Vår virksomhet

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) er et
direktorat under Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte
landets vann- og energiressurser.
NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig
forvaltning av vassdragene, fremme en
effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive
energisystemer og bidra til en effektiv
energibruk.
NVE har en sentral rolle i beredskapen mot
flom og vassdragsulykker og leder den
nasjonale kraftforsyningsberedskapen. NVE
er engasjert i FoU og internasjonalt
samarbeid innen sine fagområder og yter en
betydelig bistand til utviklingsland. Vi er
nasjonal faginstitusjon for hydrologi.
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Et aktivt år
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Året 1997 begynte med rekordtomme
magasiner og en reell fare for alvorlig
kraftmangel. Vi kom oss helskinnet
fram til vårløsningen takket være at

l'.J

z

0
_J

~

V)

er:

o<(

>
z

markedet reagerte med høye priser,
at myndighetene gikk ut med oppfordring om strømsparing og at
vinteren slett ikke ble av de kaldeste.
Vi kan med dette konstatere at kraftmarkedet har bestått prøven både ved
overfylte og ved rekordtomme magasiner.
Sluttbrukermarkedet tok seg opp ved
at flere leverandører tilbød kraft
utenom sitt tradisjonelle forsyningsområde. Flere husholdninger benyttet seg av tilbudene . NVEs vedtak om
å ta bort gebyrene for skifte av leverandør, bidro nok også til å stimulere
markedet. Ytterligere fart i leverandørskiftet venter vi fra 1998, da NVE
har bestemt at det skal være mulig å
skifte hver uke mot hittil hvert
kvartal. Dessuten vil Konkurransetilsynet fra 1998 fortløpende
informere om alle salgstilbudene i
markedet.
NVE innførte en mer effektiv regulering av nettmonopolene fra 1997.
Vi har satt et tak på hvert selskaps
inntekter fra nettvirksomheten. Etter
til dels harde nappetak med EnFO
landet vi på et årlig effektiviseringskrav på 1,5 til 4,5 prosent de
nærmeste årene, avhengig av hvor
effektive verkene er i startfasen. Vi
venter at denne formen for regulering vil sette fart i sammenslutninger
av nabonett til større og mer effektive
enheter, og føre til utjamnet nettleie
over større områder.

De tre avtalene om kraftutveksling
med Tyskland og Nederland, som
Olje- og energidepartementet h ar gitt
konsesjon for, nødvendiggjør omfattende forsterkninger av kraftledningsnettet fra ilandføringspunktene
for sjøkablene. NVE behandlet konsesjonsøknader fra Statnett om kabler,
luftledninger, elektrodeanlegg og
omformere. Dette arbeidet fortsetter i
1998 .
1995 var det store flomåret på Østlandet. Men også i 1996 og 1997 var det
til dels alvorlige flommer, denne
gangen lenger nord i landet. Stortinget behandlet i løpet av våren flomtiltaksmeldingen og gikk inn for betydelige forebyggende tiltak mot flomskade, blant annet flomsonekartlegging og oppfølging av kommunenes arealplaner. Dette blir høyt
prioriterte oppgaver for NVE i de
kommende årene.
Vannkraftutbyggingen stanset opp da
energiloven kom. Men siden 1991 har
etterspørselsveksten spist opp overkapasiteten, og nå opplever vi igjen
en ganske omfattende interesse for
opprusting, utvidelse og nyutbygging
av vannkraftverk. Våre medarbeidere
i konsesjonssaker arbeider på spreng
for ikke å sinke klargjøringen av nye
vannkraftprosjekter.
De samme medarbeiderne fikk mot
slutten av året en ny, stor sak i fanget.
Det dreier seg om lekkasjene fra deler
av Østmarka ved Oslo ned i
«Romeriksporten», som er en tunnel
på den nye jernbanen til Gardermoen. Vi konkluderte like før jul med
ganske strenge krav til tetting av

tunnelen for å få gjenopprettet
vannbalansen i de berørte delene av
Østmarka.
Myndighetene satset i 1997 sterkt på
å stimulere til mer bruk av bioenergi,
fortrinnvis i større anlegg som kan
utnytte ressurstilgangen i flere
kommuner. I løpet av året merket vi
en økende interesse for vindkraft,
blant annet fra større kraftprodusenter. Vi ser at det vil bli behov for
tilskudd både fra bio, vind og varmepumper for å dekke en markert
økende etterspørsel, nå når mulighetene for økt vannkrafttilgang går
mot slutten.

Erling Diesen
Vassdrags- og energidirektør
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Organisasjon og regnskap
Organisasjon

NVE er organisert i seks avdelinger
ved hovedkontoret i Oslo og fem
regionkontorer, som ligger i Tønsberg,
Hamar, Førde, Trondheim og Narvik.
NVE hadde ved utløpet av 1997 om lag
385 medarbeidere, hvorav 270 ved
hovedkontoret i Oslo. Anleggsvirksomheten ved regionkontorene er organisert i egne resultatenheter.

Antall tilsatte i NVE viser en gradvis
økning blant annet som en følge av
oppfølgningsarbeidet med aktuelle
flomsikringstil tak.
Stortinget har gjennom behandlingen av St.meld. nr. 42 for 1996-97
(Flomtiltaksmeldingen) lagt føringer
for en ytterligere vekst på arbeidsområder som prognosetjeneste, flomvarsling, flomsonekart, arealplanlegging samt sikkerhet og beredskap.
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Internasjona l virksom het

89,0
71,0
17,0
78,0
291,0
21,0
92, 5
3,3
9,3
4,1

Sum

676,2

Utgiftskategorier
Lønn
Øvrige dri ftsut gifter
Oppdragsutgifter
Vassdragsforvaltning
Refusjon av dokumentavgift
Investering i ledningsnett
Enøk-tiltak
Kraftforsyningsberedskap
Forskni ng og utvikling (FoU)

Inntektskategorier

Olje og energidepartementet

MNOK

Avgift er
Oppdrag
Refusjon internasj . virkso mhet

9,3
17,8
4, 1

Sum

31,2

Beredskapsrådet

• Lønn: Totalt beløp på ca. 89 mill. kroner

Beløpet omfatter foruten lønn til
NVEs 385 tilsatte, også overtidsutgifter og arbeidsgiveravgift.

Informasjonskontor

• Øvrige driftsutgifter: 71 mill. kroner
Bedriftshelsetjeneste

Ko nsesjon

Bre og snø

Enøk

Beredskap

Konsesjon

Fellestjenester

Nett

Informasjonssyst emer

Ma rked

Vassdragssikkerhet

Natu r og milJ·ø

Forskning og
utviklin g

Ressurs

Hydrometri

Økonomi

Vassdragsteknikk

Informasjonsteknologi

Miljøhydrologi

Region MidtNorge

Juridisk
rådgivni ng

Vannbalanse

Region Nord

Personal.og
orarnsaSJOn

Region Sør

Økonomi

Region Vest
Region Øst

NVEs organisasjon pr. 31 .12.1997
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Utdrag av NVEs regnskap for 1997

Husleie og lignende for hovedkontoret i Oslo samt NVEs fem regionkontor
beløp seg til 26 mill. kroner av samlete driftsutgifter. De øvrige ca. 45
mill. kroner gikk med til dekning av
blant annet reise- og kontorutgifter,
inventar- og utstyrsinnkjøp.
• Oppdragsutgifter: 17 mill. kroner

Over 60 % av utgiftene gjelder oppdragsvirksomhet for kraftprodusenter
(bl.a. Statkraft) vedrørende blant annet stasjonsdrift og breundersøkelser.
Ut over dette var det største enkeltområdet miljøvernsektoren (15 % av
utgiftene) med oppdrag blant annet
fra fylkenes miljøvernavdelinger.
Oppdragsutgiftene skal i sin helhet
dekkes av oppdragsinntektene.
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• Vassdragsforvaltning: 78 mill. kroner
NVEs forvaltningsansvar er vurdering,
planlegging og kontroll med gjennomføringen av tiltak. Ca. 32 mill.
kroner av beløpet gjelder 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. De resterende ca. 46 mill.
kroner omfatter reparasjoner og oppbygning av forbygninger og flomverk
som ble ødelagt under flommene i
1995 og 1997.
• Refusjon dokumentavgift:
291 mill. kroner
Refusjon av dokumentavgift kan gis
energiverk som ved sammenslutninger oppnår energimessige fordeler,
bedre drift og økonomi, noe som bidrar til en mer enhetlig energiforsyni ng. Dessuten gis også refusjon
ved omdannelse av energiverk fra
kommunale forvaltningsbedrifter til
aksjeselskap samt ved omdannelse til
konsern. De største beløpene i 1997
gjelder Tafjord Kraftselskap med ca.
67,4 mill. kroner og Vestfold Kraft
Energi med ca. 64,5 mill. kroner.

• Investering i ledningsnett:
21 mill. kroner
Statsstøtten kanaliseres til energiverk
som på grunn av topografi, klima og
bosettingsmønster, har høye forde lingskostnader. Uten statlige tilskudd
kan konsekvensen bli at flere nødvendige investeringer i lednings nettet
utsettes. Energiverk som fikk tilskudd i 1997, var blant annet Østfold
Energi med 2 mill. kroner, Masfjorden kommunale Kraftlag med 1, 7
mill . kroner og Sjøfossen Energi med
1 mill. kroner.
• Enøk-tiltak: 92,5 mill. kroner
NVE videreførte i 1997 arbeidet med å
forvalte, iverksette og gjennomføre en
helhetlig og langsiktig statlig enøkinnsats. I overkant av 37 mill. kroner
ble brukt til informasjon i form av
kampanjer og spredning av generell
kunnskap om enøk. Videre ble det
utbetalt ca. 6 mill. kroner som tilskudd til enøktiltak i offentlige bygg
og ca. 49 mill. kroner som tilskudd til
introdusering av nye energiteknologier.

