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Fra tidlig formiddag den 27. september vaiet NVEs
75 års jubileumsflagg utenfor Folkets Hus på
Youngstorget i Oslo.
Innenfor ble det arrangert energiseminar og stor
jubileumsmiddag.
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NVEs hovedkontor

i Oslo.

ORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

(NVE)

er statens myndighetsorgan innen forvaltning av landets vann- og energiressurser, og er organisert som et
N
direktorat under Olje- og energidepartementet.
Det overordnete mål for energi- og vassdragsforvaltningen er at vannressursene skal forvaltes helhetlig og samfunnsmesig forsvarlig, og at samfunnets behov for energi skal dekkes effektivt på en
miljø- og brukervennlig måte.

Etatens FoU-strategi tar sikte på å utvikle og
videreformidle ny kunnskap innen vassdrags- og
energisektoren for å bedre forvaltningsgrunnlaget.
NVE har et stort faglig, intemasjonalt nettverk
og yter en betydelig bistand til utviklingsland.
NVE er organisert i seks avdelinger ved hovedkontoret i Oslo og fem regionkontorer, som ligger
i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik.
NVE har totalt ca. 350 medarbeidere, hvorav 250
er tilknyttet hovedkontoret. Anleggsvirksomheten
ved regionkontorene er organisert i egne resultat-

annet med sosial- og siviløkonomer, jurister og
samfunnsvitere. Totalt har NVE 64 prosent tilsatte
med høyere utdanning.
Innen flere av NVEs kjerneområder er det
små fagmiljøer i Norge. Det gjør at vi ikke kan
hente inn kompetanse fra andre miljøer, men må
bygge den opp internt; eksempelvis innen behandling av vassdragskonsesjoner.
Denne kompetansen er bygget opp over mange år, og det
faglige miljøet er konsentrert til NVE. Vår kompetanse innen vassdragsforvaltning
generelt er

enheter.
Strategisk plan mot år 2001 ble ferdigstilt sommeren 1996 og skisserer i grove trekk følgende
hovedmål og innsatsområder:

også etter hvert sterkt etterspurt internasjonalt,
der vi bistår med blant annet lovrådgivning og
institusjonsoppbygging.
Ny energilov stilte NVE overfor betydelige
nye utviklingsoppgaver.
Det meldte seg et stort
behov for å utvikle ny kompetanse. Bransjestrukturen har endret seg radikalt, med energiselskaper som nå er fristilte i forhold til forvaltningsstruktur og økonomiske rammebetingelser
i stat og kommune. Bransjen tilbyr helt andre

Tilfredsstillende beslutningsunderlag
for bruk og vem av vannressursene
Miljømessig akseptable vassdrags- og
energianlegg
Effektivt kraftmarked
111Kostnadseffektivt energisystem
Effektiv bruk av energi
Begrensede skader ved flom og erosjon
Tilfredsstillende sikkerhet i og ved vassdrag
Motstandsdyktig og driftssikker
energiforsyning

.

EN FAGLIGE kompetanseprofilen
er historisk sett basert på teknisk/naturvitenskapelige fag —med hovedvekt på
utdanning som sivilingeniør, cand.
real., landbruksakademiker og ingeniør. Denne
utdanningsbakgrunn dominerer fortsatt, men i de
senere år har kompetanseprofilen blitt utvidet blant

lønnsbetingelser
enn NVE. Det gjør vår spesialkompetanse konkurranseutsatt og sterkt etterspurt i markedet. På kraftmarkedssiden fungerer
NVE til dels som en opplæringsinstans overfor
bransjen, turn-over er konstant høy, og vi har
vansker med å beholde tilsatte lenge nok til å
sikre kompetanseoverføring
internt. Turn-over
på fagpersonell både i 1995 og 1996 har for
hovedkontorets vedkommende ligget på et svært
høyt nivå. Det er svært bekymringsfullt med
tanke på tiden fremover, med stadig høyere
mobilitet i arbeidsmarkedet generelt —og kraftmarkedet spesielt.

Tørke, høye strømpriser og konsesjon for gasskraftverk var viktige deler av nyhetsbildet i 1996 og
påkalte mange kommentarer fra vassdrags- og
energidirektøren, her intervjuet av TV3.

ENS FLOMÅRET 1995 fylte våre vannkraftmagasiner til randen, fikk vi i
1996 den omvendte situasjon med
M.
rekordlave tilsig og den laveste
kraftproduksjon på ti år. Rik nedbør på slutten av
året bedret noe på situasjonen, men forhindret ikke
at Sør-Norge gikk inn i det nye året med 50 prosent
magasinfylling mot normalt 75 prosent.
NVE måtte tidlig på høsten legge planer for en
eventuell kraftrasjonering. Samtidig gjennomførte
vi to større informasjonskampanjer. Høyere priser
og omfattende informasjon om kraftsituasjonen
bidro til rekordhøy import og til at vi fikk en
reduksjon i elforbruket fra tidlig på høsten. Det
medførte at faren for knapphet ble mindre.

Som det første landet i verden har vi utvildet et regelverk som gir forbrukerne adgang til et fritt kraftmarked. Regelverket er blitt forbedret fra 1997 ved at
gebyrene ved leveranse i fremmed nett er tatt vekk.
Det skal heller ikke koste noe å skifte leverandør.
NVE vil følge nøye med om disse lettelsene vil bidra
til et mer velfungerende sluttbrukermarked.
Kontrollen med kraftnettene blir også vesentlig
bedre i 1997 fordi NVE har lagt om reguleringen av
hvor mye energiverkene kan tjene på å overføre
kraft. Energiverkene må nå holde seg innenfor inntektsrammer som NVE har fastsatt på bakgrunn av
selskapenes regnskapstall. Det betyr at de ikke lenger
kan justere nettleien for å få dekket alle kostnadene.
Vi har også stilt krav om årlige effektivitetsforbedringer og har utvildet en metode som gir energiverkene anledning til å sammenlignesine kostnader.
Undersøkelser viser at det er store muligheter for
effektivisering i energiforsyningen. En del av gevinsten ved effektivisering vil også tilfalle kundene i
form av lavere priser på nettleien.

nivå, og interessen for å fremme kraftutbyggingsprosjekter er derfor større. I 1996 kom det inn forhåndsmeldinger eller det ble søkt om konsesjon på
til sammen 10 nye prosjekter. Det største konsesjonssøkte vannkraftprosjektet, Øvre Otta, vil bli
sluttbehandlet i NVE vinteren 1997.
Et nytt trekk i bildet er at grunneiere og andre
viser omfattende interesse for å bygge mikrokraftverk.
I slutten av oktober ga NVE Naturkraft AS
konsesjon for å bygge to gasskraftverk på Vestlandet. NVE la til grunn at gasskraftverkene vil
være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og at de
regionale og lokale miljøvirkningene er akseptable. Avgjørelsen ble klaget inn for daværende
Nærings-og energidepartementet.
NVE hadde en rekke større kraftledningsanlegg
under behandling i 1996. Motstanden mot ledninger er jamt over stor i lokalsamfunnene. Uklarhet om bruk av plan- og bygningsloven i tillegg til
energiloven har ytterligere komplisert arbeidet i

Etter mange år med stabil struktur fikk vi i
1996 en sterk økning i omorganiseringer i norsk
kraftforsyning. Det hang blant annet sammen med
nye skatteregler som gjorde det lønnsomt å foreta
endringer før årsskiftet 96/97. Behovet for å sikre
seg mot tap på kraftomsetning og myndighetenes
avklaring av krav til organisering ved oppkjøp var
også viktige årsaker.
På grunn av lave priser i kraftmarkedet har det
vært liten interesse for kraftutbygging siden energiloven trådte i kraft i 1991. En markert økning i
etterspørselen etter kraft i årene 1993-95 har gjort
at den gjennomsnittlige produksjonsevne i vårt
vannkraftsystem nå ligger i underkant av innenlands etterspørsel. Dette har ført til et høyere pris-

slike saker.
For øvrig har 1996 vært preget av oppgaver som
følge av flommen på Østlandet året før. Omfattende
reparasjonsarbeider er gjennomført. I tråd med utredningen fra flomtiltaksutvalget, der NVE har vært en
aktiv medspiller, har vi forbedret rutinene for flomvarsling. Nettet av vann- og snømålestasjoner er
sterkt utbygd, og vi har forberedt arbeidet med flomsonekartlegging. Vi har også intensivert beredskapsplanleggingen og har fremmet forslag om å utbedre
flomavløpet ved Solbergfoss.
NVEs internasjonale engasjement innenfor rammeavtalen med NORAD øker. Hovedvekten av aktivitetene legges stadig mer på utvilding av lovverk og
styrking av institusjoner.
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Lav vannstand i Vatnedalsdammen (bildet øverst) og
andre magasiner sør i landet ga grunn til bekymring
for kraftsituasjonen gjennom vinteren. NVE fant det
nødvendig å gi de fleste av landets fylker pålegg om å
planlegge en rasjoneringsberedskap.

En av de store konsesjonssakene i 1996 gjaldt Numedalslågen hvor det ble gjennomført omfattende
befaringer. Her får NVE-sjefen orientering av
Kristian Levorsen.

Daværende nærings- og energiminister Jens Stoltenberg (t.v.) mottok innstillingen om flomtiltak, fra
Arnor Njøs som hadde ledet Flomtiltaksutvalget.
NVE bidro med delutredninger til innstillingen, og
hadde sekretariatfunksjonen sammen med Næringsog energidepartementet.
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var 104,7 TWh som
er hele 18,5 TWh mindre enn produksjo-

nen i 1995. Vi må helt tilbake til 1987 for
å PRODUKSJONEN
finne lavere produksjon.
I 1996
Den lave produksjonen har sammenheng med at tilsiget til det
norske kraftproduksjonssystemet bare var omkring
80 prosent av det normale. Til sammenligning er
midlere årlig produksjonsevne for det norske kraftsystemet beregnet til vel 113 TWh. For å dekke det
innenlandske forbruket har det derfor vært nødvendig
med rekordhøy import.
Som følge av en vinter med svært lite snø i fjellet og en vår og sommer med lite nedbør, fikk vi i
de ni første månedene av 1996 tilsig ned mot det
laveste som er blitt registrert. Dette førte igjen til
at fyllingsgraden fra midten av mai og ut året ble
liggende under laveste magasinfylling for 10-årsperioden 1982-91. Ved utgangen av september var
fyllingsgraden for landets magasiner 57,8 prosent,
den laveste magasinfylling som noen gang er blitt
registrert på dette tidspunktet. En fuktig og mild
oktober førte til at fyllingsgraden steg til 66,5 prosent i begynnelsen av november. Ved utgangen av
1996 hadde fyllingsgraden sunket til 53,5 prosent
som er 14,2 prosentpoeng under laveste magasinfylling på samme tidspunkt. Høyest fyllingsgrad
hadde Midt-Norge og Nord-Norge (område 3) med
60,6 prosent, mens Vestlandet og Vest-Agder (område 2) hadde lavest fyllingsgrad med 48,6 prosent. For Østlandet og Aust-Agder (område 1) var
fyllingsgraden 52,7 prosent.
Kraftutvekslingen med utlandet ga en nettoimport
på 8,9 TWh i 1996 mot en nettoeksport på 7 TWh i
1995. Nettoimporten i 1996 er den høyeste vi noen
gang har hatt. Svært lite tilsig og dermed meget lav
p

magasinfylling
er hovedgrunnen
til at vi fra og med
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Tørken gjorde seg særlig gjeldende i Sør-Norge. Her et glimt fra Hovatn i Bygland, Øvre Otra.

midten av mars 1996 har gått over fra å være nettoeksportør til å bli nettoimportør av kraft.
Det innenlandske totalforbruket av elektrisitet
ble 113,7 TWh som er 2,5 TWh mindre enn rekorden fra 1995, og kun litt mer enn midlere årlig
produksjon.
Den maksimale belastningen for det innenlandske forbruket inntraff 3. januar 1996 og var 21247
MW. Dette er ny belastningsrekord og en økning i
forhold til den gamle rekorden fra 1994 på i overkant av 1460 MW eller 7,4 prosent.

Bruttoforbruket i alminnelig forsyning ble
80,1 TWh, en økning på 2,2 prosent i forhold til
1995. Hovedgrunnen til økningen er at 1996 var
adskillig kaldere enn 1995. 1996 var også noe kaldere enn normalt og korrigert til normale temperaturforhold ble forbruket 79 TWh, det vil si en ubetydelig økning fra 1995. Stagnasjonen idet temperaturkorrigerte forbruket har sammenheng med
relativt sterk økning i prisene på elektrisk kraft til
flere kundegrupper, samt informasjonskampanjer
for å dempe etterspørselen etter elektrisitet.

