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NVE, Norges vassdrags- og energiverk
skal medvirke til balansertforvaltning og
disponering av landets vann- og energiressurser ut fra samfunnsmessige kriterier,
heter det i Stortingsproposisjon nr. 1 for

1995-1996.
NVE er et direktorat under Nærings- og
energidepartementet. Etaten er organisert i
seks avdelinger ved hovedkontoret i Oslo, og
har fem regionkontorer som ligger i Hamar,
Tønsberg, Førde, Trondheim og Narvik.
Anleggsvirksomheten ved regionkontorene er egne resultatenheter.
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1995 - flomåret

AV ERLING DIESEN

ga NVE verdifull, ny kunnskap om hydrologiske
forhold i vassdragene og erfaringer om arbeid i en
beredskapss ituasjon. - Ut på høstparten kunne vår
hydrologiske avdeling, som hadde vært sterkt engasjert, meget fortjent fe ire sitt 100 års jubileum .
Kraftbalansen
Også i 1995 fikk vi en markert stigning i eletterspørselen innenlands. Da det heller ikke i dette året
kom inn særlig mye ny kapasitet, strammet energi~ balansen seg noe til. På grunn av rikelige til sig ga
:l det seg likevel ikke utslag i prisene. For de nærz
~ meste åre ne bekymrer likevel effektbalansen mest.

~ On1kring årsskifte t 1995/96 hadde vi fl ere dager en
"'~ toppbelastning over 20 000 MW. På grunn av
utvekslingsavtalene med Danmark, Tys kl and og
Nærings- og energiminister Jens Stoltenberg kommen- Nederland vil effektbehovet i topplastperiodene
terer situasjonen på Solbergfoss fredag 2. juni, da
øke markert i de kommende år. Denne situasjonen
kraftverket i følge vannføringsprognosene var alvorlig
må aktørene i kraftmarkedet møte med til tak både
truet. Statsråden står sammen med vassdrags- og
energidirektør Erling Diesen og regionsjef Haakon
på tilgangs- og sluttbrukersiden.

norsk-svensk kraftbørs ble etablert. Kraftutvekslingsavtalen med ELSAM er reforhandlet med virkning fra
juli. NVE er tillagt kontrollen med at konsesjonsvilkårene fo r all utenriks handel overholdes av partene.
Dette vil bli en økende oppgave etter hvert som avtalene med Tyskland og Nederl and også trer i kraft.
Monopolkontrollen
En sentral oppgave fo r NVE i medhold av energiloven er kontroll med overføringstariffene. Hittil har
kontrollen vært basert på at ledningseierne skal
kunne beregne en rimeli g avkastning på bokført
kapital. Den har væ11 supplert med offentliggjøring
av alle landets ove1føringstariffe r og med økonomi sk sammenligning mellom sammenlignbare
verk. Avkastningsreguleringen har vist seg effektiv,
men har ikke innebygd tilstrekkelig sterk motivasjon
for en effektivisering av utbygging og drift. En høyt
prioritert oppgave i NVE er derfor å utvikle en kontrollmetode som bedre ivaretar dette hensyn.
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noen hektiske uker på forsommeren Jobbet våre
fo lk, sammen med tusenvis av andre, døgnet rundt
for å begrense skadene mest mulig. Våre bidrag
besto blant annet i tillatelse til fmhåndsnedtapping
av magasiner, utsending av varsler og info1masjon
til publikum gjennom media, veiledning og direkte
inngrep under redningsarbeidene langs vassdragene
og lukemanøvreringer tillagt NVE i den situasjon
som oppsto. Da vannet trakk seg tilbake, startet
våre folk i Region Øst et omfa ttende reparasjonsarbeid på de skadde fl omverkene. Flomkatastrofen

Videre utvikling av kraftmarkedet
Fra og med 1995 er det norske kraftm arkedet reelt
åpent også fo r de mindre brukere, idet «inngangsbilletten» etter NVEs bestemmelse ble redusert fra
4 000 pr år til en engangssum på 200 kroner pluss
moms. Allerede første året førte reformen til en
viss prisutjamning i sluttbrukermarkedet, til tross
for at bare et meget begrenset antall mindre sluttbru kere virkelig benyttet anl edningen til å bytte
leverandør. Mot slutten av året engasjerte organer
innen boligkooperasjonen og fo rbrukersamvirket
seg akti vt i dette markedet.
Etter vedtak i den svenske Riksdagen i oktober ble
det svenske kraftmarkedet omregule11 stort sett som
det norske med virkning fra 01.01.96, og en felles

Nye kraftledninger - et kontroversielt område
Landskapsestetiske forhold og frykt for helseskader
fra elektromagneti ske felt har ført til økt konflikt
omkring nye kraftledninger. Bedring av kraftledningers utseende og traceføring er temaer for utredninger både innen Energiforsyningens Fellesorganisasjon og NVE. I en NO U som ble offentliggjort
i løpet av året konkluderer et tverrdepartementalt
utvalg med at nærlokalisering av ledninger og bebyggelse bør unngås om det er muli g uten vesentlige ekstra kostnader. Utvalget anbefaler ikke inngrep i eksisterende forhold. Omfattende ledningsfo rsterkninger blir nødvendig i Sør-Norge på grunn
av de konsesjonsgitte utvekslingsavtaler med Tyskland og Nederl and. Forhåndsmeldinger og konsek-
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vensutredninger er behandlet i 1995, mens konsesjonssøknader fra Statnett SF ventes i 1996.

Av AsRrn VoKsø

Internasjonal virksomhet
NVEs engasjement i vann- og energisaker fortsetter i stadig flere deler av verden. Mange u-land
ønsker nå å utnytte sitt vannkraftpotensial for å
dekke et økende kraftbehov. I Etiopia, et av våre
nye samarbeidsland, er mindre enn en prosent av
potensialet utnyttet til nå. Miljøkonflikter i forbindelse med vannkraftutbygging synes å være uunngåelig også i u-land. Et eksempel fra siste år er
utbyggingen av Kihansielven i Tanzania. Først
etter en meget grundig helhetsvurdering av planene i NYE vedtok NORAD å støtte prosjektet
med 380 millioner kroner.
NVE har påtatt seg å lede og koordinere norsk
assistanse til oppbygging av vannforvaltningen i
Palestina. Dette er et meget omfattende prosjekt
som det vil ta flere år å gjennomføre.

F

viser oversvømt areal
ved kulminasjonen av Vesleofsen i juni
1995 . NVE har i samarbeid med Statens
kartverk utarbeidet slike kart for de flomrammede områdene i Glomma, Lågen og Trysilvassdraget. Arbeidet avsluttes våren 1996 med en
fellesrapport fra NVE og Statens kartverk.
Grunnlaget for kartet er vertikalfotograferingen
av flommen, utført av FOTONOR AS på oppdrag
fra NYE i løpet av 4 dager (3 ., 4., 5. og 10. juni
1995). De enkelte deler av vassdraget ble fotografert så nær kulminasjonen i tid som mulig ut fra
flomprognoser. Totalt ca. 4000 bilder ble tatt.
Statens kartverk har digitalisert på grunnlag av
vertikalbildene og eventuelt annet tilgjengelig
materiale flomlinjer og naturlige elveløp. NVE har
fra dette arbeidet fått digitale data for flomlinje,
innmålte punkter og naturlig elveløp fra Statens
kartverk.
Fra Statens kartverk er oversvømt areal plottet
på eksisterende katt i målestokk l: 10000. Disse er
sendt til aktuell kommune og NVE. Fra NVE er
dataene lagt inn i NVEs GIS og plottes ut sammen
med annen relevant informasjon, f. eks. flomverk og
forbygninger etter behov. I tillegg vil dataene gi oss
informasjon om hvor store arealer som ble over@ svømt og fordelingen av oversvømte områder mel"':l lom kommuner, vassdrag og/eller elvestrekninger.
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Underveis til flomområdene får vassdrags- og energidirektøren de nyeste tallene fra prognosekontoret i
NVE-hovedkvarteret i Oslo. Til venstre seksjonssjef
Kjell Repp.
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Målestokk

NVE og flommen

NRKs medarbeider
Tore Andresen,
Elverum, fulgte
storflommen fra
time til time gjennom hektiske
døgn og uker.
Han er medforfatter til en bok om
flommen som ble
meget vel mottatt.

i 1995 ble NVE ingen
helt. En organisasjon med tre store bokstaver til navn blir ikke det. Initialer er
som skapt til å hugge løs på, de har
hverken kjøtt eller blod - langt mindre personlighet.
Uansett innsats og dyktighet; å tro at NVE skulle
stå igjen med helteglorie etter flommen er som å
håpe på at EU er godhjerta eller at NATO har sjel.
Nei, store bokstaver er til å skyte på.
Derfor er det neppe så rart at det ble nettopp slik
under 1995-flommen. NVE fikk kjeften - det var
gravemaskinførerne og kongene på haugen som ble
helter. Ikke en gang de ansatte i NVE - de som både
er godhjerta og har sjel - fikk noen spesiell oppmerksomhet utad for sin innsats. Og det til tross for
at det åpenbart ble vist både handlekraft og dyktighet fra mange hold da det sto på som verst. Vi i
mediene nøt da også, både under og etterpå, av en
vennlig ekspertise hos de tre upersonlige initialer.
Var det da ikke noe grunnlag for den kjeften
NVE fikk under og til dels etter de hektiske flom-
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ukene? I en tilnærmet katastrofesituasjon oppstår
mange aggresjoner. De kommer lettest ut hvis de rettes mot noen. NVE var en ideell og passe upersonlig
«noen» årette dem mot. Allerede der fylte NVE en
viktig funksjon under flommen .
Men med NVEs mange ansvarsområder og
involveringer gjennom de to berørte vassdragene,
var det ikke annet å vente enn at det ble meningsforskjeller om handlemåten. Prognosene, flomverkene,
fossene (kraftverkene) og informasjonen ble tunge
bører å bære for NVE overfor befolkningen.
Verst var stormen rundt varsling og prognoser.
Slik ble det i hvert fall oppfattet utad. All evaluering
etter flommen har gått ut på at ingen følte seg varslet, hverken kommuner eller innbyggere. Nesten like
kompakt har NVEs tilbakevisning vært; - det ble
varslet om faren for flom .
Dette misforholdet kan ikke tolkes på noen annen
måte enn at varslingen ikke har vært egnet til å nå
fram. Og ansvaret for det kan neppe legges på andre
enn NVE, selv om det er meteorologene som skal si
ifra når det er mer enn 60 prosent sannsynlighet for
ekstremt vær. Var det for vanskelig å forstå hva NVE
egentlig varslet? «Stor flomføring» - hva er det?
At det ikke manglet kunnskap om hvor alvorlig
en flom kunne bli , var avslørt i internavisa «Vann og
Energi» allerede før flommen: «Også i Norge kan det
oppstå en stor flomsituasjon med skader for milliarder av kroner og tap av liv». Et mer presist forhåndsvarsel av hva som kom til å skje er det ikke lett å gi.
NVE holdt eget oppsummeringsmøte på Hamar
etter flommen , for alle involverte instanser. Der forsøkte jeg å få energidirektøren til å innrømme at han
tok grovt i da han viderebrakte prognosene fra sine
fagfolk til mediene. Diesen benyttet ikke muligheten.
Det burde han kanskje ha gjort. I stedet var det de

ToRE ANDRESEN

store usikkerhetsfaktorene knyttet til prognosene
som fikk skylda for den store feilmarginen.
I intervjuer har vassdrags- og energidirektøren sagt
at folk burde være glade for at prognosene var mye
høyere enn det flommen ble. - Tenk om vi hadde
underestimert, sier Diesen. Selv om prognosen var
faglig sett korrekt, er det vanskelig å forstå resonnementet. For mange mennesker var resultatet uansett
at de ga opp på forhånd eller ikke fikk den hjelp de
kunne ha fått hvis prognosene hadde gitt dem det
håp det var grunnlag for.
Alle flommer legger igjen sine årringer i naturen.
Det har hydrologer fortalt meg. Stor-Ofsen fra 1789
har blant annet lagt igjen sitt visittkort i form av et
opptil 10 centimeter tykt bunnlag i Atnasjøen i
Østerdalen. De tydeligste årringene etter 1995-flommen er foreløpig de omhyggelig reparerte og
nybygde flomverkene langs elva. Der har NVE gjort
en rask og imponerende jobb. Men fortsatt står mye
igjen, og en kald og isfull vinter har på ny gjort elvefolkene utrygge på om sikkerheten er ivaretatt.
Trekvart år etter flommen er det fortsatt folk
som ikke har kunnet flytte tilbake til husene sine.
Men trekvart år etter flommen ser det også ut til at
både Diesen og mange av hans fagfolk har fått det
første lille gjennombrudd for sitt syn på byggesoner. I Stor-Elvdal har kommunen nå satt foten
ned og for første gang nektet en gjenoppbygging i
et flomrammet område.
Det er mange som ikke blir ferdig med 1995flommen på lenge ennå. NVE kan ikke glemme den,
selv om samvittigheten sikkert er relativt god. For
fortsatt er det forhåpentlig mange lærdommer som
skal trekkes. Og skulle NVE en dag glemme å tenke
på sitt ansvarsforhold, så er det sikkert en Johan C.
Løken der til å minne om det ...

)

I

3

En omdiskutert og lykkelig avgjørelse
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Lukene i Svanfoss var et av redskapene som NVE brukte til å regulere flommen. Stengningen ble sterkt omstridt, men vellykket idet flomtoppen i Øyern ble dempet
uten at den ble øket i Mjøsa.

ret som ble annerledes
OR VASS DRAGSAVDELINGEN var det ikke mye
som tydet på at 1995 ville komme til å
skille seg vesentlig fra foregående år. Ressursene både på personell og økonomi føltes som vanlig for små i forhold til de oppgaver vi
hadde foran oss. Forventningene til noe utenom det
vanlige lå ved årets begynnelse først og fre mst i en
stor infmmasjonskampanje om differensiert fo rvaltning av de vernede vassdrag. Denne ble arrangert i
tett og godt samarbeid med Direktoratet fo r natu rforvaltning. Dessuten skulle de nødvendige forberedelser til evalueringen av resultatenhetene på anleggssiden gjøres, og regionkontoret for Østlandet skulle
flyttes til Hamar. Ved årsskiftet 1994/95 ble det
administrative ansvar for alt personale på regionkontorene overført til regionsjefene og Vassdragsavdelingen. Dette var en organisatorisk endring som til
dels var kontroversiell innad i etaten, men erfaringene fra første driftsår er stort sett positive.
Det var i mai det begynte å skje. På Østlandet
bredte det seg en stadig økende usikkerhet i forhold
til de store snømengdene i fjellet og den sene våren.
Selv om vi var fo rberedt på fl om, kom likevel omfanget som en overraskelse på de fleste. At den
skulle bli så stor, så langvarig og kreve så massiv
innsats var ikke ventet. Nyansatte regionsjefer både i
region sør og øst ble kastet rett ut i en situasjon NVE
aldri hadde vært i, og de avgående sjefer fikk ikke
anledning til å slutte. NVE hadde behov fo r all den
erfaring og kompetanse som fantes, og spesialister
ble innkalt fra hele regiontjenesten. Vassdragsavdelingens apparat både sentralt og regionalt ble stillet
på en enorm prøve. Vi skal heller ikke glemme at det
også i de andre regionene var til dels store fl ommer
som også krevde sitt, selv om de kom i skyggen av
Vesleofsen.
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Våre egne anleggsfolk og tekniske personale gjorde
en kjempeinnsats som praktiske rådgivere, men også
som organisatorer og praktisk utførende. Som regel
befant de seg i posisjoner som ikke ga de store presseoppslagene, men svæ1t ofte der det var vanskeligst
og farligst, og deres innsats var mange steder av uvurderlig betydning. Det er ikke tvil om at fagkompetansen og rådene fra NVEs personale var avgjørende
for at skadene ikke ble vesentlig større en rekke steder. Det er nok å nevne steder som Ullern kirke,
Kirkenær, Heradsbygd og Alvdal. Vanskeligst var
kanskje den psyk iske påkjenning ved at det mange
steder måtte utfø res arbeid med stor ri siko. De som
var ute i fl omområdene fikk føle uhyggen og maktesløsheten når naturen slår seg løs, og mange hadde
betydelige psykiske og fysiske belastninger i denne
perioden. La oss håpe det blir lenge til neste gang!
Etter fl ommen fo1tsatte et meget hektisk og
omfattende arbeid med registrering og reparasjon av
de mange skadene. Ikke minst var det nødvendig
med streng prioritering av reparasjonsarbeidene for å
sikre de mest utsatte steder før en eventuell høstfl om. Også i etterarbeidet ble det trukket inn et stort
antall medarbeidere fra alle regionkontorene. Slik
sett fikk Vesleofsen konsekvenser fo r NVEs arbeid i
hele landet. Over 600 skadesaker ble registrert. På
grunnlag av disse ble det utarbeidet ca 300 enkle
planer for strakstiltak, som har til fo1mål å hindre
videre skade. Der fl omverkene ble ødelagt var det
fare for at selv små fl ommer kunne øke skadeomfanget ytterligere. På det mest hektiske hadde vi mer
enn 80 maskiner, hvorav storparten var innleide, i
gang med reparasjonsarbeider.
Hovedtyngden av arbeidet både under og etter
Vesleofsen falt naturlig nok på region øst. Men uten
et nært samarbeid med tilgrensende regioner (Sør-,

Vest- og Midt-Norge) på planleggingssiden hadde
det ikke vært mulig å sette fl omverkene i stand igjen
så raskt. Disse regionene har hver hatt flere medarbeidere på næ1mest permanent utlån til region øst
det siste halvåret. Dette har selvfølgelig gått ut over
planlagte oppgaver i andre deler av landet, men i
denne ekstraordinære situasjon var det nødvendig
med strenge prioriteringer.
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Hektisk i beredskapsrommet. Fra venstre rundt bordet:
Einar Beheim, Kjell Dalviken, Sverre Krog og Knut Gakkestad.