Forskning og utvikling
Internasjonal virksomhet
Kraftforsyningsberedskap

• Kraftforsyningsberedskap:
3,3 mill kroner
Størstedelen av beløpet , 2,7 millioner
kroner, er tilskudd til sikringstiltak
ved kraftforsyningsanlegg, blant
annet flere kraftstasjoner og transformatorstasjoner.
• Forskning og utvikling: 9,3 mill. kroner
Beløpet ble brukt til å dekke utgifter i
samband med anvendt vassdragsforskning i regi av NVE. Bl.a. ble «HYDRA-programmet» videreført og
«Vassdragsprogrammet» startet opp.
NVE hadde også i 1997 nær kontakt
med Norges forskningsråd.
• Internasjonal virksomhet:
4,1 mill. kroner
NVE u tførte en betydelig rådgivningsog bistandsvirksomhet i 1997. Utgifter
er forankret i en sam arbeidsavtale
med Direktoratet for utviklingshj elp
(NORAD) på dette feltet. Blant de største oppdragene var utvikling av lovgivning og regelverk i Laos , Namibia,
Gaza/Vestbredden , Nepal, Etiopia og
Angola.
• Avgifter: 9,3 mill. kroner
Beløpet gjelder tilsynsavgifter NVE
innkrevde i 1997 i samband med damtilsyn, natur- og miljøverntilsyn samt
beredskap.

Enok-tiltak

• Oppdragsinntekter: 17,8 mill. kroner
Beløpet dekket lønnsutgifter og andre
utgifter knyttet til oppdragsvirksomh eten.

Øvrige
utgifter

Lønn
Utgiftskategorier 1997.
Hovedaktiviteter eksklusive refusjon av dokumentavgift.

• Refusjon internasjonal virksomhet:
4,1 mill. kroner
Beløpet bl refundert NVE til dekning
av kostnadene etaten h adde i samband med prosjekt knyttet til samarbeidsavtalen med NORAD.
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NVEs FoU-arbeid skal først og fremst
bidra til å utvikle vår kompetanse
innen vassdragsforvaltning slik at ny
viten får praktisk anvendelse.
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HYDRA - et forskningsprogram om
flom
HYDRAs hovedmål er å utvide kunnskapen om sammenhengen mellom
naturgrunnlaget og menneskelige
inngrep i vassdraget og nedbørfeltet

på den ene siden og flom og flomskader på den andre. Ut fra et forbedret kunnskapsgrunnlag vil vi foreslå
tiltak for å forebygge skadeflommer
og redusere omfanget av flomskader
på en kostnadseffektiv og miljømessig optimal måte.

Lauta. Brudd på flomvoll. Verdifullt jordsmonn ble dekket av sand fra flomvannet. Foto: Fotonor A/S

og flomforebyggende tiltak er også
gjennomført i 1997. Arbeidet har
resultert i ku nnskap om forholdet
mellom flom og vannkvalitet,
sedimenttransport, biologisk miljø og

I 1997 ferdigst ilte gruppen et detaljert spørreskjema der mange miljøaspekter i orbindelse med vannkraftprosjekte ønskes besvart. Det er
definert 78 parametre knyttet til

flomforebyggende tiltak. Metodikk
for flomsoneanalyse er uttestet og
videreutviklet, og flomsoneanalyser
er utført for Åsnes og Grue.

vannkraftutbygging. En del av spørreskjemaet I r viet tekniske, geografiske

Grunnlaget for HYDRA er at summen
av alle menneskelige påvirkninger i
form av arealbruk, reguleringer,

Det videre arbeidet i 1998 og 1999 vil
for en stor del dreie seg om analyser
på grunnlag av de data som er innsamlet og systematisert gjennom
aktivitetene i 1997. En vassdragsmodell, som er under utvikling i

forbygningsarbeider m.m . kan øke
risikoen for flom. Programmet vil
gjennom resultatene gi grunnlag for
å prøve u t denne hypotesen.

HYDRA, vil være sentral i dette arbeidet. Først etter at vassdragsmodellen
er operativ, vil en kunne forvente mer
overordnete resultater.

Innsamling og systematisering av
data har utgjort en betydelig del av
aktiviteten i 1997. Dataene skal
brukes til å vurdere hvordan n atu rgrunnlag, arealbruk, tettsteder,
flomsikringstiltak og reguleringer

IEAs vannkraft-miljøprogram
Det internasjonale energibyråets
(IEA) vannkraft-milj øprogram dekkes
av fem grupper:
1. Oppgradering av eksisterende
vannkraftutbygginger

påvirker flomforholdene i et vassdrag. Videre er disse dataene benyttet
for å simulere avrenning som funksjon av grunnforhold , vegetasjon,
topografi, arealbruk og tettsteder.

2. Små vannkraftutbygginger
3. Vannkraft og omgivelsene
4 . Systemoppbygging og bruk av
vannkraft.
5. Utdannelse og opplæring

I tillegg er det utviklet en modell for
Glomma for å teste ut effekten av
flomdempning i regulerte vassdrag.
Studier av miljøvirkninger av flom

NVE har ledelse og sekretariatsfunksjon for guppe 3.

og sosiale forho ld , en annen del
identifikasjonstemaer, verifikasjon av
data , tiltalksrettede inngrep og offentlige regul krende prosesser.
Svar på det utsendte spørreskjemaet
ventes innen høsten 1998. Gruppen
I
vil da ana[ysere 30 til 40 prosjekter
med hens~n på miljøpåvirkninger,
forebyggende tiltak og offentlige
prosedyrJ r. Deretter vil vi komme
med farsi g til eventuelle forbedringer av ek isterende internasjonale
retningsl"njer for vannkraftutbyggin .
En internasjonal konferanse er planlagt våre 1 1999 for å diskutere resultater og ~onklusjon er. Resultatene av
undersøkelsene vil deretter bli gjort
offentlig tilgjengelige. Man håper
også å kunne utvikle et informasjonssystem so skal kunne oppdateres og
på denne måten formid le ny kunnskap på o rådet.
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Internasjonalt arbeid
En vesentlig del av NVEs internasjonale arbeid er knyttet til samarbeidsavtalen mellom NORAD og NVE og
koordineres av Internasjonalt kontor.
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Denne virksomheten er etter hvert
blitt omfattende, ca. seks årsverk i
1997, og etatens ledere og fremste
fagpersonell har vært engasjert i
betydelig grad. I 1997 var Internasjonalt kontor engasjert i prosjekter i
Angola, Bhutan, Etiopia, India, Laos ,
Mosambik, Namibia, Nepal, Palestina,
Pakistan, Sør-Afrika, Tanzania,
Uganda, Vietnam og Zambia. NVE
hadde i 1997 tre personer langtidsstasjonert som rådgivere på energi
og vann i Namibia, Etiopia og Palestina.

Hjelp til selvhjelp
Eksempel på oppgaver som NVE har
deltatt i, er vurdering av vannkraftprosjekter for norsk støtte. Innen
området institusjonssamarbeid, som
er økende, har vi bistått flere land
med å etablere moderne energi- og
vassdragslover, assistert med utvikling av forvaltningsapparatet og med
kompetanseoppbygging for at landene skal styre forvaltningen av egne
energi- og vassdragsressurser.
Palestina
Arbeidet med å bygge opp en vannforvaltning i de palestinske områdene fortsatte i 1997. Institusjonsavtalen mellom NVE og Palestinian
Water Authority (PWA) har som mål å
etablere PWA som en institusjon med
nødvendig kvalifisert personell til å
kunne forvalte de palestinske vann-

ressursene. Dette er det største samarbeidsprosjektet som NVE noen gang
har deltatt i, og kontrakten har en
ramme på 14 millioner kroner. Både
Statens forurensingstilsyn og Norsk
institutt for vannforskning deltar i
samarbeidet under kontrakt med
NVE. Også andre institusjoner. konsulenter og firmaer er med i prosjektet.
NVE forventer at avtalen blir forlenget med tre år.

planer og bygging av Pangani kraftverk i Tanzania avsluttet. NVE har
vært med i dette prosjektet som
rådgiver for NORAD siden slutten på
1980-tallet. Kraftverket (66MW) har
vært i drift siden 1994/95, og leverer
et verdifullt bidrag til strømforsyningen i Tanzania.

Tanzania-prosjektet avsluttet
I 1997 ble NVEs engasjement i
forbindelse med oppfølgingen av

Beboervennlig t ilpassing. Kro kodillefri vaske plass i Pangani-magasinet
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Forbruket av elektrisk kraft økte i .flor. Det
gjorde også produksjonen, men ikke nok til å
dekke forbruket innenlands. I 1997 importerte
Norge 3,8 TWh. De siste 10 årene har veksten i
det temperaturkorrigerte forbruket vært 1,7
prosent årlig. Tilsiget har vært over det
normale.
I(raftutveks1ingsavtalene med kontinentet
gjør det nødvendig med omfattende
nettforsterkninger i Sør-Norge. NVE har gitt
konsesjon til to sjøkabelforbindelser til
Tyskland og en til Nederland og omfattende
nettforsterkninger.
NVE merket en økende interesse for vindkraft
og har mottatt to konsesjonssøknader og en
melding til behandling.
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Økning i produksjon og
forbruk
Produksjonen i 1997 var 111,6 TWh,
det er 6,9 TWh mer enn produksjonen i 1996. Økningen har sammenheng med at tilsiget til det norske
kraftproduksjonssystemet var nesten
110 prosent av det normale i 1997
mot i underkant av 80 prosent i 1996.
Til sammenligning er midlere årlig
produksjonsevne for det norske
kraftsystemet beregnet til 113,6 TWh.
Selv om tilsiget i 1997 var over det
normale, var produksjonen under
midlere årlig produksjonsevne.
Grunnen til dette er at noe av tilsiget
er blitt lagret i magasinene istedenfor
å bli benyttet til produksjon . Dette
har igjen ført til en kraftig økning i
magasinbeholdningen fra slutten av
1996 til slutten av 1997.

Tilsig over det normale
Som følge av en vinter med mye snø i
fjellet, særlig i Vest-Norge og i NordNorge, fikk vi i 1997 tilsig godt over

det normale. Dette førte igjen til at
fyllingsgraden normaliserte seg. I
midten av oktober nådde fyllingsgraden sitt maksimale nivå med 90,4
prosent. Forholdsvis sterk tapping av
magasinene , spesielt i oktober og
november, og lite tilsig, førte til at
fyllingsgraden sank til 70,4 prosent
ved utgangen av 1997. Dette er 2,7
prosentpoeng over lavest registrerte
magasinfylling på samme tid av året.
Til sammenligning var fyllingsgraden
ved utgangen av 1996 bare 53,5
prosent. Høyest fyllingsgrad hadde
Midt-Norge og Nord-Norge med 76
prosent, mens Østlandet med AustAgder hadde lavest fyllingsgrad med
66,1 prosent. Vestlandet med VestAgder hadde en fyllingsgrad på 69,5
prosent.
Kraftutvekslingen med utlandet ga
en nettoimport på 3,8 TWh i 1997
mot 9 TWh i 1996. Nedgangen i
importen har sammenheng med at
tilsiget i 1997 var adskillig høyere
enn i 1996.