Rasjoneringsberedskap
TWh
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Importog eksportav elektriskkraft 1980-96
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Bruttoforbruket i kraftintensiv industri ble
29,3 TWh, en økning på 1,2 prosent i forhold til
1995.
Forbruket av tilfeldig kraft til elektrokjeler ble
3,5 TWh mot 6,4 TWh i 1995, dvs, en nedgang på
45 prosent. Den sterke nedgangen i forbruket har
sammenheng med det høye spotprisnivået i 1996,
noe som har ført til at mange bedrifter fyrer kjelene med olje istedenfor elektrisitet.
Gjennomsnittlig spotpris på elektrisk kraft steg
fra ca. 19 øre/kWh i begynnelsen av 1996 til nesten
36 øre/kWh ved utgangen av september. Rikelig
nedbør og mildvær i oktober og begynnelsen av
november førte til at spotprisen sank til omkring
22 øre/kWh i uke 45. Sterk kulde i slutten av
desember førte igjen til stigning i spotprisen slik at
den ble liggende på 23,6 øre/kWh ved utgangen av
1996. Til sammenligning var spotprisen i begynnelsen av 1995 19,2 øre/kWh og ved utgangen av
1995 15,2 øre/kWh.
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østen 1996 var sannsynlighetenstor for at
det senvintereneller våren 1997 ikke ville
være nok kraft til å opprettholdenonnal forsyning, og det kunne bli nødvendig å innføre
rasjonering.For å møte en situasjonmed alvorlig kraftknapphetfant NVE det nødvendig–
innen rammen av Kraftforsyningensberedskapsorganisasjon— å pålegge kraftforsyningen
i de 16 berørte fylkene å begynne planlegging
av en rasjoneringsberedskap.Under ledelse av
regionsjefeneog fylkesrepresentanteneskulle
det legges til rette for rasjoneringstiltaksom
kunne bli nødvendige.
Arbeidet ble godt fulgt opp i de fleste fylker.
Det er etablert arbeidsgrupper,kalt koordinerende driftsgrupper,for å vurdere situasjonenog
planlegge tiltak. Om det skulle bli nødvendig å
innføre rasjonering,vil de danne et operativt
element for driftsstrategiog koordinering.
Magasinsituasjonen har utviklet seg positivt
etter at rasjoneringsforberedelsene ble satt i
gang. Stor import er fortsatt nødvendig, likeledes sparing. Vi kan heller ikke se bort fra
effektmangel på grunn av flaskehalser i nettet
begrenser overføringskapasiteten i enkelte
områder. En arbeidsgruppe, sammensatt av
medlemmer fra Statnett sentralt og regionalt,
energiverk og NVE ble nedsatt for å følge
situasjonen fra uke til uke.
Det arbeid som er utført, har gitt god beredskapsgevinst. Kraftforsyningen er nå bedre
kjent med problemer og forhold som vil oppstå ved en kraftrasjonering, og har funnet løsninger på praktiske spørsmål en rasjonering
bringer med seg.
AV JOHN G. MARTINSEN
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sjonskapasitet på ca. 350 MW, og de forventes
til sammen å produsere ca. 5,6 TWh. Samlede
investeringskostnader er anslått til ca. 3,6 mrd kr.

Konsekvenser

Administrerende direktør Auke Lont i Naturkraft AS
kommenterer avgjørelsen om konsesjon for to gasskraftverk, som NVE ga i oktober.

ga NVE Naturkraft AS konsesjon for bygging av to gasskraftverk. Avgjørelsen var resultatet av en
/SLUTTEN
OKTOBERsom
1996 startet med melomfattendeAVprosess
ding fra Naturkraft i mai 1995.
Gasskraftverkene skal eventuelt bygges på
Kårstø i Tysvær kommune og Kollsnes i øygarden kommune. Hvert kraftverk vil ha en produk-

Gasskraftverkene er i følge NVEs beregninger
samfunnsøkonomisk lønnsomme. De ventes også
å gi positive virkninger i form av arbeidsplasser
og næringsutvikling. Regionale og lokale miljøvirkninger er vurdert som moderate. Utslipp av
nitrogenoksider kan gi forsurings- og gjødselvirkninger på vegetasjon, men disse virkninger
ventes å være begrensede. Virkninger i form av
støy og utslipp til sjø vurderes også som moderate.
Det store stridstema var utslipp av CO2, og
klimavirkninger. Etableringen av gasskraftverkene vil øke de norske CO2-utslippene med ca.
5,6 prosent. På den annen side er det ventet at
utslipp av CO2 fra kraftproduksjonen i Norden
vil bli redusert sammenlignet med en utvikling
uten disse gasskraftverkene. Energiutnyttingen i
gasskraftverkene ble også vurdert til å være på
høyden med annen aktuell kraftproduksjon i
Norden.
Et usikkerhetsmoment framover er særlig utformingen av eventuelle internasjonale klimaavtaler. Ved mulige avtaler om prosentvis like
CO2-reduksjoner vil Norge uansett få store problemer, som kan øke ved bygging av gasskraftverk.
Både tidspunkt for og innhold i internasjonale
avtaler er imidlertid fortsatt uavklaret.

Saksbehandling
Behandlingsprosessen
for seg.

for gasskraftverk

er en sak

Melding om gasskraftverk ble mottatt i mai
1995 og sendt på høring til ca. 60 berørte parter.
NVE mottok deretter ca. 25 til dels omfattende
høringsuttalelser. På bakgrunn av disse, og etter
samråd med Miljøverndepartementet,
fastsatte
NVE et konsekvensutredningsprogram
i november 1995.
Konsesjonssøknad og utførte konsekvensutredninger ble mottatt i mars 1996 og sendt på
høring. Også her mottok vi 25 fyldige høringsuttalelser. I høringsperioden arrangerte NVE folkemøter og møter med lokale myndigheter. Parallelt med høringen ble gasskraft gjenstand for
behandling i Stortinget, der det i juni 1996 ble
åpnet for videre konsesjonsbehandling.
Ut fra høringsuttalelser og egne vurderinger
påla NVE utbyggeren å utføre supplerende
utredninger som igjen ble sendt på høring.
Denne resulterte i ytterligere åtte uttalelser.
NVE foretok samtidig egne utredninger, tilknyttet blant annet samfunnsøkonomi, energiutnytting og nettforsterkningsspørsmål.
Etter sammenfatning og vurdering av alle uttalelser, møter med kommuner, konsesjonssøker
og andre, skriftlig framstilling av alle konsekvenser, og samråd med Miljøverndepartementet
om utredningene, godkjente NVE utredningene
og ga konsesjon i oktober 1996.
Deretter mottok vi fem klager som ble kommentert og oversendt Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse av konsesjonssaken.

»

som vIL bygge kraftledninger, trenger
konsesjon. NVE er konsesjonsmyndighet —og «ordrebøkene» er fulle. SituaD
EN
sjonen er nesten som på 1970-tallet.
Noen av de største satsingene er nettforsterkninger i Sør-Norge. De følger av beslutningene om å
legge tre nye likestrømkabler til kontinentet. Andre
store prosjekter er forsterkning av kraftforsyningen
til Årdal Metallverk og nødvendige kraftledninger
ved en eventuell utbygging av Øvre Otta.
Over 400 kilometer av de største typer kraftled-

ning skal ha plass i landskapet. Å finne denne plassen står sentralt i NVEs konsesjonsbehandling.
Endret prosess
Det er skjedd en omfattende endring i prosessen
fram mot vedtak om å bygge og drive et overføringsanlegg. Elektrisitetsloven representerte på
1970-tallet en rettlinjet prosess med interesseavklaringer fra søknad til vedtak. Den nye energiloven introduserte flere steg i prosessen: forhåndsmelding, konsekvensutredningsprogram,
konsekvensutredning og søknad.
Senere kom plan- og bygningsloven inn i prosessen. Det kan bety at en stor del av framtidige
kraftledningsprosjekter skal behandles både etter
energilovens konsesjonsbestemmelser og plan- og
bygningslovens planbestemmelser.
I 1970-årene sto miljøspørsmål sjelden som det
sentrale. I 90-årene har miljøhensyn ofte vært en
vesentlig faktor ved konsesjonsbehandlingen av
kraftledningsanlegg. Det vises ikke alene ved den
meget omfattende prosessen som to store lovverk

forutsetter. Konfliktene ved å bygge nye kraftledninger er også vesentlig mer markante enn for bare
få år tilbake. Samfunnet har oppdaget at kraftsys-

Befaringen i Øvre Otta tidlig i august gjaldt både forestående kraftutbygging og nye ledningstrasèer.
Helt til høyre avdelingsdirektør Kristian Løkke i Energiavdelingen, NVE.

temet er en stor arealforbruker. Estetiske og andre
miljøkonsekvenser av kraftledningsanlegg har gitt
private og allmennheten ønsker om å delta i og ha
innflytelse på utviklingen av systemet. Konsesjonsbehandlingen har utviklet seg fra et spørsmål
om strømforsyning til et spørsmål om å løse miljøkonfl ikter.
NVE gjennomførte i løpet av 1996 ca. 90 møter
for å gi offentlige myndigheter og folk flest best
mulig orientering om planlagt ledningsutbygging.

Langtfra alle er motstandere. Mange innser at kraften må fram. Men ledningsprosjektene møter også
sterk motstand —ofte like sterk som vannkraftutbygginger.
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Hytteidyll i en setergrend som blir ganske lite berørt av ny utbygging i Øvra Otta.
Øverst til høyre: Noe uvant besøk på setra —en Ottadalen-buss fullsatt av folk som skal se på se på elver og
fossestryk.

Godt med en pause i solveggen, og en matbit
under langs dags ferd i et stort område for ny
kraftutbygging.

ti konsesjonssøknader S0111
gjelder nye vannkraftprosjekter. Av disse er
Øvre Otta det langt største, med en planlagt
tbygging
på NVE
ca. 1 TWh. Andre større prosjeki
u1996
MOTTOK
ter er overføring av Erdalselva til Aurland og utvidel-

Et ganske nytt trekk i bildet er et stort antall søknader om mikro- og minikraftverk som nådde NVE i
løpet av 1996. Søknadene kommer særlig fra landsdeler innen NVE-regionene Vest og Sør. Gårdbrukere
og andre ser på slike småkraftverk som en brukbar
attåtnæring. Slike saker er nærmere omtalt i avsnittet
om regionenes virksomhet i årsberetningen.

ser i Skjerka i Mandalsvassdraget.
øvre Otta-saken og ny konsesjon for Nore-reguleringene krevde mye innsats med møter og befaringer i tillegg til arbeidet med selve innstillingene.

Vassdrags- og energidirektør Erling Diesen sa
under Øvre Otta-befaringen at denne saken er en av
landets siste store kraftutbygginger. Av de gjenstående er bare Sauda i samme størrelsesorden, altså
omkring 1 TWIL
Olje- og energidepartementet har bedt NVE prioritere saker som gjelder ny vannkraft fremfor andre
konsesjonssaker. Fornyelser av konsesjoner er dermed blitt nedprioritert.

4e,

/

I /

IS

inger om magasinvannstander som til dels
lå langt under det tillatte i følge manøvrergsreglementene.
samtidig
V
inÅREN
1996mottok Det
NVEskjedde
en rekke
meldmed at innholdet i kraftverkmagasinene generelt var
lavt. NVE tok kontakt med alle regulanter der det var
registrert mulige brudd på manøvreringsreglementet.
De aller fleste registreringene viste seg å skyldes
unøyaktige eller mangelfulle målinger uten at det
kunne dokumenteres manøvrering i strid med reglementet.
Sviktende rutiner
I to ti Lfelleble det imidlertid konstatert tapping under
LRV (Laveste regulerte vannstand) uten tillatelse.
Det gjaldt Foreningen til Bægnavassdragets Regulering i Bløytjern i Åbjøra og Helgeland Kraftlag i
Isvatn i Holmelva.
økokrim ble kjent med forholdet gjennom
presseoppslag. Sakene ble drøftet med politiet,
men førte i disse to tilfellene ikke til anmeldelse.
Avgjørende for NVEs vurdering var at regelbruddet i begge tilfelle skyldtes sviktende rutiner hos
Regulanten
regulanten ved vedlikeholdsarbeider.
hadde ingen økonomisk fordel av nedtappingen,
og slik fordel var heller ikke motiv for det som
skjedde. NVE valgte da en fremgangsmåte som
tok sikte på å få rettet opp eventuelle skader som
følge av nedtappingen.
Pålagt undersøkelser
For å få belyst hvilke konsekvenser tappingen
under LRV i Bløytjern og Isvatn hadde i 1996, ble
konsesjonshaver pålagt å foreta undersøkelser i
magasinområdet. Resultatet for Isvatn, med reguleringshøyde på 24 meter, var negativt med hensyn

til påviselige skader i økosystemet. Bløytjern skiller seg fra Isvatn med en vesentlig mindre reguleringshøyde på bare tre meter, og undersøkelsen
viste at tappingen under LRV kan ha gitt negativ
effekt på bunndyr og fisk. Resultatene er imidlertid
ikke entydige. NVE har bedt regulanten gjenta
undersøkelsene i 1997 for å være i stand til å fastslå omfanget av mulige skader.
Politisak
På ettersommeren fikk NVE en melding som førte
til politianmeldelse. En regulant gjorde selv oppmerksom på at det verken var tilstrekkelig naturlig
tilsig eller tilgjengelig magasinvann til å opprettholde pålagt minstevannføring. Regulanten hadde
da fraveket bestemmelsene i manøvreringsreglementet om tidsbestemt minstevannføring. økokrim
opptok etterforskning. NVE har også ellers understreket alvoret i og betydningen av å overholde
gitte manøvreringsreglementer. Alle regulanter og
kraftselskaper ble gjennom Energiforsyningens
fellesorganisasjon gjort oppmerksom på NVEs
syn og på mulige straffereaksjoner for brudd på
manøvreringsreglementet.
Kan inndra konsesjon
Forvaltningsmyndigheten ser meget alvorlig på
slike brudd og har påpekt at de kan føre til politianmeldelse og —ved gjentatte overtredelser —til
inndragning av konsesjon.
NVE håper dermed å ha skjerpet regulantenes
og kraftselskapenes aktsomhet og krav til egne
rutiner. Det skal ikke forekomme brudd på manøvreringsreglementet selv om værgudene også i
fremtiden oppfører seg annerledes enn kraftprodusentene kunne ønske.