Flomarbeidene i Vassdragsavdelingen var på ingen
måte avsluttet ved utgangen av året. Det kommer til
å prege avdelingens arbeid fortsatt i lang tid fram over. De utfordringer og erfaringer som fl ommen
førte med seg har nødvendiggjort helt andre prioriteringer og endret innfallsvinkel til en rekke av de problemstillinger NVE er satt til å arbeide med. Dette
bearbeides for tiden både av interne utvalg og av
Regjeringens fl omtiltaks utvalg, og fører forhåpentlig
til at NVE blir enda bedre rustet til å løse sine fremtidige oppgaver.

Vannforvaltning og planbehandling

" .·

· ~-

verdier i de enkelte vassdrag eller deler av vassdrag
(Differensiert forvaltning, DF). Dette kan mest hensiktsmessig gjøres ved at DF innarbeides i kommunenes overordnede planer, f.eks. som et tillegg til
kommuneplanen eller som en kommunedelplan.
Denne organiseringen sikrer også en nær kobling til
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
etter plan- og bygningsloven, som kommunene har
ansvaret for å følge opp.
Arbeidet med å integrere DF i den lokale planbehandlingen har gitt en verdifull informasjonsutveks"' ling mellom NVE og kommunene, og lagt grunnlag"'" et for et nærmere samarbeide mellom NVE og de
berørte kommunene på andre områder. Det har også
zUJ vætt med på å vise kommunene at NVE har en bred<(
<(
0..
<(

!
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Vannet hadde trukket seg tilbake fra Lauta-området
i Åsnes - men la etter seg veldige sandmengder på
dyrket mark og i landskapet forøvrig. For NVEs
Region Øst ble det en av mange reparasjonsjobber
å skyve sanda tilbake. Til våren skal det gro i åkeren
igjen!

i utgangspunktet et
kommunalt ansvar. Dette har vært hovedårsaken til at NVE gjennomgående har
holdt en lav profil i arealplanleggingssaker. NVE har gitt faglige innspill til kommuner som
har anmodet om veileding, vanl igv is i vassdragstekniske spørsmål. NVE har også vært aktivt med i
vannbruksplanlegging, særlig i vernede vassdrag.
Gjennom sitt ansvar for forvaltningen av vernede
vassdrag har NVE i samarbeide med fy lkesmennenes miljøvernavdelinger og en del kommuner kommet frem til at vassdragene må forvaltes på en fl eksibel måte, avhengig av inngrepssituasjon og verne-
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disjonelt har vært etatens vindu mot kommunene.
I forbindelse med Vesleofsen kom det for en dag
at det er bygget mye i flomutsatte områder siden
siste storflom på Østlandet. Kommunene har ofte
trodd at arealene var mer fl omsikre enn de viste seg
å være, og på steder med arealknapphet har det vært
fristende å bygge ut vassdragsnære områder. I
varierende grad har flomfare n blitt vurdert, og ikke
minst har den blitt ulikt vektlagt i den enkelte sak.
Vesleofsen viste også at sentrale virksomheter for
koordinering av beredskapsarbeid og redningstjeneste
som telesendere noen steder var plasse1t på flomutsatte steder. Andre steder ble drikkevannforsyning
og kloakkbehandling satt ut av drift. En lærdom er at
en må differensiere bygningers plassering og flomsikkerhet av hengig av virksomhetens fotmål og viktighet. Ikke minst må en være mer kritisk til å bebygge flomutsatte arealer. Her må NVE være en mer
aktiv oppfølger av de kommunale arealplanene, for
når regningen for flom sikring av bebygde arealer

Av H AAVA RD Ø s THAGEN

kommer i etterkant, er det lett å mene at flomsikring
er NVEs ansvar. Der en tar i bruk utsatte arealer, må
sikring mot flom tas med som en kostnad for det
enkelte prosjekt. Når omkostningen ved flomsikringen er av samme størrelsesorden som verdien av den
samlede bebyggelsen som skal sikres, må det være
tillatt å spørre om kommunene har vært bevisst sitt
ansvar som arealplanlegger. Videre er det et tankekors at vi også etter Vesleofsen har mottatt planer om
plassering av bebyggelse som vil være i faresonen
ved langt mindre flommer enn 1995-flommen.
Skal en forhindre at skadeomfanget fortsetter å
øke ved senere flommer, må NVE i sterkere grad
bistå kommunene i forvaltningen av de vassdragsnære områdene. Arealplanleggingen vil fortsatt være
kommunenes ansvar, men NVE må i større grad enn
hittil gi vassdragsfaglige innspill til kommunenes
planlegging, og etaten må på en mer aktiv måte følge
opp kommunenes planer. Ett hjelpemiddel kan være
å utarbeide flomsonekart som viser hvilke arealer
som blir satt under vann ved ulike vannstander.
På bakgrunn av de erfaringene vi har høstet gjennom koblingen forvaltning av vernede vassdrag og
kommunal arealplanlegging, vil et nærmere samarbeide mellom NVE og kommunene om kommuneplanene også ha positive effekter på mange andre
områder. Men ikke minst vi l det spare samfunnet for
betydelige beløp ved fremtidige skadeflommer, og
menneskene i de utsatte områdene for frykt og andre
lidelser det er vanskelig å sette en pris på.

Flere konsesjonssaker
Vannkraftsaker
Den økte interessen for ny vannkraftutbygging har
fortsatt i 1995. For de større prosjektene som har
passe1t meldingsfasen, forberedes søknader. Dette
gjelder bl.a overføringer og utbygging i øvre Otta,
utbygging i Sokndalsvassdraget, overføring av
Erdalselva til Aurland , reguleringer i Skjerka og
utvidelser av kraftverk i Hatteberg-vassdraget. I flere
av disse sakene har NVE fastsatt konsekvensutredningsprogram og kvalitetssjekket søknadsutkast.
Særlig på Sørlandet og Vestlandet har vi vurdert
en rekke mikro- og småkraftverk i forhold til konsesjonsbehandling. Slike små gårdskraftverk synes
nå å få et betydelig oppsving.
Manøvreringsreglementene er på mange måter
kjernen i konsesjonene. NVE har i 1995 lagt et
betydelig arbeid i forslag til endrede reglementer
som er sendt Nærings- og energidepartementet
(NOE) , blant annet: Øyeren, Toke i Kragerøvassdraget og Alta. For øvrig har NVE sluttbehandlet og avgitt innstilling til NOE i følgende
vannkraftsaker: Overføring til Svelgen, utbygg ing
og regulering i Aldalsvassdraget i Samnanger,
utbygg ing og regulering av Faulvatn i Laksåga i
Salten.
Andre vassdragssaker
NVEs regionkontorer og Fylkesmannen sørger for en
betydelig «siling» av saker som ikke trenger konsesjonsbehandling. Likevel er dette et økende arbeidsfelt for konsesjonsseksjonen. Vi har behandlet mange
ulike inngrepstyper i vassdragene f.eks: vannuttak til
vannverk og til settefiskanlegg, fiskesperrer, vegbygging, grusuttak og bekkelukking. På grunn av det
store antallet saker prioriterer vi behandling av inngrep i vernede vassdrag.

Av KNuT GAKKEsTAn
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Minstevannføring er et sentralt spørsmål i alle konsesjonssaker og et omstridt spørsmål i forslag til ny vassdragslov. Bildene viser et sjeldent syn: Rjukanfossen i Telemark i fullt brus i motsetning til en nesten tørrlagt
strekning i Nedre Otra i Vest-Agder.

Nedleggingssaker
Erfaringer viser at det stort sett er mer komplisert å
legge ned vassdragsanlegg enn det er å få bygget
dem. NVE har fl ere nedleggingssaker under behand!ing. Dette gjelder bl.a anlegg tilhørende fl øtningsforeninger (Halden, Namsen og Arendals-vassdraget).
Spesielt vanskelig er nedlegging av reguleringsanlegg i Kinso, som er et vernet vassdrag.
NVE har også foretatt en tilbudsrunde for det
hjemfalte Kobbholm kraftverk med reguleringer.
NVE og NOE må etter denne tilbudsrunden avklare
om kraftanlegget skal selges eller nedlegges.

Konsesjonskraft
I 1995 har NVE tatt stilling til en del prinsipielle
problemer vedrørende leveringsbetingelser for konsesjonskraft. Dette er nedfe lt i et rundskriv til alle
leverandører og mottakere av konsesjonskraft.
Konsesjonsavgifter
NVE beregnet konsesjonsavgiftene for 1995 til vel
404 mill. kr ulikt fordelt til 249 av landets kommuner. For staten ble avgiftene beregnet til vel 98
mill. kr. Det er kraftverkseierne som betaler konsesjonsavgiftene i henhold til konsesjonsv ilkårene.

Vesleofsen og flomverkene
LOMMEN PÅ ØSTLANDET i juni satte fokus
på mange forhold, og satte samfunnsapparatet og de fysiske konstruksjoner på
harde prøver. Mange av samfunnets tekniske installasjoner fikk betydelige skader. En type
anlegg som fikk stor oppmerksomhet, og hvor
NVE også har en sentral rolle, var flomverkene.
Flomverk er fyllinger og voller som bygges for å
hindre oversvømmelse og skader som følge av dette
på arealer, bygninger, veger mv. som ligger til vassdraget. Det er bygd en rekke slike voller rundt i landet. På flere måter skiller irnidle1tid flomverkene
langs Glomma og Lågen seg ut. Dette gjelder både
oppbygging og ikke minst størrelsen av prosjektene.
Det er bygd ca. 60 flomverk i området som ble
berørt av Vesleofsen. Av disse er det ca. 20 vi vil
betegne som større prosjekter.
Flomverkene bygges vanligvis av masser som
finnes tilgjengelig i rimelig nærhet. Tetting av fyllingen kan utføres i form av en kjerne av morene
eller leire. Fra 1970-tallet har det ved de flomverk
NVE har bygd langs Glomma og Lågen, vært benyttet en foliebelagt fiberduk for tetning. I lavpunkter
legges gjennomløpsrør påmonte1t enveisventil. Dersom det lokale nedbørfeltet er stort, kan det i tillegg
være nødvendig å bygge en pumpestasjon for å hindre
oversvømmelse som følge av lokal tilrenning.
Økonomiske forhold vil spille inn både ved valg
av høyde på flomvollen , valg av trase for flomverket og hvor mye ressurser som kan legges inn i tetning og andre sikkerhetshensyn.
Det finnes lang tradisjon i bygging av flomverk
også i Norge. Mange grunneiere og bønder som
ble utsatt for flom, spadde opp enkle voller langs
forhøyninger i terrenget. Både byggemåten og
massene som ble benyttet, førte til svake konstruksjoner, som ofte brøt sammen når flommen kom.

Av HALLVARD BERG
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Et vanlig syn i flomområdene: Hele folket i arbeid i en kjempeinnsats for å redde hus og eiendom fra vannmassene.

Oftest var heller ikke vollene bygd opp til nivå
med de større skadeflommene.
Flomsikringsvirksomheten i statlig regi strekker seg helt tilbake til Kanalvæsenet- NVEs forløper - som ble opprettet i 1813. Foruten farbargjørelse av vassdragene, hadde forbygningstiltak,
herunder flomsikringstiltak, en sentral plass i virkeområdet for etaten. Innenfor NVE har arbeidet
blitt utført av Forbygningsavdelingen; etter omorganiseringen i 1991 av Vassdragsteknisk seksjon.
Inntil maskiner ble tatt i bruk ut over på 1950- og
1960-tallet, var det imidlertid relativt beskjedne
anlegg som ble bygget også i NVE-regi. Etter

1967-flommen i Glomma ble omfanget av flomverksprosjekter langt større. Det første av de store
anleggene var flomverk rundt Kirkenær. Anlegget
skal beskytte hele tettstedet med forretninger,
industri, boliger og en rekke gårdsbruk inklusive
ca. 10 000 dekar dyrka mark. Ut over på 1970- og
1980-tallet stilte Landbruksdepartementet relativt
store midler til disposisjon til flomsikringsformål.
De større prosjektene ble forutsatt gjennomført i
regi av NVE. De teknisk/øknonomiske muligheter
og hensynet til sikring av jordbruksområder, førte
til både høyere og lengre flomverk enn de som var
bygd tidligere.

@

Dimensjonering
Flere problemstillinger omkring flomverk ble
demonstrert i løpet av 1995 -flommen. En av di sse
er fl omverkenes begrensning i høyde. Flomverkene blir bygd til en viss høyde, basert på en valgt
flom størrelse. Når flomm en blir større, vil fo rutsetningsv is områdene innenfo r ikke lenger ha nytte
av flomverket - idet områdene da vil bli oversvømmet som i naturtil stand. Et sentralt spørsmål
framover blir hvilken fl omstørrelse som skal være
dimensjonerende. Er konklusjonen at årets flom
skal være dimensjonerende for all flomsikring i
årene framover? Hva så når en enda større fl om
kommer? Det kan ikke sikres mot enhver eventualitet. Et visst omfang av naturskader - herunder
flom skader - må vi leve med.
Flommen i Glomma og Lågen gikk høyere enn
flom verkene i området er dimensjonert til å tåle.
Flere steder oppstod det også brudd i fl omverkene
som følge av overtopping (strømning over fl omverkskrona). Noen steder ble flom verk åpnet like
før overtopping var et faktum . Etter fo rutsetningene skal en, når det er fare for overtopping, åpne
flom verket på et egnet sted for å redusere overflateskader bak fyllingen. NVE var engasjert i fl ere
slike åpninger, dels som rådgiver og dels som
aktiv i selve gjennomføringen.
En rekke steder ble det gjort en stor innsats ved
å bygge på flom verkene i høyden. Dette ble gjort
på flomverket rundt Kirkenær - og ikke minst på
det indre verket ved Byrønningen, noe som førte til
at Kirkenærområdet ble spart for store flom skader.
Men det vil alltid være en grense for hvor lenge en
kan holde på å bygge på fyllingene, og flere steder
måtte en da også gi opp og forlate området. Det
var med stor glede vi kunne konstatere at tettstedet
Kirkenær slapp unna flomskadene. Heldigv is
skjedde slike brudd ikke på steder eller til tider
hvor det oppholdt seg mennesker på flomverket.
Det er et spørsmål om man også i framtiden skal ta

de samme sjansene mht. personrisiko fo r å kunne
redde materielle verdier. Slike avgjørelser er svært
vanskelige å ta midt i en krisesituasjon og bør derfor søkes avklart på forhånd.

Grunnbrudd
Lekkasje gjennom grunnen, kan gi såkalte grunnbrudd. Ved store fyllingshøyder vil det oppstå et
betydelig trykk som følge av forskjellen i vannivå
mellom utside og innside av flom verket. Trykket
kan føre til en betydelig vannstrøm gjennom grunnen. Dette ble observert fl ere steder, særlig i Solør,
under flommen i form av «oppkok» der vannet
strømmer opp og på ve ien tar med seg masser.
Denne prosessen kan utv ikle seg til «hydraulisk
grunnbrudd», som er en akselerert prosess som på
kort tid ender i et kollaps av hele fyllingen. Resultatet av et slikt brudd viser seg som et stort krater.
Det fo retas nå grunnundersøkelser og planlagt
punktvis forbedringer for å redu sere faren for
grunnbrudd . Det ble ved byggingen av disse flomverkene ikke ansett økonomisk realistisk eksempelvi s å føre tetningen langt ned i grunnen. Hvor
langt man nå skal gå med hensyn til sikring mot
grunnbrudd , er ikke avkla1t .
Både med hensyn til dimensjonering i høyde og
sikkerhet fo r øvrig, vil det være aktuelt å vurdere
mer differensiering enn det som har vært praktisert
til nå. Boligbebyggelse vil kreve større grad av
sikkerhet enn dyrka mark. En variant av dette kan
være å ha et ytre verk rundt dyrka mark og et indre
verk som en ekstra sikring av bebyggelsen innenfor samme område.
Et spørsmål som alltid har vært aktuelt, men
som fokuseres stadig sterkere, er konsekvensen av
flom sikring på flomforholdene nedstrøms i vassdraget. At flomsikring kan ha slike konsekvenser
er ubestridt. Det sentrale spørsmålet er størrelsen
på effekten. Forskningsprosjektet HYDRA vil forhåpentligv is gi en klargjøring av dette, men alle-

rede nå gjennomføres beregninger med sikte på å
få konkrete svar for Solør-området. Resultatet av
dette vil kunne få konsekvenser for både utforming og dimensjonering av flomverkene framover.
Erfaringene fra flommen i 1995 vil gi verdifulle
data i så måte.

