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Vår virksomhet

Norges vassdrags- og energidirektorat  (NVE)

er  underlagt  Olje- og energidepartementet

med ansvar for å forvalte landets vann- og

energiressurser.

NVE skal sikre  en helhetlig og miljøvennlig

forvaltning av vassdragene, fremme en effek-

tiv kraftomsetning  og kostnadseffektive

energisystemer og  bidra til en  effektiv energi-

bruk.

NVE har  en sentral rolle i beredskapen mot

flom og vassdragsulykker og leder den nasjo-

nale kraftforsyningsberedskapen.  NVE er  en-

gasjert i FoU og internasjonalt samarbeid

innen  sine fagområder og yter en betydelig

bistand til  utviklingsland. NVE er nasjonal

faginstitusjon for hydrologi.



Vår virksomhet
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VAR

VIRKSOMHET

Kraftbalansen blir strammere mot

århundrets slutt. Tross nedbør over

det normale ble 1998 det tredje året

på rad med netto kraftimport. Med

den framdriften vi har sett i klargjør-

ingen av nye kraftprosjekt, og med de

virkemidler som hittil har vært tatt i

bruk i enøk-politikken, må vi forvente

økende netto kraftimport i en årrekke

framover. Også i 1998 har dansk kull-

kraft utgjort den marginale kraftpro-

duksjonen i Norden.

Vi registrerer økende motstand mot

nye, selv relativt beskjedne vannkraft-

prosjekter. En del av de gjenværende

vannkraftprosjektene i Samlet plan er

svært dyre å gjennomføre. Mulighe-

tene for å realisere det gjenværende

vannkraftpotensialet er derfor sann-

synligvis ganske begrenset. Ingen av

de konsesjonsgitte gasskraftprosjekt-

ene er igangsatt, da utslippskonse-

sjonene ikke er avklart. Vi har i 1998

tatt under behandling et betydelig

antall planer om bygging av vind-

kraftverk. Realiseringen av flere av

planene er usikker, blant annet fordi

vindkraften foreløpig er avhengig av

statlig støtte. Det samme gjelder

mange bioenergiprosjekter. Det er

fortsatt stor interesse for bygging av

mini- og mikrokraftverk, men verken

disse eller de nye fornybare energikil-

dene vil bidra vesentlig til energi-

tilgangen på kort sikt.

Monopolkontrollen med kraftnettene

er videreutviklet i 1998, idet individu-

elle effektiviseringskrav er innført for

alle nettnivåer. Arbeidet med en

kompensasjonsordning for ikke levert

energi fortsetter med sikte på at den

skal innføres fra år 2000.

Kraftmarkedet har hatt en god utvik-

ling idet antall sluttbrukere som har

skiftet leverandør, har økt markert.

Marginene i markedet har krympet.

Det frie kraftmarkedet og den skjer-

pede monopolkontrollen medvirker

til en strukturendring i norsk kraft-

forsyning. Omsetningen konsentreres

i større enheter. Nettvirksomheten

synes å gå inn i en tilsvarende

integreringsprosess. Også innen pro-

duksjon ser vi en begynnende sam-

ordning.

Etter storflommen på Østlandet i

1995 er nettet av hyrologiske måle-

stasjoner bygget ut, flomsonekart-

legging er satt i gang og vår oppføl-

ging av den kommunale arealplanleg-

ging er blitt styrket. Arbeidet med

grunnvannsproblemer er blitt aktua-

lisert gjennom erfaringene med

Romeriksporten og den nye hovedfly-

plassen på Gardermoen. Grunnvann-

spørsmål vil bli lovregulert i den

vannressursloven som ventes å bli

vedtatt i 1999.

Arbeidet med å forberede egne og

kraftforsyningens datasystemer på

problemene som kan oppstå ved over-

gangen til år 2000, ble intensivert i

1998. Statnett SF og Energiforsyn-

ingens Fellesorganisasjon har fått sen-

trale roller i disse forberedelsene. En

feilfri kraftforsyning ved overgangen

til år 2000 vil være avgjørende for at

også datasystemene i andre

samfunnssektorer skal virke.

Forsknings- og utviklingsarbeidet ved

NVE omfatter flere interessante pro-

grammer. Programmene skal bidra til

å utvikle kompetansen innen energi-

og vassdragsforvaltning med særlig

vekt på sikkerhet og miljøfaglige

spørsmål. Et sentralt prosjekt er sam-

arbeidet med fire museer i Norge der

vi i NVE er i gang med å registrere og

systematisere vårt forvaltings-

historiske materiale.