Brudd på vilkår i tappetillatelse
NVE ga i august Oslo vann- og avløpsverk (OVA)
tillatelse til å tappe tre sjøer i Nordmarka seks—åtte
meter under LRV. Foranledningen var at uvanlig
lite nedbør hadde gitt en magasinbeholdning langt
under det normale våren 1996. De fleste høringsuttalelsene var svært negative til nedtappingen.
Fordelene var at den ville redusere sannsynligheten for en meget streng vannrasjonering.
NVE ga tillatelse frem til 31. desember 1997,
på uvanlig strenge vilkår. OVA skulle blant annet
sette i verk tiltak for ytterligere reduksjoner i
vannforbruket og straks benytte alle muligheter for
å kjøpe mest mulig vann fra nabokommuner.
OVA skulle også undersøke om nedtappingene ga
skadevirkninger.
Vilkårene i tillatelse ble fulgt opp av OVA.
Men da høstregn hadde økt magasinbeholdningen
kraftig, opphevet OVA en del av sine restriksjoner
på vannbruken. Også avtalene om å kjøpe vann fra
andre kommuner ble opphevet.
NVE betraktet dette som brudd på vilkårene i
tillatelsen og gjorde oppmerksom på at den kunne
bli trukket tilbake. Da OVA i november trakk søknaden, var også tillatelsen bortfalt.

L

utover høsten 1996
skapte økt fokus på enøk som et virkemiddel for å bedre kraftoppdekningen gjennom
AV
MAGASINFYLLING
redusert
strømforbruk.

Kampanjer
I de senere år har NVE vår og høst gjennomført kampanjer for å øke folks kunnskap om effektiv bruk av
energi. Kampanjen har fulgt en strategi der det først
er satset på å øke kunnskapen om effektiv energibruk, for deretter å fokusere på handling. Resultatene
viser at kampanjene har vært vellykket.
Høsten 1996 oppsto en situasjon da NVEs kampanjeapparat måtte omstilles. Det gjaldt å lage kampanjer for å oppnå rask strømsparing. Den ordinære
høstkampanjen fikk da et spissere sparingsbudskap
enn opprinnelig planlagt. I tillegg bevilget Stortinget
15 mill, kr til en ekstra høstkampanje. Både aviser,
TV og radio ble benyttet.
En gjennomgang av resultatene viste at kampanjene er sett, og at oppmerksomheten om enøk
og energisituasjonen er økt betraktelig. Registrert
kunnskap om hvor mange enøktiltak som kan
gjennomføres i egen bolig er økt. En økende andel
anga at de nylig hadde gjennomført konkrete
enøktiltak.
Flere av de målene som skulle nås pr 31.12.97 i
kampanjesammenheng, var allerede nådd.
Informasjon og opplæring
NVEs informasjonsoperatør —ofe —startet i 1996
utgivelsen av en ny informasjonsavis for offentlig
enøkarbeid. Avisen er godt mottatt og distribueres
i et opplag på 13 000.
Innen opplæring er det avholdt en rekke kurs.
Antallet deltakere er markant øket.

Regionale enøksentre
De regionale enøksentrene er et viktig element i
enøkpolitikken. De er kompetansemiljøer som skal gi
veiledning til publikum om effektiv bruk av energi.
På oppdrag for de lokale distribusjonsverk gir sentrene ulike infonnasjon til sluttbmkere. Distribusjonsverkene er pålagt et slikt arbeid gjennom energiloven. For å finansiere aktivitetene kan overføringstariffen økes med inntil 0,2 øre/kWh. I 1996 ble retningslinjene for denne virksomheten gjennomgått.
Fra 1. januar 1997 er påslaget på overføringstariffen øket til maksimalt 0,3 øre/kWh.
Etableringen av regionale enøksentre går mot
slutten. I 1996 ble det opprettet fem sentre slik at det
nå er 17. Målet om et senter i hvert fylke er derfor så
godt som nådd.
De regionale enøksentrene har hatt en viktig oppgave med å svare på spørsmål fra publikum. Kampanjene har bmkt et grønt telefonnummer for henvendelser om enøk. Utover høsten økte responsen på
enøktelefonen. Totalt ble det registrert over 12 000
telefonhenvendelser, mens målet var 10 000. Vi er
godt fornøyd med denne responsen.
Bygg
I januar 1996 begynte en egen operatør for enøk i
bygg sitt arbeid. Dr.ing. Ole-Gunnar Søgnen ble valgt
til oppgaven. Han har brukt året på å bygge opp nettverk for informasjon og kunnskapsspredning i ulike
sektorer av byggebransjen.
Hovedmålet er å gi byggeiere og byggforvaltere økt kompetanse innen effektiv og miljøvennlig energibruk. Det er et mål at enøk ses som en
naturlig del av bygge- og eiendomsforvaltningen.
Kvaliteten på miljøaktiviteter generelt og innemiljø spesielt opprettholdes eller forbedres.

Hovedstrategien er:
Det skal etableres et nasjonalt, permanent nettverk for energibruk i bygninger. Nettverket skal bygges opp av regionale eller bedriftsvise nettverksgrupper.
Aktivitetene i nettverksgruppene skal baseres
på inngåelse av forpliktende enøkavtaler mellom
byggeier/forvalter og NVE.
IIti Gjennom informasjons- og opplæringstiltak,
utrednings- og utviklingsprosjekter og forsøksbygging skal kompetansen generelt i byggsektoren
heves. Arbeidet er kommet lengst i kommunal sektor.
Der er det etablert nettverk i 8 områder. De regionale
enøksentrene skal spille en aktiv rolle som nenverkskoordinator.
Industri
Informasjonsnettverk
er et bærende element i
enøkarbeidet også i industrien. Bransjenettverk for
energibruk i norsk industri har vært i drift i flere år.
Industribedriftene rapporterer egen energibruk år
for år, og de kan da sammenligne seg med lignende bedrifter. Gjennom bransjenettverket gis det
også støtte til rådgiving i bedriftene om energibruk. Myndighetene og industrien inngår avtaler
om å gjennomføre slike aktiviteter. I 1996 er det
inngått vel 70 avtaler.
I 1996 ble det gjennomført et prosjekt finansiert
av Prosess- og foredlingsindustriens Landsforening (PIL) og NVE for å vurdere hvordan avtaler
kan utvides til å bli et større element av myndighetenes enøkarbeid i industrien.
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påvist gjennom våre målinger. Det viktigste har vært
å legge til rette for at everkene og deres eiere selv får
økonomisk interesse av å redusere sine kostnader.

Antall e-verk
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Effektivitet i prosent

95-100%

en kostnadseffektiv drift av
nettsystemet skal NVE ivareta kundenes
interesser. Informasjon om kostnadsstrukeverkene og effektivitetsmålinger er
V
t uren
ED ÅiSIKRE
viktige både for NVEs regulering av ledningsnettene
som naturlige monopoler og for everkene selv i deres
arbeid med å utvikle en bedre og mer effektiv nettfunksjon.
I 1996 la NVE for første gang frem resultater fra
arbeidet med å kartlegge effektiviteten i distribusjonen av kraft hos nettselskapene. Effektivitetsmålingene som bygger på everkenes regnskaper for 1994,
ble presentert på fire seminarer som NVE arrangerte
for everkene og representanter for eier- og kundeinteressene. Seminarene åpnet for dialog mellom reguleringsmyndighet, brukerinteresser og regulerte selskaper om metode og datagrunnlag. Undersøkelsen viste
at det er et potensial for effektivisering innen energiforsyningen. Det samsvarer med konldusjoner fra
andre effektivitetsundersøkelser.
NVE har valgt å ta i bruk flere virkemidler for å
realisere de effektivitetsmulighetene som vi har

NVE har utviklet en ny reguleringsmetode for energiverkenes nettvirksomhet. Reguleringen vil bidra til
bedret effektivitet og kostnadsreduksjoner. Fra og
med 1997 fastsetter NVE rammer for hva hvert
enkelt energiverk har lov til å ha i samlede inntekter
fra overføringsvirksomheten. Energiverkene kan ikke
lenger justere prisen på kraftoverføring (nettleien) for
å få alle kostnadene dekket fullt ut. Rammen begrenser hvor høye kostnader og priser energiverket kan ha
i nettvirksomheten. Dersom energiverkets faktiske
nettleieinntekter blir høyere enn den fastsatte rammen, for eksempel som følge av uforutsett økning i
overført kraftvolum, skal denne merinntekten betales
tilbake til kundene. NVE gjennomgår årlig energiverkenes regnskaper for å sikre at tilbakebetalingen faktisk finner sted.
De nye reglene setter også grenser for hvilke

overskudd som tillates. I 1997 er det ikke tillatt med
overskudd som gir avkastning høyere enn 15,3 prosent av bokført kapital. Det er også fastsatt grenser
for minimumsoverskudd. Et minimum av overskudd
vil være nødvendig for at energiverket —uansett
effektivitet —skal kunne tilby overføring av kraft med
en tilfredsstillende kvalitet.
I første omgang er det bare stilt generelle krav til
produktivitetsfremgang. Den siste brikken i det nye
reguleringsopplegget kommer på plass med innføringen av effektivitetskrav overfor det enkelte everk
med bakgrunn i NVEs effektivitetsmålinger. Da vil
monopolreguleringen være mer effektiv enn noen
gang, noe everkenes kunder vil få glede av.

'

Benchmarking
NVE har også gitt energiverkene anledning til å
sammenligne seg med hverandre. For dette formålet har vi videreført arbeidet med å lage et analyseverktøy på bakgrunn av en metode kalt benchmarking. Verktøyet er laget slik at man kan utarbeide
sine egne analyser hvor man selv velger hvilke selskaper og hvilke nøkkeltall man vil sammenligne.

Datainnhyllingsmetoden
En metode som heter datainnhyllingsmetoden har
vist seg å være godt egnet til å måle effektiviteten
blant everkene. Metoden går ut på først å finne de
everkene som bruker minst ressurser på å løse oppgavene, for så å sammenligne resultatene til hvert
everk med det de beste oppnår. I første omgang har
vi beregnet teknisk effektivitet som sier noe om hvor
store innsatsfaktorer man bruker i forhold til de beste.
Ineffektive everk får svar på hvor mye mindre ressurser de kan greie seg med og samtidig opprettholde
omfang og kvalitet på leveransene av energi til kundene.

Figuren viser at ved nesten tre fjerdedeler av
everkene kan det påvises teknisk ineffektivitet i
varierende grad.
Med datainnhyllingsmetoden kan man i tillegg
beregne kostnadseffektivitet som inkluderer ineffektiv sammensetning av innsatsfaktorer. Man kan
også viser hvor stort effektivitetstap som følger av
at everkets størrelse avviker fra den mest effektive.
Teknisk effektivitet som NVE til nå har publisert, beskriver bare ett av flere mulige effektiviseringspotensialer.