Ansvarsfordeling
Disse og en rekke andre spørsmål knyttet til fl omverk blir nå nærmere vurdert, av NVE selv og av
Flomtiltaksutvalget oppnevnt av Regjeringen.
Ansvarsfordelingen mellom NVE, kommune og
grunneiere er også blant de aktuelle spørsmålene.
Nærmere retningslinjer for ansvarshavende for
flomv erkene med hensyn til operasjon av pumper
og andre særlige forhold knyttet til flomsituasjoner,
vil bli vurdert. Oppl æring av utvalgte personer med
særlig ansvar for beredskapen i flom situasjoner kan
være ett av ulike virkemidler. Ellers er informasjon
alltid et sentralt punkt. Det kan ikke forventes at
beboere i områder som er sikret mot oversvømmelse opp til flommer med gjentaksintervall 100 år,
uten videre skal ha et klart forhold til potensielle
farer omkring flom verk. Informasjon tilpasset de
ulike grupper må derfor være en viktig oppgave.
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Region Øst
av NVEs årsberetning skrev
daværende regionsjef Ola J. Strømmen i innledningen til sin oppsummering for VRØ at
/
« 1995 vil bli et svært spesielt år for Region
Øst». I dette fikk han mer rett enn det han kunne
ane på det tidspunktet årsberetningen for 1994 ble
skrevet! Hovedårsaken til dette er selvfølgelig
Vesleofsen , den verste i landet siden Storofsen i
1789, men også andre hendelser har satt sitt spesielle preg på 1995.
FJORÅRETS UTGAVE

Av ARE MoBÆK

dig med flommen i løpet av de første dagene i juni,
skapte virkningene av flommen et vedvarende
arbeidspress for regionkontoret. Dette må en regne
med vil fortsette både i l 996 og 1997.
Anleggsvirksomheten etter flommen har videre
vært stor. Staben av anleggsfolk har i perioder vært
fordoblet for å fylle opp egne maskiner, og i tillegg
er det leid inn et stort antall private entreprenører.
På det meste har i overkant av 80 anleggsmaskiner
vært i aktivitet rundt om i regionen, hovedsakelig i

Gudbrandsdalen og langs Glomma med sideelver i
Hedmark. Anleggsvirksomheten måtte foregå
under til dels stort tidspress. Det gjaldt jo å få sikret flest mulig eiendommer før høstflommen, som
riktignok uteble, og før neste års vårflom.
«Unntakstilstand»
Tempoplanen i flomoppryddingsarbeidet har medført at en har måttet fravike en del fra normale
saksbehandlingsrutiner i forhold til omverdenen.

Utflytting
I 995 ble året da regionkontoret for Østlandet ble
fysisk skilt fra hovedkontoret i Oslo og flyttet til
Hamar. Det nye kontoret er nå etablert i nyoppussede lokaler i administrasjonsbygningen til Hamarregionen Energiverk, hvor det fra tidligere finnes
en rekke andre statlige etater. Kontoret er sentralt
plassert i forhold til fylkesadministrasjonen i Hedmark, og utflyttingen har gjort at avstandene mellom administrasjon og det geografiske hovedvirkeområdet for regionkontoret er blitt vesentlig mindre. Den desentraliserte plasseringen øker utvilsomt
regionkontorets muligheter for å være et tjenesteorgan for sitt distrikt.
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Flommen
Innledningen på året ble noe spesiell da det for
første gang i regionkontorets historie oppstod sysselsettingsproblemer for uteavdelingen på grunn
av mangel på kommunalt vedtatte planer. Men
denne situasjonen ble dramatisk snudd i løpet av
noen korte vårdøgn!
Flomdøgnene ble svært hektiske for regionens
ansatte, med lite søvn og høyt arbeidstempo med
til dels sterkt psykisk press. Mens de fleste var fer-

November 1995: Et av de store anleggsarbeidene etter flommen var støpingen av flomløp for Moksa gjennom
Tretten i Gudbrandsdalen. Ved å legge Moksa i sitt gamle løp er det oppnådd en teknisk løsning med færrest
mulig usikkerhetsmomenter og de minste konsekvenser for videre utvikling på Tretten.

Det har imidlertid for en stor del vært mulig å kompensere for dette gjennom løpende og nær kontakt
med andre statsetater, og ikke minst i forhold til
kommunene. I den vassdragstekniske unntakstilstanden som flommen skapte, har det fra mange
hold vært utvist stor vilje til å finne fram til praktiske og fleksible løsninger på problemstillinger
som normalt krever omfattende administrative og
delvis politiske forberedelser.
Foreløpig ser de fleste av anleggsområdene forholdsvis rufsete ut. Men regionkontoret har garantert for at en etter hvert skal komme tilbake med
Iandskapsmessige tilpasninger, der hensynet til estetikk og det biologiske miljøet i og langs vassdragene skal vektlegges. Dette er en garanti som det
er viktig for etaten å overholde!
Viktig lærdom
Gjennom flommen og flomtiltaksarbeidet har regionkontoret lært mye, og kontoret står nå overfor mange
faglig interessante problemstillinger. En særlig viktig
lærdom er krisehåndtering og behovet for beredskapsplanlegging, og mer kritisk vurdering av arealutnyttelsen langs vassdragene. En annen, kanskje like
verdifull erfaring ligger på det mellommenneskelige
plan og i behovet for å stå sammen i krisesituasjoner.
Enkeltmennesket blir lite når naturen viser krefter!

Region Sør
anleggsoppgavene nede i en bølgedal for tiden. Det skyldes
først og fremst mindre antall vedtak i kom/
munene til slike arbeider. Søknader om å få
planlagt tiltak er det imidlertid mange av. Behovet
for å få sikringstiltak vurdert er fortsatt stort.
Ellers er det stor etterspørsel fra andre tiltakshavere etter faglige vurderinger av inngrep og tiltak som berører vassdrag i ulik grad. På dette
området er vannfaglig kunnskap svært viktig og
vår erfaring som ansvarlig vassdragsforvalter
etterspørres stadig oftere.
Det er utført natur- og miljømessig tilsyn på en
rekke kraftanlegg med særlig fokus på anlegg i
avslutningsfasen som bl.a. Hekni i Otra.
På det sikkerhetsmessige området representerer
oppfølging vedrørende innføringen av internkontroll i vassdragsbransjen en betydelig virksomhet.
Det samme gjør generell tilsynsvirksomhet og
målrettet kontrollarbeid for å forebygge ulykker.
REGIONEN ER DE TRADISJONELLE

Kokosmatter mot erosjon i Møsvatn
Faglige utfordringer i tiden fremover vil være å
orientere seg mot nye måter å utføre erosjons- og
flomsikringsarbeider på. Mer anvendelse av vegetasjon i kombinasjon med bionedbrytbare materialer synes å være en fremtidsrettet løsning, som vil
kunne erstatte utstrakt bruk av harde materialer
som stein og betong.
Det første erosjonssikringsanlegget med bruk
av matter og nett i kombinasjon med tilrettelegging for hurtig vegetasjonsetablering, er utført i
Møsvatn i Telemark sommeren 1995. Prosjektet
omfatter sikring av 20-45 m høye rasskråninger i
Møsvatn etter bølgeslagserosjon i sonen rundt
høyeste regulerte vannstand (HRY). Prosjektet er

Av Er\AR BEttE1M

finansiert av Øst-Telemarkens Brukseierforening
og utført i regi av NYE - Region Sør.
Området som er sikret, representerer en flate på
totalt 7000 m2. Flaten er delt i tre, og det er brukt
to forskjellige materialtyper for å høste erfaring
med ulike materialer. Før utlegging av mattene er
rasskråningen jevnet og grovplanert med maskin
til ca. helning 1: 1,2. Deretter er skråningen tilsådd

Utlegging av kokosmatter på 45 meter høy rasskråning mot Møsvatn ved Førnes.

og mattene rullet ut og festet. I rasfoten opp til
HRV er foretatt steinplastring av utsortert stor
stein for å hindre undergraving av skråningen. Ved
å vurdere og sammenligne vegetasjonsutvikling og
skråningsstabilitet i årene fremover vil en få erfaring med hvilke metoder som er best egnet til
denne type sikringsarbeider.
Neste skritt vil være å tilpasse og utprøve
metoden i rennende vann med ulik strømhastighet.
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Region Vest
Austlandet og Trøndelag som vart råka av flaum i 1995. Deler
av Region Vest vart og utsett for skarpe
flaumar i månadsskiftet juli-august i samband med ei rekkje intense torever. Nedbørmengder
opp mot 50 mm i løpet av 2-3 timar førde til situasjonar med overftøyming og ras, som lokalt gjorde
stor skade. I slutten av oktober vmt til dels dei same,
til dels nye, område råka av ny flaum. Denne gongen
var nedbøren ikkje fullt så intens, men meir langvarig. Mange stader vart det registrert nedbørmengder
godt over 100 mm i løpet av 24 timar. Høgste regist-

D

ET VAR IKKJE BERRE

Av

reringa var 182 mm i løpet av eit døger. I ein situasjon der kraftverkmagasina mange stader på førehand
vm· heilt oppfylte, førde desse store nedbørmengdene
til alvorlege ftaumproblem og skader.
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utbyggingstiltak med føremål vasskraftproduksjon.
For å ku.nne gje fullgode svar på desse problemstillingane går det allereide føre seg ein del utgreiingsarbeid med flaurnberekningar, og fteire vil verte sett
i gang i 1996.
Flaumane har ført med seg ein heil del ekstra reiseverksemd for mange av regionen sine tilsette, med
omprioritering av arbeidsoppgåver. Ein annan merkbar effekt av både Vesleofsen og dei mindre, men
likevel dramatiske, lokalftaumane, er auka mediamerksemd kring flaumproblematikk . Likeeins kunne
ein siste halvår registrere ein auke i talet på søknader
om sikringstiltak i vassdrag, og frå enkelte kommunar ei meir bevisst haldning til konfliktområdet flaurnland/byggjeland.

Forverra flaumsituasjon?
Frå mange hald vart det fort reist spørsmål om reguleringstiltak i nedbørfelta kunne ha verka til å forverre naturleg flaumsituasjon. Problemstillinga er
reist både i til.knyting til arbeid utført av NYE, t.d. i
samband med flaumsenkingstiltak i Myrkdalsvatnet
og Vangsvatnet i Vossovassdraget, og i tillmyting til

Differensiert forvaltning
Ved Region Vest har engasjementet i samband med
utarbeiding av planar for differensiert forvaltning av
verna vassdrag vore stort også i 1995. Erfaringane me
har hausta med å ta del i, og til dels vere pådrivarar
for, denne type planarbeid har vore gode, og det er vår
klåre oppfatning at også dei andre involverte forvaltningsorgana deler dette synet. Det kanskje «tyngste»
prosjektet, Plan til differensiert forvaltning av Gaulmvassdaget, er ferdig handsama i m·beids- og styringsgruppe, og er klart for politisk slutthandsaming.
Målet er at plandokumentet skal bli ein del av kommuneplanen i kvar av dei tre berørde kommunane.
>
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Damføresegner
I 1995 har det vore utført eit stort arbeid i samband

"' med utarbeiding av nye føresegner som skal korne
"'<
>

@)
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Frå platået av Jostedalsbreen strekkjer den 15 km lange Tunsbergsdalbreen seg ned mot kraftverksmagasinet.
I ly av fjellet Leirdalen.

til avløysing for dei gjeldande damføresegnene. I
dette arbeidet har det og vore naudsynt å trekkje
vekslar på tilsette ved regionkontora. Tidvis har

dette gjort krav på mykje av arbeidstida for <lei to
dette spesielt har involvert ved Region Vest. Likevel har det vore gjennomført ei rekkje systemrevisjonar hjå vasskraftprodusentar i regionen.

Region Midt-Norge

Av E1NAR S ÆTERBø

Få eksterne oppdrag
Resultateininga i anleggsverksemda har også i 1995
opplevd trange kår. Tilgangen på eksterne oppdrag
utlyst i marknaden er svært avgrensa. Freistnader på
aktiv marknadsføring av tenestetilboda har heller
ikkje gjeve resultat verd å nemne. Rammevilkåra er
lite gunstige både med omsyn på geografisk spreiing,
snevert arbeidsområde, uheldige skattereglar m.m.
Dette har res ultert i at regionen si anleggseining
måtte sjå seg slått ved <lei største anbuda som vart
utlyst av NVE forvaltning i 1995, rett nok med
knappe marginar, men likevel nok til å misse oppdraga. Lediggang og manglande innteningsevne har
vore resultatet i deler av året.
Forbygging av Sogndalselv i Sogndal sentrum var
det største, og mest omdiskuterte, sikringstiltaket som
vart utført i regionen i 1995. Vassdraget er verna, og
tiltaket var omstridd før arbeidet vart sett i verk. Reaksjonane etter at arbeidet er utført er gjennomgåande
positive, og det kan vere grunn til å spørje kva situasjonen ville vore i det same området etter flaumen i
oktober om NVE ikkje hadde sikra denne strekninga.
Regionen har utført diverse oppdragsarbeid i
1995, i hovudsak engasjert av offentlege etatar og
vasskraftregulantar. Det kan sjå ut til at oppdragspotensialet er aukande.

Godt samarbeid
Det fyrste året med nyorganisering av forvaltningsdelen ved regionkontoret har ikkje ført med seg radikale
endringar for den enkelte medarbeidar. Det har vore
lagt stor vekt på å halde ved like kommunikasjonen
mot fagavdelingar og seksjonar sentralt i etaten, og
både det interne samarbeidet ved regionkontoret og
samordninga med hovedkontoret har fungert godt.
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Follsjødammen i Trollheimen. Fra rehabilitering av damtopp og oppstrøms skråning.
i høgfjellet og
sen snøsmelting la grunnlaget for en uvanli g stor vårflom som førte til oversvømmelser og erosjonsskader i flere vassdrag .
Eksempelvis fikk Driva og Gaula sterk føling med
den samme flommen som rammet Østlandet, med
kulminasjon 2.-3. juni . Vassføringen i Gaula ble
på det meste målt til ca. 1500 m3/sek ved Gaulfossen. Dette tilsvarer en 20-årsflom. Flommen gjorde
det nødvendig med noen hastetiltak langs Driva og
Gaula, og dette ble gjort mulig takket være fleksibilitet og medvirkning fra fylkesmannsembetet og
fra berørte kommuner.

S

NØMENGDER OVER MIDDELS

Senere har året på mange måter vært preget av
vårflommen og de utfordringer som fulgte i kjølvatnet av den. NVEs regionkontorer har viktige
beredskapsmessige funksjoner i en flomsituasjon.
Hydrologi, flomsikring og, i enkelte situasjoner,
damsikkerhet står plutselig i fokus for omverdenens interesse. Erfaringene fra flommen brukes nå
til å etablere en fast organisert beredskapstjeneste
ved regionkontorene.
Regionkontorets folk skaffet til veie flomdata
fra NVEs egne målestasjoner og fra andre kilder,
både for lokalt bruk og for rapportering til den
sentrale flomvarslinga i Oslo. Befaringer langs de

mest utsatte flomvassdragene, særlig Gaula, sto
også på programmet.

Kursvirksomhet
Innføring av internkontroll for vassdragsanlegg,
systemrevisjoner, arbeid med nye damforskrifter,
samt omfattende kursvirksomhet i damsikkerhet
for dameiere og andre har vært viktige oppgaver
for regionkontoret.
Det er gjennomført tilsynsbefaringer ved Rana
og Røssåga kraftverker (masseuttak fra tipper),
Grytåga kraftverk (erosjonsskader), Åbjøra kraftverk (kontroll med terskler), kraftverkene i Meråker (landskapspleie og terskelbygging, Kraftverkene i Orkla (vegetasjonsetablering), Trollheim
kraftverk (ombygging av dammer) m.m.

