte vært et opplæringsår. Særlig har den nye muligheten til å ta oppdrag utenfor NVE lagt alen til vår
vekst og tilført både ledelse og maskinførere nyttig erfaring. Av tilbakemeldinger på NVE Anlegg fra eksterne byggherrer er det positivt å kunne konstatere at
markedet signaliserer tydelig behov for NVEs samlede
kompetanse på dette området. Internt har det første
året vært ekstra krevendemed mye ressurser nedlagt
i innføring av nytt regnskapssystem,omlegging av
rutiner og tilpasninger til konkurransesituasjonen.
To av resultatenhetene har fått autorisasjon som
entreprenør i klasse D2.
Ellers utgjør oppdrag for NVE ca. 80% av omsetningen i resultatenhetene i NVE Anlegg ved
Region Nord, Region Midt-Norge og Region Øst,
mens ca. 20% av omsetningen er for eksterne
byggherrer. De største eksterne oppdragsgiverne er
Glommens og Laagens Brukseierforening, Skogbruksmuseet, Statens Vegvesen og Forsvaret.

NVE

STRØMMEN,
5.
OLA

©

I et område på 8-10 dekar gikk det i oktober 1994 et leirras som stengte løpet i Hobølelva 1Våler i Østfold.

REGIONØST
TEKST: OLA J. STRØMMEN

1995 BLIR ET SVÆRT SPESIELT ÅR for Region

Øst.
Etter at en endelig avgjørelse om organiseringen av
forvaltningsdelen ved regionene ble tatt i juni '94 er
arbeidet med gjennomføringen godt i gang. For
Region Øst ble det samtidig avklart at kontoret
skal flyttes til Hamar pr. 01.07.95.
Nye lokaler på Hamar er under vurdering, og
den nytilsatte regionsjefen, Are Mobæk fra Fylkesmannen i Hedmark, begynte i mars.
Forvaltningsoppgavene øker i omfang. Dette
gjelder i særlig grad vurderingen av konsesjon ved
inngrep i vassdrag. Prosjekter i forbindelse med
utbyggingen av Gardermoen er et eksempel på det.

En større vektlegging av miljøsiden i våre planer
kommer tydelig fram i de arbeidene som regionen
har utført i Flisa i Åsnes, og i vassdragsparken i
Elverum. Oppretting av elvestrekninger etter fløting og tilrettelegging for fiske og friluftsliv kombinert med sikring mot erosjon, er svært positivt
mottatt i distriktene. Dette har vært mulig ved et
usedvanlig godt samarbeid mellom offentlige etater og private interesser i de berørte områdene.
Handlingsplan for Glomma og Aksjon Vannmiljø har medvirket til økende interesse for vassdragene, og det videre arbeidet i dette prosjektet er
nå under vurdering. Region Øst er fortsatt opptatt
av å medvirke i dette arbeidet. Det er mange aktive
interessenter i vassdragene, og et tett samarbeid
mellom alle berørte parter er både ønskelig og
nødvendig.

Tiltak mot leirras
Leirskred er ikke uvanlig i deler av distriktet. I
Østfold og Akershus er det til dels svært ustabile
grunnforhold langs vassdragene.I slutten av oktober
gikk det et leirras i Hobølelva i Våler i Østfold. Et
område på 8-10 dekar raste ut og stengte elveløpet.
I løpet av få timer steg vannstanden oppstrøms
med ca. 4,5 m. Med slakt fall ble det et betydelig
magasin. Rasgropen utvidet seg stadig, og det var
fare for større utglidninger. Dyrket mark og bebyggelse på to gårder var i faresonen. Ved et nært
samarbeid med Norges Geotekniske Institutt og
kommunen ble det foretatt grunnboringer i rasområdet, og det ble konstatert kvikkleire i grunnen,
med risiko for nye ras på begge sider av elva.
Ved hjelp av lokale entreprenører ble det satt i
gang akuttiltak for å få en viss kontroll med erosjonen i rasgropen. Det ble gravd et midlertidig løp i
de ferske rasmassene for å begrense vannstandsstigningen. Men på grunn av stor risiko for folk og
utstyr lyktes det ikke å få vannføringen vekk fra
foten av raset. I ettertid har raset utvidet seg en del,
og bunnen i rasgropa er i ferd med å stabilisere seg.
Det vil ta noe tid før vi får gjenopprettet det opprinnefige elveløpet. En eventuell utplanering av rasområdet vil antakelig måtte vente lenger.
Raset har medført at store mengder leirmasse er
ført nedover i Hobølelva til Vansjø og videre ut i
sjøen. Dette vil neppe opphøre før den opprinnelige
tilstanden i elva er gjenopprettet og sikret.