TWh

120
100

•

Totale nettap

•

El kjeler og pumpekraft

60

•

Alminnelig forsyning

40

•

Kraftintensiv industri

80

20

~976

1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997

Brutto elforbruk 1976 - 1997. 11997 importerte Norge 3,8 TWh.

Økning av innenlandsk forbruk
Det innenlandske totalforbruket av
elektrisitet ble 115,5 TWh, en økning
på 1,5 prosent i forhold til 1996, men
nesten 1 TWh under rekordåret 1995.
Mens årets tre første måneder viste en
nedgang i forbruket, har vi fra og
med april hatt vekst. Forbruket i 1997
var ca 1,9 TWh høyere en midlere
årlig produksjonsevne.
Bruttoforbruket i alminnelig forsyning ble 77,2 TWh, en nedgang på 2,2
prosent i forhold til 1996. Nedgangen
i det alminnelige forbruket skyldes
hovedsakelig at 1997 var noe mildere
enn 1996.
Når vi korrigerer 1997 til normale
temperaturforhold, var det imidlertid
en økning i det alminnelige forbruket på 1,8 prosent, fra 77, 7 TWh i
1996 til 79,1 TWh i 1997, til tross for
at det i begynnelsen av året var både
høye elektrisitetspriser og informasjonskampanjer for å dempe forbruket.
Sammenligner vi det temperaturkorrigerte forbruket i alminnelig
forsyning i 1997 med 1995 som var et
normalt år, får vi en vekst på 2,1
prosent. De siste 10 årene har veksten
i det temperaturkorrigerte forbruket
vært 1,7 prosent årlig.
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Bruttoforbruket av uprioritert kraft
(kjelkraft) anslås til 6,11Wh mot 4,8
1Wh i 1996. Den sterke økningen i
forbruket har sammenheng med at
spotprisen i mesteparten av 1997 har
ligget godt under 1996-prisen. Flere
bedrifter fyrer derfor Jrjelene med
elektrisitet istedenfor med olje.
Gjennomsnittlig spotpris på elektrisk
kraft gikk ned fra 23,6 øre/kWh i
begynnelsen av 1997 til et minimum
på litt under 7 øre/kWh i slutten av
september. Deretter steg spotprisen
kraftig og var ved utgangen av desember på vel 16 øre/kWh. Til sammenligning var spotprisen i begynnelsen av
1996 omkring 19 øre/kWh og ved
utgangen av 1996 ca. 24 øre/kWh.

Nettforsterkninger kabler til kontinentet
Kraftutvekslingavtalene som er
inngått med to tyske og ett nederlandsk kraftselskap, nødvendiggjør
omfattende nettforsterkninger i SørNorge. I tillegg til sjøkabelforbindelsene, to til Tyskland og en til Nederland, forutsettes nettforsterkninger
fra blant annet Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla kommune til
Holen kraftstasjon i Bykle kommune
og flere forsterkningstiltak i 300 og
420 kV-nettet i Tonstad- og UllaFørreområdet. Tiltakene representerer samlet sett den største enkeltstående utvidelse av det norske hovedsystemet noensinne. De ca. 400 km
med nye ledningstraseer som planlegges, representerer også omfattende
naturinngrep, og vil blant annet
berøre vernede og foreslått vernede
områder. NVE har i 1997 gitt konsesjon for to av de forutsatte nettforsterkningene.
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Ny 420 kV ledning i Setesdalen

NVE ga i juni 1997 Statnett SF konsesjon for en ny 420 kV ledning mellom
Kristiansand transformatorstasjon og
Evjeområdet. Birkenes kommune og
en grunneier påklaget vedtaket. En
klageavgjørelse i Olje- og energidepartementet (OED) vil foreligge våren
1998. NVE tar sikte på å sluttbehandle konsesjonssøknaden for
videreføringen til Holen kraftstasjon
i Bykle høsten 1998.
Likestrømsforbindelser
NVE ga i november 1997 Statnett SF
konsesjon for:

• en flatkabelforbindelse mot Nederland, med ett strømretteranlegg ved
Feda transformatorstasjon i Kvinesdal
kommune.
• to likestrømskabler mot Tyskland,
med ett felles elektrodeanlegg i
Breivika i Flekkefjord kommune og to
strømretteranlegg i Øksendal i Sirdal
kommune. En del av de omsøkte
likestrømsanleggene er meget om-

stridte , og da særlig ilandføringsstedet for tysklandskablene på Listalandet med sine spesielle verneverdier. Motstanden mot de omsøkte
elektrodeanleggene og likestrømsledningen videre fra Lista til Feda er
også omfattende.
Reduserte negative virkninger for
natur, miljø og samfunn ble oppnådd
ved å minske antall elektrodeanlegg
fra tre til ett og ved lokalisering av
strømretter-, elektrode- og ledningsanlegg. Hensynet til omgivelsene ble
også ivaretatt gjennom vilkårene for
tillatelsene, blant annet kablingstiltak ved Feda koblingsstasjon, uttak
av spillvarme i Øksendal i Sirdal
kommune og en rekke krav vedrørende utforming av anlegg og gjennomføringen av anleggsarbeidene.
Den konsesjonsgitte løsningen innebærer derfor at en rekke av ankepunktene mot den primært omsøkte
løsningen er imøtekommet. NVE
forventer imidlertid en omfattende
klageprosess , da det av kostnads- og
driftshensyn ikke var mulig å etterkomme alle krav.
Ilandføringsstedet for tysklandskablene på Lista og plasseringen av
elektrodeanlegget i Breivika i Flekkefjord kommune er de viktigste
konfliktpunktene som gjenstår.

Kraftka ble r t il kontinentet. Ordføre r Ove Rullestad, Farsund (venst re) og Erli ng Diesen ha r befaring på Huse bysande n ve d Lista.
Foto: Kari Sela nd
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Økende interesse for
vindkraft
Vindkraft er i vinden - bokstavelig
talt. NVE merket en betydelig oppgang i interesse og forespørsler om
vindkraft fra tidlig på høsten 1997.
Grunnlaget for den formelle behandlingen av vindkraft er konsesjonsbehandling etter energiloven .
Konsesjonsplikt knytter seg til anleggets spenningsnivå. Et vindkraftverk
er konsesjonspliktig etter energiloven
hvis en eller flere komponenter av
anlegget har en spenning på 1 kV
eller mer.
Konsesjonssøknader
NVE mottok tre konsesjonssøknader
og en melding til behandling. Disse
er:
•Vest-Agder Energiverk søkte om
konsesjon på fem vindturbiner hver
på 750 kW i Fjeldskår Vindmøllerpark i Lindesnes kommune i VestAgder. NVE ga konsesjon til Fjeldskår
Vindmøllepark i slutten av november.
• Hydro Energi søkte om konsesjon på
fire til seks vindturbiner i størrelsesorden 500 - 750 kW på Karmøy i
Rogaland .

Ny energikilde. Økende interesse knyttet t il kraftpotensialet fra vindmøller.

• Nord-Trøndelag Energiverk søkte
konsesjon på en vindturbin på 1,5
MW på Hundhammerfjellet i Nærøy
kommune i Nord-Trøndelag.
• Statkraft SF er kommet med en
melding om vindkraft på Smøla.
NVE regner med å få en rekke meldinger og konsesjonssøknader i løpet
av 1998. Det blir m ålt vind på 25 - 30
steder langs kysten av åtte til ti
forskjellige aktører.
Den voksende interessen for vindkraft førte til at NVE høsten 1997
satte i gang tiltak for å styrke kompetansen på ulike aspekter ved vindkraft. NVE har avklart prosedyrene
for den formelle behandlingen av
vindkraft i Norge og sendt ut et
rundskriv om dette til alle energiverk, fylkesmenn og en rekke kommuner.

Hensyn til natur og miljø
NVE er i gang med å lage en veileder

om vindkraft som skal foreligge
sommeren 1998. Veilederen skal
inneholde basisinformasjon om
miljømessige og økonomiske forhold
til støtte for vindkraftplanlegging.
Generelle konsekvenser ved etablering av vindkraft som støy, virkninger
for landskap , fugler og arealkonflikter vil bli drøftet. Andre temaer
som vil bli omtalt, er ressursutnyttelse, avbøtende tiltak, vindmålinger og ressurser. Vi tar også opp
helheten i prosjekter der eventuelle
nye veier og kraftledninger inngår
som en del av de totale vurderingene
av et prosjekt.

Hydrologi
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NVE mottar daglig jjernoverført informasjon

om vannstand fra nærmere 100 målestasjoner
spredt over hele landet. Informasjonen vi får
fra disse stasjonene gir et viktig bidrag til
våre flom- og vannføringsprognoser. En del av
stasjonene er såkalte snøputer som måler
snøens totale vanninnhold. I løpet av 1997
satte NVE ut 14 nye snøputer.
NVEs nasjonale forvaltningsansvar innebærer
blant annet å samle inn og publisere det
landet har av innsjøkart. NVE bruker det
nyttige verktøyet, Geografiske
informasjonssystemer (GIS), til å produsere
innsjøkart fra andre leverandørers måledata.
Høsten 1997 ga NVE ut sin andre bok med
kart over innsjøer, denne gangen med 72
dybdekart fra Nord-Norge og Trøndelag.
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Fjernoverførte data fra
snøputer
Prognosekontoret og flomvarslingstjenesten ved NVE er sterkt avhengig
av informasjon om snø og snøforhold
for å kunne gi en riktig prognose av
vannmengden. En direkte og pålitelig
metode å finne vannmengden i snøen
på, er å bruke snøputer. Inntil sommeren 1997 har vi benyttet oss av
fjernoverførte data fra fem snøputer i
Sør-Norge og en som leses av manuelt.

kontrollere datakvaliteten fra snøputene. Kvaliteten er blant annet
avhengig av at snøputene får en
representativ snømengde i forhold til
området for øvrig. Snøputedataene er
i dag tilgjengelige ved hjelp av programmet FINUT på databasen Hydra2. Dataene er lagret som sanntids- og
knekkpunktverdier.

pågikk på 1950-tallet og det behovet
som da oppsto for å kunne beregne
magasinvolum i innsjøer. NVE overtok ansvaret for både oppmåling i felt
og produksjonen av innsjøkartene
fram til 1991.