Det kan senere bli aktuelt å publi-

som vil kunne
fylle ut bildet av det enkelte everks effektivitet.
sere også andre effektivitetsmål

•

NVE har utviklet, er integrert med etatens øvrige
hovedmål og oppgaver. Innen FoU
D
EN FOU-STRATEGIEN
legges
det opp til atSOITI
etaten skal
avklare, koordinere og styrke innsatsen. Vi har
laget en egen FoU-plan for 1997-2001.
Forskningens nytteverdi for utvikling av etatens forvaltningskompetanse er retningsgivende
for FoU-arbeidet. «Fra ny viten til praktisk
anvendelse» er seksjonens mål.
De høyest prioriterte oppgavene er flomproblematikk, materialtransport i vassdrag, restaurering
av vassdrag, energiøkonomisering, effektforhold,
reguleringsregimet (elektrisk energi/effektivt kraftmarked), klimaendringer og risikoanalyse. Det er
lagt opp til kontinuerlig resultatspredning fra aktivitetene.
NVE har egen bevilgning til anvendt vassdrags- og energiforskning. I 1996 ble det inngått
i alt 33 prosjektkontrakter med eksterne forskningsinstanser. Flere av prosjektene finansieres i
samarbeid med Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnF0), Norges forskningsråd, Direktoratet for naturforvaltning og Statens forurensningstilsyn.
I 1996 ble etatens FoU-program innen vassdragssektoren «Etterundersøkelser»
avsluttet.
Det samme gjaldt prosjektaktivitetene
i EFFENMiljø. Sluttrapporteringen fra begge programmene vil pågå inn i første halvår av 1997. Planleggingen av etatens nye program «Vassdragsmiljø» ble utført høsten 1996 med sikte på oppstart i 1997. Programmet ventes avsluttet i 2000.
NVE følger også opp prosjektsamarbeidet
med
forskningsrådet gjennom blant annet EFFEKTprogrammet.

,
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Minstevannføring er et aktuelt forskningstema. Bildet er fra en befaring i Hemsila.

HYDRA —et forskningsprogram om flom
1996-1999
Med bakgrunn i 1990-årenes flommer i Asia,
Amerika og Europa tok NVE initiativ til økt FoUinnsats på dette feltet. Den store flommen på Østlandet våren 1995 aktualiserte programmet.
I 1996 startet arbeidet med å analysere og videreutvikle nødvendig kompetanse for forvaltningen.
De aktuelle faggruppene arbeider med tema innen
naturgrunnlag og arealbruk, tettsteder og avrenning, flomdempning, flomvern og flomhåndtering,

skaderisikoanalyser, miljøvirkninger, database og
modellverktøy og kartlegging ved hjelp av geografiske informasjonssystemer (GIS). Programmet vil
følge opp de anbefalinger innen forskning som
utredningen fra Flomtiltaksutvalget omfatter.
Selv om hoveddelen av aktivitetene er knyttet
til Glommas nedbørfelt, blir vassdrag over hele
landet tatt med. Resultatene fra programmet ventes
å kunne brukes i samtlige landsdeler.
Landets ledende fagmiljøer er med i arbeidet,
og NVE samarbeider med universitetene i Bergen,

Oslo og Trondheim samt Norges landbrukshøgskole.
I styringsgruppen sitter representanter for fagmiljø,
kommune-, fylkes- og sentral forvaltningen. Styringsgruppen ledes av fylkesmann Erling Norvik.
Programleder er professor Arnor Njøs, Jordforsk,
og sekretariatet ligger i NVE. Budsjettrammen for
hele perioden er satt til 18 mill. kr.
Programmets visjon er:
En forbedret vassdragsforvaltning ved å redusere
sannsynligheten for skadeflommer og omfanget av
flomskader. Virkemiddelet er utvidet kunnskap om

flom og forbedret beslutningsgrunnlag for tiltak
mot flom.
Av hovedresultater forventes:
tW Ny kunnskap om sammenheng mellom årsaker
og virkninger av flom og flomskader
Et databasesystem for modeller til bruk ved
varsling, håndtering og manøvrering av flommer i viktige vassdrag

NVE et
moderat antall konsesjonssøknader tilknyttet endringer i organisasjonsform
F
eller
RA 1990
oppkjøp.
TIL HØSTEN
En del
1996everk
11-10a0ker blitt
aksjeselskaper, men strukturen har ellers i stor grad
vært beholdt også etter at energiloven trådte i kraft.
Nå synes trenden en annen.
De siste måneder i 1996 hadde NVE til behandling ca. 20 konsesjonssøknader tilknyttet alle kategorier av omorganisering. Noen gjaldt overgang til
aksjeselskap, andre oppkjøp og sammenslåinger,
og atter andre oppdelinger av selskaper. Dertil var
det mange som ringte for å få vite mer om rammer
og vilkår tilknyttet mulige organisasjonsendringer.
Eksempler på saker behandlet på tampen av 1996:
Tussa Kraft AS hadde fra før av regionalnett og
produksjon. Selskapet søkte konsesjon for kjøp
av distribusjonsverket Sunnmøre Energi AS.
Det ble dannet et konsern med nettvirksomhet
som ett av datterselskapene.

Kulturminnevern og kunnskapsformidling
Prosjektet «Vassdragsformidling og organiseringsbehov» ble avsluttet sommeren 1996. Det
tar opp forholdet mellom museer, informasjonssentre og NVE og beskriver et formidlingsopplegg for etaten.
NVE har konkludert med at man ikke skal
bidra til oppbygging av nye museer eller sentre.
Videre vil NVE organisere kulturvern og kunnskapsformidling gjennom avtalefestet nettverkssamarbeid med noen få utvalgte eksisterende
museer og sentre. Nettverket skal utvikles gradvis.

Oslo Energi har på sin side valgt å dele seg i to,
til et nettkonsern og et produksjons- og omsetning skonsern.
101Vestfold Kraftselskap søkte om konsesjon i forbindelse med overgang fra et samlet selskap til
et nettselskap og et utskilt produksjonsselskap.
De øvrige sakene utgjorde variasjoner over disse
typer av saker eller var rene overganger til aksjeselskaper.
En viktig årsak til de mange omorganiseringssakene i denne perioden var åpenbart de nye skattereglene som gjorde at endringer før årsskiftet
96/97 kunne være lønnsomme. Men dette forklarer
ikke alt. Bransjen har også notert seg at departementet sa nei til oppkjøpet av everket i Oppegård —
dersom AEV fortsatt skulle være et ordinært vertikalintegrert selskap. Dette har fått flere til å se at
full oppdeling eller dannelse av konsern gir mulighet til en ekspansjon som ellers var stoppet. Videre
har vel bransjen og dens eiere vært gjennom en
prosess

Akershus Energiverk dannet et konsern etter
samråd med NVE. Virksomheten til det tidligere
Oppegård Energiverk inngår i konsernet.
All virksomhet skal foregå i datterselskaper.
Morselskapet vil likevel yte konsulenttjenester
til datterselskapene.
liiiBKK som er en stor produsent og regionalnettseier, kjøpte Bergen Lysverker som er et stort
distribusjonsselskap. Også her ble det etter oppkjøpet dannet et konsern etter nevnte modell.

med kollektiv

læring,

der erfaringer

og

vurderinger etter hvert modnes fram til beslutninger.
I de fleste saker der NVE har gjort vedtak, ble
vurderingen i daværende Nærings- og energidepartementet den samme som i NVE: Konsesjon ble
gitt, men under klare forutsetninger om oppfylling
av organisasjonsvilkår som skulle forebygge økt
vertikal integrering.

Målestasjon ved
Manndalen bru i
Troms, med automatisk overføring
av sanntidsdata.

reguleringsgrenser. Sommeren 1996 ga eksempler
på at slik kontroll er påkrevet.
En omtale av 1996 blir, til tross for de akutte
tørkeproblemene, også en omtale av etterarbeidet
etter «Vesleofsen» i 1995. Arbeidet gjennom det
offentlige Flomtiltaksutvalget sto sentralt, og oppfølgingen av utvalgets anbefalinger preget mye av
Hydrologisk avdelings hverdag i 1996.
Noen aksplukk:
Behovet for sikre vannføringsdata

-

ATUREN
SLOom fra flom i 1995 til tørke
i 1996. Isforholdene vinteren 1995/96
var uvanlige. Kaldt vær og lite nedbør i
Sør-Norge ga svært mye svell-is i og
N
utenfor elveløpene. Vi fryktet isganger og oversvømmelser med skader under vårløsningen, men
gunstig vær begrenset heldigvis omfanget. Det
kalde og tørre vinterværet førte også til dyp tele og
sterkt synkende grunnvann, særlig over Østlandet.
Mange brønner gikk tomme, og gårdsbruk mistet
vannforsyningen. De data som Hydrologisk avdeling samler inn om teledyp og grunnvannstand, ble
derfor studert ekstra nøye utover vinteren og våren,

24 timer i døg-

net fra hele landet dekkes nå ved en kraftig satsing på
stasjoner med fjemoverføring. Et nytt robust stasjonskonsept, HYD-1/NEWLOG, er utviklet for bruk
også i ubebodde områder. Stasjonene er utstyrt med
trykkceller for vannstandsmåling og har elektroniske
loggere for dataregistrering. For sanntids dataoverføring brukes telefon, om nødvendig mobiltelefon.
Strømforsyning sikres med solceller der annen forsyning mangler. Ved årsskiftet er ca. 60 NVE-stasjoner
PETTERSSON
E.
med fjemoverføring i drift, hvorav 40 ble installert i
LARS1996. Når programmet er helt gjennomført,
vil NVE
©

og gjorde det mulig for oss å forutsi sannsynligheten for ulike utviklingsscenarier. De var til stor hjelp
for fylkesmyndigheter og andre som planla tiltak.
Ettersom tørrværet fortsatte utover sommeren,
ble situasjonen stadig vanskeligere også for store
vannverk, og fyllingen i landets vannkraftmagasiner lå langt under det normale for årstiden.
Hydrologisk avdeling samler ukentlig inn data om
magasinvannstandene for videre bearbeiding i
andre deler av NVE og Statistisk Sentralbyrå.
Dataene dekker ca. 96 prosent av landet magasinkapasitet. De tillater derfor en god kontroll av at
konsesjonsvilkårene overholdes med hensyn til

ha ca. 100 slike stasjoner. Medregnet stasjoner som

drives av andre, men som leverer data til oss, vil vi
da ha tilgang til sanntids data fra tre ganger så mange
stasjoner som før «Vesleofsen».
fi Antallet snøputer som gir løpende data om snøens vannekvivalent, er økt. Snøens vannekvivalent
er den vannhøyde som snøen på bakken ville gi
ved total smelting.
11; Samarbeidsavtaler om bedre flomvarsling er
dels undertegnet, dels forberedt med en rekke
reguleringsforeninger, og med Det Norske
Meteorologiske Institutt.

Målestasjon ved Mørsvik bru nord for Fauske i
Nordland, en av mange nye og moderne stasjoner
som ble tatt i bruk i løpet av 1996.
Nederst: Vegard Asvall viser snøpute ved Kyrkestølane på Filefjell, et viktig hjelpemiddel for å beregne
vannmengder.

Planlegging og forberedelser for å utarbeide
flomsonekart ble satt i gang. Dette arbeidet omfatter også modellutvikling og profilering av elveløp,
som er en betingelse for eventuell varsling av
flomvannstander.
Ei Fem nye sedimentstasjoner er etablert i Glommavassdraget, og det skjer kartlegging av
KJELL
områder.
© erosjonsutsatte
DALVIKEN

!fi Prognose- og varslingstjenesten er styrket på
mange vis: personelløkning, revisjon av rutiner,
enklere datahåndtering og ny forskning.
Ikke minst er HYDRA programmet en særlig viktig satsing på flomforskning, hvor hydrologisk
kompetanse er avgjørende. HYDRA-programmet
har som arbeidshypotese at summen av alle menneskelige inngrep i norske vassdrag og nedbørfelt
kan ha økt risikoen for flom. Dette tre-årsprogrammet, som ble startet av NVE i 1995, ble fullt organisert i 1996. (Nærmere om HYDRA-programmet
i artikkelen «Fra viten til praktisk anvendelse» på
side 12.)
SUNDØEN
For oss som skaffer frem vanndata og hydrologisk
kunnskap i NVE, er begrepet kvalitetssikring
KJELL
©
noe langt mer enn et moteord. Vi har innsett at
kvalitet avhenger av kontinuerlig forbedring; det
gjelder vår evne til alltid å tilfredsstille brukemes
-

behov og overgå deres forventninger. Kvalitet skapes først og fremst gjennom holdninger, men vi
trenger også verktøy i form av standarder og håndbøker.
I 1996 tok vi viktige skritt på en vei som skal gi
sikrere dataproduksjson, bedre dataanalyse og
saksbehandling, og prosjekt- og oppdragsarbeid
som er profesjonelt og effektivt. Hydrologisk
avdeling tilsatte en prosjektsjef med stabsansvar
for blant annet å planlegge kvalitetssikring og
effektivisere prosjektarbeidet. Vi tilsatte i 1996 en
fast leder for vårt sedimentlaboratorium. Laboratoriet tok i bruk nyinnredete lokaler for grovsikteanalyser.
En kort og konsentrert årskavalkade kan ikke
yte rettferdighet til alle de små og større fremskritt
som gjøres i løpet av et arbeidsår. Hydrologisk
avdeling startet i 1996 nye massebalansemålinger
på to breer (Harbardsbreen og Folgefonni), innlegging i databasen av historiske grunnvannsdata ble
fullført, det første utenlandske forskerteam (USA)
etablerte seg under isen i Svartisen Breobservatorium, ogVassdragsregisterets nasjonale betydning
er ytterligere styrket, blant annet gjennom koblinger mot andre baser og flere utstedte brukerlisenser —for bare å nevne noe.
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på Østlandet i 1995 satte sitt ettertrykkelige
preg på aktiviteteten også i 1996.
Umiddelbart
0
PPFØLGINGEN etter
ETTER flommen
FLOMMEN ble det
iverksatt utbedringsarbeider i regi av NVE på kritiske punkter der eksisterendeanlegg var skadet og
en ny flom kunne forverre skadeutvildingenbetydelig. En ekstrabevilgningpå 150 mill, ble gitt til disse
arbeidene som pågikk i hele 1996. Hittil er 235 skadesteder sikret, og vi regner med at alle de 300 skadestedene skal være utbedret ved utgangen av 1997.
Flomoppfølgingsarbeideti 1996 i NVE medførte
også et omfattendeutredningsarbeid.13.08.96forelå
utredningenfra Flomtiltaksutvalget.NVE var både
representertog hadde sekretærfunksjon,sammen
med Nærings- og energidepartementet.NVE bidro
både med egne delutredningerfor utvalget, og påtok
seg en koordinerenderolle i arbeidet med dem.
Blant temaene var:
vurdering av flom- og erosjonssikringstiltakenes funksjon under flommen, og hvilke
erfaringer man gjorde med disse anleggene
mulige vassdragsreguleringer med vekt på
flomdempende effekt i utsatte vassdrag
vurdering av ulike tunnelforslag/overføringer
vurdering av NVEs rolle i plan- og bygningssaker