REGIONSØR
TEKST: HAAKON HAGA
NYE OG UTFORDRENDE arbeidsoppgaver tilføres
regionkontoret, i tillegg til våre mer tradisjonelle
gjøremål. Den økende interessen for miljø og kultur
knyttettil vassdragenesprenger ofte grensene for hva
vi tidligere har definert som vassdragsforvaltning.
For Region Sør er det naturlig å trekke fram to
prosjekter som flere ved kontoret har vært opptatt
av i 1994.
STADIG

Gruvedammene i Kongsberg
I forbindelse med driften av Kongsberg Sølvverk
(1623-1958) ble det anlagt et sinnrikt vannsystem
av dammer, renner og vannhjul. Flere av dammene
er av en størrelse som betinger offentlig tilsyn, samtidig som fredningsbestemmelsene som er vedtatt
for hele gruveområdet, legger klare føringer for

metodevalg ved vedlikeholdsarbeid.
I februar 1994 ble NVE-Region Sør bedt om å
lede en prosjektgruppe som skulle gjennomgå vassdragsinnretningene i fredningsområdet med tanke
på sikring og bevaring. I gruppen deltar også representanter for Riksantikvaren, Norsk Bergverksmuseum, Statskog og Kongsberg kommune. Til nå har
vi i hovedsak beskjeftiget oss med de syv dammene
som er underlagt offentlig tilsyn og som krever vedlikehold og forsterkning. Vedlikehold av det 50 km
lange rennesystemet og en mulig rekonstruering av
ett av vannhjulene har også vært diskutert. Prosjektgruppen vil fortsette sitt arbeid i 1995.
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Kartleggingav vassdragsinngrepi Aust-Agder
I samarbeid med fylkesmannen i Aust-Agder er det
iverksatt et prosjekt for kartlegging av vassdragsinngrep i de viktigste vassdragene i dette fylket.
Formålet med prosjektet var å foreta en systematisk
registrering av ulike inngrepstyper i et helt fylke.

I samarbeid med fylkesmannen i Aust-Agder er NVE-Region Sør i gang med registrering av alle tiltak i og ved
vassdrag i fylket, som for eksempel dette kvernhuset i Valle i Setesdal.

utw
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Så langt vi kjenner til, er en så omfattende registrering av vassdragsinngrep ikke tidligere foretatt.
De vernede vassdragene ble prioritert, men prosjektet omfatter også en rekke andre vassdrag. Det
ble registrert mer enn 5000 inngrep, fordelt på ni
vassdrag. Informasjonen ble samlet dels ved gjennomgang av eksisterende databaser og arkiver og
dels ved feltarbeid. Inngrepene er registrert etter type
og lagt inn i NVEs database «Vassdragsregisteret»,
der de er tilgjengelig for dem som arbeider med
forvaltning av vassdragene. Ved hjelp av GISverktøyet er det mulig å produsere kart over de
registrerte inngrepene, som fordeler seg på alle inngrepstyper. Samferdselsrelaterte inngrep (broer,
veger og jernbaner) er de mest tallrike. Deretter
kommer kraftledninger og dammer knyttet til tømmerfløting og kraftutbygging. Gamle kvernhus og
andre kulturminner er også registrert.
Publikasjonen som ble utgitt i forbindelse med
prosjektet, inneholder beskrivelse av planleggingen
av arbeidet, hvordan registreringen foregikk, resultatene, ressursforbruket, samarbeidsrelasjoner, dataenes tilgjengelighet og vedlikehold m.v.
Flere andre fylker har vist interesse for prosjektet
og ønsker å gjennomføre tilsvarende fylkesvise registreringer.