Viktig hjelpemiddel i prognoser for
vannmengde
I samråd med Meteorologisk institutt
satte NVE ut 14 nye snøputer spredt
over hele landet i løpet av høsten
1997 med utstyr for fj ernoverføring
av data. Det er flere hensyn å ta n år
vi plasserer snøputene. De må ligge i
nærheten av meteorologiske nedbør-

stasjoner. Det forenkler tilsyn og
tilgjengelighet og gir et godt grunnlag for å sammenlikne observert
nedbør og temperatur. Vi kan da
tilføye denne informasjonen i vårt
datasystem og simulere mer komplette tidsserier for snømengder for
tidligere år. Videre må snøputene
plasseres riktig i forhold til aktuelle
vassdrag for å få et riktig grunnlag
for kontroll og korreksjoner av våre
modeller. I løpet av vinteren m å vi

Innsjøkart
Oppmåling av innsjøer
NVEs opplodding av innsjøer startet
for over 40 år siden ved Hydrologisk
avdeling. Før den tiden var det meste
av dybdemålinger gjort i tilknytning
til vitenskapelige undersøkelser.
Bakgrunnen for at NVE selv tok opp
denne oppgaven, var den sterke
satsingen på vannkraftutbygging som

Fjernoverført data. Informasjon om snø og snøfo rhold fra snøputer er et viktig bidrag for
NVEs prognosekont or.

Etter 1991 har oppmåling av innsjøer
i egen regi vært nedprioritert, med
unntak for noen få eksterne oppdrag.
Gjennom vår satsing på Geografiske
informasjonssystemer (GIS) har vi
imidlertid skaffet oss et verktøy til å
produsere innsjøkart fra andres
oppmålingsdata.
Dette har de siste par årene utviklet
seg til en tjeneste som vi tilbyr markedet. Vårt forvaltningsansvar er
ellers å fungere som den nasjonale
institusjon som samler inn og publiserer det landet har av innsjøkart.
Totalt har vi i dag registrert ca. 500
innsjøkart i vårt arkiv. Av disse er 123
publisert i kartbøker. Brukerne er i
dag, i tillegg til kraftbransjen, også
forurensningsmyndigheter, vannverkseiere, fritidsfiskere og ikke
minst båtsportfolket.
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Selbusjøen. En av innsjøene som er presentert i boka om dybdekart. Foto: Bjørn H. Berge

Ny bok om dybdekart
Den første kartboka kom i 1984 og
omfattet i alt 51 innsjøer, primært
med kart over de største og dypeste
innsjøene. Arbeidet med neste kartbok startet i 1995. Alle eksisterende
kart fra Nord-Norge og Trøndelag som
ble vurdert å ha god kvalitet, ble
digitalisert og produsert enhetlig på
nytt ved hjelp av GIS-verktøyet. Kartboka med 72 dybdekart var ferdig
trykket høsten 1997. Neste kartbok
skal omfatte hele Vestlandet, og
arbeidet med en gjennomgang av
innsjøkart fra denne landsdelen er
allerede i gang.

Mjøsas største dyp
Etter en konkurranse sommeren 1997
utlyst av lokalaviser og lokalradioene
i Hamar og Gjøvik om å finne Mjøsas
største dyp, fant en båteier med
ekkolodd et dyp på over 500 meter.
Det gjorde Mjøsa til både Norges og
Europas dypeste innsjø! Vårt offisielle
tall var 449 meter som største målte
dyp i Mjøsa. NVE foretok selv en ny
oppmåling av det dypeste området i
september da Mjøsa var nesten fylt
opp. Resultatet ble et nytt største
målte dyp på 453 meter. Forskjellen
mellom 449 og 453 meter skyldes

imidlertid ulik vannstand på oppmålingstidspunktene. De private
måleresultatene med større dyp kan
fo rklares med at ekkoloddene ikke
var riktig kalibrert i forhold til
vann tettheten i Mjøsa.
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I 1997 innførte NVE ny regulering av energiverkenes nettvirksomhet. NVE satte med dette
rammer for inntekter og krav til årlig
effektivisering. Effektiviseringstiltakene vil
komme både energiverkene og forbrukerne til
gode.
Prisspredningen i sluttbrukermarkedet ble
redusert i løpet av floråret. Fra januar ble
gebyret ved å skifte leverandør jjernet, og
anta11et husholdningskunder som byttet
leverandør, økte.
NVE har ansvaret for at fornybare energikilder blir introdusert. NVE ga finansie11
støtte til 46 prosjekter på utvikling av bio.
energi.

Enøk og marked
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NVEs regulering av nettvirksomheten

Over tid vil virkningene av de ulike
effektiviseringstiltakene i enda større
grad komme kundene til gode i form
av redusert nettleie.

NVE innførte en ny regulering av
energiverkenes nettvirksomhet i
1997. Reguleringen innebærer at NVE
fastsetter inntektsrammer og krav til
årlig effektivisering av nettvirksomheten . I det tidligere systemet da
nettkostnadene automatisk kunne
dekkes inn, var det få tegn til effektivisering i bransjen. De fleste everkene
erkjenner at det er et potensial for
effektivisering og kostnadsreduksjoner. Med det nye systemet ser vi nå
klare eksempler på konkrete effektiviseringstiltak. Bransjen vurderer
ulike samarbeidsformer og sammenslåinger som mulige virkemidler i
effektiviseringsprosessen. Det er
også betydelig fokus på den interne
organiseringen i energiverkene.

Fakt a om NVEs effektivitetsmålinger

Siden everkene har naturlig monopol
innenfor nettvirksomheten, er det
ingen markedsmekanismer som
sikrer effektiv drift. Dette er en
generell svakhet ved all virksomhet
som ikke møter konkurranse. NVE
fastsetter derfor blant annet effektiviseringskrav for hvert enkelt selskap.
For å kartlegge hvor effektivt det
enkelte everk drives benytter NVE en
anerkjent metode, datainnhyllingsmetoden, for sammenligning av
effektivitet. De beste nettselskapene
definerer målestokken for hva som er
mulig, og så vurderes de øvrige opp
mot denne. Av dette følger navnet
målestokk-konkurranse.

NVEs inntrykk er at de fleste
everkene er fornøyd med reguleringen, til tross for et økt økonomisk
press. NVE arbeider videre med
forbedringer, blant annet for å sikre
en samfunnsøkonomisk riktig
leveringskvalitet.

Siden 1994 har NVE målt effektiviteten til alle landets distribusjonsnett
ved hjelp av datainnhyllingsmetoden.
I 1997 ble det vedtatt at NVE skal

bruke den informasjonen som
effektivitetsanalysene gir, til å redusere inntektsrammene til everk som
ikke er fullt effektive. Det betyr at
nettkunder som er tilknyttet nettselskaper med lav effektivitet, vil
betale mindre for overføringen av
elektrisitet enn de ellers ville gjort.

Kraftmarkedet fungerer
stadig bedre
NVE gjennomfører årlig undersøkelser for å kartlegge hvordan kraftmarkedet fungerer. I 1997 viste
undersøkelsene at stadig flere husholdningskunder benyttet seg av
muligheten til å skifte kraftleverandør, og at kraftprisene jevnet seg
ut på landsbasis. Prisutjevning i
sluttbrukermarkedet er en av intensjonene med energiloven.
Nytt i 1998 er at husholdningskunder
kan skifte kraftleverandør hver uke.
En kunde som ønsket å skifte kraftleverandør i 1997, måtte vente til det
påfølgende kvartalskiftet. Formålet
med overgang fra kvartalsvise til
ukentlige leverandørbytter er å legge
til rette for et friere kraftmarked.
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Pris - øre pr. kWh
Prisspred ning i sluttbrukerma rkedet fra juli til okobe r

Prisspredningen i sluttbrukermarkedet ble redusert fra juli til
oktober. Diagrammet viser omsatt
volum i forhold til prisen. Et gjennomsnitt av kraftprisen (ved et forbruk på 18 000 kWh) var i oktober
29,33 øre/kWh, mot 28 ,89 øre/kWh i
juli.
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Selv om kraftprisen utover året 1997
ble mer lik over hele landet, var
prisspredningen fremdeles betydelig.
Fra 1. j an uar 1997 ble gebyret på
kr 246 ,- ved leverandørskifte fjernet,
og husholdningskundene ble mer
bevisste på at det var penger å spare
på å være aktive i kraftmarkedet. I
oktober skiftet 11 100 husholdninger
kraftleverandør. Dette var en økning
fra juli på ca. 55 prosent. I oktober
var det ca. 27 000 husholdninger som
kj øpte kraft fra en annen kraftleverandør enn den som var dominerende i nettet.
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nomføringen av prosjektene strekker
seg ut over 1997. De totale investeringskostnadene for disse prosjektene
er snaut 400 mill. kroner. Totalt
mottok NVE 99 prosjektsøknader.
Selv om kun de beste prosjektene fikk
støtte, var det flere gode prosjekter
som ikke fikk støtte fordi midlene
ikke strakk til. Totalt var det omsøkte
støttebeløpet på 245 mill. kroner.

Varmepumpesystem til va rmtvann. Aktuell
energikilde for st adig flere brukere.

Det er i 1997 gitt gitt tilsagn om
støtte til bygging av ett vindkraftanlegg. Anlegget ligger i Nord-Trøndelag og skal bygges av Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk.

Behov for elektronisk datautveksling

Bioenergi

Varmepumper

For å kunne håndtere et økende antall
leveran d ørskifter m en er NVE det er
nødvendig at informasjonen m ellom
netteiere og kraftleverandører går elektronisk. Derfor er det e t krav at
avregningsdata m ellom netteiere og
kraftleverandører skal sendes elektronisk fra 31.12.97.

Bioenergi har vært i bruk i lang tid i

Innenfor de midlene NVE disponerer
på statsbudsjettet, har det ikke vært
rom for å støtte installasjoner av
varmepumper. Det er imidlertid et
stort behov for informasjon hos ulike
aktører som ønsker å ta i bruk varmepumper. For å møte dette informasjonsbehovet er det gitt støtte til
Norsk varmepumpeforenings arbeid,
samt svartjenesten hos SINTEF i
Trondheim.

Ny fornybar energi
NVE har ansvaret for at nye fornybare
energikilder blir introdusert. Arbeidet har som mål å øke produksjonen
av varme eller elektrisitet fra fornybare energikilder som i liten grad
anvendes i dag, som for eksempel
vind , sol og bioenergi. I den samme
definisjonen regnes også bruk av
varmepumper der lawerdig varme i
omgivelsene (fjell, jord, sjø osv.)
benyttes til oppvarmingsformål. NVEs
introduksjonsarbeid ble styrket i
1997 ved at det i statsbudsjettet ble
avsatt 50 millioner kroner til introduksjon av bioenergi.