Bedre informasjon
Regionkontoret arbeider aktivt for å bedre informasjonen om retningslinjene for behandling av inngrep
i vernede og ikke vernede vassdrag. En rekke møter
er avholdt med kommuner, fy lkesmannsembeter og
andre statsetater for dette formå l, for samordning av
ressurser og for løsning av konkrete oppgaver.
Nedlegging av gamle kraftverk, fløtingsdammer o.l. krever tid og oppmerksomhet.
Behandling av kommuneplaner, vegplaner m.m. er
en del av regionkontorenes tradisjonelle virksomhet. Samarbeidet med kommunene og vegkontorene er viktig. Betydelige vegsaker i 1995 har vært
E6 gjennom Steinkjer, E6 Grong-Harran langs
Namsen, samt E6 Mosjøen-Korgen.
Når det gjelder forvaltning av vernede vassdrag,
er det i 1995 arbeidet med Ålvundelva, Gaula,
Norddalselva, Årgårdsvassdraget og Høylandsvassdraget, her også med biotopjusteringstiltak.
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Restaurering
Også restaureringsarbeidene på de gamle forbygningsanleggene i Hitterelva ved Rørosmuseet, har

vært en betydelig utfordring. Her har NVE for
første gang arbeidet i nært byggherrefelleskap med
Miljøverndepartementet og Riksantikvaren. Kostnadene deles mellom MD og NVE.
Første fase har bestått i å reparere og erstatte en
gammel tørrmursseksjon som sto i ferd med å rase
ut, samt gjennomføre planlegging for en fullstendig restaurering av en utsatt 130 m lang elvestrekning med gamle vernede forbygningsanlegg. Dette
ble gjennomført i 1995. Region Midt-Norges egen
resultatenhet gjennomførte den bygningsmessige
delen av oppgaven på en teknisk, miljømessig og
økonomisk god måte.

Region Nord Av AAGE JosEFsEN

Oppdragsvirksomhet
Året brakte en betydelig oppsving i oppdragsvirksomheten ved VRM med nær en fordobling i forhold til budsjettet. NSB, Statkraft og Kraftverkene
i Orkla har vært de største oppdragsgiverne.
For resultatenheten har året hatt preg av konsolidering og videreutvikling. Mer enn halvparten av
omsetningen kom fra eksterne kunder som
Vegvesenet, Forsvaret, samt flere kommuner og
kraftselskaper. Resultatet er oppmuntrende. Både
totalomsetning og eksterne inntekter lå betydelig
over budsjettet for 1995.
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Region Nord har i hele anleggsperioden hatt tilsyn
med Svartisenutbyggingen. Her et bilde fra Storglomvassdrammen sommeren 1995.

R

høsten 1995 arbeidet
med å utforme et system for kvalitetssikring og internkontroll. Prosessen er godt i
gang og arbeidet på tvers av fagområdene er blitt mer strukturert.
1995 ble et nedbørsår, med 125 prosent av normalen i store deler av Nord-Norge. Dette gav høye
vannføringer i landsdelens vassdrag gjennom våren
og sommeren.
De største vårflommene fikk Troms og søndre
del av Finnmark. I Kåfjorddalen oppsto en dramatisk situasjon langs Nuorjohka i juni. Snøsmeltingen
kom plutselig og bidro til en ekstrem massetransEG IONKONTORET STARTET

port som blokkerte ei bru. Elva tok nytt løp, flere
hus måtte evakueres og skadene ble betydelige.

Hydrologi
Arbeidet på hydrologisiden var i 1995 preget av hovedoppgavene knyttet til drift av regionens stasjonsnett og saksbehandling innen vassdragsforvaltning.
Stasjonsnettet i Troms og Finnmark drives fra Narvik.
Forvaltningen har vært konsentrert om økningsberegninger i forbindelse med konsesjonskraftsaker
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Damsikkerhet
Innfø ring av internkontroll i vassdragsbransjen har
medført endringer i vårt kontrollopplegg på sikkerhetssiden. Fire større systemrevisjoner hos anleggseier ble gjennomført. Foruten Svartisen-utbyggingen
med sine to store fyllingsdammer er det bygd tre mindre og foretatt rehabilitering av to dammer i regionen.
Det ble i løpet av året gjennomført flomkrisetiltak i
kommunene Saltdal , Målselv, Storfjord, Kåfjord
og Alta. E llers har det væ1t utført et stort antall mindre flom- og erosjonssikringstiltak fra Beiarn i sør
til Tana i nord .

Landskap
De største og viktigste sikringstiltakene i 1995 har
krevd stor vektlegging på natur- og landskapstilpasning,
både ved planlegging og utførelse. I Sør-Varanger
er et boligfelt i et kvikkleireområde blitt sikret mot
utrasing. Her ble eksisterende bekke- og elvesystemer
flyttet oppå en støttefylling av velgraderte masser,
og terrenget bl e lagt til rette for fe rdsel. I Sørreisa
sentrum har NVE samarbeidet med kommunen om å
tilpasse et erosjonssikringstiltak til kommunens stedsutviklingsplan. Topp av forbyggingen fungerer som
gangsti og er knyttet til det øvrige gangvegsystemet
i sentrum . Arealene ved utløpet av elva og i fjæra
framstår nå som en naturpark med tilrettelegging for
ulike friluftsaktiviteter, også for funksjonshemmede.
Opprydding og nedleggelse av Bidjovagge Gruber

Lakselva i Finnmark. Sandmeler skal her sikres mot videre utrasing og sandflukt. Tiltakene beregnet til 15 mill. kr.

er fullført i 1995, med NVE som oppfølgingsansvarlig
for den landskapsmessige tilpassingen. Av nye vannkraftverk er det bare Svartisen-utbyggingen som er
i gang. Til synet har vært intensive1t ettersom anlegget
nærmer seg slutten. ForvaltrJing av verna vassdrag har
væ11 prioritert gjennom kontakt med den kommunale
planleggingen. Saksmengden innen vassdragsforvaltningen for øvri g økte vesentlig i løpet av året.
NVEs nåværende organisasjonsform fører til
betydelig arbeid med å ivareta forvaltningens
byggherrefunksjon . Det var åpen anbudskonkurranse på 6 anlegg i regionen. Interessen varierte,
fra l til 16 anbydere.

Oppdragsvirksomhet
Flomberegninger fo r dam Damvatn for Tromsø
kommune og dam Råttenvikvatn for Troms kraft-

forsyning var store saker. Sistnevnte vil også inneholde resultatet av tre års målinger og beregninger for
å estimere en serie for avløpet i forbindelse med
eventuelt skifte av rørgate for Råttenvik kraftverk.
Vi utarbeidet plan- og anbudsdokumenter for
6 syvde-terskler i Laksåga ved Fauske. I Skjomen
utførte vi profilering av sedimentbasseng ved et
breelvinntak og laget prosjektdokumenter for rehabilitering av jordrenseanlegg.
Resultatenheten var svært konkurransedyktig
overfor eksterne entreprenører. Den har vunnet
alle anbudskonku1nnser om utførelse av flom- og
erosjonss ikringanlegg for NVE i 1995 , og har i tillegg utført en del vassdragsrelatert anleggsvirksomhet for eksterne byggherrer.

Våtere, varmere, villere vær

W

ORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION,
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WMO, er en organisasjon innenfor
FN som overvåker jordens klima.
Dette er en viktig del av FNs arbeid ,
som blir gjenstand for stadig større interesse etter
hvert som beslutningstakere og media blir klar over
hva små endringer i klima betyr for våre leveforhold mht mat, sykdom og naturulykker.
Den tekniske utvikling har gitt oss mulighet til å
beskytte oss mot klimaet og også gitt oss mulighet
til å påvirke klimaet.
The Intergovemmental Panel on Clirnate
Change, IPCC, som også er organisert av FN,
fremla i desember 1995 panelets rapport der slike
klimaeffekter av menneskets aktiviteter ble påvist
og til en viss grad satt som forklaring for en rekke
av de klimaekstremer og naturulykker hele verden
har erfart gjennom 1990-årene.
Klimaendringer, naturlige eller menneskeskapte,
vil nødvendigvis være blant NVEs mest markerte
strategiske utfordringer mot slutten av dette ti-året.
NVE og kraftselskapene, og også andre forvaltningsorganer og organisasjoner som påvirker beslutningene innenfor vann og energi, må være seg bevisst at
vi alle arbeider med klimaet og naturen som en noe
uforutsigbar premissgiver. Fremfor alt må vi fra
desember 1995 bære ansvaret for at vi gjennom våre
beslutninger og råd til politiske foresatte fremmer et
klima vi kan leve med.
Rent umiddelbart er det lett å se at klimaendringer påvirker nedbøren både i mengde og fordeling
over årstidene. Samtidig vil også kraftforbruket
endre seg totalt og geografisk. Dette vil forutsette
endret drift av produksjonssystemet og behov for
et endret overføringssystem.
Det klimaet som vi i 1990-årene har fått et li te

gløtt av, karakteriseres populært med et våtere,
varmere og villere vær. For NVE, kraftforsyningen
og samfunnet presenterer dette klimaet fremfor alt
utfordringer av sikkerhetsmessig art.
Flommen på Østlandet våren 1995 passer inn i
et globalt mønster, der verden fra 1991 har observert: a number of remarkable extremes and anomalous climate events. (WMO:The Global Climate
System Review 1995).
Dammer og kraftverk er dimensjonert ut fra en
statistisk behandling av registrerte hydrologiske data.
Sikkerheten ved en rekke av våre dammer er
avhengig av tilstrekkelig flomavledningskapasitet. I
lys av det mulig forventede må NVE og dameierene
gjennomføre de nødvendige hydrologiske analyser
for en etterprøving av denne kapasiteteten. Nødvendige ombygginger for å gi anleggene tilstrekkelig
avledningskapasitet må så utføres. Det er ellers verdt
å merke seg at de kraftverkene som ble berørt av
flommen , til dels med omfattende beredskapstiltak,
klarte seg med små skader.
Flommen på Østlandet aktualiserte en allerede
reist problemstilling: i hvilken utstrekning hadde
menneskene gjennom sin arealbruk og sine tiltak i
og nær vassdragene påvirket og eventuelt forøket
flomforløpet og skadene nedover i Glomma- og
Lågensvassdraget? Et stort prosjekt kalt Hydra vil
gi svar som vil kunne gi en mer helhetlig vassdragsforvaltning i fremtiden. Gjennomføringen av prosjekt Hydra er i sin videste forstand et tiltak for å
møte en bebudet klimaendring.
I møtet med flommen erfarte NVE at organisasjonen disponerer en unik bredde og dybde i naturvitenskaplig, teknisk og juridisk kompetanse når
kompliserte sikkerhetsspørsmå l skal behandles.
Også kraftforsyningssystemet er de siste årene

Av TRoNo LJøGooT

Utbedring etter mastehavari i Lofoten januar 1995.

blitt påført påkjenninger og skader i ekstreme
uværssituasjoner. Spesielt hardt rammet har kunder
langs kysten og i Nord-Norg vært.
På bakgrunn av erfaringene fra de store uværssituasjonene synes kraftledningene å være mer sårbare for marginale endringer i naturkreftene enn
dammene og kraftverkene. Og slik bør det selvfølgelig være. Allikevel gir de siste års erfaringer
grunn til bekymring mht fremtidig leveringssikkerhet under et forverret klima.
Presset fra brukerne om billigere nettjenester og
mindre investeringer til nettforsterkninger bekymrer også.

Havarirapporter
For kraftsystemet sett under ett var 1995 et forholdsvis rolig år. Hendelsene var konsentrert til
begrensede områder. NVEs havarigruppe fikk
14 rapporter om skader på kraftsystemet ifjor.
Januar var den verste perioden hvor bl.a. Lofoten
ble hjemsøkt av snøras, ising på linjer og storm
samtidig. Dette førte til langvarig spenningsutfall
i store deler av området, hvor det ble satt inn krisetiltak i fonn av nødstrømsaggregater og rasjonering. Reparasjonsarbeidene varte i flere uker.
I Telemark lavet våt, tung snø ned i flere dager i
januar. Dette førte til utfall særlig i Grenlandsområdet og i Vest-Telemark, hvor inntil 5000 husstander ble strømløse fra noen timer og inntil tre døgn.
Det ble også her utført en stor innsats med mye
tungt arbeid i dyp snø for å opprette normal drift
igjen.
Finnmark og Ofoten ble også i januar utsatt for
stonn og orkan med snøkav. Magerøya ble hardt
rammet av saltbelegg som festet seg på høyspentmateriell og måtte vaskes av for hånd. Ved Hammerfest havarerte flere master og på det meste var
vel 6000 husstander berørt. Den lengste strømstansen, som varte i 29 timer og omfattet ca. 90 husstander på Sørøya
I Ofoten ble ca. 10 000 husstander strømløse
i ca. to timer, hovedsakelig som følge av at
420 kV-linje Ofoten-Kobbelv fikk mastehavari.
De kraftanlegg på Østlandet som fikk merke
vannmassene mest i juni, var elvekraftverkene.
Nettstasjoner, kabler og linjer slapp med forholdsvis små skader.
AV HANS 0TNES

Damforskrifter revideres

Av VrnAR NEBDAL SvENosEN

AGENS DAMFORSKRIFTER ble gjort gjeldende fra 01.01.81. Dette var de første
damforskriftene i Norge og avløste en
rekke mer eller mindre sammenhengende retningslinjer, standarder og praksisregler.
Bransjen var selv med på å utarbeide forskriftene,
noe som har vist seg å være en styrke for praktiseringen og oppfølgingen av forskriftenes krav. Selv
om forskriftene har fungert meget bra i 15 år og
også blitt brukt som mal for andre land, har det
etter hvert blitt klart at en del av innholdet må
revideres og suppleres. Dette gjelder særlig krav til
drift av dammer og kraftanlegg. Sentrale punkter
som kompetansekrav, tilsynsprogram og beredskapsplaner er såvidt berørt i forskriftene, mens
internkontroll ikke er nevnt overhodet. Dessuten
gjelder forskriftene kun dammer, mens rør, tunneler, kanaler etc ikke er omhandlet.

Sikkerhetsfilosofi
Dagens damforskrifter bygger på erfaring og viten
fra mer enn 70 års dambygging i Norge, og vårt
land nyter stor anseelse som damnasjon i utlandet.
Disse solide tradisjonene vil NVE videreføre i
de nye forskriftene, og dagens sikkerhetsnivå vil
bli opprettholdt og vil gjelde alle dammer uansett
alder.
Dagens forskrifter inneholder en del funksjonskrav og en rekke detaljkrav. Ulempen med detaljkrav i en forskrift, er at det kan hindre en faglig
utvikling. I de nye forskriftene vil man legge vekt
på funksjonskrav og kun ha detaljkrav på enkelte
områder. I tillegg vil det bli innført prinsippkrav
som f.eks. vil angi at alle dameiere skal ha en
vassdragsteknisk ansvarlig(VTA) i egen organisasjon eller at alle dameiere skal ha tilstrekkelig bemanning i egen organisasjon i sin beredskapsplan.

Forskriftsarbeidet starter
Det store damsikkerhetsprosjektet ble avsluttet i
1992 som et samarbeid mellom EnFO og NVE.
Konklusjonen var bl.a. at nye damforskrifter burde
utarbeides. I 1994 ble et forprosjekt for nye forskrifter satt i gang mens hovedprosjektet startet
opp i 1995. Med erfaring fra tidligere forskriftsarbeid er bransjen trukket aktivt med i utviklingen
av forskriftskrav. I alt 50 personer er engasjert
gjennom 8 faggrupper i tillegg til at representanter
fra våre fremste dammiljøer er engasjert i en styringsgruppe. De nye forskriftene skal bygge på
den nye vannressursloven og man er derfor
avhengig av at denne loven trer i kraft først. Tidsrammen for arbeidet er satt til 1998. Arbeidet i
1995 ble gjennomført i h.t. fremdriftsplanen.

Risikoanalyse
Bruk av risikoanalyse i damsikkerhetsarbeidet er
noe nytt i Norge. Den erfaring vi har med risikoanalyse kommer fra offshore, petrokjemisk industri
osv. Imidlertid er prinsippet det samme, nemlig en
systematisk gjennomgang av alle mulige hendelser,
som kan føre til skader eller brudd (f.eks. feiltreanalyse). Ved å angi sannsynligheter for de enkelte
hendelsene kan man avdekke de svakeste leddene
og sette inn tiltak der behovet er størst. Risikoanalyse er nå i ferd med å bli utprøvd på 3 dammer.
Resultatene av en slik analyse vil ikke kunne
avløse de strukturelle kravene i forskriftene, men
komme inn som en kvalitativ tilleggsvurdering
f.eks. ved revurdering. Risikoanalyse vil også være
viktig for analysedelen i en beredskapsplan. Arbeidet med risikoanalyse er høyt prioritert i NVE.