Nye kontorlokaler
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Etter tre år i en gammel disponentbolig i Tønsberg
flyttet regionkontoret før årsskiftet inn i nye og mer
hensiktsmessige lokaler i «Statens Park», hvor fylkesmannen og de fleste statsetater i Vestfold er lokalisert. Nærheten til fylkesmannens forskjellige avdelinger, først og fremst Miljøvernavdelingen og
Landbruksavdelingen, har klare fordeler. Selv om
Vestfold ikke er det fylket hvor regionkontoret har
sin største aktivitet, gir samlokaliseringen muligheter til å drøfte og teste ut en del prinsipielle samarbeidsspørsmål som også er relevante i forholdet til
de andre fylkene i regionen.

REGION VEST
TEKST: GUNNSTEIN

BRAKESTAD

1994 VARDET ÅRET NVE Si anleggsverksemd

vart utskilt som eigne einingar som skal drivast etter forretningsmessige prinsipp. Overgangen har ført
med seg store omleggingar. Ikkje berre arbeidstakarane i anleggsverksemda, men også planleggjarog sakshandsamargruppa ved regionkontoret har
vore nøydde til å omstille seg til den nye situasjonen. Nye oppgåver i samband med framstilling av
tilbodsdokument har teke mykje tid. For økonomifunksjonen har omlegging av rekneskapssystem og
-rutinar vore ei stor utfordring.
Arbeidet med omsyn på omorganisering av forvaltningsdelen ved regionkontora engasjerte kontorstaben mykje, og mange møte og meiningsutvekslingar fann stad medan prosessen gjekk føre
seg. Resultatet ligg føre, og alle tilsette er innstilte
på at nyordninga skal gje best mogeleg utfall for
etaten og den enkelte.
Det har vore gjennomført interessante anleggsoppgåver i Høyanger og Eid kommunar. Begge stader har arbeidet gått føre seg i vassdrag med laksog sjøaureinteresser. Omsynet til desse har vore
sentralt i arbeidet, samstundes som vi sjølvsagt har
måtta legge avgjerande vekt på at sikringsaspektet
skulle varetakast på best mogeleg vis. Arbeidet i
Daleelva i Høyanger, som er sterkt regulert gjennom Hydro Energi si utbygging, må vurderast som
spesielt interessant. Her er bygt eit stort tal tersklar
og nokre kilar på den lakseførande strekninga. Regulanten har kosta mestedelen av desse, medan
NVE har finansiert flaumsikringstiltaka, terrengtiltak og nokre få tersklar. Alt anleggsarbeid i elva er
utført av NVE Anlegg, Region Vest.
Arbeidsoppgåvene knytt til tryggleik ved vassdragsanlegg har endra seg mykje dei seinare åra.
Dette må sjåast i samanhang med omlegginga som

fører med seg at den enkelte regulant skal ha etablert internkontrollsystem for å ta hand om tryggleiken ved sine anlegg. For vårt personell har dette
i 1994 ført med seg mykje arbeid i samband med
gjennomgang av slike system. I oppfølgjinga har
det vore gjennomført systemrevisjon hjå enkelte
sentrale aktørar. Ei av oppgåvene som elles har
kravd ein del innsats er førebuingar og drøftingar i
samband med rehabiliteringsarbeid Statkraft er pålagt å utføre på Muravassdammen på Vikafjellet,
som utgjer skillet mellom Vik kommune i Sogn og
Fjordane og Voss kommune i Hordaland.
Ei oppgåve som har engasjert fleire tilsette ved
regionkontoret i 1994, er prosjekt «Differensiert
forvaltning av verna vassdrag». Dette vert vurdert
til å vere eit så sentralt felt at vi nedanfor gjev det
ei noko meir fyldig omtale, då også sett i samband
med dei vedtekne Rikspolitiske retningsliner for
verna vassdrag.