NVEs internasjonale engasjement

innen rammeavtalen med NORAD

øker stadig. Det er etablert samarbeid

med mange land blant annet om å

utvikle lovverk og sentrale institusjo-

ner innen vann- og energisektoren.

I stadig større utstrekning har NVE

tatt i bruk internett i kommunikasjo-

nen med omverdenen. Våre informa-

sjonssider på Internett opplever en

stigende økning av besøk. Adressen er

http://www.nve.no.

NVE merket i 1998 økt konkurranse

på arbeidsmarkedet. Særlig i hoved-

kontoret hadde vi en relativt høy

personalomsetning. Det var likevel

bra med søkere til ledige stillinger.

Ved utgangen av året hadde NVE to-

talt 408 medarbeidere.

Erling Diesen

Vassdrags- og energidirektør



Regnskap

Utgiftskategorier

Lønn

Øvrige driftsutgifter

Oppdragsutgifter

Vassdragsforvaltning

Refusjon av dokumentavgift

Investering i ledningsnett

Enøk-tiltak

Kraftforsyningsberedskap

Forskning og utvikling (FoU)

Internasjonal virksomhet

Sum

Inntektskategorier

Avgifter

Oppdrag

Refusjon internasj. virksomhet

Sum

VAR
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MNOK

96,3

77,0

25,5

94,0

59,9

17,1

91,8

3,1

13,9

5,5

484,1

MNOK

9,3

25,6

5,5

40,4

Organisasjon, medar-
beidere og regnskap
NVE er organisert i seks fagavdel-

inger ved hovedkontoret i Oslo og

fem regionkontorer i Tønsberg,

Hamar, Førde, Trondheim og Nar-

vik. Hovedstrukturen i NVEs orga-

nisasjon er stabil, men organisa-

sjonsmessige tilpasninger blir

gjort etter behov. I 1998 ble det

opprettet en egen regionstab sen-

tralt for regionkontorene som

tidligere lå under Vassdragsavdel-

ingen. Anleggsvirksomheten i regi-

onene er organisert i egne resultat-

enheter.

Medarbeidere

NVE hadde ved utgangen av året

totalt 408 medarbeidere (inklusive

engasjement over 3 mnd.), 288 ved

hovedkontoret og 120 i regionene.

Antall tilsatte i NVE har økt en del

de siste årene, blant annet innen-

for arbeidsområdene konsesjonsbe-

handling i vassdrag og flomskade-

forebyggende tiltak.

Totalt var det 87 tilsettinger i NVE i

1998 (inklusive nyopprettede stillin-

ger), mot 70 året før. Brutto turnover

var på 21 prosent i 1998 mot ca. 18

prosent i 1997. Korrigert for interne

omdisponeringer av personell blir

tallet noe lavere, men representerer

likevel en meget høy personal-

omsetning, særlig i østlandsregionen.

Det var generelt sett bra med søkere

til ledige stillinger i NVE, noe som ga

et godt rekrutteringsgrunnlag. I de

senere årene har NVE blitt mer

konkurranseutsatt på stadig flere fag-

områder, blant annet innen kraft-



marked, fl og vassdragssikkerhet.

NVE satser aktivt på kompetanse-

oppbygging og andre personaltiltak

for å imøtekomme virksomhetens og

den enkeltes behov. Den institusjon-

elle kompetansen styrkes blant annet

gjennom et kontinuerlig arbeid med

organisasjons- og ledelsesutvikling.

Internasjonal
virksomhet

OED Forskning og
utvikling

Investering i
ledningsnett

Oppdragsutgifter

Kraftforsynings-
beredskap

Beredskapsrad

Region Nord

Reg  on Met-Norge

Region Øst

Region Vest

Reglon Ser

Lønn

BeredskapKonsesjon

Nett

Ressurs

Vds'ilsds,err,gest-

Enok

Nett-tariffer

Markeds-



regulerng

Konsesjon

Natur og miljø

sel<dnU s

Øvrige
utgifter

Enøk-tiltak Vassdrags-
forvaltning

Utgiftskategorier 1998.
Hovedaktiviteter eksklusive refusjon av doku-
mentavgift.