I

I
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dene ved Solbergfossi utløpet av Øyeren, utredning
omkring ansvarsforholdfor flomverk og behovet for
retningslinjerfor bygging og drift av flomverk.
Den interne beredskapen i NVE er gjennomgått
og tilrettelagt på en rekke punkter både sentralt og
regionalt.
Vi har gjennomgåttegne rutiner og ressursbehov
for behandling av kommunale planer, blant annet
med sikte på at flomfare i langt større grad blir tatt
hensyn til i den kommunale arealplanlegging.
Intemt arbeidet vi også med å avklare organisering og ansvarsforholdknyttet til etablering av et nasjonalt kartgrunnlag—flomsonekart—for vassdrag
med slort skadepotensial.Disse kartene vil utgjøre et
vesentlig virkemiddel for kommunene og NVE i en
mer bevisst styring av arealbruken i flomutsatte områder. NVE er allerede i gang med framstilling av
kart for noen utvalgte områder. Her står videreutvikling av metodegrunnlagetsentralt.
Mot slutten av året ble det satt i gang ytterligere utredningsarbeid med sikte på et best mulig
underlag for regjeringens planlagte stortingsmelding om flomtiltak.

Tema for utredningene var:
NVEs inngrep med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunene
Ytterligere utredning av tiltak ved Solbergfoss
se tt i sammenheng med bygging av flomverk i
I tillegg satte NVE i gang egne utredningersom også
nordenden av øyeren, samt utredning av tiltak
ved Sarpsfossen
fikk betydning i Flomtiltaksutvalgetsutredning.Det
Ansvar for tilsyn med og vedlikehold av
gjaldt blant annet utredning av flomavledningsforholforbygningstiltak
Moksa er sikret i sitt opprinnelige løp, blant annet
D
Lfferensiertflomsikring, dimensjoneringsSYVERTSEN
med betong på den mest kritiske strekningen.
kriterier
og ressursbehov for bedret sikkerhet
LIZASikringstiltakene inngår i reguleringsplan for
© Tretten i Øyer kommune.
Utvikling av regiontjenesten

Virksomheten i regionene
var 1996 enda et hektisk arbeidsår. Etter
sterke opplevelser og erfaringer fra flomåret 1995 bød 1996 på nye
F

utfordringer
OR NVES REGIONKONTORER
fra kulde, is og stedvis tørke. Regionkontorene fikk å

gjøre med kraftig isgang i mange vassdrag rundt om i landet. I den nordlige
regionen så vi flommer som varierte mellom middelflom og større enn
hundreårsflom. I Midt-Norge var vårflommen under middels i de fleste vassdragene. Vestlandet hadde høstflom i enkelte områder, men regionkontoret
erfarte også problemer med lite nedbør. Øst og sør i landet var nedbøren
sparsom. Synkende grunnvannstand og lite vann i bekker førte raskt til
problemer for jordbruk og vannforsyning.
Et annet hovedtrekk ved året 1996 er den store interessen for å bygge mikroog minikraftverk. Regionkontorene i Sør-, Vest- og Midt-Norge forteller om
flere ti-talls planer og prosjekter. De rapporterer også at miljø- og verneaspektet blir stadig viktigere i vassdragsforvaltning og anleggsvirksomhet.
Med sin brede vassdragsfaglige kompetanse —og sin lokalkunnskap —kan
MOBÆK

regionkontorene gi råd til andre forvaltere og tiltakshavere.

ARE
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Isgrøfting tidlig på våren bidro til å åpne vassdrag
før den verste vårløsningen satte inn.
Her fra Nordre Atndalen i Stor-Elvdal kommune.

Gjennom lokale informasjonsmøter blir publikum bedre kjent med gjeldende
lovverk. 1995-flommen ga støtet til å utvikle beredskapsplaner ved alle
regionkontorene.

/
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Sikring av

Vassdraget ligger i Fauske kommune i Nordland. Tiltaket skulle kompensere for Elkems kraftutbygging i
Siso-vassdraget og erstatte tidligere pålegg om utsetting av yngel i vassdraget. Tersklene er i gjennomsnitt
35 mel er lange med en midlere høyde på 0,8 m. NVE
Anlegg Region Nord vant anbudskonkurransen, og
det ferdige anlegget ble overlevert byggherren 1.
oktober 1996.
EnIreprenøren høstet rike erfaringer med denne

Statskogshytte
vedReisaelva
i Finnmark.
Kokosmatter
festestil
underlaget
medpeler.

type arbeider i vassdrag. Mye nedbør i anleggsperioden gjorde arbeidet med å få tetningsmembranen på
plass spesielt krevende.
I prosjekterings- og byggefasen var det nært samarbeid mellom oppdragsgiver, berørte grunneierlag og
Region Nord. Entreprenøren gjorde en respektabel
jobb. Få synlige spor langs vassdraget røper at det her
ble utfizirtbetydelige anleggsarbeider.

IRGENS
GEIR
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forårsaket betydelige
erosjonsskader langs åtte vassdrag i
Region Nord. Skadene inntraff stort sett
vassdrag hvor NVE tidligOG ISGANG
de samme
i LOM
F
ere hadde utført til dels omfattende flom- og erosjonsforebyggende arbeider i form av flomverk og
elveforbygninger. Flommen forårsaket stor skade
langs tidligere usikrede strekninger. Skadene
gjorde det også aktuelt å se på flere planlagte, men
ikke realiserte sikringstiltak.
Region Nord har i samarbeid med berørte
kommuner fremskaffet oversikt over erosjonsskadene etter flommen.
Det totale skadeomfanget etter flom og isgang er
beregnet til ca. 22 mill. kr. Ut fra vassdragstekniske
vurderinger er det åpenbart at enkelte av de kartlagte

tiltakene bør prioriteres for å unngå for omfattende
og ressurskrevende tiltak senere.
Alternativ sikring
Region Nord har i 1996 gjennomført et prosjekt som
har til formål å teste ut forskjellige typer matter og
vekstmedier i kombinasjon med ulike typer vegetasjon. (Tilsvarende Region Sørs prosjekt ved Møsvann, som omtalt i årsberetningen for 1995). Anleggene vil bestå av en kombinasjon av stein i en fotfylog vekstmedier videre oppover i elveskråningen.
Biotoptiltak i Laksåga
Region Nord fikk i 1995 i oppdrag av Elkem Salten AS å forestå detaljprosjektering og utarbeiding av
anbudsdokumenter for seks fisketerskler i Laksåga.

Flom- og senkningsanlegg
«Graver ut vernet vassdrag». Slik lød en overskrift
i Nordlys i januar 1995. Avisen siktet til en turbulent oppstart på flom- og senkningsanlegget i Kirkesdalen i Troms. Anlegget ble avsluttet og overlevert til kommunen i september 1996.
En plan fra 1984 var omarbeidet i fellesskap med
fylkesmannen i Troms like før anleggsstart. Elveløpet
fikk da en kurvatur tilpasset landskapet. Sidebekker
ble tatt inn i det nye elveløpet ved anordning av kunstige viker. Små bmer med steinfundamenter gir forbindelse mellom nytt og gammelt elveløp. Hele parsellen fikk vegetasjonsdekke ned til flomvannstand.
Fy kesmannens miljøvernavdeling i Troms sier
at det om få år ikke vil være spor av noe teknisk
inngrep i vassdraget. Også grunneiere, kommunen
og andre brukere har gitt positiv tilbakemelding på
utfomingen.
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N KALD VINTER Og stor isproduksjon i
elvene, fulgt av nedbør og mildvær i
april, utløste kraftig isgang i mange
vassdrag. Selve vårflommen ble imidlertid under middels. Utenom tilløp til isdamskrise
i Gaula oppsto det ingen akutt beredskapssituasjon
noe sted i regionen i 1996.
Men vårflommen i 1995 utløste imidlertid en
bølge av søknader fra privatpersoner, kommuner
og andre som ønsker NVEs hjelp til å planlegge
og utføre forbygningsanlegg i flomutsatte vassdrag. Dette påvirket virksomheten ved Region
Midt-Norge også i 1996.
Totalt ble det utført flom- og erosjonssikringsanlegg for 17 mill, kroner i regionen. Av dette dekkes ca. 3 mill. kroner av eksterne tilskudd. Av nye
planleggingsoppgaver som er løst i 1996, nevnes
byggetrinn 2 av miljø- og sikringstiltakene i Gråelva. NVE og Stjørdal kommune har bevilget til
sammen 20 mill, kroner til prosjektet, som er omfattet med stor interesse blant fagfolk.
Brutto omsetning for resultatenheten ved
Region Midt-Norge var 8,6 mill. kroner.

(
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djedel av kommunene i Midt-Norge. Ved årsskiftet er regionkontoret invitert til å delta i
åtte—ti kommuner. I disse fora blir blant annet
behovet for flomkartlegging langs viktige vassdrag analysert.
Foruten et fullført flomkartprosjekt for Orkdal
kommune (oppdragsfinansiert) er det kommet henvendelse om flomkartanalyser også fra andre kommuner. Det gjelder blant annet Verdal kommune
som ønsker NVEs hjelp til å beregne oppdemmings- og oversvømmelsesrisikoen ved store
leirras.

Hydrologi og vassdragsteknikk
Ved Region Midt-Norge er det på oppdragsbasis
innsamlet og bearbeidet en betydelig mengde
vannføringsdata. Vi har fått flere oppdrag med å
skaffe hydrologiske data for småkraftverk.
Vassdragsteknisk oppdragsvirksomhet utvikler
seg positivt, både økonomisk og faglig. Største
enkeltoppdrag i 1996 var oppmåling og planlegging av forbyggingstiltak for vegvesenet og NSB.
Statkraft benyttet regionkontoret til vurderinger av
tilgroings- og gjengroingseffekter i regulerte vassdrag (Surna). For Hydro Aluminium Sunndal ble

Styrket beredskap
Arbeidet med regionens beredskapsplan er i første
omgang fullført etter en prosess der kommuner og
andre instanser har medvirket. NVE er videre blitt
fast medlem i Fylkesberedskapsrådet for Sør-Trøndelag, og samarbeid er også etablert medberedskapsavdelingene i Nordland, Nord-Trøndelag og
Møre og Romsdal.
Etterat kommunenes arbeid med risiko- og
sårbarhetsanalyser
(ROS) ble satt i gang av fylkesmennenes beredskapsavdelinger
for ca. et år
siden, er ROS-arbeidet startet opp i ca. en tre-

''Grønndalsdammen ved Tunnsjøllyene i Nord-Trøndelag ble forsterket i 1996 etter pålegg fra og i samarbeid
med NVE.

Vanskelig forbyggingsarbeid i Straumselv, Roan.
Leira synker rett ned.

SÆTERBØ

Til høyre: Skurdalsdammen i Meråker kommune ble
ferdig restaurert i 1996.

det utført planlegging og virkningsanalyse av en
terskel ved driftvannsinntaket i Driva.

EINAR
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gamle fløtningsdammer i innsjøene Storgrønningen, Otersjøen og Sandsjøen. De gamle fløtnings-

Vernede vassdrag
I flere viktige vernede vassdrag som Gaula, Ogna
(Steinkjer) og Aursunda (Namsos) er det laget forvaltningsplaner i et tett samarbeid mellom kommuner, grunneiere, fylkesmennene og NVE.