Differensiertforvaltning
Differensiert forvaltning av verna vassdrag er eit
nasjonalt prosjekt. Det vart initiert av NVE og
fekk Stortinget sin tilslutning ved handsaming av
Verneplan IV (St.prp. nr 118 (1991-92)).
Gjennom Stortinget si handsaming av verneplanen vart det gjeve klåre signal til forvaltninga om
at vassdragsvernet må settast inn i ein samanheng
der perspektivet er vidare enn berre eit vern mot
kraftutbygging. Stortinget sine intensjonar kan på
eit slikt grunnlag vanskeleg realiserast utan at det
blir etablert eit samarbeid mellom statleg myndigheit som har ansvar for verneplanane, og kommunane som har hovudansvaret for planlegging og
arealforvaltning på lokalt nivå.
Etter forslag frå Miljøverndepartementet vart

det ved kgl. res. av 10. nov. 1994 vedteke Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag. RPR er
heimla i plan- og bygningslova. Kg1. res, fastslår
eit samarbeid mellom berørte departement. I den

Isgangi Naustaelvai Naustdalvinteren1994.Heileløpetvar fylt med is og storearealdyrkamarksto under
vatn.NVE-RegionVestvar rådgjevarfor Naturskadefondet
med tiltakfor å få vatnetattendetil det opphavelege elveløpet.
samanheng er det etablert eit samarbeid mellom
DN og NVE der det blir lagt opp til ei samordning
mellom RPR og differensiert forvaltning.
Vassdragsavdelinga har gjeve arbeidet med differensiert forvaltning høg prioritet, og Region Vest
deltek på linje med dei andre regionkontora aktivt i
prosjektet.
Arbeidet i prosjektet er no inne i ein fase der
det er etablert eit konstruktivt samarbeid mellom
dei kommunane som er involverte, fylkesmannen
og NVE. For enkelte vassdrag deltek også fylkeskommunen.
Frå dei aktuelle kommunane si side er det synt
stor aktivitet og interesse for arbeidet.
Organiseringa av arbeidet med differensiert forvaltning gjev rom for formidling frå statlege fagor-

gan om verneverdiar/verneomsyn og, i høve til den
kommunale planlegginga, ei konkretisering av dei
omsyn som skal taklast i eit verna vassdrag.
Slik arbeidet har vore organisert, har prosessen
i arbeidsgrupper/styringsgrupper
vore viktig. Den
har tvinga deltakarane til å arbeide i eit breitt forvaltningsperspektiv der det må sondrast mellom eit
sett av ulike forhold før ein kjem fram til samlande
forslag om inndeling av vassdraget/nedbørsfeltet i
forvaltningsklassar og tiltak/inngrep i forvaltningskategoriar.
Prosessen er med og utviklar forståing og haldningar til vassdragsvernet. Den gjev lokalt det verna vassdraget ein høgare status, den gjev breiare
innsikt i statleg vernepolitikk, og den kan bidra til
å skape auka forståing mellom forvaltningsnivåa.

Forvaltning av verna vassdrag representerar ei
stor utfordring til NVE som sentral vassdragsmyndigheit. Det er slått fast at Stortinget sine intensjonar om eit utvida vassdragsvern skal realiserast
ved at forvaltninga aktivt utviklar ein praksis med
basis i eksisterande lovverk. For NVE er reidskapen
i fyrste rekke vassdragslovgjevinga, og det kan vere
all grunn til å peike på at differensiert forvaltning
som metode for å utarbeide ein strategi for dei verna vassdraga, vil lette NVE sitt arbeid med å takle
saker som vedkjem andre tiltak/inngrep enn kraftutb ygging.
Status for prosjektet i Region Vest er at planen
for Vossovassdraget
er ferdig frå arbeidsgruppa
og
den er vedteken av kommunestyret som ein del av
kommuneplanen. Planen for Oselvvassdraget er ute
til høyring. Arbeidet for dei to «tunge» vassdraga
Gaular og Rauma er komme så langt at det er eit
rimeleg mål at arbeidet skal gjerast ferdig i løpet
av 1995.
For fleire av dei prosjekta det er arbeidd med i
1994, har NVE fått svært positive tilbakemeldingar
frå kommunane.
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Våre røynsler med prosjektet kan kort oppsummerast slik:
Differensiert forvaltning er ein tenleg metode å
nytte i forhold til det kommunale planarbeidet der
formålet er å ivareta eit utvida vassdragsvern slik
Stortinget har gjeve klåre signal om.
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30-40 mm nedbør for døgnet 6.-7. oktober, men
det ble målt enorme 83 mm nedbør i Rana. Dessuten ble temperaturstigningen og innvirkningen på
de store snømengdene i fjellet undervurdert.