Norge . Vedfyring utgjorde i 1993 ca.
seks TWh . I tillegg brukte ulike deler
av industrien ca. fem TWh i 1993,
mens 1,3 TWh ble benyttet i fjernvarmeanlegg med hovedbasis i avfall .
Den nyttiggjorte andelen varme av
denne mengden bioenergi var ca . åtte
TWh. Den sterke satsingen på bioenergi var motivert ut fra at økt bruk
av bioenergi vil bidra til å begrense
utslippene av co2ved at fossile
bre nsler blir erstattet av bioenergi . I
tillegg vil økt bruk av bioenergi
kunne gi et positivt bidrag til kraftbalansen ved at en større del av
oppvarmingen skjer med bioenergi
framfor elektrisitet.
NVE støtter prosjekter

Gjennom satsingen på bioenergi i
1997 ble det gitt støtte til 46 prosjekter. Hvis alle prosjektene som det er
gitt tilsagn om støtte til, blir realisert, vil det gi om lag 0.4 TWh . Gjen-

Teknologikonkurranse

I annet halvår 1997 holdt NVE en
teknologikonkurranse i tilknytning
til prosj ektering av et boligområde i
Bergen . Forskjellige rådgivere konkurrerte om å finne den mest energivennlige løsningen for oppvarming
av et boligområde med 150 boliger
med 20 .000 kvm boligflate . Vinnerutkastet ble et konsept der boligene
ble varmet opp av en sjøvannsvarmepumpe .

Sikkerhet og beredskap
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Samfunnet har svært mange vitale funksjoner
som er sårbarefor strømbrudd. NVEs avbruddstatistikk for 1996 viser en økende
tendens til brudd.
For å unngå kritiske situasjoner under
strømbrudd har NVE gått sammen med
regionale og lokale myndigheter for å
kartlegge samfunnets strømforsyningsberedskap og foreslå tiltak til forbedringer.
Godkjenningsordningen for vassdragsteknisk
ansvarlig har vist seg å øke sikkerheten
ytterligere i dammene. I 1997 hadde
ordningen vart i fem år.
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Nødstrømsberedskap
Viktige samfunnsfunksjoner
NVEs avbruddstatistikk viser at det i
1996 var til sammen 321.500 strøm-

brudd. Varighet av alle avbruddene
over året var i gjenomsnitt 5,6 timer.
Vårt samfunn er totalt avhengig av
elektrisk kraft for å opprettholde de
fleste virksomheter. Praktisk talt alt
stanser om strømmen blir borte og
industri, handel, landbruk, drivstofforsyning, kollektivtrafikk, telekommunikasjon, databehandling og
betalingsformidling vil bryte
sammen relativt hurtig. De miljømessige konsekvensene kan også bli
store, ved at renseanlegg stanser og
utslipp går urenset ut. For å bøte på
dette har NVE i samråd med Direktoratet for sivilt beredskap og
beredskapsmyndigheter på fylkes- og
kommun enivå dannet en arbeidsgruppe som utreder hvordan kritiske
forbrukere kan forbedre sin beredskap mot uforutsette strømutfall.

I en krigssituasjon vil det sivile
samfunnet være like avhengig av
elektrisk kraft som i fred. Forsvaret
er avhengig av kraftforsyningen
gjennom sivile støttefunksjoner som
transport, kommunikasjon, matforsyning og sanitet.
Hva kan ramme kraftforsyningen
Kraftforsyningen kan bli rammet av
skader som skyldes naturgitte forhold, teknisk svikt eller tilsiktede
ødeleggelser. Naturgitte forho ld er
ras , uvær, ising og saltbelegg på
linjer. Teknisk svikt kan skyldes store
branner, transformatoreksplosjoner
og bryterfeil. Av menneskepåførte
skader er hærverk og sabotasj e mest
aktuelt. De fleste anlegg er ubeman-

net etter arbeidstidens slutt og er
som regel uten bevoktning av noe
slag. I krig fremstår lufttrusselen som
den mest sannsynlige, enten fra fly
eller missiler avfyrt på stor avstand .
Her i landet er det først og fremst vær
og klima som skaper problemer.
Orkanen som feiet over Mørekysten i
januar 1992, gjorde rent bord.
Kristiansundsdistriktet var uten
strøm i fem døgn. Også senere har vi
opplevd mange store skader og påkjenninger på kraftsystemet forårsaket av uvær og klimatiske forhold ,
særlig i kystområdene på Vestlandet
og i Nord-Norge.

Norges kraftsystem er sårbart
Fra et beredskapsmessig synspunkt
kan det synes som om vi har gjort oss
for avhengige av en avbruddsfri
kraftforsyning. Fastmonterte nødstrømsaggregater er bare anskaffet
noen få steder som ved større sykehus
og helseinstitusjoner. Men vi har sett
at disse h ar sviktet nettopp når det
har vært mest behov for dem, sannsynligvis på grunn av manglende
vedlikeh old .
Nodstrømsberedskap. Mange av samsfunnets sentrale tjenester er meget sårbare ved strømbrudd.
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Beredskapstiltak
På grunn av den fullstendige
avhengigheten av strøm er anskaffelse og planlagt bruk av nødstrømsaggregater viktige tiltak for å styrke
beredskapen mot uforutsette avbrudd . Energiverkene er ikke ansvarlige for å skaffe nødstrøm om den
ordinære leveransen skulle falle ut,
for eksempel etter vær- og klimaskader. Det er den enkelte forbrukers
ansvar. Kraftforsyningen føler imidlertid ansvar for at samfunnets
sårbarhet overfor strømbrudd blir
redusert og går ut med informasjon
og råd om reserve hos bruker. Mange
energiverk har fulgt opp gjennom
brosjyremateriell og faglig kontakt.
En del energiverk har også følt det
riktig å gå t il anskaffelse av mobile
nødstrømsaggregater, for å kunne
hjelpe kritiske abonnenter i en
nødsituasjon.
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Eksplosjon og brann i t ransformator. Statnetts
transformator i Ha lden sommeren 1997. Havari
på en hovedtransfo rmatorstasjon anses som et
meget stort uhell for kraftfo rsyn ingen og kan
skape store og langvarige problemer for
strømforsyningen i om rådet.
Foto: Owe E. Stubberud. Statnett SF

Hittil har relativt få forbrukere
skaffet nødstrømsaggregater. Dette
må ses på bakgrunn av at avbrudd i
strømforsyningen bare sjelden skaper

institusjoner som er avhengige av en
kontinuerlig tilgang på elektrisk
kraft, står i en særstilling. Svikter
strømmen under operative inngrep,

problemer for den vanlige forbruker.
Med norsk kraftforsynings høye
leveringssikkerhet er det vanligvis
ikke nødvendig eller regningssvarende for den vanlige husholdning å
skaffe nødstrømsaggregat. Dette
gjelder imidlertid ikke alle kategorier
forbrukere . Sykehus og andre helse-

kan det stå om livet. Mister institusjoner for syke og eldre oppvarming
og lys kan det i hvert fall vinterstid
oppstå livstruende situasjoner.

I

20

Vassdragsteknisk ansvarlig

1.9

Nye krav

~

For å m øte dagens og morgendagens
krav til damsikkerhet ble det innført
krav om vassdragsteknisk ansvarlig
(VfA) hos alle dameiere i 1992. Ord-
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ningen har vist seg å være et positivt
innslag i det norske vassdragstekniske miljøet.
Opprettholde faglig kompetanse

De mange og store utbyggingsprosjektene i perioden fra etterkrigsårene og ut i 1980-årene medførte at
fagfolkene i norsk vannkraftbransje
opparbeidet en betydelig kompetanse
på området dambygging. I siste
halvdel av 80-årene var imidlertid de
fleste store og «tunge» utbyggings- og
reguleringsprosjekter gjennomført,
og få nye, store prosjekter ble planlagt. Rekrutteringen til bransjen
avtok, og mange som hadde deltatt i
den store utbyggingsperioden, var på
vei over i pensjonistenes rekker. Dette
gjaldt i særlig grad fagfolk med
bygningsteknisk bakgrunn.
NVE og anleggseierne var enige om at
det var viktig å opprettholde et høyt
faglig nivå i eierorganisasjonene for å
møte dagens og morgendagens krav
til sikkerhet. Vassdragsloven og
«Forskrifter for dammen gir NVE
anledning til å stille krav til faglig
kompetanse overfor ansvarlige for

sikkerheten av vassdragsanlegg.
Ordningen med VfA og internkontroll ble gjort gjeldende i 1992, og
det ble stilt krav til at alle organisasjoner skal ha en VfA.
Klassifisering av dammer og andre
vassdragsanlegg er innført for å få
tilpasset sikkerhetskravene til konsekvenser ved brudd. De strengeste
kravene til kompetanse stilles til
anleggene med størst bruddkonsekvens. Eiere av vassdragsanlegg
er ansvarlige for at anleggene til
enhver tid er i forskriftsmessig stand
og drives i henhold til regler og
forskrifter.
Godkjenningsordning

NVE har opprettet en nemnd som
behandler søknader om godl.tjenning
av VfA. Med bakgrunn i anleggseiers
klasse vurderer vi behovet for teoretisk utdannelse og relevant erfaring.
Det er til nå behandlet rundt 300
søknader, og alle de store dameierne
har en godkjent VfA på plass .
Etter vel fem år med ordningen med
VfA og internkontroll, har vi erfart at
anleggseierne og deres fagfolk ser seg
tjent med ordningen som er innført.
En rekke nøkkelpersoner er gitt økt
kompetanse gjennom eksamensgivende kurs og fagmøter i deres eget
nettverk, Vassdragsteknisk Forum.
Forumets formål er å vedlikeholde,

Inspeksjon av dam. Vassdragsteknisk ansvarlig
er underlagt en godkjenningsordning som stiller krav til formell kompetanse og erfaring.

oppdatere og videreutvikle faglig
kompetanse innen vassdragsteknikk
samt styrke det samlede fagmiljø og
den enkeltes tilhørighet til dette.