Ved kraftverkene i Meråker har Nord-Trøndelag Energiverk under NVEs tilsyn utført pålagt terskelbygging, samt riving av gamle rørgater.
Interessen for mikrokraftverk har tatt seg kraftig opp. Ved Region Midt-Norge er det registrert et
50-talls henvendelser og søknader i løpet av året.
Tre—fire slike kraftverk er i samme tidsrom satt
i drift.

Dammer og kraftverk
NVE hadde tilsyn med miljø og sikkerhet ved ombyggingen av eldre dammer ved kraftverkene i Tunn-

Kulturminner i vassdrag
Skurdalsvolldammen i Meråker er restaurert, med
betydelig økonomisk og faglig hjelp fra NVE.

dammene ansees som kulturminner som ikke bør
fjemes. Samtidig skal de opprettholde ønsket
vannstand i sjøene.
På Røros gjenstår betydelige restaurerings- og
sikringsarbeider. Planer og nødvendige bevilgningsvedtak ble gjort i 1996. Det er etablert et nært
samarbeid mellom Rørosmuseet, Røros kommune,
Riksantikvaren, Miljøvemdepartementet og NVE
om gjennomføringen av dette krevende og enestående prosjektet som er kostnadsregnet til mellom

sjødal, Asmulfoss og Nedre Fiskumfoss. Her har
flomavledningskapasiteten tidligere vært for knapp.

I samarbeid med Lierne og Høylandet kommuner er det oppnådd enighet om avtale vedrørende

fem og seks mill. kroner. NVE og Miljøverndepartemeatet betaler 50 prosent hver.

større kraftverk. Rehabilitering av damanlegg,
utfasing av smisveiste røyr og utviding av flaumløp gjeld i større eller mindre grad også natur- og
miljøforhold. Difor er det naudsynt med kontroll
av planar og med tilsyn ved gjennomføring. Slike
prosjekt vart sette i verk i 1996 på Høyangeranlegga, Leirdøla kraftverk og kraftverka i Austefjordvassdraget.
Utbygginga av Åsebotn kraftverk som er bygt
av BKK, vart avslutta i 1996. Region Vest hadde
tilsynsansvaret.

Forvaltning av verna vassclrag
Region Vest har lagt opp til eit aktivt arbeid for å
følgje opp forvaltninga av verna vassdrag. ForSÆGROV
Gaularvassdraget vart differensiert forvaltningsplan
for heile vassdraget i 1996 formelt vedteken
IVAR
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som ein tematisk kommunedelplan av kommunane
Dam- og veganlegg i vestlandsnaturen —Åsebotn kraftverk, bygd av BKK Hordaland, ferdig 1996.
Gaular, Førde og Balestrand. Arbeidet med Gaularplanen har vore eit interessant prosjekt basert på
samarbeid over kommunegrensene med vassdraget
ging pålagt av NVE og forbygging og stabiliserog nedbørfeltet som planområde. Prosjektet har
draget. NVE har teke del i planarbeidet for terskelingstersklar for å sikra mot erosjon. Vidare er det
også vore basert på eit tett samarbeid på tvers av
bygginga. BKK har stått for detaljteikningane og
bygd to tersklar i eit fisketrapprosjekt som er
ulike forvaltningsnivå. Kommune, fylke og stat
oppfølginga i byggefasen. NVE Anlegg Region
pålagt av Direktoratet for naturforvaltning. I alt er
har alle tatt del i prosjektet. I Raumavassdraget
Vest utførde arbeidet. Tiltaket er finansiert fullt ut
det bygd 20 tersklar, grave ut eit stort volum masvart forvaltningsplanen ferdig. Det er og innleia
av regulanten.
sar som var førde ut i elva i samband med kraftutsamarbeid med Stryn kommune for å gjennomføre
bygginga, og nokre strekningar er sikra ved foreit tilsvarande planarbeid for dei verna StrynevassMikro- og minikraftverk
bygging. NVE har stått føre planlegging og gjenI løpet av 1996 har regionkontoret fått søknad om
draga.
nomføring av tiltaka, i finansielt samarbeid med
40 til 50 mini- og mikrokraftverk. Dette vart ei tidSogn og Fjordane Energiverk. Det vart nytta prikrevjande oppgåve, men også ei viktig utfordring
vate entreprenørar og maskiner fra NVE Anlegg
for regionkontoret på eit nytt satsingsområde for
Region Vest i samdrift på anlegget.
bygde-Noreg.
Bygging av tersklar i Bergsdalselva i Vaksdal
Dei store og tunge kraftutbyggingane i vestkommune er eit fysisk avbøtingstiltak som kom i
landsregionen er historie. Mykje aktivitet er likestaden for utsetjing av fisk i dette regulerte vassvel knytta til opprusting og utviding av ein rad

anleggsarbeidene i 1996 var
erosjonssikring og moloarbeider i Møsvatn i Telemark. Arbeidene omfatter
D
Esikring
STØRSTE
av rasskråninger etter bølgeslagserosjon i sonen rundt høyeste regulerte vannstand
(HRV). Prosjektene er utført i regi av NVE og finansiert sammen med øst-Telemarkens Brukseierforening.
Mini , mikro og småkraftverk
Det har vært stor etterspørsel fra andre tiltakshavere
etter faglige vurderinger av inngrep og tiltak som
berører vassdrag i ulik grad. Vi har sett en nærmest
eksplosiv økning i interessen for bygging av små
kraftverk. Spesielt gjelder dette Rogaland der det i
1995/96 kom inn mer enn 20 henvendelser om
mikro-, mini- og småkraftverk som befinner seg i
ulike stadier av behandlingsprosessen. Sakene omfatter både utbygginger i vernede vassdrag og anlegg
som griper inn i Samla Plan-prosjekter.
Den store interessen for prosjekter i Rogaland har
flere årsaker, blant annet at flere aktive forhandlere av
pakkeløsninger har sondert terrenget og funnet fram
til prosjekter som er markedsført overfor grunneiere.
Kommuner og fylkesmannens landbruksavdelinger har, med støtte i bygdeutviklingsfondet, vært
aktive for etablering av slike verk som en attåtnæring
i jordbruket. Disse anleggene innebærer faktisk et
viktig nytt ben å stå på for landbruket i landsdelen.
-

Ny kraftutbygging og opprusting
Også i Region Sør er perioden med store utbygginKNUT
© ger definitivt over. En rekke mindre nyutbygginger
og ikke minst ombygging eller opprusting av
Øverst: Knut Svendheim, Region Sør (t.v.) og sjefingeniør Lars Damsgaard, Aust-Agder kraftverk, i
eksisterende anlegg medfører likevel en relativt
samtale på ny betongterskel ved Hekni kraftverk.
stor aktivitet på denne sektoren med miljøtilsyn og
Nederst: Grønt og pent etter at en steintipp ved Gottdiverse
oppfølging.
støy1har fått en naturlig utforming og er tilsådd.
SVENDHEIM

To helt nye anlegg ble ferdige i 1996. Det største
av disse, Hekni kraftverk, er et rent elvekraftverk
beliggende i Otra like nord for Byglands/ Åraksfjorden. På den vel seks kilometer lange regulerte
elvestrekningen mellom inntaksmagasinet på
Straume og utløpet ved Langeid har NVE pålagt
regulanten bygging av 11 store terskler til en
investering på ca. 10 millioner kroner. Den siste
av disse sto ferdig i november 1996.
Den andre nyutbyggingen som ble avsluttet i
1996, ligger i Skafsåvassdraget, øverst i Arendalsvassdraget. Utbyggingen omfattet to mindre stasjoner, Skree og Gausbu kraftverker. Her ble alle miljøoppgaver som opprydding, istandsetting og terskelbygging utført helt parallelt med anleggsarbeidene.
Dermed kunne anlegget på åpningsdagen i oktober
presenteres helt ferdig. Innspurten på den siste av de
syv tersklene foregikk faktisk natten før kraftstasjonen kom i drift.
Også nye Frøystul kraftverk i Skiensvassdraget
ble ferdig i 1996, i en tilnærmet fullstendig ny utbygging til erstatning for gamle Frøystul som nå er revet
og fjernet.
Det er utført relativt store ombyggings- og oppgraderingsarbeider både i forbindelse med Tokke,
Nore og Skjerka kraftverker.
Likestrømsforbindelser
Statnett har søkt om tillatelse til bygging av ca. 42
mil med nye likestrømsforbindelser i Sør-Norge for
mating av de nye likestrømskablene mellom Norge
og kontinentet. Regionkontoret skal i samarbeid med
to seksjoner ved hovedkontoret (energikonsesjon og
natur og miljø) og utbygger være med å vurdere miljøkonsekvensene av nyutbyggingene. Arbeidet startet
i slutten av 1996.

•

Vernedevassdrag
Med aktiv deltaglese fra regionkontoret ble det utarbeidet vannbruksplaner for Grimeelva i Aust-Agder
og deler av Siljanvassdraget i Telemark.

Kompetanseoppbygging
FoU-prosjektene «Anvendelse av vassdragssimulatoren i Tokkevassdraget» og «Effektregulering, miljøvirkning og konfliktreduserende tiltak» er startet med
Region Sør som deltakende part. Førstnevnte prosjekt inngår i Norges forskningsråds program «Spisskompetanse i BA-fagene» som vil gå i perioden
1996-98. Berdal Strømme a.s. har prosjektledelsen,
og NVE er en samarbeidspartner i kompetanseoppbyggingen.
Prosjekt «Effektregulering» tar utgangspunkt i et
fremtidig behov for økt effektproduksjon og hvilke
virkninger det vil gi. NVE har prosjektansvaret, og
Statkraft Engineering a.s. har ledelsen for prosjektet
som er delt i åtte delprosjekt med Tokke i Telemark
som eksempelkraftverk. Prosjektet vil gå i perioden
1996-2000. Region Sør har ansvaret for delprosjekt
om erosjonssikring. Hovedmålet er å finne fram til
teknisk, økonomisk og miljømessig gode sikringsmetoder. Det er kartlagt egnede forsøksområder i Tokkevassdraget.
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med barfrost og vedvarende kulde. Snømangel og stadig
dypere tele skapte frostproblemer i et
A
RET
omfang
STARTET
som knapt noen nålevende har
sett maken til. Bekker og småvassdrag bunnfrøs
og fortsatte å svelle utover sine normale løp.
Mange mistet etter hvert vannforsyningen. I de
fieste vassdrag bygde det seg opp voldsomme
ismasser som la grunnlag for en vårløsning av
dimensjoner. Østerdalen, Gudbrandsdalen og
Valdres var hardest rammet. Situasjonen krevde
omgående hjelpetiltak!

Media hadde flommen i 1995 i frisk erindring
og var svært opptatt av forholdene. Regionkontoret måtte til tider bruke betydelige ressurser på
informasjon til joumalistene om den dagsaktuelle
situasjonen —for øvrig til gjensidig nytte.
Regionkontoret brukte også svært mye tid på å
gi råd om skadeavbøtende tiltak til kommunene,
vegvesenet og andre offentlige etater. Mange steder ble det gjort fysiske tiltak i vassdragene som
forberedelse til å ta unna vårvatnet.
Vårløsningen forløp imidlertid forholdsvis
smertefritt, i første rekke takket være at Region

Damsikkerhetsarbeid

•

Det er gjennomført revisjon av internkontrollsystemet til en rekke større og mindre dameiere i regionen. Flere beredskapsøvelser ble arrangert med
representanter fra NVE.
Vi arbeider med revisjon av kompetanse for prosjektering og revurdering av vassdragsanlegg, en ordning som ble innført fra 1. januar 1996. Region Sør
har også deltatt i styringen av fiere prosjekter om

Flomverket på Lauta i Åsnes begynner å bli ferdig. Både jordskader og vassdragstekniske skader er utbedret.

Øst og alle andre denne gangen hadde værgudene på sin side. Snø og is smeltet over lang tid
uten at det ble nevneverdig flom i vassdragene.
Enkelte isganger gikk, og lenge var det stor
spenning omkring utviklingen i Glomma. Der
hadde maskinhavariet i Rendalen kraftverk skapt
en unormalt stor isproduksjon og uvanlig stort
isgangspotensial.
Flomoppryddingen i rute
Gjennom hele 1996 arbeidet Region Øst videre
med å rette opp skader etter flommen i 1995.
NVE reparerte og forsterket for 70 mill, kroner i
1996. Isen og vinteren skapte en del problemer
for anleggsvirksomheten, og i flere perioder medførte kulden at virksomheten måtte innstilles.
Året forøvrig bød på gode forhold for anleggsdrift.
Da NVE kunne føre Moksa tilbake til sitt
opprinnelige, nå flomsikrede løp på Tretten
den 17. april 1996, var det en milepæl. De store
flomverkanleggene i sørlige deler av Hedmark
begynner også å bli ferdige. Blant annet er de
store verkene på Flisa-Arneberg, StemsrudNamnå, Kirkenær og Lauta nesten ferdige.
Flisa-Arnebergverket
og Stemsrud-Namnåverket
har to flomverk. På Kirkenær og Flisa-Arneberg
er det brukt stålspunt for å styrke grunnforholdene.
Ved årsskiftet var det til sammen utarbeidet
305 forenklede planer for flomopprydningstiltak.
Anleggsarbeid er utført på 235 steder. Av en
ekstrabevilgning på 150 millioner er 100 mill.
brukt pr 1996 til oppryddingsarbeidene
etter
flommen. Opprydningen er i rute, men mye
arbeid gjenstår.