TEKST: EINAR SÆTERBØ

Inngreps- og konsesjonssaker

o

har vært sterkt preget av de utfordringer de nye resultatenheter for anleggsdriften har ført
med seg. Arbeidet har til nå bydd på mange positive
erfaringer, med betydelige eksterne anleggsoppdrag
for blant andre vegvesenet og flere kraftselskaper.

A RET SOM GIKK

Flommer og nedbørsforhold
Sterk nedbør og snøsmelting i fjellet i oktober, særlig i de nordlige deler av regionen førte til storflom
og betydelige flomskader i Brønnøy, Høylandet og
Overhalla kommuner. Heldigvis kunne NVE flere
steder bidra med strakstiltak ennå mens flommene
pågikk. Permanent reparasjons- og sikringsplan for
den sterkt rammede Storelva i Tosbotn er senere utarbeidet.
Den største flommen i oktober ble noe undervurdert av NVEs flomvarslingstjeneste på grunn av
for lave nedbørprognoser. Værvarslene forutsa

Regionkontoret utfører et betydelig arbeid som høringsinstans og vegledende fagorgan når det gjelder
diverse typer inngrep i vassdrag, fra søknader om
grusuttak til utredninger om reguleringsplaner fra
kommuner, vegvesen, kraftselskaper og andre.
I lovsaker fungerer regionkontoret som saksforbereder for konsesjonsseksjonen i Vassdragsavdelingen. Ankene i den såkalte Melhussaken (ny E6
forbi Melhus) fikk både i Miljøverndepartementet
og i Nærings- og energidepartementet i løpet av
året en avgjørelse i tråd med NVEs tidligere
vedtak.
Antall settefisksaker som forberedes for vassdragslovbehandling, ser ut til å øke i takt med
økende inntekter i oppdrettsnæringen.

Oppdrag
Et eksempel på interessante inntektsgivende oppdrag som regionkontoret i Trondheim har arbeidet
med i 1994, er prosjektledelse for vassbruksplan i
Surnadal kommune og konsekvensutredninger for
Statkraft og Kraftverkene i Orkla vedrørende reguleringers innvirkning på erosjon, isganger, masseavlagring m.m. i henholdsvis Surna og Orkla.

Natur og miljø
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På oppdrag fra Nord-Trøndelag Elverk har
NVE Anlegg Region Midt-Norge bygget terskel
i utløpet av Abjørvatn i Bindalen.

Ombygging og forsterkning av eldre dammer i
Trollheimen (Statkraft) og Tydal (Trondheim Everk) har bydd på interessante oppgaver.
Tilsyn med ikke-kraftrelaterte prosjekter som
f.eks. vegbygging langs Gaula i Haltdalen har økt.
Informasjon om vassdragslovbehandling, vern
og differensiert forvaltning ble prioritert.

Sikkerhet
Kompetansekrav, tilsynsprogrammer, beredskapsplanlegging og kursvirksomhet for damsikkerhetsarbeidet sto i fokus.
Ombyggingen av Statkrafts dammer i Trollheimen bød på betydelige tilsynsoppgaver.

Hydrometri
Tilsammen 200 målestasjoner betjenes fra regionkontoret i Trondheim.
Målearbeid for etablering av vassføringskurver
for Meråkerutbyggingen var en interessant oppgave.
Det samme kan sies om modernisering av markvannstasjonen ved Værnes i Stjørdal og andre tilsvarende oppgaver.