D
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Kraftprøvefor flomvarsling

Under storflommen kunne NVE foreta vannføringsmålinger ved hjelp av meget moderne utstyr innleid fra
Sverige. Senere har NVE anskaffet sin ADCP - Acustic Doppler Current Profilers.

enn andre år.
1995 var et slikt.
Hydrologisk avdeling fylte 100 år, og
jubileet ble markert på mange vis: På
Verdens vanndag, 22. mars , åpnet utstillingen
«Vann - liv i omløp» på Norsk Teknjsk Museum .
Utstillingens hovedtema er norsk hydrologi , i fortid, men særlig i nåtid. En historisk fremstilling av
avdelingens 100 år ble utgitt i bokform, «Tiden går
- vannet består», og hovedmarkeringen fant sted
6. oktober med et seminar «Norsk hydrologi -

E
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NKELTE ÅR HENDER DET MER

perspektiver etter I 00 år», og med jubileumsmiddag samme dag i Gamle Loge. Både seminar og
middag samlet mange norske, nordiske og andre
internasjonale gjester.
En av attraksjonene da museumsutstillingen
åpnet, var en terrengmodell av «Storofsen»s he1jinger i Gudbrandsdalen i 1789. To måneder senere
kom naturens egen jubileumsmarkering, «Vesleofsen», som over deler av Østlandet ble en flom
med 200-300 års gjentaksintervall. For Hydrologisk avdeling, som for andre deler av NVE, ble

Av ARNE ToLLAN

«Vesleofsen» en kraftprøve med våre flomvarslere
i sentrum. Innsatsen var formidabel, både i felt
(bl.a. med nye metoder for vannføringsmåling, og
viktig datainnsamling om erosjon) , i databehandlingen (bl.a. med løpende flominformasjon for
første gang på Internett, og flomkart), og naturligvis i avdelingens prognoserom, hvor datastrømmen inn og prognosestrømmen ut ble styrt av
prognosegruppens medarbeidere på heldøgnsvakt.
I begynnelsen av «Vesleofsen» var prognoserommet
i praksis også NVEs pressesenter og TV-studio.
Det forandret seg heldigvis etter hvert.
I ettertid har florrunen ført med seg mange
utvalg og utredningsgrupper, foredrag og rapporter, men også økte personal- og pengeressurser for
en bedre varslingstjeneste og flomsonering . Det
kan virke som overnaturlig fremsynthet at Hydrologisk avdeling allerede vinteren 1994-95 forberedte en ekstern evaluering av vår nasjonale flomvarslingstjeneste. Første orienteringsmøte med
evalueringskonsu lentene var allerede tidlig på
våren berammet til 6. juni, samme dag som flommen kulminerte i Øyeren. Det var også en påfallende tilfeldighet at Trond Ljøgodt og Arne Tollan
et par måneder før «Vesleofsen», i NVEs etatsavis
«Vann & Energi » etterlyste en nasjonal satsing på
helhetlig flomrisikoforvaltning med bakgrunn i
sannsynligheten for at mange enkeltinngrep i nedbørfeltene kan ha økt risikoen for katastrofeflommer. I etterhånd er midler blitt gjort tilgjengelige
for et forskningsprogram med dette som tema,
HYDRA-prosjektet, som ikke må forveksles med
Hydrologisk avdelings nye databasesystem Hydra Il.
Hoveddelene i dette enhetlige databasesystemet,
Hydra Il, er blitt ferdige i løpet av 1995. Hydra Il
tillater ett, samlet stasjonsnett med enhetlig sta-

Hydrologer fra nær og fjern møttes i oktober til seminar i Oslo, som et ledd i feiringen av 100-årsjubileet
for Hydrologisk avdeling.
Seminaret omfattet også en ekskursjon til Gardermoen hvor forsker Jim Bogen orienterte om erosjon og
endringer i landskapsbildet.

sjonsnummerering, enhetlige rutiner og programvare for håndtering av alle typer data, fra fe lt via
kvalitetskontroll til permanent lagring. Det er lagt
stor vekt på fl eksibilitet for å dekke behov i stadig
endring. Videreutvikling i 1996 betyr bedre håndtering av data fo r grunnvann, markvann , vanntemperatur, is, snø og bre. Hydra Il er også en av flere
fo rutsetninger for vellykket res ultat av vårt store
isohydatkartprosjekt. Prosjektet, som støttes av
EnFO, vil gi mye mer enn bare et kart over normal
avrenning 1960- 1990, nemlig i prinsipp konsistente verdier for nedbør og avrenning i 5 km-ruter
over hele landet, og for valgfri periode. Hydra Il
vekker betydelig oppmerksomhet internasjonalt,
og er trolig et av de mest avanserte og funksjonsdyktige hydrologiske databasesystemer i verden.
Spørsmålet om eksport av dette produktet er reist.
Mens de store begivenhetene rullet over oss,
løp naturligv is det jevne arbeidsprogrammet
videre. Mange res ultater er svært viktige både for
ressursforvaltning og forskning. Bare ett eksempel:
Siden 1994 har Hydrologisk avdeling overtatt
fra Norsk Polarinstitutt ansvaret for brefrontmålinger i Norge. Hovedtrekkene etter 1900 er at brefro ntene rykket fram eller holdt seg i ro til 19 101930, men at de senere har trukket seg langt tilbake. Denne tilbakegangen stanset allerede på
1950-tallet ved enkelte bratte utl øpsbreer fra platåene, f.eks. Briksdalsbreen, på 1960- og 70-tallet
ved enkelte lange breer,f.e ks. Nigardsbreen og
Engabreen, mens andre fre mdeles trekker seg tilbake, som breene i Jotunheimen. Brefrontene ved
hovedtilbakegangen viser ofte den minste utstrekning etter «den lille istiden», som mange steder
kulminerte rundt I 750. I de senere årene, og særlig
etter 1988, har mange vestlige breer gått sterkt
fra m, bl. a. Briksdalsbreen. På flere breer var framrykningen i 1995 den største som er målt. Denne
utviklingen skyldes minskning i breenes massebalanse i sentrale strøk med tørt klima, og økning

langs kysten, hvor større vinternedbør har få tt snøakkumulasjonen på breene til å øke. Betydningen
av slike lange måleserier fo r klimaforskningen, og
fo r kraftprodu ksjonen i områder med breer, er
åpenbar. Endret erosjon nedenfo r fre mrykkende
breer måles også.
Til slutt, i en omtale av hydrologi i 1995, må det
nevnes at landet igjen har fått et organ for samarbeid mellom de institusjoner som arbeider med
faget. Etter at Norsk Hydrologisk Komite i 1994
forsvan t i dragsuget med omorganiseringen av
forskningsrådene, tok bl.a. Hydrologisk avdeling et

Forsker Jim Bogen i den nyåpnede avdeling for grovfiltrering i NVEs sedimentlaboratorium. Åpningen
fant sted 21.12.95.

initiativ som i 1995 førte til etableringen av Norsk
hydrologiråd. Rådet har allerede 20 medlemsinstitusjoner, og vil arbeide for samordning av hydrologiske interesser overfor myndigheter og fo rskningsråd, og samtidig ta vare på Norges del av nordiske og andre internasjonale programmer, særlig i
UNESCO og WMO. NVE har for tiden både lederverv og sekretariat fo r Norsk hydrologiråd.
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Prisutjevningfor husholdningskunder
Prisutjevning
En av intensjonene med energiloven var å få til en
prisutjevning i sluttbrukermarkedet. Den årlige
undersøkelsen som Norges vassdrags- og energiverk foretar av husholdningsmarkedet tyder på at
energiloven virker etter intensjonene på dette området. Det skjedde en sterk prisutjevning for husholdningskunder pr 1. januar 1996 i forhold til året
før. Over 70 prosent av husholdningenes forbruk
ble solgt til priser mellom 17 og 19 øre/kWh.
1. januar 1995 var kun 35 prosent av salget til husholdninger i dette prisintervallet. Gjennomsnittlig
kraftpris 1. januar 1996 var 17,8 øre/kWh, ekskl.
overføringspris, elavgift og merverdiavgift. Året
før var prisen 17 ,9 øre/kWh.
Prisutjevningen kan tyde på at everk nå i større
grad tilpasser seg prisene i markedet. Åpningen av
elmarkedet for husholdninger kan ha presset lokale
leverandører med høye priser til å tilpasse seg
markedspriser, etter å ha mistet - eller i frykt for å
miste - kunder til andre leverandører. Konkurransen
i elmarkedet kan derfor sies å være etablert ved at
det har foregått prisutjevning selv om ikke så
mange husholdninger faktisk har skiftet leverandør. En årsak til at everk med lave priser har økt
disse, kan være at de ikke lenger ønsker å tilby
reduserte priser til husholdningskunder.
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Levering utenfor primært forsyningsområde
Nærmere halvparten av alle everk som leverer kraft
til husholdninger (totalt 199), sier de kan levere til
husholdninger utenfor sitt primære forsyningsområde. 42 everk opererer med lik pris innenfor og
utenfor sitt primære forsyningsområde, mens 51
everk kan levere til andre priser enn hva kundene
innenfor nettområdet oppnår. Prisen avhenger av

markedsprisen på tidspunktet for avtaleinngåelse,
om everket er leverandør i nettområdet fra før og
forbrukets størrelse. Noe over halvparten av everkene i undersøkelsen leverer kun kraft til husholdninger i eget nettområde.
Det kan være flere årsaker til at ikke flere everk
leverer kraft utenfor sitt primære forsyningsområde.
En årsak er everkenes kundeinformasjonssystemer
som ikke godt nok takler eksternt salg. En annen
årsak er gebyret på 4000 kroner til netteier, som må
dekkes inn. Flere everk sier at de må ha minst 20-30
abonnenter, eventuelt borettslag, for at gebyr til netteier, merarbeid internt og avanse skal dekkes inn.
Andre everk hevder at det er vanskelig å konkurrere
prismessig med de everkene som allerede leverer i området, når man må handle kraft kortsiktig i markedet.
Relativt få husholdningskunder har skiftet leverandør. Grunnen til at ikke flere har gjort dette, kan
ha å gjøre med få reelle pristilbud kombinert med
lite tilgjengelig prisinformasjon. En annen årsak
kan være at den lokale leverandøren fortsatt er billigst, tatt i betraktning gebyret på 246 kroner som
forbruker må betale ved skifte av leverandør. Om
gebyret skal være inntjent første året, må prisen fra
ny leverandør være 1,4 øre/kWh lavere, forutsatt et
årsforbruk på 18 000 kWh. Ut fra prisene i undersøkelsen er det allikevel grunn for husholdninger
som betaler over 19 øre/kWh til å forhandle med
sitt lokale everk, eller se seg om etter ny leverandør.

Av OLE ToM D.1ursKÅs

ningskunder som inngår særskilt kontrakt med
everk. Av kontrakter som inngås, er det størst
omsetning knyttet til fastprisavtaler med et eller
flere års binding, samt fleksikraftavtaler.

Organisering
I alt 199 everk leverte kraft til husholdninger pr 1.
januar 1996. Alle leverandører, så nær som en, er
tradisjonelle everk med eget nett. Ingen andre rene
omsetningsselskaper er inne i husholdningsmarkedet. Disse selskapene konsentrerer seg om større
næringskunder. Det er det siste året blitt gjennomført fire fusjoner, to i Vestfold, en i Vest-Agder og
en i Akershus. I tillegg har tre everk gått sammen
om å danne et felles omsetningsselskap.
Kraftomsetning eks. overføringspris, elavg. og mva.
Priser pr. 1.1. 1995 og 1996
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Kontraktsformer
Mange everk tilbyr et differensiert utvalg av kontrakter. Undersøkelsen viser imidlertid at omlag 98
prosent av all omsetning til husholdningskunder
foregår gjennom everkenes standard pristilbud.
Dette betyr at det fortsatt er relativt få hushold-
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Avkastingsreguleringen
I følge NVE s regelverk må avkastning utover det
rimelige betales tilbake til nettkundene i form av
reduserte overføringstariffer i kommende år. Tilsvarende har energiverkene anledning til øke overføringstariffen ved mindre avkastning.
NVEs regule1ing betyr at energiverkene skyldte
kundene ca. 770 mill. kr ved utgangen av 1994.
Gjelden fordeler seg ujevnt på vel 200 nettselskap
som reguleres. Isolert sett vil denne meravkastningen bety reduserte overføringstariffer og denned
lavere strømregning for kundene i kommende år.

Kontroll av enkeltverk
Mange energiverk driver produksjons- og omsetningsvirksomhet i tillegg til nettvirksomheten.
For å oppnå høyere overskudd totalt sett kan det
være fristende å legge mest mulig av kostnadene
over på nettvirksomheten - såkalt kryssubsidiering. NVE har en rimelig kontroll med at kostnadene blir riktig fordelt gjennom energiverkenes
årlige rapportering til NVE. I tillegg vil det imidlertid være nødvendig å foreta konkrete kontrollhandlinger ute hos energiverkene for å avdekke
mulig kryssubsidiering.
E1faringer fra tre kontrollbesøk som ble gjennomført i 1995, tyder på at energiverkene er bevisst
energilovens krav om regnskapsmessig skille.
Besøkene viste også at kostnadsfordelingen til en
viss grad er basert på skj ønn, og derfor vanskelig å
bestride. NVE vil i løpet av vinteren og våren
1996 besøke et større antall energiverk for å gjennomgå organisering, økonomistyring og etterlevelse av NVEs retningslinjer. NVE tar sikte på å
gjennomføre 30-40 kontrollbesøk i år.
AV KETlL GR ASTO

Effektiv nettvirksomhet
ORGES VASS DRAGS- OG ENERGIVERK får hvert
år tilsendt regnskapsdata fra everkene. Vi
har i 1995 etablert et verktøy for å beregne
og presentere nøkkeltall for everkenes
nettvirksomhet basert på disse dataene.
Effektivisering av nettdriften er et uttalt mål
med energ iloven, og ulike studier har identifi sert
potensielle effektivi seringsgev inster. Offentliggjøring av økonomi sk info rmasjon er et ledd i NVEs
strategi fo r å reali sere dette mål. En effekti visering
av nettvirksomheten er av heng ig av at eiere og styrer tar ansvar i forh old til oppgaven. NVE søker
med offentliggjøring av nøkkeltall å g i eiere, styrer
og ledelsen nødvendig info nnasjon .
Nøkkeltallene er et verktøy fo r å stille spørsmål
ved det enkelte everks prestasjoner. De er samtidig
et hensiktsmessig virkemiddel for å fø lge opp det
enkelte everk over tid. Beregning av nøkkeltall gjør
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Av STEINAR V1K1NGsTAD

det samtidig mulig å sammenligne det enkelte
everks prestasjon med resten av bransjen. Spesielt
nyttig for å vurdere everkets prestasjon er en sammenligning av everk som opererer under tilnærmet
samme fo rhold. Vi kan med nøkkeltallprogrammet
sammenligne everk mot ønskede grupper av everk.
Ved å sammenligne mindre grupper av everk er det
mulig å gå dypere inn i analysen fo r å finne forkl aringsfaktorer til de observerte forskjeller. NVE tilbyr
i dageverkene grafiske anal yser fo r ønskede sammenligningsgrupper. På denne måten kan everkene
selv få et bilde av sin egen kostnadsstruktur i forhold
til ønskede sammenligningsverk.
Spredningen mellom høyeste verdi og laveste
er svært stor. De fl este everkene er imidlertid sentrert rundt median verdien. Det er til sammen 193
everk med i utvalget.

NØKKELTALL, DISTRIBUSJONSNETT

Normert inntekt pr kWh
Driftskostnader pr kWh
Kapitalkostnader pr kWh
Driftskostnader pr m linje
Kapitalkostnader pr m linje

Høyest
33,06 øre
22,06 øre
14,82 øre

Medianverdi
19 øre
8 øre
5 øre

Lavest
7,39 øre
2,20 øre
1,17 øre

52 kr
34 kr

15 kr
9 kr

5 kr
1 kr

Tabellen viser nøkkeltallet dr iftskostnader i øre pr kWh. Driftskostnader bestå r av lønn og internprisede
tjenester/felleskostnader, samt andre driftskostnader (ekskl. avskri vninger). Enheten kWh er et uttrykk for
levert energi og bestå r a v prioritert uttak og uttak med utkoblingsklausul.
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Retningslinjerfor over/øringstariffer Av
Overføri ngstariffer 1993- 96. Øre/kWh

JoN SAGEN

l)

1993

1994

1995

1996

Reduksjon 1993-1996

Stor næringskunde
(1,6 GWh, 400 kW)

12,5

11,6

11,6

11,1

- 11 %

Liten næringsk unde
(160 MWh, 40 kW)

17,7

16,0

16,0

14,8

-16 %

Husholdning
(18000 kWh)

20,2

18,6

18,2

17,6

-13 %

1

>

Tariffene er beregnet som veide gjennomsnitt med overført energivolum som vekter.