I Jøra i Gausdal kommune ble en isdam åpnet etter anvisning fra Region Øst.

Allsidig vassdragsforvaltning
Regionkontoret arbeidet ellers med en rekke ordinære vassdragstekniske anlegg og enkeltsaker. Det
er utarbeidet egen beredskapsplan for krisesituasjoner og ulykker i vassdrag. Flomerfaringen og
økt oppmerksomhet på vassdragsproblematikk ga
regionkontoret nye og viktige informasjonsoppgaver. Arealplanleggingen og behandling av inngrepssaker er satsingsområder, ikke minst for på et
tidlig stadium å kunne forebygge flomskader og
unødvendige inngrep.

Region Øst har også startet prosjekter innen
differensiert forvaltning av regionens vernede
vassdrag, og har deltatt aktivt i andres planprosesser og prosjekter for å vie vernevassdragene større
oppmerksomhet.

zdmi

'

vært hjemsøkt av
betydelige uhell i 1996. Også linjenettet ble påført betydelige skader, først
K
oRAFTVERKENE
HAR
g fremst som følge
av ras. NVEs
havarigruppe fikk 17 rapporter om skader på kraftsystemet i fjor.
Mest dramatisk var eksplosjonen i Vessingfoss
kraftverk i Sør-Trøndelag i juni. Fem personer
befant seg inne i stasjonen da ulykken skjedde —
heldigvis kom ingen alvorlig til skade. Årsaken
var svikt i en oljefattig 7,5 kV effektbryter hvor en
lysbue antente forstøvet olje. De materielle skadene var omfattende.
I desember inntraff svikt i en 22 kV effektbryteri
Kalvedalenkraftverk i Oppland med den følge at
hele 22 kV-koplingsanleggetble totalskadet.
I Driva kraftverk i Møre og Romsdal oppsto det
brann i adkomsttunnelen i november. Vegger og
tak i portalbygg og i adkomsttunnel ble totalskadet,
og hele anlegget for øvrig ble påført røyk- og sotskader. Årsaken kunne ikke umiddelbart klarlegges.
Tidlig på året hadde Rendalen kraftverk i Hedmark et havari av utrustningen for regulering av
vannpådraget til aggregatet. Det ble store skader
på1edeskovlene, og kraftverket fikk et avbrudd på
ca. åtte uker.
På Strinda transformatorstasjon i Sør-Trøndelag
eksploderte i mars en 300 kV utendørs strømtransformator. Eksplosjonen antente ca. 1801 olje og
forårsaket at porselensbiter ble spredt utover et
stort område. Uhellet førte til at Trondheim med
omegn ble spennings1østi ca. ti minutter.
Ved Mo Industripark AS i Nordland var det i
juni brann i kabeldukta gjennom området. Brannen
varte i ca. 9 timer. Den totalskadet kabeldukta i ca.
200 m lengde og forårsaket nedsoting av tilstøt-

ende anleggsdeler. Strømforsyningen og telefonforbindelsene ble brutt for flere store bedrifter.
Etter midlertidige forsyningsordninger var industriparken i full drift etter to uker. Årsaken til brannen er ikke klarlagt.
Storm, tordenvær, snø og ras påførte linjenettet
ganske omfattende skader. I september ble tre
master på 300 kV-nettet i Møre og Romsdal ødelagt av steinras. Reparasjonen kunne utføres med
reservemaster som var lagret i Buskerud. Hitra og
Frøya i Sør-Trøndelag fikk en strømutkopling på
ca. seks timer den 3. januar på grunn av overslag i
en skjøt på en 66 kV-kabel. Årsaken var tordenvær
i området. Orkanen «Frode» i oktober påførte 66og 132 kV-nettet i Vesterålen og Lofoten betydelige skader med mastebrekk og fasebrudd. En
intens reparasjonsinnsats, bruk av nødstrømsaggregater og kjøring av lokale kraftstasjoner ga
korte utkoplingstider.
I oktober ble en 66 kV-linje i Sogn og Fjordane
påført skader uten at det førte til utkopling. Et redningshelikopter kolliderte med topplinen, og besetningen omkom.

7,5 kV-effektbryter etter lysbue/eksplosjon i
Vessingfoss kraftverk.

i damsikkerhetsarbeidet er nytt i Norge. Den erfaring vi har
på området,kommer i hovedsakfiraoffB
RUK
shore
AVog
RISIKOANALYSE
petrokjemiskindustri. Australia,
New Zealand, Canada og Portugal har tatt i bruk risikoanalyse for å vurdere sikkerhetenav sine dammer.
Risikoanalyse var på dagsorden i vassdragsbransjen på seminarer og regionsamlinger i 1996.
Utviklingsarbeidet har pågått i ca. to år.
Det er stor interessefor risikoanalyse,og behovet
for informasjonog opplæringer stort.
Nye sikkerhetsforskrifter for dammer er under
utarbeidelse, med risikoanalyse som nytt element.
Som et utgangspunktfor å gjennomføreen risikoanalyse er det nødvendig å besvare spørsmålene:
Hvilke uønskedehendelser kan inntreffe?
Hva er sannsynlighetenfor at de inntreffer?
1111
Hva er konsekvensenhvis de inntreffer?
Risikoanalyseprosjekt
I regi av EnFO har vassdragsbransjennå gjennomført
et prosjekt hvor tre større fyllingsdammerer blitt sikkerhetsvurdertmed bruk av risikoanalyse.Dameierne
har i tillegg til egen kompetanseleid inn eksperthjelp
fra Canada. Analysenehar blant annet avdekket
svakheterved damsikkerhetensom dagens forskriftsverk ikke har greid å fange opp. For dam Dravlada1svatn i Folgefonnanleggenefant man at største sannsynlighetfor brudd på dammen oppsto ved at flomløpstunnelenble tettet av snø og is og at bunnløpet
ikke kunne manøvreres. Resultatet er viktig både
for dameier og NVE. Man kan fokusere på områder hvor det sikkerhetsmessigvil bety mest å sette

inn ressurser.

'

Bip

Risikoanalysen
Måten en risikoanalyse blir gjennomført på, er av
stor betydning for resultatet. Det må være et inngående samarbeid mellom dameier, rådgivende ingeniør og NVE for å kunne avdekke alle mulige svakheter ved dammen. Her vil det være nødvendig med
lang erfaring fra damsikkerhetsarbeid og gode kunnskaper om den aktuelle dam. Gjennom analysen vil
vi da få et sett av mulige scenarier som må vurderes.
Neste fase vil være å tallfeste de ulike hendelsene og
beregne risikoparametrene. Resultatet må så sammenlignes med forskriftenes krav.
Nytteverdi
Risikoanalysens største fortrinn er at den avdekker de
mest kritiske forholdene på dammen. Den er særlig
anvendelig når en står overfor et vanskelig prioriteringsproblem:
ru Hvilke av anleggene har størst behov for
utbedring?
ru Hvilke fysiske tiltak bør velges?
kl Hvilke beredskapstiltak bør velges?
Det er den totale sikkerheten ved anlegget som er av
betydning. Greier man å oppnå tilfredsstillende sikkerhet ved alternative tiltak selv om forskriftenes
krav ikke er fullt ut tilfredsstilt, vil slike tiltak bli
godkjent.
En gjennomført risikoanalyse vil også gi beregnede tallverdier for svikt ved det aktuelle anlegg og
gi beskjed om antall personer som kan bli berørt.
Slike tallverdier kan for eksempel sammenlignes med
andre typer samfunnsrisiko som gjelder for industrianlegg og kjernekraftverk. Men grunnlagsmaterialet
og erfaringene på vassdragssiden er ennå ikke tilstrekkelige til at de beregnede verdiene blir sikre nok.

NVE og EnFO samarbeider om et stort prosjekt for beregning av dambruddsbølger.
Ønsker tilbakemelding
NVE har utarbeidet en veiledning for risikoanalyse,
som er sendt bransjen. Tanken er at denne veiledningen etter en tid omarbeides til permanente retningslinjer, og NVE ønsker å få tilbakemelding fra bransjen på bruk av risikoanalyse som verktøy i damsikkerhetsarbeidet.
Veiledningen gir en innføring i bruk av risikoanalyse, eksempler på metoder og en forklaring på hvordan en risikoanalyse kan gjennomføres.
Dambruddsbølgeberegninger
Dambruddsbølgeberegninger
har i de senere år

vært et samarbeidsprosjekt mellom NVE og EnFO.
I løpet av 1996 kom arbeidet så langt at det kunne
utarbeides forslag til retningslinjer for slike beregninger. Forslaget er utformet av SINTEF Bygg og
miljøteknikk.
Siktemålet var å sende de foreslåtte retningslinjene på høring etter årsskiftet, og at selve arbeidet
med å utføre dambruddsberegninger skulle komme
i gang i løpet av 1997. Prosjektet ble startet i 1993.
Retningslinjene er basert på resultater fra flere delprosjekter, blant annet analyse og sammenligning
av de PC-baserte beregningsmodellene BOSSDAMBRK og MIKE11.
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virksomhet under samarbeidsavtalen med NORAD er i jevn økning,
fra 5,5 årsverk i 1995 til seks årsverk i 1996.
iNTERNASJONAL
Særlig økte vår bistand til prosjekter som er
knyttet til vannkraft og andre aktiviteter på elektrisitetssektoren.
Også på områdene vannressursforvaltning og
hydrologi øker aktivitetene. Foruten fortsatt omfattende assistanse til oppbyggingen av en vannforvaltning i de palestinske områder, er det igangsatt et
større hydrologiprosjekt i Etiopia.
Vi var i 1996 engasjert i aktiviteter i 15 land i
Afrika og Asia. I tillegg kommer noen prosjekter
som gjelder grupper av land.
Tre land skiller seg ut: vi har brukt ett årsverk
på prosjekter i Angola, ett på de palestinske områder, og 3/4 årsverk i Etiopia.
Nytt i 1996 var at NVE gjennomførte en større
utredningsoppgave om elektrisitetssektoren i Vietnam direkte for det daværende Nærings- og energidepartementet.
SKOFTELAND
EGIL
©

Vannhyasinten, en vakker blomst, men en pest og en
plage. Den brer seg over stadig større vannarealer i
elver og innsjøer i det sørlige Afrika, bl. a. Victoriasjøen, hvor den tetter vanninntak, hindrer båttrafikk
og øker fordampningen. Bildet er fra et forskningsprosjekt i Pangani, Tanzania.

Institusjonssamarbeid

Det har i de senere år skjedd en markert endring i
hvordan vi organiserer våre tjenester under samarbeidsavtalen med NORAD. Mens NVEs tjenester
tidligere i vesentlig grad hadde karakter av faglig
rådgivning til NORAD, blir nå en stadig større del
kanalisert direkte til den relevante forvaltningsinstitusjon i bistandslandet. I praksis organiseres
dette ved at NVE inngår en institusjonsavtale i form
av en kontrakt direkte med denne institusjonen. I
1996 omfattet slike institusjonsavtaler nær 60 prosent av NVEs aktiviteter.
I avtalene er prosjektet og begge institusjoners
oppgaver og ansvar klart definert innen en tids-

ramme og et vedtatt budsjett. Kommunikasjonen i
avtaleperioden går direkte mellom NVE og mottagerinstitusjon, ikke via NORAD. NORAD og eventuelt ansvarlig ministerium i utviklingslandet vil i et
årlig møte få fremlagt til godkjennelse dokumentasjon om prosjektets fremdrift og regnskap fra foregående år, samt planer med budsjett for kommende år.
NVE vurderer den økende bruk av institusjonsavtaler som meget positiv og i tråd med vår rolle
som forvaltningsinstitusjon. Vi kommer derved i
direkte inngrep med institusjonene og personer i
ledende posisjoner i bistandslandene. Det er dessverre et faktum at svake institusjoner er en av de
mest alvorlige hindringer for en positiv utvilding i
alle de utviklingsland vi har erfaring fra. I 1996
hadde vi avtaler med institusjoner i Angola, Etiopia,
Laos, Namibia, Nepal og Zambia. Konkrete planer
foreligger for Bhutan og Uganda.
Et interessant og lovende eksempel på institusjonssamarbeid er vår avtale med Palestinian Water
Authority (PWA). Her koordinerer NVE også assistansen fra NIVA og SFT i samme prosjekt, og i tillegg assisterer vi PWA når kontrakter skal inngås
med norske konsulentfirma. Dette skal lette arbeidet
for PWAs ledelse i en komplisert oppbyggingsfase
under ekstremt vanskelige politiske forhold.
I flere av de prosjekter NVE er involvert, vil det
ofte være aktuelt å sette ut delprosjekter til konsulentfirmaer etter åpen tilbudskonkurranse i Norge
eller internasjonalt. NVE vil normalt være deltager i
en evalueringskomite sammen med deltagere fra den
samarbeidende institusjon, som alltid vil ha formannsvervet. Slike evalueringer kan være av følsom
karakter. NVEs deltagelse i evalueringen skal blant
annet sikre at utvelgelsen skjer etter internasjonalt
anerkjente prosedyrer. I tråd med NORADs strategi

og kontrollerende nivå (som NVE), og det operasjonelle nivå (som Statkraft o. a.) En forbedring av
dette forholdet har vært sentralt i NVEs rådgivning.
En viktig ledetråd i NVEs rådgivning er at
lover og institusjonsstruktur ikke kan kopieres fra
et land til et annet, men må forankres i hvert lands
tradisjoner og spesielle situasjon. Selve skrivingen
av for eksempel lover må alltid gjøres av landets
egne eksperter.
Når det gjelder utvikling av vannkraft, er man i
stadig flere land i økende grad opptatt av en forsvarlig konsesjonsbehandling hvor alle berørte
parter blir hørt. Her har Norge utvilsomt spesiell
ekspertise å bidra med.