Vassdragsteknikk og forbygning
Etablering av resultatenhet for NVEs anleggsdrift i
regionen har medført økt arbeid, særlig i forbindelse med anbud, prosjektoppfølging og regnskap.
Av interessante planleggingsoppgaver nevnes
restaurering og forsterkning av opp til 300 år gamle forbygninger ved gamle Røros Kobberverk. Her
er utfordringen å kombinere antikvariske og sikringstekniske hensyn på en god måte.
I samarbeid med Hemne kommune ble det i
1994 utført et interessant forbygningsprosjekt i
form av en tørrmur ved utløpet av Søa i Kyrksæterøra. Det ser ut til at tørrmurer utført med gravemaskin kan få en renessanse også til elveforbygning,
særlig gjennom tettsteder.
Etterspørselen etter forbygningstjenester er
fremdeles stor. Flommene i oktober førte med seg
flere nye søknader og økt aktivitet, på planleggingssiden såvel som på anleggssiden.

REGION NORD
TEKST: AAGE JOSEFSEN

inn i en ny organisasjonsform ved at anleggsvirksomheten ble skilt ut i en
egen resultatenhet med navnet NVE Anlegg —
Region Nord.
NVE, ved Region Nord, har fra i år fått fast observatørstatus i den norsk-finske grensevassdragskommisjonen.
Regionkontoret har vært med på å utarbeide flerbruksplaner i Porsanger, Alta/Kautokeino, Nordreisa
og Bardu/Målselv. Det er spesielt lagt vekt på å innarbeide differensiert forvaltning av verna vassdrag.
Regionkontoret har i større grad enn tidligere
arbeidet med konsesjonssaker vedrørende mindre
inngrep i vassdrag.
FRA

ÅRSSKIFTET

GIKK Vi

Flom- og erosjonssikring
Det inntraff ingen spesielt store skadeflommer i løpet
av året. Likevel har det vært en forholdsvis stor søknadsmengde om gjennomføring av nye sikringstiltak.
Omorganiseringen av egen anleggsvirksomhet,
samt utsetting av flere anlegg til eksterne entreprenører, har medført større krav til anleggsoppfølging enn tidligere. Dette betyr først og fremst økt
arbeidsbelastning og mer reisevirksomhet for våre
avdelingsingeniører ute i distriktet.
De største og viktigste sikringstiltakene i 1994
er oppryddingsarbeidet ved Tårnet, sikring av ei
elv som forårsaket fare for flomskader på Stokmarknes Sykehus i Hadsel, et samarbeidsprosjekt
med vegvesenet om sikring av Kitdalselva ved ny
E6 i Storfjord og et anlegg for sikring av en større
sandmel ved et boligfelt langs Kautokeinoelva ved
Kautokeino tettsted.

Hydrologi
Arbeidet på hydrologisiden har vært konsentert om

primær bearbeidelse av data, oppdragsvirksomhet
og faglig støtte ved regionens forvaltningssaker.
Det er foretatt 170 vannføringsmålinger for revisjon og nykonstruksjon av vannføringskurver.
De største saker på oppdragssiden har vært en
flomberegning for tre magasiner i Andfiskåga i
Rana og en beregning av normaltilsiget til Taraldsvik kraftverk/Narvik vannverk i forbindelse med en
ny driftsplan for optimalisering av energiproduksjonen, kombinert med vannforsyning til Narvik by.
Arbeidet med moderniseringen av NVEs stasjonsnett nærmer seg sluttføring etter årets feltarbeid. Mye arbeid gjenstår i det konsesjonspålagte
stasjonsnettet.

beid etter dambrudd ved Tårnet kraftverk i 1979.
Bevilgningen ble gjort på bakgrunn av en detaljplan som NVE Region Nord har utarbeidet med
deltakelse av de fleste fagseksjoner. Planen omfatter terrengmessig behandling av et areal på over 31
hektar. NVE Anlegg står for utførelsen. Før vinteren kom hadde man foretatt grovplanering, etablering av adkomst langs elven, innkjøring av jordmasser, sikring av synk og inntak og fjerning av
deler av rørgaten. Det gjenstår fortsatt noen planerings- og landskapsmessige arbeider, erosjonssikring langs Tårnelva og fjerning av damrestene ved
Storvatn.