Gjennomsnittstar iffer for u tvalgte k u n detyper i 1996 (uveide snitt)
Fastledd
kr/kunde/år

Effektledd
kr/kWh/år

Energiledd
øre/kWh

Stor næringsk unde
(1,6 GWh, 400 kW)

4222

270

5,6

Liten næringskunde
(160 MWh, 40 kW)

2487

239

9,3

Husholdning
(18 000 kWh)

E FØRSTE retnings linjene for beregning
av overføringstariffer ble utgitt i
juli 1991 , og er senere blitt revidert
årlig. Den seneste revisjon er datert
oktober 1995, og ble gitt virkning fra 1. januar
1996.
I forhold til retnings linjene av november 1994
er det i den rev iderte versjonen foretatt endringer i
de fl este kapitlene. Mesteparten av endringene er
presiseringer og språklige endringer. Av endringer
av mer fundamental karakter kan nevnes at det er
tatt inn et nytt kap ittel om fellesmåling og at det

D
22

992

14,2

generelt ikke lenger gis anledning til oppjustering
av kapitalgrunnlaget.
NVE har lagt stor vekt på å gi de parter som
omfattes av retningslinjene mulighet til å komme
med endringsforslag, merknader etc. I tillegg til en
høringsrunde høsten 1995 ble sju representative
interesseorganjsasjoner for bruker- og eiersiden av
overføringsnettene på fo rsommeren 1995 invitert
til å legge fram sine synspunkter. Siktemålet med
dette var et ønske om at disse partsinteressene
skulle kunne gis mulighet for påvirkning i en tidligere fase i prosessen.

Utenlandshandel
I slutten av juli fikk Statkraft SF konsesjon til
den reforhandlete avtalen med det danske kraftselskapet l/S Elsam. Avtalen, som trådte i kraft
en måned senere, har samme hovedstruktur som
de øvrige konsesjonsgitte avtalene mellom norske produsenter og energiselskaper på kontinentet. Det blir eksportert kraft fra Norge til Elsam i
topplastsituasjoner. Resterende kabelkapasitet
skal utnyttes til utveksling basert på differansen
mellom norsk børspris og danske marginalkostnader. Ikrafttreden av avtalen mellom Statkraft
SF og Elsam markerer begynnelsen på det framtidige regimet for norsk utenlandshandel med
kraft på langsiktige bilaterale avtaler.
NVE er gitt i oppgave å føre kontroll og tilsyn med at konsesjonsbetingelsene overholdes.
Målet med vår oppfølging er å sikre et velfungerende innenlandsk marked uten utøvelse av markedsmakt. Konsesjonen gir NVE fullmakt til å
fastsette nærmere retningslinjer for håndtering,
organisering og informasjon ved utveksling utover toppkraftleveransen. Det er utviklet rutiner
som innebærer at NVE mottar løpende informasjon fra Statkraft SF om ulike forhold vedrørende handelen med Elsam.
I løpet av 1995 har NVE styrket ressursinnsatsen for oppfølging av utenlandshandelen. Det
innebærer bl.a. at flere personer fra to avdelinger
er trukket inn i arbeidet. Videre har vi knyttet til
oss utenlandske konsulenter med spisskompetanse på internasjonale energimarkeder, herunder kullmarkedet. Dessuten er NVE i ferd med å
videreutvikle kompetansen på teknologi og kostnadsforhold i termiske produksjonssystemer.

AV ToRILL NAusvoLL

Statsstønad til
elforsyningen
I statsbudsjettet for 1995 foreslo Regjeringen at
ordningen med statsstønad til elektrisitetsforsyningen skulle avvikles. Den har eksistert siden
1938. Et flertall i Stortinget mente imidlertid at
det ikke var riktig å la ordningen opphøre før det
var gjort en nærmere vurdering av hvilke konsekvenser dette ville få for de mest utsatte everkene. NVE fikk i oppdrag å gjennomføre en
undersøkelse av investeringsbehovet i elnettet i
grisgrendte områder i årene framover, og hvilke
følger dette ville få for utvikling av overføringstariffene sammenliknet med tariffene i de mer
sentrale strøk.
Undersøkel sen viste at det er forhold svis få
everk som i særlig grad er utsatt, men at disse
til gjengjeld vil få en kraftig økning av tariffene
hvis nødvendige investeringer skal gjennomføres uten statlige tilskudd . Stortinget vedtok
derfor å opprettholde ordningen, men slik at
kravene til å få stønad skulle skjerpes. For å
komme i betraktning må everkene nå - i tillegg
til å forsyne et område med vanskelige naturgitte forhold - ha en overføringspris som overskrider 26 øre/kWh .
Ut fra de beregninger som er foretatt av
NVE, vil det da være nødvendig med ca. 30
mill. kr i årlige tilskudd for at di sse everkene
skal kunne holde en forsvarlig overføringspris,
dvs. en pris som ikke i vesentlig grad overstiger
terskelprisen på 26 øre/kWh .
AV KNUT H OFSTAD

Regionale enøk-sentre

E

NØK i energiverkene og opprettelse av
regionale enøk-sentre har vært et sentralt
arbeidsområde i 1995. I vilkårene til områdekonsesjon pålegges energiverkene å
tilby et minimum av enøk-tjenester av informativ
karakter til brukere tilknyttet energiverkets distribusjonsnett. Tjenestene kan finansieres gjennom et tillegg på inntil 0,2 øre/kWh i overføringstaiiffen. Myndighetene oppfordrer energiverkene til å gå sammen
om å løse sine enøk-oppgaver gjennom opprettelse
av regionale enøk-sentre. I 1995 mottok 9 slike sentre tilskudd til etablering og kompetanseoppbygging.
Det er nå totalt 12 regionale enøk-sentre i Norge; i
Oslo, Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder,
Hordaland, Sogn- og Fjordane, Møre- og Romsdal,
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, og Finnmark.
I 1995 ble det over Statsbudsjettets kapittel 935
bevilget 35 mill. kr til post 2 1 «Info rmasjon og
opplæring mv.» og 20 mill. kr til post 72 «Ti lskudd til introduksjon av nye energiteknologier».

Informasjon og opplæring
NVE gjennomførte i 1995 to enøk-kampanjer. Vårkampanjen hadde som mål å introdusere den nye
enøk-logoen og -profil en samt verdilade enøkbegrepet. I høstkampanjen ble arbeidet med å etablere en positiv holdning til enøk videreført, samti dig som det ble oppfo rdret til å gjennomføre enkle
enøk-tiltak. Det er lagt opp til en strukturert overvåking av effekten av de tiltak NVE iverksetter.
Så langt er resultatene bra.
Statens nye enøk-profil og -logoprogram benyttes i myndighetenes informasjonsaktiviteter. Et
nytt messekonsept er utviklet og iverksatt i 1995
og har vunnet fl ere priser for beste messestand.

Av
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I regi av NVEs opplæringsoperatør er det bl. a. avviklet 77 kurs som utgjør 205 kursdager med 1481
deltagere i løpet av 1995. Enøk-professoratet ved
NTNU er videreført og utvidet med en stipendi atstilling.
I 1995 ble det opprettet et samarbeid med Norsk
Petroleumsinstitutt og initiert et prosjekt for prøveordning for kontroll med mindre fyringsanlegg.
Prosjektet er viktig for å ivareta hensynet til fleksibilitet i energisystemet. Prøveordningen er utarbeidet i samarbeid med fyringsteknikere og feiere.
EUs energimerkeordning fo r kj øleskap og frysere er fo rberedt innfø rt. Operatør for ordningen er
NEMKO. Ordningen vil gjelde fra våren 1996.
Teknologispredning
Tilskudd gis i første rekke til bedrifter som ønsker å
introdusere kostnadseffekti v energiteknologi på
markedet; både til nye forn ybare energikilder og til
generell energieffektiv teknologi. Målet er å bidra til
at slike teknologier raskere blir tatt i bruk. I 1995
ble det initiert 50 prosjekter, hvorav 14 er relatert til
bioenergi. I de 50 prosjektene inngår det 32 norske
bedrifter som tilbyr energieffektiv teknologi. Bl.a.
fikk SolarNor i 1995 støtte til demoanlegg for plastsolfanger og Norsk Biobrensel støtte til introduksjon av pell ets.
Gjennom «Bransjenettverket» (BN) som drives
i regi av NVEs operatør for industri området, ønsker myndighetene å stimulere til energieffektiv og
miljøvennlig energibruk i industrien. En viktig
akti vitet i 1995 har vært å forberede rådgivningstjenesten som skal tilbys BN i 1996, og som utgjør
en viktig del av «avtale-enøk». Tilbudet innebærer
i hovedsak støtte til ekstern rådgivning innen energiledelse og enøk-analyser.
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Rekordproduksjon og rekordforbruk
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økte den totale produksjonen av elektrisk kraft med 8,6 % til
rekordhøye 123,2 TWh som er 1,4 TWh
mer enn den gamle rekorden fra 1990.
Det samlede innenlandske forbruket steg med
2,5 % til rekordhøye 116,2 TWh til tross for at
1995 var noe varmere enn normalt.
• Produksjonen i 1995 var 123 ,2 TWh som er 1,4
TWh mer enn den gamle produksjonsrekorden fra
1990 og hele 9,7 TWh mer enn produksjonen i
1994. Til sammenligning er midlere årlig produksjonsevne for det norske vannkraftsystemet beregnet til vel 112 TWh. Den høye produksjonen har
sammenheng med tilsig godt over det normale i
store deler av landet.
• Landets magasinkapasitet er totalt på 80,6
TWh. Som følge av en mild og nedbørrik høst fikk
vi nesten fulle magasiner ved utgangen av oktober.
En kald desember, med rekordstor etterspørsel
etter elektrisitet, førte derimot til sterk tapping av
magasinene slik at fyllingsgraden sank til 74,l %
ved utgangen av 1995, ell er 2 prosentpoeng under
gjennomsnittlig fyllingsgrad for 10-årsperioden
1982-9 1. Høyest fyllingsgrad hadde Midt-Norge
og Nord-Norge (område 3) med 77,6 %, mens Østlandet og Aust-Agder (område 1) hadde lavest fyllingsgrad med 68 , 1 %.
• Kraftutvekslingen med utlandet ga en nettoeksport på 7 TWh i 1995 mot bare 0,1TWhi1994.
• Det innenlandske totalforbruket av elektrisitet
ble 116,2 TWh som er 2,8 TWh mer enn rekorden
fra 1994, og omkring 4 TWh mer enn midlere årlig
produksjonevne.
• Den maksimale belastningen for det innenlandske
forbruket inntraff 28. desember og var ca. 20300 MW.
Dette er ny belastningsrekord og en økrting i forhold
RA t994 TIL 1995

til 1994 på i overkant av 500 MW eller 2,6 %.
• Bruttoforbruket i alminnelig forsyning ble
78,3 TWh, en økning på 2,6 % i forhold til 1994.
1995 var imidlertid noe varmere enn normalt, og
korrigert til normale temperaturforhold økte forbruket fra 76,9 TWh i 1994 til 78,9 TWh, dvs. en
økning på 2,6 %. Det antas at mye av veksten i
forbruket kan forklares ut fra generell vekst i økonomien. Forbruksveksten i 1995 var noe lavere
enn i 1994, men langt høyere enn gjennomsnittlig
vekstrate for perioden 1988-93 (1 ,7 %).
• Bruttoforbruket i kraftintensiv industri ble 29
TWh, en nedgang på 0,3 % i forho ld til 1994.
Nedgangen henger sammen med lavere forbruk for
bedrifter som produserer kjemiske råvarer.
• Forbruket av tilfeldig kraft til elektrokjeler ble
6,4 TWh mot 6 TWh i 1994, dvs. en økning på på
7 %. Økningen i elektrokjelforbruket har sammenheng med at spotprisen på elektri sk kraft i store
deler av året var noe lavere i 1995 enn i 1994.
• Gjennomsnittli g spotpris på elektrisk kraft gikk
ned fra ca. 19 øre/kWh i begynnelsen av 1995 til
omkring 4 øre/kWh ved utgangen av juli. Deretter
steg spotprisen og endte på omkring 15 øre/kWh
ved utgangen av september. Rikelig nedbør og
mildvær med forholdsvis lav etterspørsel etter
elektrisk kraft i oktober, førte til at spotprisen gikk
ned til ca. 5 øre/kWh ved utgangen av måneden.
Sterk kulde i slutten av desember, med rekordstor
etterspørsel etter elektrisitet, førte til at spotprisen
steg til i overkant av 15 øre/kWh ved utgangen av
1995. Til sammenligning var spotprisen både i
begynnelsen av og ved utgangen av 1994 ca.
17 øre/kWh.

Av PER ToRE JENSEN LvNo
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Effekt på dagsordenen
1995 BLE EFFEKT for alvor satt på dagsordenen
i norsk kraftforsyning. Kraftutvekslingsavtaler med varmekraftland og tilhørende forventninger om en strammere effektbalanse
har ført til Økt interesse for effektsituasjonen både
hos myndigheter og kraftbransjens aktører. Værgudene sørget for at interessen ble opprettholdt ved
inngangen til 1996. 28. desember ble det satt ny
rekord for maksimalbelastningen med 20 300 MW.
Det er ca. 500 MW høyere enn forrige rekord, som
ble satt under OL på Lillehammer. Den foreløpig
siste rekordbelastningen på 20 700 MW ble notert
mens store deler av norsk kraftforsyning var representert på effekt-seminar i Trondheim 3. januar
1996. Dermed skulle det ligge an til at effekt blir
et aktuelt tema også i 1996.
Effekt er ikke et ensartet produkt eller tjeneste.
Det kan være naturlig å operere med to hovedtyper
effekttjenester. Toppeffekt kan defineres som kraftsystemets evne til å dekke forbrukstoppene.
Reserveeffekt eller driftsreserve er nødvendig for å
kunne håndtere forbruksendringer og driftsforstyrrelser uten at systemet bryter sammen. Driftsreserven deles gjerne inn i momentan reserve (tilgjengelig på under 30 s), hurtig reserve (tilgjengelig på
under 15 min.) og langsom reserve.
Det eksisterer ikke noe eget marked for effekt.
Så lenge det er overskudd på effekt, vil ikke effekt
ha en verdi i seg selv, og kraftprisen vil først og
fremst reflektere begrenset vann ti Igang (energidimensjonert system). Hvis det blir knapphet på
effekt, vil kraftprisen reflektere verdien av å øke
effektkapasiteten (effektdimensjonert system) . Det
betyr at prisen pr. kWh blir høyere i timene med
effektknapphet. For produsentene vil beslutningen
om å investere i ny effekt bl.a. måtte basere seg på

1
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reserve vil ha en alternativkostnad. Effektreserve
kan anses som et kollektivt gode, fordi alle har
nytte av at den finnes i et tilstrekkelig omfang.
Statnett har som systemansvarlig ansvaret for at
kravet til effektreserve er oppfylt. Retningslinjer
for systemansvaret gir Statnett myndighet til å
fastlegge behovet for effektreserve, og stille krav
til hvor mye den enkelte anleggseier skal bidra
med. Analyser av effektsituasjonen i vinter har vist
at man i enkelte timer har vært helt på marginen
med hensyn til effektreserve. Denne situasjonen
aktualiserer behovet for å avklare hvordan effektreserve bør godtgjøres. Statnett og SFO har innledet forhandlinger om prissetting av systemytelser.
Produsentgruppen i EnFo har også tatt opp problemstillingen.
NVE har i 1995 hatt en bredt sammensatt intern
arbeidsgruppe som har arbeidet med effektproblemstillinger. Dette arbeidet vil fortsette i 1996.
Norges Forskningsråds FoU-program EFFEKT er
et bredt anlagt forskningsprogram som skal belyse
ulike sider ved effektproblematikken. NVE forutsetter at problemstillinger knyttet til effekttilgang
blir sentral i EFFEKT-programmet.

forventninger om prisøkning p.g.a. effektknapphet,
og at knapphetssituasjonen har en viss varighet.
Videre vil økt effektkapasitet gi Økt frihet til å
bestemme når en vil benytte det lagrede vannet til
kraftproduksjon. Dermed kan produsenten i større
grad utnytte prisforskjeller over døgnet og over
sesongen. I tillegg kan økt effektinstallasjon gi
muligheter for å innvinne flomtap .
For å oppfylle kravet til effektreserve, er det
nødvendig å holde noe effekt utenfor markedet.
Effektreserve ytes av produsentene uten noen form
for direkte godtgjørelse. Når effektoverskuddet i
systemet er større enn reservekravet, slik det har
vært til nå, er produsentenes kostnader ved å holde
denne reserven beskjeden. Ved effektknapphet blir
verdien av effekt positiv, og det å holde effekt-
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Kraftledninger i et høstlig høyfjell - en «riksvei» for
energi. Nå er også effekt for alvor satt på dagsorden i
norsk kraftforsyning.
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Nye kraftledninger skaper strid

A

så stor oppmerksomhet
omkring nye kraftledninger. Mens kraftledninger på 50-tallet bar bud om framskritt, symboliserer de nå i manges øyne
sykdom og landskapsvandalisme. Mens en på 80tallet hadde enkelte konfliktsaker, er det i dag nesten
bare slike. Og ikke nok med det: Antall kjlometer
ledning som er gjenstand for melding eller konsesjonsbehandling er også større enn på lenge. Dette
skyldes både kablene til kontinentet og generelt
større aktivitet i bransjen.
Større aktivitet og større konfliktni vå gir til
sammen betydelige utfordringer fo r NVE. Hvordan kan en sikre en rask og kvalitati v god behandling? Hvordan kan en redusere miljøvirkningene
uten betydelig økning i strømregningene?
Ett svar på utfordringen er å sørge fo r mer kunnLDRJ HAR DET VÆRT
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skap om relevante miljøspørsmål. Dette gjelder både
ulike miljøv irkninger og tiltak mot disse virkninger.
Et annet svar er på forhånd å ha godt gjennomtenkte
syn på hva en bør gjøre i de enkelte situasjoner.