Bre og sno

Data

Hydrometri

Miljohydrology

Vannbalanse

Geoinformasion

NVEs organisasjon pr. 31.12.1998

økonomi

Fellestjenester

utvikling

Inftc'erk72„,Vs-

Juridisk
rådgivning

Personal og
organisasjon

Bedriftshelse-



tjeneste
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Utgiftskategorier

Lønn: Totalt  beløp på ca.  96,3 mill.
kroner
Beløpet omfatter lønn til NVEs til-

satte, lønn til vikarer og ekstrahjelp

samt overtidsutgifter og arbeidsgiver-

avgift.

Øvrige driftsutgifter: 77 mill. kroner
Husleie og lignende for hovedkonto-

ret i Oslo samt NVEs fem region-

kontorer beløp seg til 25,3 mill.

kroner av samlete driftsutgifter. De

øvrige ca. 51,7 mill. kroner gikk med

til dekning av blant annet reise- og

kontorutgifter, inventar- og utstyrs-

innkjøp.

Oppdragsutgifter: 25,5 mill. kroner
Over 60 % av utgiftene gjelder opp-

dragsvirksomhet for kraftprodusenter

(bl.a. Statkraft) vedrørende blant an-

net stasjonsdrift og breundersøkelser.

Ut over dette var det største enkelt-

området miljøvernsektoren (15 % av

utgiftene) med oppdrag blant annet

fra fylkenes miljøvernavdelinger.

Oppdragsutgiftene skal i sin helhet

dekkes av oppdragsinntektene.

Vassciragsforvaltning:
94 mill. kroner
NVEs forvaltningsansvar er vurdering,

planlegging og kontroll med gjen-

nomføringen av tiltak. Ca. 59 mill.

kroner av beløpet gjelder forbygnings-

arbeid som omfatter flomskade- og

erosjonshindrende tiltak og forbe-

dring av vannkvaliteten og miljøet i

vassdragene. De resterende ca. 35

mill, kroner omfatter reparasjoner,

forbygninger og flomverk som ble

ødelagt under flommene i 1995 og

1997 samt utbedring av Solbergfoss

dam.

Refusjon dokumentavgift:

59,9 mill. kroner
Refusjon av dokumentavgift ble gitt

energiverk som ved sammenslutnin-

ger oppnådde energimessige fordeler,

bedre drift og økonomi, noe som bi-

drar til en mer enhetlig energi-

forsyning. Dessuten ble det også gitt

refusjon ved omdannelse av energi-

verk fra kommunale forvaltnings-

bedrifter til aksjeselskap samt ved om-

dannelse til konsern. Ordningen er

avviklet fra og med 1999, men slik at

tilsagn gitt i 1998 eller tidligere år

kan utbetales i 1999.

Investering i ledningsnett:

17,1 mill. kroner
Statsstøtten ble kanalisert til energi-

verk som på grunn av topografi, klima

og bosettingsmønster, har høye fordel-

ingskostnader. Stortinget har så langt

ikke videreført tilskuddsordningen

for 1999.

Enøk-tiltak: 91,8 mill. kroner
NVE videreførte i 1998 arbeidet med å

forvalte og gjennomføre en helhetlig

og langsiktig statlig enøkinnsats. 31,5

mill. kroner ble brukt til informasjon

i form av kampanjer og spredning av

generell kunnskap om enøk. Videre

ble det utbetalt ca. 8,5 mill, kroner

som tilskudd til enøktiltak i offentlige

bygg og ca. 51,5 mill. kroner som til-

skudd til introduksjon av nye energi-

teknologier.

Kraftforsyningsberedskap: 3,1  mill

kroner
Størstedelen av beløpet, 2,5 millioner

kroner, er tilskudd til sikringstiltak

ved kraftforsyningsanlegg, blant an-

net flere kraftstasjoner og trans-

formatorstasjoner.

Forskning og utvikling:

13,9 mill. kroner
Beløpet ble brukt til å dekke utgifter i

samband med anvendt vassdragsforsk-

ning i regi av NVE. Blant annet ble

«HYDRA-programmet» og «Vassdrags-

programmet» videreført. NVE hadde

også i 1998 nær kontakt med Norges

forskningsråd.

Internasjonal  virksomhet: 5,5 mill.
kroner
NVE utførte en betydelig rådgivnings-

og bistandsvirksomhet i 1998. Utgifter

er forankret i en samarbeidsavtale

med Direktoratet for utviklingshjelp

(NORAD) på dette feltet. Blant de stør-

ste oppdragene var utvikling av lovgiv-

ning og regelverk i Laos, Namibia,

Gaza/Vestbredden, Nepal, Etiopia og

Angola.