9

Natur og miljø
Det er utført natur- og miljømessig tilsyn på i alt
10 ulike kraftanlegg, fra Hakkstabben som det minste til Svartisenutbyggingen som det største. Ved
Svartisanlegget er dambyggingen i full gang. I tillegg gjenstår det mindre avslutningsarbeider foruten
nedrigging og opprydding etter tunnellarbeidene.
Spesielt for NVE er oppfølgingen av den landskapsmessige siden av Biddjovagge gruver. Det er
nå vedtatt total nedleggelse med opprydding og
fjerning av alle installasjoner.

Vassdragssikkerhet
Også på dette feltet er det Svartisenutbyggingen
som dominerer med sine to store dammer. I tillegg
har noen mindre dammer blitt rehabilitert for å tilfredsstille dagens krav. Ved Dalevatn i Rana ble
det første labyrintoverløpet i Norge bygget, for å
redusere flomstigningen i magasinet.
Innføringen av internkontroll i vassdragsbransjen medførte at den første systemrevisjonen ble
gjennomført.

Opprydding etter dambrudd ved Tårnet
Stortinget bevilget i år penger til oppryddningsar-

Inspeksjon av dammer er en vesentlig oppgave for
regionen. Her besøker NVE-representanter flerbuedammen ved Øvre Eggevatn på Sørøya i Finnmark.
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1994

1994

1993

Avgifter
Oppdrag Hydrologisk avd.
Oppdrag Vassdragsavd.
Ymse inntekter
Refusjon av div. utgifter

7.084
13.920
448
4.867
5.093

4.651
15.626
494
3.597
5.174

Sum

31.412

29.542

1993

UTGIFTER (1.000 kr)

INNTEKTER (1.000 kr)

Kap. 920

Energi- og vassdragsforskning

Kap. 3934

Energi- og vassdragsforvaltning

Post 70 ')
Post 70 2)

Nye, fornybare energikilder
Vassdragsforskning
Sum

987
180

1.434
6.468

Post 01
Post 02

1.167

7.902

Post 03
Post 50/51

Kap. 924

Internasjonalt samarbeids- og utviklingsprogram

Post 70.2

Sum FoU-program utenfor NFR

Kap. 934

Energi- og vassdragsforvaltning

Post 01
Post 11
Post 21

Lønn og godtgjørelser
Varer og tjenester
Oppdrag Hydrologisk avd.
Oppdrag Vassdragsavd.
Samlet Plan/Verneplan
Forbygningsarbeider
Opprydning i vassdrag
Tilsyn med eldre dammer
Refusjon av dokumentavgift
Tilskudd investeringer i ledningsnett
Tilskudd til energiplanlegging

Post 30
Post 31
Post 70
Post 71
Post 72.1
Post 72.2

Sum

5.464

73.136
47.333
14.060
416
1.558
31.447
1.148
451
35.331
37.861
2.430
245.171

Energiøkonomisering

Post 21
Post 71.1
Post 72

Informasjon og opplæring mv.
Opprustn. og utvid. av kraftverk
Tilskudd introduksjon nye energiteknologier

26.881
50.044
12.988

Sum

89.913

Kraftforsyningsberedskap
Sum

71.925
46.369
15.626
494
1.387
49.618
1.177
372
103.241
35.637 3)
1.578 4)

Oppdragsinntekter Hydrologisk avdeling 1990-94

Mill. kr

327.424

14,4
12,2

Kap. 935

Kap. 992

0

05)
59.828 6)
40.940 7)
100.768
1990

2.912

1991

3.018

30
post 72.2. 21Tidl.post 72.4. 3)Tidl. kap 935, post 70.1. 4)Tidl. kap 935, post 70.2. 51Tidl.disponert av NOE. 6) Tidl. post 71.2. 7)Tidl. post 72.1 og 72.2.