Kartlegging av vannkraftressurser
Et eksempel på problemet med avskoging og dermed økende erosjon. Kihansi, Tanzania.

om mottageransvar ligger ansvaret for utvelgelsen
alltid hos institusjonen i utvildingslandet.
En følge av insfitusjonsavtalene er at NVE anmodes om å utstasjonere eksperter for lengre tid ved
institusjonen i utviklingsland. Ved slutten av 1996
hadde vi to slike stillinger under rekruttering i Etiopia og Namibia.

Lovrammeverk
NVE har i flere år assistert ved utarbeidelse og
modernisering av lover og forskrifter for utvikling
av vannressurs- og elektrisitetssektoren i en rekke
utviklingsland. Denne oppgaven er meget godt
egnet som ledd i institusjonssamarbeidet. I Nepal
ble et slikt prosjekt fullført i 1996, og liknende

aktiviteter er i gang i Angola, Laos og Etiopia.
NVE har i slike prosjekter hatt stor nytte av innleide norske eksperter.
Mindre sentraldirigering, privatisering og en
friere markedsøkonomi, samt et ønske om utenlandske investeringer står høyt på prioriteringslisten. Men i disse landene er lovverk og forvaltning
ikke tilpasseten slik utvikling. I Nepal var en forbedring nødvendig for at Statkraft SF skulle investere og delta i bygging av et vannkraftverk, og deretter delta i selve driften i en konsesjonsperiode.
Vi finner ofte at den overordnede institusjonsstrukturen er svakt utviklet i land med tidligere
sentralisert styresett. Det er ikke et klart skille
mellom policynivået (ministeriet), det regulerende

Land som Etiopia og Vietnam mangler samlet
oversikt over sine vannkraftressursene. I 1996 ble
det tatt flere initiativ til utarbeidelse av slike oversikter. Her kan vi dra nytte av bred erfaring fra
arbeidet med verneplaner og Samlet Plan i Norge.
Igjen er det viktig å være klar over at de norske
erfaringer ikke kan overføres direkte til land som
er på et helt annet utviklingsnivå enn vi var, da
våre planer ble utarbeidet.

,

Større utgiftskategorier:

Vassdragforvaltning: Ca. 111 mill. kr. Ca. 41 mill.
kr av beløpet gjaldt løpende forbygningsarbeid som
omfatter flom- og erosjonshindrende tiltak for å
sikre verdier og forebygge skader i vassdragsnære
områder samt forbedre vannkvaliteten og miljøet i
vassdragene. Bl.a. ble det gitt en større bevilgning
til flomvoller i Skedsmo kommune. NVEs forvaltningsansvar er vurdering, planlegging og kontroll
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Lønn. Totalt beløp på ca. 82 mill. kr omfatter foru-

ten lønn til NVEs 246 fast ansatte, også utgifter til
vikarer, engasjement, overtid samt arbeidsgiveravgift.
Driftsutgifter. Ca. 25 mill, kr av samlet sum på ca.
68 mill, kr gikk til dekning av husleie o.a. for hoved-

kontoret i Oslo samt NVEs 5 regionkontorrundt om i
landet. Videre hadde NVE reise- og kontorutgifterpå
ca. 30 mill, kr samt at det bl.a. ble innkjøpt inventar,
utstyr o.a. for i underkant av ca. 5 mil, kroner.
Oppdragsutgifter: Ca. 14 mill. kr. Over 60 % av
utgiftene gjaldt oppdragsvirksomhet for kraftprodusenter (bl.a. Statkraft) vedr. stasjonsdrift, breundersøkelser mv. Ut over dette var det største
enkeltområde miljøvernsektoren (ca. 20 % av utgiftene) med oppdrag bl.a. fra fylkenes miljøvernavdelinger. I tillegg hadde NVE en del mindre
oppdrag på det vassdragstekniske område.

med gjennomføringen frem til avsluttet tiltak. De
resterende ca. 70 mill, kr omfatter reparasjoner og
oppbygning av forbygninger og flomverk som ble
ødelagt under flommen i 1995.
Refusjon av dokumentavgift: Ca. 207 mill. kr.
Refusjon av dokumentavgift kan gis energiverk
som ved sammenslutninger oppnår energimessige
fordeler, bedre drift og økonomi og bidrar til mer
enhetlig energiforsyning. Dessuten gis også refusjon ved omdannelse av energiverk fra kommunale forvaltningsbedrifter til aksjeselskap. De
største beløp i 1996 gjaldt Oslo Energi med ca.
168 mill. kr, Kristiansand Energiverk med ca.
24,4 mill. kr og Drammen Kraft med ca. 6,5 mill.
kroner.
Investering i ledningsnett:

Ca. 29 mill. kr.

Statsstøtten kanaliseres til energiverk som pga.
topografi, klima og bosettingsmønster, har høye
fordelingskostnader. Uten statlige tilskudd kan
konsekvensen bli at flere nødvendige investeringer i ledningsnettet utsettes med den følge at
sikkerhetsmessige og kvalitetsmessige minstekrav ikke etterleves. Energiverk som fikk tilskudd
i 1996 var bl.a. Rødøy-Lurøy Kraftverk A/S,
Repvåg Kraftlag A/L og Ytre Sogn og Sunnfjord
E-verk.

Enøk-tiltak: Ca. 81,5 mill. kr. NVE har i 1996
videreført arbeidet med å forvalte og iverksette
en helhetlig og langsiktig statlig enøk-innsats
samt utviklet bruken av operatører til å gjennomføre selve strategien vedr. virkemiddlene. Omtrent 50 mill, kr ble brukt til informasjon i form
av kampanjer og spredning av generell kunnskap
om enøk. Videre ble det utbetalt i underkant av
3 mill, kr som tilskudd til enøk-tiltak i offentlige
bygg og ca. 28,7 mill, kr som tilskudd til introdusering av nye energiteknologier —herunder introduksjon av bioenergi og solvarmeprosjekter.
Kraftforsyningsberedskap:

Ca. 3,3 mill. kr.

Størstedelen av beløpet —2,7 mill. kr —gjaldt
tilskudd til sikringstiltak ved kraftforsyningsanlegg, bl.a. flere kraftstasjoner og transformatorstasjoner.
Forskning: Ca. 3,7 mill. kr. Beløpet ble brukt til

å dekke utgifter i samband med anvendt vassdragsforskning i regi av NVE i 1996. Bl.a. ble
forskningsprogrammet «Etterundersøkelser» videreført og avsluttet. NVE hadde også i 1996 nær
kontakt med Norges forskningsråd spesielt pga at
etaten deltok i styringen av nasjonale og nordiske
FoU-aktiviteter der NVE selv var sluttbruker.
Internasjonal virksomhet. NVE utførte en bety-

delig rådgivnings- og bistandsvirksomhet i 1996.
Utgifter forankret i en samarbeidsavtale med
Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) på dette
felt, var i 1996 ca. 3,8 mill. kr. Blant de største
oppdragene nevnes utvikling av el-lov- og regelverk i Laos, Namibia, Gaza/Vestbredden, Nepal,
Etiopia og Angola.

Større inntektskategorier:
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Avgifter: Ca. 9,9 mill. kr. Beløpet gjelder tilsynsav-
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gifter NVE innkrevde i 1996 i samband med damtilsyn, natur- og miljøvemtilsyn samt beredskap. Da
ny avgiftsordning for damtilsynet trådte i kraft pr.
01.01.96, var det fra Stortingets side forutsatt at 80 %
av NVEs utgifter vedr. tilsynet med damsikkerhet
skulle dekkes av tilsynsavgiftene. Den resterende
utgift dekkes over NVEs ordinære budsjett.

Sekelon for
mIljøttydrologi

RegionØst

Vannbatenseseksjonen

Reglon Sor

Økonomlsekejonen

Region Vest

Forekningog
utvilding

Region Midt-Norge

Bedriftshelsetjenesten

Oppdragsinntekter. Inntekten i 1996 på ca.
15,1 mill, kr fra NVEs oppdragsvirksomhet dekte
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Perso
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Region Nord

Pr. 1. januar 1997

lønnsutgifter og andre utgifter knyttet til oppdragsvirksomheten i året.

Refusjon internasjonal virksomhet. Ca. 3,8
mill, kr ble refundert NVE i 1996 til dekning av
kostnadene etaten hadde i samband med prosjekt
hjemlet i samarbeidsavtalen med NORAD.
Refusjon av diverse utgifter. Det innkomne beløp
—ca. 1,1 mill. kr —gjelder refusjon fra andre leie-

takere i Middelthuns gt. 29 i Oslo for deres andel
av fellestjenestene i bygget som utføres av NVE.
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feiret sitt
75-årsjubileum den 27. september med bred
N
faglig
ORGES diskusjon
VASSDRAGS-og
OGmed
ENERGIVERK
stor jubileumsfest.
(NVE)
Da var det tid for å se tilbake, særlig gjennom boken
«Strøm og styring». I 1996 forelå også NVE-veteranen Bård Andersens bok «Flomsikring gjennom to
hundre år».
Vassdrags- og energirektør Erling Diesen pekte
ved jubileet på den veldige utviklingen vi har hatt i
norsk energiforsyning siden NVE ble etablert. Ved
25-årsjubileet i 1946 var kraftproduksjonen ca. 10
TWh. I 1970 nådde vi 60 TWh, og siden den gang er
produksjonen fordoblet. Det var bred eniget om å
bygge ut vannkraften, og NVE fikk de nødvendige
ressurser. Diesen stakk ikke under stol at NVE i
senere tiår har hatt sine dramatiske opplevelser, som
Alta-striden og en omorganisering med sterk nedbemanning.
Mot tusenårskiftet står utfordringene i kø. Det
krever
at NVE i sin forvaltning fortsatt må tenke helBERGERSEN
het, tenke miljø og tenke effektivitet, fremholdt
TOM
© Erling Diesen.
NVE brukte jubileumsdagentil å sette søkelys på «Energi, mål og marked». I panelet ses (f.v.)adm.direktørLars
Uno Thulin, Statkraft,daglig leder Kjell Roland, Econ, direktør Eivind Reiten, Hydro, fylkesordførerSiri Austeng,
Hedmark, direktør Per Anders Stalheim,Forbrukerrådet,og leder i MiljøstiftelsenBellona, Fredric Hauge.

i

energidebatt,bl.a. under en pressekonferanseder Lars
Thues (t.v.)jubileumsbok «Strøm og styring» ble preTid
for en
kaffeindustriminister
og kake etter timer
sentert.
Tilpause
høyremed
tidligere
Finnmed
Lied.

Jubileumsfest med mange gjester og en skare av
NVE-medarbeidere fra hele landet. Her er daværende nærings- og energiminister Jens Stoltenberg
(t.v.) benket sammen med NVE-sjefen Erling Diesen.

Rallaren,her i Ottar Espelands utforming,sto støtt på
sin sokkel utenfor NVE-hovedkvarteret i Oslo også
under jubileumsfesten. Likefullt er han blant hovedfigurene i norsk kraftutbygging gjennom generasjoner.

SÆGROV
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Interessen for å bygge mikro- og minikraftverk økte sterkt i 1996. Det ga flere av regionkontorene stor arbeidsmengde og interessante utfordringer.
Kinnali kraftverk i Ullensvang, (til venstre i bildet) bidrar også til kommunens vannforsyning. Kraftverket er bygget og eies av Magne Hus.
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