Miljøvirkninger

Av den offentlige debatt om kraftledninger får en
lett inntrykk av at det viktigste problem er helsevirkninger, og at det viktigste milj øtiltaket er jordkabling. Ingen av delene er korrekt.
Når det gjelder helsevirkninger, har en tross
langvarig fo rskning ikke funnet sikre holdepunkter
for at magneti ske felt er skadeli ge, jf. NO U
1995 :20. Det er påv ist en viss statistisk sammenheng mellom nærhet til kraftl edninger og kreft hos
barn , men en vet ikke om kraftledningene er den
egentlige årsak til sammenhengen. Omfanget av
mulige nye sykdomstilfeller er i tillegg svært lite
og kostnadene ved fo rebygging svært store. Det er
ut fra dette kun funnet grunnlag fo r å anbefale
svært moderate tiltak, som vurdering av trasejusteringer ved nye kraftledninger. Kabling eller fl ytting av hus anbefales ikke.
Ved siden av ulemper ved nærfø ring til boliger
kan kraftledninger ha virkninger på fugler, dyr og
planter, kulturminner, frilu ftsli v, skogbruk og
annen arealbruk. De viktigste konsekvenser av
kraftledninger er imidlertid etter alt å dømme innvirkningen på landskap og estetikk. Di sse spørs~ mål kommer inn ved alle kraftledningssaker. Om
"' det dreier seg om lite berørte naturområder, friG
luftsli v eller bebyggelse, så er det den estetiske
Her legges 300 kV kabel i en utsprengt grøft gjennom
Øygarden kommune i Hordaland. Kabelstrekningen
påv irkning fra en kraftledning som er den primære
på 15 km er den lengste i verden på sitt spenningsnivå.
virkning. Slike spørsmål vil derfor stå sentralt i de
Kostnadene for Bergenshalvøens Kommunale Kraftfl
este saker, og kreve utredning og oppfø lging.
selskap var ca. 200 mill. kr. Kabelen ble levert og lagt
av Alcatel.

Miljøtiltak
Valg av jordkabel som alternativ til luftledninger
vil ofte kunne ha god miljøeffekt. På de høyere
spenningsnivåer vil imidlertid store merkostnader
nødvendigvis begrense kabelbruken sterkt. Derfor
er det viktig å avklare alternative tiltak.
For å redusere miljøvirkningene kan en for det
første nøye kontrollere om det virkelig er behov
fo r det planlagte anlegget. Nektes konsesjon ut fra
svak nytte, fo rebygges samtidig alle potensielle
miljøulemper ved anlegget. Under behovsanalysen
må en også vurdere saneringsmuligheter: Kan det
nye anlegget ersatte eksisterende ledninger og bety
en opprydding?
Et annet viktig tiltak er god traseplanlegging
der ulempene søkes redusert mest mulig.
Parallellføring med eksisterende ledninger er her
et tiltak som må vurderes. I skog kan inngrepet
reduseres ved moderat hogst ved etablering og
senere ryddinger. Skade på fugl kan reduseres ved
merking og ulike tekni ske tiltak. Siden estetiske
ulemper står så sentralt, må en også søke en bedre
utforming av mastene, samt velge bedre farger på
master, isolatorer og liner.

Utredninger
På utredningssiden har NVE i de senere år fått
beskrevet sentrale miljøv irkninger, vurdert evalueringsmetoder og klarlagt aktuelle miljøtiltak.
Virkninger på landskap og estetikk, ulemper
ved nærføring til bebyggelse og virkninger på fu gl,
har vært tre sentrale utredningstema. Bl.a. følges
nå utredningen om landskap og estetikk opp med
en ekstern rapport og med et kurstilbud som skal
fremme bedre landskapsanalyser.

Landskapsproblematikken skal framover følges
opp med bedre analyser av sammenheng mellom
inngrep, arealbruk, landskapstype og virkning. Det
er også behov for bedre grep på verneproblematikken: Hvilke områder bør særli g beskyttes mot
kraftledninger?
Når det gjelder miljøtiltak, har behovsanalyse,
kabling, masteutforming og fargev alg vært prioritert. Innen masteutforming har en gjennomgått tilgjengelige mastetyper med sikte på en rapport til
hjelp for potensielle utbyggere. Innen liner og isolatorer kartlegges tilgjengelige fargevalg. Kostnader,
tekniske forhold og miljøvirkninger av kabling er
beskrevet.I tiden framover må en få bedre grep på
når kabling bør velges, og hvordan ekstraregningen
bør fordeles på nettkunder, kommuner og beboere.
Praksis
Innen den konkrete søknadsbehandling stiller
NVE fo r det fø rste strengere krav til beskri velse av
miljøv irkninger i søknadene. Her har vi bl. a. bedt
om utredning av alternative traseer, og har også
måttet returnere mange søknader.
For det andre fo retas en mer kriti sk vurdering
av om det en vi nner med det nye anlegget, står i
forhold til investeringskostnader og miljøulemper.
Noen omsøkte anlegg er nektet konsesjon ut fra
svak nytte sett mot kos tnader og ulemper.
For det tredje gis det nå pålegg om valg av
master og om valg av farger på isolatorer og liner.
Krav om mørkere liner og mindre «selvlysende»
isolatorer, vil bli vanlig framover.
Endelig gjøres det en nøye vurdering av eventuell kabling i de enkelte saker. Målet er å velge
noe mer kabling, men på de riktige stedene og uten
at kos tnadskonsekvensene bl ir uakseptable.
Større konfl iktnivå og fl ere saker følges altså
aktivt opp. NVE er igang på hele spekteret, med
nødvendige utredninger, policy-utv ik ling og ko nkrete tiltak.

Ny mastetype
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linene på Frøystulledningen var i kopper og hadde
omkring miljø og esteetter hvert fått en mørk farge som bidro til at den
ti ske forhold har skjerpet oppmerksomgamle kraftledningen falt meget godt inn i terheten ved framfø ring av nye kraftledrenget. Det var ønskelig at de nye linene hadde
ninger. På denne bakgrunn har NVE
samme egenskaper. Dette lot seg ikke gjennomsatt fo kus på virkemidler som kan redu sere virkfø re, men linene ble mattet ned fø r montering.
ninger av kraftledninger, herunder ulike maste- og
Fokuseringen på linefarge førte imidlertid til et
linetyper.
prosjekt fo r å utvikle mørkere liner ved hjelp av
Rent konkret har dette kommet til anvendelse
kromati
sering. Liner som er gitt mørk farge gjenved ombygging av Hydro sin gamle 132 kV kraftnom påføring av lakk leveres i dag av Bemhof i
ledning Frøystul- Vemork ved Rjukan som ble fullfø rt i 1995.
Østerrike. Lakkering øker pri sen på linene med ca.
20 %. Kromati serte liner vil kunne bli et alternati v
I dette tilfellet ble det lagt stor vekt på fargen
til disse linene.
på master og liner fo r å få en ledning som skulle
være best mulig tilpasset landskapet. Ledningstraseen er godt synlig fra RV 37 og et hytteområde.
Flere av de gamle kraftverkene i Rjukan er modernisert og bygd om i de senere år, og det er lagt
vekt på en gjennomføring av anleggene etter
moderne og skjerpede krav om tilpassing til natur
og landskap.
Mastene som ble valgt er laget av Hydramar A/S,
Mandal i samarbeid med Hydro og er utført i aluminium eloksert i mørk brun farge. Mastetypen er
testet av Hydro i fu ll skala på en annen 132 kV
ledn ing i fl ere år med godt resultat.
Aluminium smaster har lav vekt, er raske å
montere og var ko nkurransedykti ge i pris på denne
ledningen. Mastene er bygd som fagverk med
runde rør. I till egg regner en med at restverdien
ved riving av gamle alum iniumsmaster vil være
æ
relati vt høy i motsetning til for gamle stålmaster.
:c
Erfaringer fra Vik i Sogn viser at elokserte lysmas- ~
Ul
ter har en li ke fi n fa rge etter 25 år. Vinkelmastene >
"'=if(5 stk. av 47 master) vil riktignok bli bygd i stål
z
som skal males mørke brune.
"'©
Blanke aluminiumsliner synes svært godt, speKraftledningsmast i eloksert aluminium nær Frøystul
sielt i de fø rste årene etter montering. De gamle
i Telemark.
KT BEVISSTHET
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Vannkraft i Tanzania - vann i Palestina

~

som en alvorlig konsekvens. Samtidig har landet et
stort vannkraftpotensial.
Kihansielven er en sideelv til Kilomberoelven i
Rufjivassdraget, og prosjektområdet ligger 450 km
sørvest for hovedstaden Dar Es Salaam. Dammen er
planlagt på toppen av Uzungwa høydedraget. Et fall
på 800 m fra dammen og ned til den flate vidstrakte
Kilomberosletten skal utnyttes i kraftverket. Anlegget vil få en installert effekt på 180 MW i første
tJinn, med mulighet for å øke til 300 MW senere.
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Miljøstudier

zUJ De tekniske og økonomiske sidene ved prosjektet

Av

A. K.

HELGESTAD oG

T.

G1MMING

NORADs stedlige representanter og folk fra Norplan. Senere var også Direktoratet for naturforvaltning på befaring, spesielt for å se på områdets verneverdi . Prosjektområdet ligger i et biologisk svært
interessant område. Store forskjeller i terreng ,
høyde, jordsmonn og fuktighetsforhold innenfor
et begrenset område har skapt grobunn for et stort
biologisk mangfold. Selve prosjektområdet var
ikke undersøkt biologisk tidligere, og man regnet
med å finne både nye arter og arter som er truet
eller sjeldne. Ikke minst området rundt Kihansifossen, der fossespruten skapte et kontinuerlig fuktig
miljø, ble betraktet som interessant.

z

ble vurdert som lite problematiske. Det samme
kunne imidlertid ikke sies om miljøvurderingene.
z
z De tidlige planene inneholdt svært lite om miljø@
konsekvensene ved prosjektet, og først i 1994 ble
Utstikking av en omdiskutert anleggvei i Tanzania.
konkrete miljøstudier iverksatt. På dette tidspunkKinesisk entreprenør i samarbeid med lokal arbeidstet
hadde man kommet så langt i de tekniske plankraft.
ene at resultater fra miljøstudiene i begrenset grad
kunne påvirke selve prosjektutformingen. MuligNTERNASJONALT KONTOR har også i 1995 involheten for å lage en fullstendig konsekvensutredvert etaten i en lang rekke interessante oppning med miljøforhold som en integrert del var
drag i u-land som ledd i vår rådgivning overderfor falt bort. Siden Verdensbanken allerede
for NORAD på vann og energi. Et vannkrafthadde godkjent prosjektet, ble miljøundersøkelsprosjekt i Tanzania og assistanse til vannforvaltenes mål først og fremst å kartlegge biologiske,
ningen i Palestina kan tjene som eksempler.
visuelle og sosio-økonomiske forhold , avdekke
eventuelle konflikter, og foreslå avbøtende tiltak
Vannkraft i Tanzania
Fra midten av 80-tallet har det vært drevet planleg- og oppfølgende undersøkelser.
Også en foreslått anleggsvei utløste store diskusjoging av vannkraftutbygging i Kihansielven, og
ner. Veien var problematisk ut fra miljø- og erosjonsflere nasjoner har vært involvert. Det norske konforhold, og man fryktet en spredning av malaria inn i
sulentfirmaet Norplan ble i 1991 engasjert for å
nye områder. Samtidig ville den skape veiforbingjennomgå og oppdatere tidligere utførte planer,
delse mellom høylandet og lavlandet og dermed
og tidlig i 1995 ble NVE trukket inn av NORAD
være viktig for infrastrukturen.
for å evaluere prosjektet. Tanzania er inne i en
NVE befarte prosjektområdet sammen med
akutt kraftkrise med hyppige strømutkoblinger
0

"'~
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Avbøtende tiltak
Miljøstudiene avdekket ingen forhold som var så
alvorlige at NORAD burde frarådes å støtte prosjektet, men behovet for en rekke avbøtende tiltak
var åpenlyst. På grunn av det lave kunnskapsnivået
om biologiske forhold i området var det også klart
at flere av undersøkelsene ville måtte fortsette i
flere år framover. Spørsmålet om en eventuell minstevannsføring i Kihansifossen var eksempel på en
beslutning som best kunne tas når resultatet fra de
flerårige biologiske undersøkelsene var klare.
Ut fra en helhetsvurdering hvor også Tanzanias
akutte energikrise ble vektlagt, rådet NVE NORAD
til å støtte prosjektet under forutsetning av at avbøtende tiltak og videreføring av undersøkelser ble fulgt
opp. NORAD fulgte NVEs råd og godkjente prosjektet med en samlet bevilgning på kr. 380 millioner.
Kihansiprosjektet belyste viktigheten av at miljøundersøkelser settes i gang i rett tid og går mest
mulig parallelt med den teknisk-økonomiske planleggingen, noe vi også har erfart i Norge. Prosjektet satte også spørsmålet om bevaring av biologisk

mangfold i forhold til mange u-lands mangel på
biologiske basiskunnskaper på dagsordenen .

Vannforvaltning i Palestina
NVE har inngått en avtale om bistand til å bygge opp
en offentlig forvaltning av vannressursene i Gaza og
på Vestbredden. Eksperter fra norske vannfaglige
institusjoner skal være rådgivere i en prosess der
Palestinian Water Authority (PWA) bygges opp fra
grunnen av til et operativt organ for vannforvaltning.
Den norske innsatsen koordineres av NVE.
Andre sentrale institu sjoner er Statens forurensningstil syn (SFT) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA).
Foruten hjelp til organisatorisk oppbygging vil
en betydelig del av oppgaven dreie seg om opplæring av personell. En annen vikti g oppgave blir å
bi stå PWA med et stort utvik lingsprogram på
van nsektoren i det palestinske området. Verdensbanken og en rekke givere vil delta i dette programmet, og det sti lles store krav til koordinering
på palestinsk side.
Oppdraget er finansiert av NORAD. Det vil i
første omgang løpe over tre år og har en ramme på
14 mill. kroner. I tillegg støtter NORAD innkjøp
av nødvendig utstyr og finansierer lønninger for
PWA i en overgangsperiode.
Nødvendigheten av å fordele knappe vannressurser mellom landene i området betyr store utfordringer for vannforsyningen til det palestinske samfunnet. Et annet problem er vannets kvalitet. For
store uttak av grunnvannet i Gaza i fo rhold til det
naturlige til siget har resultert i at saltvann trenger
inn fra Middelhavet. Grunnvannet blir også forurenset av kloakk og sigevann fra søppeldeponier
og pesticider fra landbruket.
Dette er det mest omfattende prosjektet innen
vannforvaltning som NVE har gitt seg inn på i vårt
samarbeid med NORAD, og vi l utvilsomt gi store
utfordringer for etaten i fl ere år framover.