Vassdragsforvaltning
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NVE hadde flere store konsesjonssaker til
behandling i året som gikk, hvorav
innstillingen om å bygge ut Øvre Otta var den
største. I 1997 fikk vi 10 meldinger om ny
vannkraft til behandling. Vi noterte dessuten
en økende interesse for å bygge mikro- og
minikraftverk.
En sak som som vakte stor allmenn interesse i
løpet av fjoråret, var arbeidet med
jernbanetunnelen til Gardermoen gjennom
Østmarka i Oslo og den påfølgende
vannstandsenkningen av flere vann i samme
område.
I regionene merket vi et stadig økende antall
forvaltningsoppgaver og voksende
informasjonsbehov. I tillegg til flere
dramatiske flommer i Nord-Norge og MidtNorge, var NVEs arbeid blant annet knyttet
til utbedring av flomskader samt arbeid med
forbygninger og erosjonshindrende tiltak.
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Konsesjoner

"-

Gamle reguleringer i Numedalslågen
Høsten 1994 søkte Statkraft SF om ny
konsesjon for de gamle reguleringene
til Noreverkene . Søknaden omfatter
overføring av tre elver til Tunhovd-
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fj orden, regulering av denne samt
regulering av Pålsbufjorden og Halnefjorden og overføring av et nedbørfelt
fra Veigvassdraget.
Noreverkene har en årlig kraftproduksjon på 1290 GWh, og samlet
produksjon for alle kraftverkene i
vassdraget er på ca. 2300 GWh.
Vannkraft i Øvre Otta. Elva Framruste renner fra Rauddalsmagasinet og ut i Pollvatn i Otta.

Etter en meget omfattende behandling sendte NVE sin anbefaling om
konsesjon til OED i januar 1997. NVE
går inn for at konsesjon skal gis til
brukseierforeningen i vassdraget, og
at den skal gjelde på ubegrenset tid.
Det er stor interesse for å få fastsatt et
manøvreringsreglement som ivaretar
ulike interesser i vassdraget. NVE
foreslo fyllingsbestemmelser for
magasinene som vil søke å ivareta
både estetiske forho ld i magasinområdene og flomforhold nedover i
vassdraget. Videre ble det foreslått
terskler og minstevannføringer for å
bedre forholdene for fisk og dempe
skjemmende virkning på landskapet.
Anbefaling om utbygging av Øvre
Otta
I januar 1996 søkte Kraftlaget
Opplandskraft, Tafjord Kraftselskap

og Glomm ens og Laagens brukseierforening om konsesjon for bygging og
drift av to nye kraftverk i Skjåk
kommune og overføring av åtte større

og mindre elver til to allerede eksisterende magasiner, samt oppdemning
av inntaksmagasin i Øvre Otta. I
tillegg ble det søkt om konsesjon for
nødvendige høyspenningsanlegg og
overføringsledninger fra kraftverkene
til Vågåmo .
Etter en omfattende høringsrunde
med befaringer og informasjonsmøter ble vår innstilling til OED
ferdigstilt i mars 1997 med anbefaling om utbygging av ca. 1000 GWh ny
vannkraft i Øvre Otta. NVE gikk inn
for at to av de omsøkte elvene ikke
skal bygges ut, og fores lo høye
sommervannføringer spesielt i tre av
de mest eksponerte elvene. Videre
frarådet NVE at det bygges anleggsveg
i et meget sårbart område fram til
Tordalen. Geofaglige og landskapsmessige verdier, viktige kulturlandskap, fiske og resipientforhold er
noen av de elementene som NVE
vektla i sin vurdering av saken.

Konsesjonssøkerne arbeider nå med
reguleringsplanu tkast for kraftledningstraseene i de tre berørte kommunene, samt endrede og justerte
traseløsninger i samsvar m ed NVEs
tidligere krav og innstilling. Konsesjonsvedtaket vil ikke bli fattet i
kraftledningssaken før det foreligger
et endelig vedtak i vassdragsreguleringssaken.
Romeriksporten
I februar 1997 kom et lite tjern,
Nordre Puttjern, i Østmarka i Oslo i
pressens søkelys for første gang.
Gru nnen var at vannstanden i tjernet
hadde sunket dramatisk på kort tid.
Mistanken om en årsakssammenheng
ble raskt knyttet til en pågående
utsprengning av jernban etunnelen
under tjernet, Romeriksporten, i regi
av NSB Gardermobanen AS (NSBGMB) . NVE fikk umiddelbart i
oppgave å overvåke vannstanden i
tjernet.
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Vannet i Nordre Puttjern fortsatte å
synke utover våren og sommeren
fram til tidlig høst da tjernet hadde
sunket med om lag fem meter og var
nesten tomt. I løpet av sommeren ble
det også registrert synkende vannstand i Søndre Pu ttjern, Lu tvann og
Nøklevann. De to sistnevnte vannene
og områdene rundt er svært mye
brukt til fri luftsliv og er dessu ten
reserve drikkevannskilder for Oslo.
Det ble også observert betydelige
setningsskader på flere titalls boliger
på Hellerud som grenser opp til
Østmarka , og dessuten innsynkning
av myrer og våtmarker i områdene
over tunnelen.

Etter hvert påtok NSB-GMB seg ansvaret for de oppståtte skadene. I oktober i fjor bestemte NVE at vannstandsendringene var konsesjonspliktige etter vassdragsloven fordi det
ikke lenger var tvil om at allmenne
interesser var berørt i betydelig
omfang. I desember forelå NVEs
avgjørelse. Arbeidet med søknaden
ble u tført av en prosjektgruppe med
juridisk og geohydrologisk kompetanse i tillegg til personer med erfaring i konsensjonsbehandling.
Vannbalansevurderinger har vært det
sentrale temaet i NVEs vurderinger. I
vår tillatelse satte vi som krav at

Vannstandsnivelle ring. Nordre Puttjern i Østmarka midtsommers 1997

tunnelen må være så tett at lekkasjene ikke fører til målbare endringer
på overflaten , det vil si i kun ett av 20
år må avrenningen til tunnelen
overstige tilsiget. I forhold til søknaden reduserte NVE lekkasjeverdiene,
fra omsøkte 700 I/min til 400 I/min.
NSB-GMB kom til at lekkasjekravene
var altfor strenge og klaget på NVEs
vedtak. NVEs innstilte overfor Olje- og
energidepartementet at konsesjonsvedtaket skulle opprettholdes og at
GMBs klage ikke tas til følge .
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Stor søknadsmengde på en nyttig energikilde.
Bildet viser både et mikro- og minikraftverk ved
Kinnali i Kinsovassdraget i Harda nger.
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Økt interesse for mikro- og
minikraftverk
Interessen for å bygge mikro- og
minikraftverk er meget stor. Interessen er størst i fylkene fra Telemark
langs kysten til Nord-Trøndelag, men
også fra Nord-Norge og i innlandsfylkene kommer det mange søknader.

er lite konfliktfylte . Vurdering av
saker i vernede vassdrag og andre
konfliktfylte saker tar ofte lengre tid.
Miljøkonsekvenser
Region Vest skal se nærmere på
miljøkonsekvenser ved utbygging av
mini- og mikrokraftverk. Man skal ta
utgan gs punkt i et utvalg av eksister-

ende anlegg som representerer en
variasjon i forhold til de kriteriene
som man valgte å prioritere i dette
prosjektet. Vurderinger er knyttet til
naturforhold, kulturmiljø , landskapsbildet og friluftsliv.

Det er i første rekke gårdbrukere som
ønsker å bygge mikro- og minikraftverk. Planene varierer fra noen få kW
for å dekke eget strømbehov og til
flere hundre kW med mulighet for å
selge kraft til andre og på den m åten
sikre seg gode inntekter i framtiden.
Alle vannkraftprosjekter skal vurderes av NVE med tanke på mulige
skadevirkninger for allmenne interesser og konsesjonsplikt etter vassdragsloven, jf §§104 - 106. Det siste
året fikk NVE om lag 200 slike planer
til vurdering. NVE innhenter synspunkter fra fylkesmannen og eventuelt fra kommunen og fastsetter på
dette grunnlag den videre saksgang
for prosjektene, dvs. om det er konsesjonsplikt etter vassdragslovens
bestemmelser. De fleste prosjektene
vurderte vi å være ikke konsesjonspliktige. I mange tilfeller er det
knyttet visse planforutsetninger til
en slik konklusjon .
En stor del av saksbehandlingen av
disse sakene gjøres ved våre regionkontorer. Det store antall saker har
likevel medført kapasitetsproblemer
både hos NVE og fylkesmennene.
Saksbehandlingstiden er derfor et
halvt år eller mer for saker som ellers

Reparasjon av flomverk. Eibyelva. Kraftig snøsmelting på kort tid forå rsa ket st or og til dels ekstrem
fl om i Nord-Norge.
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Brudd i reguleringdammen ved Tynna kraftverk. Hurtig snøsmelting forårsaket brudd i dammen ved Tamsjøen, Rennebu kommune.

Flomsituasjonen
Flom i nord

Store områder i Nord-Norge opplevde
våren 1997 stor eller ekstrem flom,
det vil si flom med gjentaksintervall
henholdsvis over 10 år eller 100 år.
Flommen kulminerte i perioden 10.
til 14. juni. Flommene skyldtes hovedsakelig smelting av opp til 160 prosent av normal snømengde, heldigvis
under til dels gunstige værforhold og
uten eller med lite bidrag fra nedbør.
Det sivile beredskapsapparatet ble
satt i gang ved de tre nordligste
fylkene. Den sentrale koordineringen
ble utført av beredskapsavdelingene
hos fylkesmennene. NVE sørget for
flomvarsling, mediakontakt og
vassdragsteknisk rådgivning og
koordinerte krisetiltakene mot flom.
Blant annet ble tidligere anlagte
flomverk og elveforbygninger forsterket. Situasjonen var spesielt dramatisk ved Stabburselva i Porsanger der

et flomverk var i ferd med å bryte
sammen. Flomverket beskytter en
campingplass, et nasjonalparksenter,
et bolighus og Europavei 6. Flommen
i Porsangervassdragene forårsaket
også skade på kraftanlegg, veier,
høyspentanlegg og omfattende
erosjonsskader. Liknende skader
inntraff i sideelver til vassdragene
Tana, Alta, Reisa og Målselv.
NVE har i ettertid i samarbeid med
lokale krefter utarbeidet planer for å
få sluttført sikringsarbeidene. Gjennomføring av avbøtende tiltak beløper seg til over 30 mill. kroner. Stortinget har vedtatt en ekstraordinær
bevilgning til tiltakene i perioden
1997 - 1999, og dette arbeidet vil
følgelig ha høy prioritet i Nord-Norge
kommende år. I løpet av denne perioden må de skadde anleggene være
oppgradert til dagens tekniske og
miljømessige standard.