1992

1993

1994

I /

NVE ER ET STATLIG FORVALTNINGSORGAN med overordnet
mål å bidra til en rasjonell forvaltning av landets
vann- og energiressurser og arbeide for en best
mulig disponering av energiressursene ut fra samfunnsøkonomiske kriterier. Det medfører at NVE
må ha et betydelig antall høyt kvalifiserte medarbeidere. For å dekke enkelte arbeidsområder tilfredsstillende er det også nødvendig med helt spesiell spisskompetanse. Alt dette materialiserer seg
naturlig nok i regnskapet i lønnsbelastningen og vare- og tjenestekjøp. Lønn er vanligvis den største
enkeltpost i NVEs regnskap. Utgifter til kontorhold m.v. samt reiser, utgjør storparten av vare- og
tjenestekjøpet.
NVE fikk ikke bevilget noe beløp på kap. 920
Norges forskningsråd (energi- og vassdragsforskning) i 1994. De regnskapstall som er oppført, er
forankret i overførte midler fra 1993. Eventuelle
midler til fremme av mere effektiv energiteknologi,
gis nå over kap. 935 post 72 i Statsbudsjettet. Dekning av utgifter til vassdragsforskning er flyttet til
kap. 924 post 70.2.
Arbeid som avdelinger i NVE (spesielt Hydrologisk avdeling) utfører for andre i form av oppdragsvirksomhet, skal være selvfinansierende
(jf. kap. 934 post 21 og kap. 3934 post 02).
Bevilgningen på kap. 934 post 30 Forbygningsarbeider ble noe redusert i budsjettet for 1994 i forhold til 1993. I tillegg lå det i de totale budsjettall
for 1993 på denne posten også en ubrukt bevilgning som var overført fra 1992. Forøvrig understrekes at anleggsdelen av NVEs forbygningsvirk-

somhet i en prøveperiode på 2 år fra 01.01.1994,
ble omgjort til resultatenheter.

energiteknologi på markedet. Sammenlignet med
1993 ble bevilgningen for 1994 mer enn halvert.

Refusjon av dokumentavgift (kap. 934 post 71) vil
variere sterkt. Årsaken er at det er adgang til å få
refundert dokumentavgift ved sammenslåing av
energiverk og ved omdannelse av kommunale
energiverk til aksjeselskap og at antallet og omfanget av slike saker er høyst ulikt fra år til år.

Inntektsøkningen på kap. 3934 post 01 (avgifter
fra damtilsyn, natur- og miljøverntilsyn og avgifter
fra kraftselskap i forbindelse med miljøvernarbeid)
skyldes omlegging av faktureringsrutinene samt
etterslep av inntekter fra 1993.

I de siste årene har bevilgningen på kap. 934 post
72.1 blitt redusert. Størsteparten av bevilgningen
dekker tilskudd til investeringer i ledningsnettet
med det formål å redusere overføringstariffene i
strøk med vanskelige forsyningsforhold. Det alt
vesentlige av det utgiftsførte beløp i 1994 har vært
bundet opp av tidligere gitte tilsagn.
Bevilgningen under kap. 935 post 21 ble tidligere
administrert av departementet. I samband med at
NVE pr. 01.01.1994 ble tilført ansvaret for enøkvirksomheten, fikk NVE stilt til disposisjon egen
bevilgning under posten.
Det utgiftsførte beløpet i 1994 på kap. 935 post
71.1 dekker tilsagn som ble gitt i 1993. Tilskuddsordningen ble etablert i 1991 for å stimulere til en
raskere utnyttelse av mulighetene for opprusting
og utvidelse av kraftverk. Fra 1992 ble ordningen
utvidet til også å omfatte tilskudd til å gjenoppbygge minikraftverk. Hele tilskuddsordningen er
avviklet f.o.m. 1995.
Støtten over kap. 935 post 72 gis primært til bedrifter som ønsker å introdusere kostnadseffektiv
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