Forskning og utvikling
ET NI NGSG IV EN DE for etatens virksomhet
innen FoU er dens nytteverdi forutviklingen av etatens kompetanse. Omverdenen har forventn inger om at vi er en
pådriver innen FoU og innen vårt forva ltningsområde er vi premi sslevrandør og rådgivningsorgan overfor Nærings- og energidepartementet
samt kompetanseorgan overfor Forskningsrådet.
Dette forutsetter god kje nnskap til statu s og
utviklingstrender innen sektoren. I tillegg har vi
et spes ielt ansvar innen hydrologi. Vår hydrologiske avde ling er den sentra le institusjon for
kunnskap om vårt lands hydrolog i. Avdelingen er
den eneste i NVE som selv utfører forskn ing og
har ansatt forske re.
NVE har egen bevilgning til anvendt vassdragsforskning, som administreres av FoU-enheten. Enkelte prosjekter blir utført av Hydrol og isk
avdeling. I alt ble det i l 995 inngått 2 1 kontrakter
med eksterne forskningsinstanser. Flere av prosjektene gjennomføres i samarbeid med Direktoratet fo r naturforvaltning, Statens fo rurensningstilsyn, Energifo rsyningens fe llesorganisasjon, ulike
everk og Norges forskningsråd.

R

Internasjonalt FoU-samarbeid innen vannkraft
Gjennom Forskningsrådets EFFEN-program ble
det knyttet kontakt mot IEA (det internasjonale
energ ibyrået). Norge har få tt en fremtredende
ro ll e i de res ny startede vannkraftprogram som
avs luttes i 2001. NVE har den nasjonale representant i styret samt lederfunksjonen i milj ødelen. Her har FoU-enheten ansvaret for sekretariatet og delprosjekter. Norge får her en glimrende
mulighet til å presentere sin fagkompe tanse på
ulike felt.

Av PER E1NAR FAuGu

Behov for institusjonelt samarbeid
innen hydrologi
Etter initiativ fra Norgs forskn ingsråd, Det norske
meteoro logiske institutt, Norges geologiske undersøkelse og NVE ble Norsk hydrologiråd dannet
som en stiftelse 9. mai 1995. Hydrologirådet sam ordner også norsk deltagelse i internasjonale programmer og fungerer som norsk komite for International Hydrologica.1 Programme (IHP). NVE
har for tiden ledervervet og sekretariatansvaret
som er lagt til FoU-enheten.
Flom, FoU og HYDRA
Flommene i 1995 vil få stor betydning fo r fremtidens vassdragsforvaltning. Innen FoU-sektoren
har NVE tatt initiativ til et større program som har
som hovedmål å bidra til å fo rebygge skadeflommer og redusere omfanget av flomskader på en
kostnads og milj øeffektiv måte.
Dette programmet vil supplere etatens egne
FoU-prosjekter innen området. Det er opprettet
egen styringsgruppe, Jordforsk har programlederen, mens FoU-enheten har ansvaret for programsekretariatet og admini strasjonen.
Kunnskapsformidling
NVE har fulgt opp arbeidet etter den første landskonferanse i 1994 ved prosjektet "Kunnskapsformidling innen vassdrags- og energisektoren". Her
skal utarbeides fors lag til strategi for hvorledes vi tar
hånd om og formidler kunnskap om vassdragenes
betydning for samfunnsutviklingen, samt opplegg
for kunnskapsformidling av forskningsresultater.
Enheten har stått for samarbeidet med forlaget
Grøndahl og Dreyer ved utarbeidelsen av boka
Elver og vann - vern av norske vassdrag . Arbeidet
ble avsluttet i 1995 og boka ble lansert i februar i år.
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Utdragfra regnskapet/or 1995
1995

1994

UTGIFfER (1 000 KR)

Kap 3934
Kap 920

Norges forskningsråd

Post 70

Til skudd

Kap 924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram

Post 70 2

FoU-programmer utenfor NFR

106

I 167

4 222

5 464

Norges vassdrags- og energiverk

Post 01

Lønn og godtgjørelser

74 974

73 136

Post 11

Varer og tjenester

47 938

47 333

Post 2 1

Oppdrag Hydrologisk avdeling

12 752

14060

593

416

1425

I 558

Sam let Pl an/Vernepl an
Post 22

Flomskader

Post 30

Forbygningsarbeider

Post 3 1

Opprydding i vassd rag

Post 33

Flomskader, ekstraordinære forbygningsarbeider

Post 70

Til syn med e ldre dammer

Post 71

Refusjon av dokumentavgift

Post 72 I

Til sk udd til investeringer i ledningsnett

Post 72 2

Til sk udd til energipl anlegging

1994

6 036

7 084

13 514

13 920

Norges vassdrags- og energiverk

Post 01

Avgifter

Post 02

Oppdrag Hydro logisk avdeling
Oppdrag Vassdragsavdelingen

Kap 934

Oppdrag Vassdragsavdeli ngen

1995
INNTEKTER (1 000 KR)

675

448

Post 03

Ymse inntekter

2 686

4 867

Post 50/51

Refu sjon av diverse utgifter

4 817

5 093

27 728

3 1 412

Sum
Utgifter - kap 934, 935, 992 og 924
NVE

8 623
37 266

3 1447

2 312

I 148
lntemasjonalt samarbeid
og utviklingsprogram

30 233
421

45 1

7 937

35 33 1

Utgifter - kap 934, NVE

29 966

37 861

Post 11

2 643

2 430
Post 72

Sum

Kap 935

Energiøkonomisering

Post 2 1

Informasjon og opplæring m v

Post 7 1

Opprustning og utvidelse av kraftverk

Post 72

Til skudd til introduksjon av nye
energiteknologier

257 083

245 17 1

35 943

26 88 1

7 056

50044

Post 71
Mill. kr

20

15 983

12 988

15 -

Hydrologisk avdeling, oppdragsinntekter 1991-1995
14,4
~

- 14,6

15,6

..---..

13,9

~

1994

1995

10 -

58 982

Sum

89 913
5
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Kap 992

Kraftforsyningsberedskap
Sum

0

3 229

2 912

1991

1992

1993

Kommentarer til regnskapsutdraget

NVE

fikk ikke bevilget noe beløp på kap.

920 Norges fo rskningsråd i 1995. De
regnskapstall som er oppfø rt, er forankret i overfø rte midl er fra 1994. Eventuelle midler til fremme
av mer effektiv energiteknologi gis nå over kap.
935 post 72 i Statsbudsjettet. Dekning av utgifter
til vassdragsforskning er fl yttet til kap. 924 post
70.2.
NVE har til enhver tid behov fo r et betydeli g
antall høyt kvalifiserte medarbeidere med spesiell
spisskompetanse. Dette materialiserer seg i regnskapet gjennom lønnsutgifter og vare- og tjenestekjøp. Lønn er nonnalt den største enkeltpost i
NVEs regnskap. Utgifter til kontorhold m.v. samt
reiser, utgjør storparten av vare- og tjenestekjøpet.
Arbeid som avdelinger i NVE (spesielt Hydrologisk avdeling) utfø rer fo r andre i fo rm av oppdragsv irksomhet, skal være selvfin ansierende (jf.
kap. 934 post 21 og kap. 3934 post 02) .
På bakgrunn av flommen i juni 1995 fikk NVE
en ekstraordinær bevilgning på 175 mill. kroner.
Av dette skulle 150 mill. kroner benyttes til ekstraordinære forbygningsarbeider og 25 mill. kroner
til Økte drifts- og konsulentutgifter for NVE.
Bevilgningen ble stilt til disposisjon fo r årene
1995- 1997 (jf. kap. 934 postene 22 og 33).
Bev ilgningen til ordinære fo rbygningsarbeider
under kap 934 post 30 var på samme nivå i 1995
som i 1994. For øvrig understrekes at anleggsdelen
av NVEs fo rbygningsvriksomhet i en prøveperiode
på 2 år fra 01 .01 .1994, ble omgjort til resultatenheter. Prøveordningen er vedtatt fo rlenget ut 1996.
Refusjon av dokumentavgift (kap. 934 post 71 )
vil variere sterkt. Det er adgang til å få refundert
dokumentavgift ved sammenslåing av energiverk
og ved omdannelse av kommunale energiverk til
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Flomoppryddingsarbeidet medførte stort behov for sprengstein. Her instruerer overingeniør Wiggo Houmb
en innleid boreentreprenør i et steinbrudd ved Berget i Rendalen kommune.

aksjeselskap. Antallet og omfanget av slike saker
er høyst ulikt fra år til år.
I de siste årene har bevil gningen på kap. 934
post 72. 1 blitt redusert. Størsteparten av bev ilgningen dekker til skudd til investeringer i ledningsnett, med det fo rmål å redusere overføringstariffene
i strøk med vanskelige fo rsyningsforhold . Bev ilgningen for 1995 var på samme nivå som i 1994.
Bev ilgningen under kap. 935 post 2 1 ble tidligere admini strert av departementet. I samband
med at NVE pr. 01.01.1 994 ble tilført ansvaret fo r
enøk-virksomheten, fikk NVE stilt til di sposisjon

egen bevil gning under posten.
Støtten over kap. 93 5 post 72 gis primært til
bedrifter som ønsker å introdusere kostnadseffekti v energiteknologi på markedet. Bev ilgningen i
1995 var på samme ni vå som i 1994.
Inntektsnedgangen på kap. 3934 post 0 l (avgifter fra damtilsyn, natur- og milj øverntilsyn og
avg ifter fra kraftselskap i fo rbindelse med milj øvernarbeid) skyldes for sent innbetalte avgifter,
samt nedprioritering av inntektsrelaterte oppgaver
p.g.a. fl ommen.

Publikasjoner utgitt i 1995
Nr. 1 Magnus Køber og Inger Sætrang:
Pris på elektrisk kraft til husholdninger 1995. (4 s.)

kapitalen i regional- og distribusjonsnettet. Regulering i
1993. (6 s.)

Nr. 2 Håkon Egeland og Hans Otnes:
Lokal kraftsystemplanlegging. ( 11 s.)

Nr. 14 Ole Kristian Spikkeland (red.):
Sammenstilling av verneverdier og brukerinteresser i
Sjoa, Atna, Grimeelva og Lyngdalselva. (67 s.)

Nr. 3 Jarl Øvstedal (red.): Stjørdalsvassdraget med
Gråelva - En naturfaglig kunnskapsoppsummering.
Referat fra fagmøte den 2 1. og 22. juni 1994. (9 1 s.)
Nr. 4 Olianne Eikenæs og Steinar Pettersen:
Prosjekt differensiert forva ltning av verna vassdrag.
Sluttrapport fra utprøv ingsfasen. (45 s.)
Nr. 5 Margrethe Elster: Sedimentundersøkelser i
Etna-Dokka 1987- 1993. (44 s.)
Nr. 6 Øistein Dalland og Per Einar Faugli (red.):
Form idling og utvikling av kvaliteter ved vassdrag.
Referat fra Landskonferanse 7.- 9. juni 1994 (2 14 s.)
Nr. 7 Inger Sætrang (red.): Statistikk over overføringstariffer i regional- og distribusjonsnett 1995. (66 s.)
Nr. 8 Nils Haakensen (red.): Glasiologiske undersøkelser i Norge 1992 og 1993. (1 39 s.)

Nr. 15 Ole Kristian Spikkeland (red.):
Sammenstilling av verneverdier og brukerinteresser i
Vossavassdraget, Gaularvassdraget og Rauma (56 s.)
Nr. 16 Ole Kristian Spikkeland (red.):
Sammenstilling av verneverdier og brukerinteresser i
Ogna, Ågårdsvassdraget, Alsvågvassdraget, Reisavassdraget/Rai sædno og Lakselva/Læv'dnj ajåkka. (8 1 s.)

Nr. 26 Inger Sætrang (red.):
Oversikt og vedtak i reguleringssakerfø rste halvår
1995. Vilkår for intern organ isering og regnska p. (3 s.)
Publikasjonene kan bestilles hos
Norges vassd rags- og energiverk
Postboks 509 1 Majorstua, 0301 Oslo

Nr. 18 Inger Sætrang (red.): Oversikt over vedtak i tvistesaker 1994. Tariffer og vilkår for ove1føring av kraft. (9 s.)
Nr. 19 Berdal Strømme a.s., Statkraft Engineering as,
NVE: Hall vard Stensby og Jan Slapgård : Kostnadsgrunnlag fo r vannkraftanlegg. ( 162 s.)

Nr. 9 Jan Habberstad:
Kartlegging av vassdrags inngrep i Gaula. (23 s.)

Nr. 20 NVK A/S Norsk Vandbygningskontor, NVE:
Hallvard Stensby og Jan Slapgård: Kostnadsgrunnl ag
for mindre vannkraftanlegg ( l00-5000 kW). (62 s.)

Nr. 10 Sylvia Smith-Meyer:
Geofaglig klassifisering av norske vassdrag. ( l 09 s.)

Nr. 21 Rolf Brun HEAS, Knut Hofstad NVE, MM:
Frittstående elforsynin gsanlegg-driftsra pport

Nr. 11 Sigrid Opedal:
Kraftmarkedsundersøkelse pr 01.0 l . 1995. ( 19 s.)

Nr. 22 Erling Solberg (red.):
Kostnader fo r kraftverksprosjekter pr 01 .0 l . 1994.
Pengeverdi og prisnivå januar 1994. (50 s.)

Nr. 13 Ketil Grasto og Magnus Køber: Avkastning på

Nr. 25 Ketil Grasto og Steinar Vikingstad:
Avkastning på kapitalen i regional- og distribusjonsnettet. Reg ulering i 1994. (17 s.)

Nr. 17 Inger Sætrang (red.): Oversikt over vedtak i tvistesaker 1993. Tariffer og vilkår for ove1føring av kraft. (9 s.)

Nr. 12 Jarl Øvstedal: Forslag til referansevassdrag. (88 s.)
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Nr. 24 Inger Sætrang (red.):
Oversikt over vedtak i tvistesakerførste halvår i 1995 .
Tariffer og vilkår for overføring av kraft (9 s.)

Nr. 23 Bredo Erichsen: Frekvensanalyse av 1995-flomrnen
i Glomma, Gudbrandsdal slågen og Trysilelven. (39 s.)

Som en innledning til NVEs 75 å rs jubileum i 1996
foreligger nå en praktbok om alle våre 341 vernede
vassdrag. Forfattere er Jon Arne Eie, Per Einar Faugli og Jens Aabel. Boken er et oppslagsverk for fagfolk
og forvaltere - men vil utvilsomt også være til glede
for alle naturinteresserte.

Fra vår varierte virksomhet
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Selv om flommen kom til å prege året 1995 for NVE,
som for mange andre, kan vi også se tilbake på andre
store begivenheter og på en omfattende virksomhet.
1) I slutten av mars åpnet daværende statssekretær
Gunnar Myrvang utstillingen "VANN - liv i omløp",
i Norsk Teknisk Museum. Utstillingen var ledd i feiringen av 100-årsjubileet for Hydrologisk avdeling i
NVE, og ble fra første stund en publikumstreffer. På
bildet ser vi prosjektleder Chistin Bjerke ved NTM
idet hun viser Gunnar Myrvang rundt om på utstillingen. Til høyre ejspedisjonssjef Sigurd Tveitereid i
Nærings- og energidepartementet.
2) NVE deltok på Næringslivsdagen for studenter i
Ås den 14. mars og i Trondheim den 28. september,
begge steder med stor interesse blant de unge for
generell informasjon - og ikke minst for jobbmulig-

heter. Bildet viser NVEs sjefingeniør Øystein Aars
sammen med noen av Ås-studentene.
3) NVE fortsatte i 1995 sine orienteringsmøter om
forestående nettforsterkninger som Statnett planlegger i sørlige landsdeler og i Grenlandområdet.
Representanter for Energiavdelingen var også på
befaring i Gjerpendalen, et område med flere kraftledninger allerede. Fra venstre ses avdelingsingeniørene Torbjørn Monset, Bjarte Guddal, rådgiver Asle
Selfors og Arne Olsen, sjef for konsesjonseksjonen.
4) I juli ble det i Oslo arrangert en konferanse om
store dammer, med deltakere fra mer enn seksti
land. NVE har sekretariatet for NNCOLD, den norske avdelingen av ICOLD, International Commission
on Large Dams. Til konferansen hørte en utstilling
der NVE hadde sin egen stand. Bildet viser (f. v.)

direktør Ulf Riise, EnFO, vassdrags- og energidirektør Erling Diesen, seksjonssjef Rune Dahl og overingeniør Lars Grøttå.
5) En dag i september tok noen meget flomtravle
folk seg tid til å markere åpningen av det nyetablerte
regionkontoret i Hamar, Region Øst. Der vanket det
hyggelige ord, fine gaver og pene blomster. Noen av
blomstene kom fra Nærings- og energidepartementet, ved avdelingsdirektør Harald Solli. Mellom ham
og regionsjef Are Mobæk (t.h.) sees overingeniør
Wiggo Houmb.
6) Også i 1995 hadde NVE gleden av å motta en
rekke utenlandske eksperter som kom på studiebesøk til norske myndigheter, forskningssentra og
bedrifter. På bildet ser vi NVEs informasjonssjef
Wenja Paaske sammen med kinesiske gjester.