Fire ganger flom i øst

Region Øst opplevde fire til dels
dramatiske flomepisoder i løpet av
1997. I mai utløste kombinasjonen av
store nedbørmengder og snøsmelting
på frossen mark en rask og kraftig
avrenning til vassdragene. Verst
rammet var den sørøstlige delen av
Hedmark. Rundt pinse ble den nordlige delen av Østerdalen rammet på
grunn av sen vårløsing og smelting av
til dels ekstreme snømengder i
fjellet. En tredje flomepisode skjedde
i juli i Gudbrandsdalen, da regn i
kombinasjon med snøsmelting i
høgfjellet ga Otta sin største vannføring på 60 år. Dette resulterte i at
Mjøsa steg til et nivå som regnes som
skadeflom. Den fjerde flommen
hadde lokal karakter og begrenset seg
til Ljøravassdraget, øst i Trysil kommune, men var utvilsomt den mest
dramatiske i skadeomfang. Den
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inntraff i august og var følgelig en
ren regnflom. Uoffisielle, lokale
målinger viste at det falt over 160 mm
nedbør i løpet av tre timer. Dette
skapte kraftig erosjon og massetransport med omfattende skader på
veianlegg og bruer som følge.
Ras- og erosjonsskader

Enorme snømengder i høytliggende
strøk og en sen start på snøsmeltingen medførte at det ble innført lav
beredskap i ca. to uker i Region MidtNorge. Prognosene tilsa storflom.
Forholdene på kontoret ble tilrettelagt for høy beredskap. Det var løpende kontakt med beredskapsavdelingene hos fylkesmennene, særlig i
Sør-Trøndelag. Gjennom en stor
innsats under flommen og ved hjelp
av moderne m åleu tstyr fikk hydrologene skaffet til veie verdifulle vannføringsdata .
Med lite regn i snøsmeltingsperioden
uteble heldigvis de store skadeflommene, men flere steder oppsto
erosjons- og rasskader. Beredskapstiltak ble iverksatt i Leirskarddalen i
Hemnes kommune, ved Nordåa i
Høylandet kommune, i Gaula i Melhus og Midtre Gauldal kommuner og
ved Driva i Sunndal kommune.
Strakstiltak i Bygland og Bamble

Biotoptiltak. Flisa elv er biotopjustert over en lengre strekning og her er en bune ferdig nedgravd.

Forvaltningsoppgaver

Sikringsarbeid

Befolkningens økende bevissthet
omkring NVEs rolle som vassdragsmyndighet har latt seg merke i regionene. Alle regionkontorene kan
melde om et voksende informasjonsbehov og flere forvaltningsoppgaver.
På «Trøndelagsutstillingen» representerte Region Midt-Norge NVE med en
stor stand som ble flittig besøkt. Det
ble lagt hovedvekt på å synliggjøre
regionenens forvaltningsansvar og på
å gi informasjon om tema knyttet til
flom .

kulturminner

må også ta hensyn til

Det var aktivitet på ca. 50 forbygningsanlegg i Region Midt-Norge.
Sikringsarbeidene i Gråelva i Stjørdal
og Hitterelva på Røros var de største
prosjektene. Rørosprosjektet stilte
krav til både vassdragsfaglig og
antikvarisk teknikk og utførelse.

kommuner

I Region Sør var flomsituasjonen
generelt normal i 1997. Men i Bjørnåi,
Bygland kommune, og i utløpet av
Herreelva, Bamble kommune, ble det
iverksatt forebyggende strakstiltak.
For begge stedene arbeides det nå
med planer for permanent sikring.

Vassdragstekniske tiltakssaker, spesielt med miljømessig tilsnitt som
biotoptiltak, og i større saker der NVE
skal være høringspart, som plansaker
etter plan- og bygningsloven, krever
økende ressurser. Region Øst behandlet i underkant av 170 plansaker i
løpet av 1997.

Styggådammen i Haugsåa i Nord-Odal er en
kombinasjonsdam. Den var en viktig fløtningsdam samtidig som den ble brukt som reguleringsdam både for e-verk, sagbruk og mølle.
Dammen skal nå bygges om for å bli mer selvregulerende enn den er i dag.

~

Atnbrufoss ligger ved ut løpet av Atnsjøen i StorElvdal kommune. Anlegget består av fløtedam,
sag, kraftverk, korntørke, klesvaskehus og
stampe.
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Restaureringen av blant annet forbygningsanleggene skal tilpasses
kulturmiljøet og samtidig ta hensyn
til store risikomomenter knyttet til
flom , erosjon og ras. Prosjektet har
pågått siden 1994. Bilder fra arbeidet
med restaurering og utføring av
biotoptiltak ble vist av Region Øst på
en utstilling ved Skogbruksmuseet i
fjor.

registrere, bevare og bruke kulturminner langs Numedalslågen og
utvalgte tverrelver. Regionkontoret
har også med lignende organisering
utarbeidet et forprosjekt for rehabilitering av fire eldre fløtningsdammer
i Herrevassdraget i Skien og Bamble
kommuner i Telemark.
Fortsatt opprydning etter flommen i
1995

Region Sør utarbeidet gjennom et
samarbeid med fylkeskommuner,
fylkesmenn og berørte kommuner i
Vestfold og Buskerud, Buskerud
distriktsmuseum og Numedalslågen
Fellesfløtningsforening en plan for å

Også gjennom hele 1997 arbeidet
Region Øst med oppretting av skader
etter 1995-flommen. De fleste store
anleggene er nå ferdigsstilt, det
gjenstår stort sett å legge siste hånd
på landskaps- og miljømessige <letal-

Restaurering av tømmerkisteforbygning mot slagghaugene på Røros.

jer på det enkelte anlegget og overlevere anleggene til de respektive
komm u nene.
Forbygningsarbeid og rehabilitering

Forbygningsarbeidet i Region Vest var
spredd over store deler av regionen,
og var stort sett opprydningsarbeid
etter høstflommen i 1995 og påskeflommen i 1997. Rassikring på Gudvangen fikk svært store dimensjoner,
og ble utført i bratt terreng med en
hellingsgrad som bød på uvanlig
store utfordringer for entreprenør og
byggherre. Norges geotekniske institutt og Aurland kommu ne deltok i
prosessen.
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Regionkontor Vest hadde i 1997 flere
saker knyttet til rehabilitering av
eldre, større kraftverk: utbedring av
Dravladalsdammen på Folgefonnanleggene, u tbedring av dammer på
Vikanleggene og nye sandfang og
strossing på Fortun kraftverk.
Avslutning på Møsvatn-prosjektet

Prosjektet, som startet i 1994, omfattet bygging av tre større og flere
mindre havneanlegg, samt sikring av
dyrket mark knyttet til bebodde
gårdsbruk rundt Møsvatn i Tinn og
Vinje kommuner. I alt var det 26
tiltakssteder, og 11 tiltak ble utført i
1997. Anleggstransporten foregikk
med lekter da anleggsstedene stort
sett er uten atkomst. Prosjektet var
gitt til Regionkontor Sør som oppdrag
fra Øst-Telemarkens Brukseierforening og avsluttes i 1998.

Skader på dam i Nordland

Midt i september inntraff plutselige
setninger på kraftverksdammen
(Røssågareguleringen) ved Bleikvatn i
Hemnes kommune. Den massive
gravitasjon sdammen i betong som er
fundamentert på fjell, sank over en
meter i løpet av en måned. Betongen
fikk sprekker, særlig langs brubanen
som ble sammentrykt med ca . 15 cm.
Setningen stabiliserte seg og magasinet ble nedtappet for å redusere
vanntrykket på dammen. Årsaken til
setningene er ikke klarlagt og framtiden for dammen er høyst u sikker.

ende forvaltningsplan for Ervikvatnet i det vernede
Dalsbøvassdraget på Stadtlandet.
Region Midt-Norge arbeidet med
forvaltningsplan for Gaula og deltok
i lignende arbeid for Aursunda i
Norg-Trøndelag.
Massetransport i Gudbrandsdalen

Region Øst startet videre undersøkelser av den store og til dels problematiske massetransporten i Bøvra i
Lom kommune. Kontoret er også
involvert i detaljprosjektering omkring bygging av ny materialsamledam i Ula i Sel kommune.

Differensiert forvaltning av vernede
vassdrag

I 1997 ble prosjekter startet opp for
vassdragene Stryn, Olden og Loen, og
det ble gjort foreberedelser til et
prosjekt i Flåmsvassdraget. Region
Vest tok del i arbeidet med en omfatt-

Forsknings- og utviklingsarbeid
Deltakelse i EU-prosjekt

Sammen med Universitetet i Trondheim (NTNU) og SINTEF var Regionkontor Midt-Norge med i et EUprosjekt der sju land er representert.
Prosjektet blir kalt «River Channel
Design and Environmental Protection
in Europe». Materialet om NVEs
vassdragsforvaltning og vassdragspolitikk ble mottatt med stor interesse blant de øvrige deltakende
landene.
Vassdragssimulator

Bleikvatn. Lekkasje på dammen. Taket av pumpehuset ble revet og kommer flytende.

I et samarbeid med Statkraft SF,
Statkraft Engineering, Berdal
Strømme A/S og SINTEF deltok Region
Sør i en utprøving av vassdragssimulatoren i forbindelse med
vurderinger av flomfare i Tokkeåi
gjennom Dalen sentrum, Tokke
kommune. Prosjektet fortsetter i
1998.

Informasjon og
samfunnskontakt
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NVEs arbeid er gjenstand for økende
oppmerksomhet i samfunnet. Ressursene til
informasjonsvirksomheten ble styrket i 1997
ved blant annet opprettelse av en ny sti11ing
ved informasjonskontoret. Dette har gjort det
mulig å satse mer aktivt på den utadrettede
virksomheten.
Nye virkemidler ble tatt i bruk blant annet
gjennom en egen informasjonstjeneste på
Internett og en mer aktiv kontakt med
pressen og andre medier.
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Aktiv informasjonsformidling
Fordi pressen er en viktig kanal for
informasjon til allmennheten, har vi
lagt vekt på å bygge opp et kontaktnett med aktuelle journalister. Antallet egne presseutspill økte gjennom
flere pressemeldinger og tips. En
egen fakta-arkserie, NVE-Dialog som
utdyper våre fagsaker, ble godt mottatt av brukerne. Våre fagfolk på
ulike fagområder har også i økende
grad bistått mediene med informasjon og faglig formidling, og det ble
holdt et stort antall foredrag i ulike
fora .
Internett
For å gjøre NVEs informasjon lettere

tilgjengelig for brukerne etablerte vi
en webtjeneste på Internett i juni.
Tjenesten er blitt positivt mottatt. I
løpet av første halvår, var det om lag
100 000 eksterne søk på tjenesten.
Stadig flere brukere kan nå henvises
til våre internettsider og dermed
raskt kunne få den informasjon de
trenger.
Publikasjoner
NVEs publiseringsvirksomhet er
omfattende. Nedenfor presenterer vi
et utvalg av de viktigste publikasjonene som ble utgitt i 1997.

Nr 1
Bjarne Kjøllmoen: Breundersøkelser
Langfjordjøkelen. Statusrapport 19891993. (19 s.)

Nr 9
Martin Nordby: Avbruddsstatistikk
1995. Statistikk for avbrudd i leveringen av elektrisk energi til sluttbruker
i Norge. (34 s.)

Nr 2

Nr 10

Øystein Grundt: Løpsendringer i
Koppangsøyene i Glomma under
flommen i 1995. (39 s.)

Einar Markhus (red.): Anvendt urbanhydrologi. (198 s.)

Publikasjoner

Nr 11
Nr 3
Jan Slapgård (red .): Gjenanskaffelsesverdier for særskilte driftsmidler i
kraftforetak. (61 s.)

Kirsti Hind Fagerlund (red .) og Øystein Grundt (red.): FoU-prosjekter
1994-1996 innen vassdrags- og energisektoren. (106 s.)

Nr 4

Nr 12

Tor Erik Olsen og Svein Ivar Haugom:
Statnett SF. Oppfølgingsrapport 1993/
1994. (35 s.)

Inger Sætrang (red.): Oversikt over
vedtak i tvistesaker andre halvår i
1996. Tariffer og vilkår for overføring
av kraft. (10 s.)

Nr 5
Erling Solberg (red .): Kostnader for
kraftverksprosjekter pr. 01.01 .1996.
Pengeverdi og prisnivå januar 1996.
(58 s.)

Kjell Sand: Veileder i bruk av risikoog sårbarhetsanalyser i kraftforsyningen. (34 s.)

Nr 6

Nr 14

Lars-Evan Pettersson: Hydrologiske
data for Mjøsa (002.DC). (20 s.)

Ketil Grasto: Regulering av energiverkenes monopolvirksomhet basert
på inntektsrammer. En beskrivelse av
bakgrunn, prinsipper, regelverk og
spesielle problemområder. (21 s.)

Nr 7
Ann-Kristin Hjelle: Kraftpriser til
husholdninger pr. 1. januar 1997. (9 s.)
Nr 8
Inger Sætrang (red.): Statistikk over
overføringstariffer (nettleie) i region al- og distribusjonsnettet 1997.
(56 s.)

Nr 13

Nr 15
Tore Langset og Arne Martin Torgersen: Effektivitet i distribusjonsnettene 1995. (29 s.)
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Nr 17
Inger Sætrang (red.): Oversikt over

Rapporter

Nr9

Nr1

vedtak i tvistesaker første halvår i 1997.
Tariffer og vilkår for overføring av
kraft (12 s.)

Ingebrigt Bævre: Skjøtselsplan for
vegetasjon i Surna (112 .Z) og regulerte
sideelver. (17 s.)

Randi Pytte Asvall: Nytt Tyin kraftverk. Virkninger på vanntemperaturog isforhold samt forekomst av frostrøyk. (18 s.)
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Nr 18
Magnus Køber og Ann-Kristin Hjelle:

Kraftmarkedsundersøkelsen 1997
Nr 19
Hallgeir Elvehøy, Nils Haakensen,
Mike Kennett, Bjarne Kjøllmoen,
Jack Kohler og Arve M. Tvede:
Glasiologiske undersøkelser i Norge
1994 og 1995. (197 s.)

Nr 2

Ånund Sigurd Kvambekk: Temperatur- og saltmålinger og isforhold i
Holandsfjorden og Glomfjorden
før åpningen av Svartisen kraftverk
(1976 - 1993). (24 s.)
Nr 3

Sverre Husebye: Fysiske og kjemiske
forhold undersøkt i forbindelse med
vanninntak; Tvillingvatn, Ny-Ålesund, Spitsbergen. (21 s.)

Nr 10
Hans Christian Olsen og Margrethe
Cecilie Elster: Sedimentundersøkelser
i Mandalsvassdraget (vassdragsnr.

022) 1993-1995. (52 s.)
Nr 11
Lars-Evan Pettersson: Flomberegning
i Gjøv (019 .CZ). (14 s.)

Nr4
Hans Otnes, Frode Trengereid og

Nr 12
Ingjerd Haddeland og Lars-Evan
Pettersson: Flomfrekvensanalyse og
vannlinjeberegning, Alta sentrum
(212.AO). (9 s.)

Nr 21
Frode Trengereid: Lokale kraftsystem-

Kjetil Storset: Årsrapport for Norges
vassdrags- og energiverk (NVEs)
havarigruppe. (17 s.)

Nr 13
Roger Sværd: Flomberegning for

planer - Resultater av spørreundersøkelse 1997. (8 s.)

NrS

Nr 20
Eva Skarbøvik, Gry Berg og Per Einar
Faugli: Vassdragsdriftprogrammet Sluttrapport. (66 s.)

Nr 22
Martin Nordby: Avbruddsstatistikk
1996 - Statistikk for avbrudd i leveringen av elektrisk energi til sluttbruker
i Norge ( 34 s)

Rotenvikvatnet ved Lyngseidet. (17 s.)
Torger Wisth og Mads Johnsen : E6
Mediå - Okshammeren. Vassdragsvurderinger. (11 s.)
Nr6
Bjarne Kjøllmoen: Volumendringer

på Harbardsbreen 1966-96. (17 s.)
Nr 23
Eyri Hillgaar: Nøkkeltall regnskap-

sårene 1994 - 1996 (17 s.)

Nr7
Lars-Evan Pettersson: Flomberegning
Riksheimelva (097.6Z) . (15 s.)
Nr8

Eirik Traae: Oppfylling av Eikebergmyra - Vassdragsteknisk vurdering.
(12 s.)

Nr 14
Nils Roar Sælthun (red.): Regional
flomfrekvensanalyse for norske
vassdrag. (81 s.)
Nr 15

Heidi Gill Østvold: Komponentrapport, generatorer, to- og treviklings transformatorer i det norske
regional- og hovednettet. (111 s.)
Nr 16
Heidi Gill Østvold : Komponentrapport, kabler og ledninger i det
norske regional- og hovednettet.
(123 s.)
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Nr 17

Nr2

Nr 98

Hallgeir Elvehøy, Jack Kobler, Rune
Engeset og Liss M. Andreassen:
Jøkullaup fra Demmevatn. (36 s.)

Heidrun Kårstein : Forsøksfelt drevet
av hydrologisk avdeling. (17 s.)

Arve M. Tvede, Tron Laumann: Glacial
variations on a meso-scale: Examples
form glaciers in the Aurland
mountains, Southern Norway.

Forskref-rapporter
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Nr 18

Nr1

Lars-Evan Pettersson: Flomberegning
Fjellhamardammen (002.CBZ). (15 s.)

Kirsti Hind Fagerlund (red.) og Øystein Grundt (red .): Årsrapport 1994.

Nr 19

Nr2

Herve Colleuille og Nils-Otto Kitterød :
Geohydrologisk vurdering av Bjorstaddalen avfallsdeponi i Skien Nr 10

Kirsti Hind Fagerlund (red.) og Øystein Grundt (red.): Samlerapport for
Atnavassdraget i perioden 1985-1995.

Nr 99
Michael Kennett, Tron Laumann,
Bjarne Kjøllmoen: Predicted response
of the calving glacier Svartisheibreen,
Norway, and outbursts from it, to
future changes in climate and lake
leve!.

Nr 20

Nr3

Nr100

Jack Kobler: Forandringer på en
bretunge i Dimdalen, Svartisen:
observasjoner og modellering. (12 s.)

Kirsti Hind Fagerlund (red .) og Jens
Petter Taasen (red.): Vikedalsvassdraget. Årsrapport 1995.

Michael Kennett, Trond Eiken:
Airborne measurement of Glacier
surface elevation by scanning laser
altimeter.

Nr 21

Meddelelser

Hans Christian Olsen: Sedimenttransportundersøkelser ved
Langfjordjøkulen. Statusrapport
1989-1995. (53 s.)

Nr94

Nr 101

M. Kennett, C. Rolstad, H. Elvehøy &
E. Ruud : Calculation of drainage
divides beneath the Svartisen ice-cap
using GIS hydrologic tools. (6 s.)

Jack Kobler, John Moore, Mike Kennett, Rune Engeset, Hallgeir Elvehøy:
Using ground-penetrating radar to
image previous years ' summer
surfaces for mass-balance measurements .

Nr 22

Hallgeir Elvehøy: Istykkelsesmålinger
på Kjerringbotnbreen, Søndre
Folgfonna (042.G). (13 s)

Nr 95
Torstein Herfjord , Astrid Voksø og
Geir Taugbøl: 72 dybdekart over
innsjøer i Trøndelag og Nord-Norge.

Nr 23

(170 s .)

Øyvind A. Høydal: Ars- og regnskapsoversikt for Vassdragsteknisk seksjon
1996.( 156 s.)

Nr96

Notater
Nr1

Bente-Sølvi Toverød: Veileder til
behandling av saker etter plan- og
bygningsloven i NVE. (42 s.)

Stefan Winkler, Nils Haakensen, Atle
Nesje u . Noralf Rye: Glaziale Dynamik
in West Norwegen - Ablauf und
Ursachen des aktuellen GletschervorstoBes am Jostedalsbreen . (21 s.)
Nr97

Bjarne Kjøllmoen and Gunnar Østrem: Storsteinsfjellbreen: Variations
in mass balance from the 1960s
to the 1990s. (6 s.)

Retningslinjer
• Retningslinjer for beregning av
overføringstariffer
• Retningslinjer for måling og avregning av kraftomsetning og
fakturering av nettjenester
Kraft og miljø nr. 21
Jon Atle Eie, John E. Brittain, Jon Arne
Eie: Biotope adjustment measures in
Norwegian watercou rses. (76 p.)
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