Inntektskategorier

Avgifter: 9,3 mill. kroner
Beløpet gjelder tilsynsavgifter som

NVE krevde inn i 1998 i samband med

damtilsyn, natur- og miljøverntilsyn

samt beredskap.

Oppdragsinntekter:  25,6  mill. kroner
Beløpet dekket lønnsutgifter og andre

utgifter knyttet til oppdragsvirksom-

heten.

Refusjon  internasjonal  virksomhet:
5,5 mill. kroner
Beløpet ble refundert NVE til dekning

av kostnadene etaten hadde i sam-

band med prosjekt knyttet til samar-

beidsavtalen med NORAD.



Friluftsliv og landskap.

Under planleggingen av

vassdragsreguleringen i

Aurlandsdalen ble det tatt
hensyn til turister og

fotgjengere.

Forskning og utvikling
NVEs FoU-arbeid skal først og fremst

bidra til å utvikle vår kompetanse

innen energi- og vassdragsforvalt-

ningen, slik at ny viten får praktisk

anvendelse.

Programmet «Vassdragsmiljø»

(1997-2001)

Programmet er et ledd i å bedre

forvaltningskompetansen innenfor

vassdragssektoren, med spesiell vekt

på miljøfaglige spørsmål.

NVE har innledet et samarbeid med

Direktoratet for naturforvaltning

(DN) og Energiforsyningens Felles-

organisasjon (EnF0). Landets ledende

faginstanser er prosjektutførende.

Målet er å øke kunnskapen om natur-

grunnlaget, prosesser i vassdrags-

miljøet, miljøkonsekvenser av inn-

grep og tiltak i vassdrag, behov og

metoder for å sikre et levende

vassdragsmiljø og gjøre kunnskap

tilgjengelig for forvaltning, forskning

og allmennhet.

I «Vassdragsmiljø» har NVE satset på

tre områder: naturgrunnlag, analyse

av inngrep i natur samt opplevelse og

miljø. Naturgrunnlag tar for seg

materialtransport i vassdrag, erosjon,

klima og hydrologi. Analyse av inn-

grep i natur omhandler miljøkonse-

kvenser av inngrep, minstevannfør-

ing og flerbruk av vassdrag. Opple-

velse og miljø tar for seg restaurering

av vassdrag, friluftsliv og landskap.

Programmet har pågått i to år. Ett av

prosjektene som er avsluttet, er

«Regional breovervåking i Sør-Norge».

Breenes endringer i front og areal

siden 1960-tallet i Sør-Norge er un-

dersøkt. De største frontendringene

er målt for Kjenndalsbreen med

pluss 920 meter og minus 1050 me-

ter for Lodalsbreen. Begge er utløpere

fra Jostedalsbreen. Et annet avsluttet

prosjekt er «Bunntransport i vassdrag

— en gjennomgang av internasjonal

litteratur». Målet med prosjektet var

å øke kunnskapen om

transportprosessene til bunn-

materialet, målemetodikk, matema-

tiske modeller og virkninger av for-

skjellige inngrep. De siste 20 års ut-

vikling innenfor fagfeltet er beskre-

vet i sluttrapporten fra prosjektet.

NVEs forvaltningshistorie — Prosjekt

nettverksoppbygging

Gjennom mange år har NVE støttet

enkelte museer og informasjons-

sentre både faglig og økonomisk, men

vi har manglet en overordnet strategi

og retningslinjer for hvordan NVEs

forvaltningshistorie kan formidles.

Nettverksprosjektet ble satt igang for

å organisere dette arbeidet i NVE.

I prosjektets regi er det startet en in-

tern registrering og dokumentasjon

av NVEs historiske materiale, som

dokumenter, kart, fotografier og

ulike gjenstander. I kjølvannet av

dette prosjektet er det satt igang et

samarbeid med fire store museer i

Norge: Norsk Skogbruksmuseum på

Elverum, Norsk Industriarbeider-

museum på Rjukan, Vestnorsk

Industristadmuseum i Tyssedal og

Norsk Bremuseum i Fjærland. Disse

museene skal bidra til at NVEs histo-

rie og virksomhet blir synliggjort.

«Prosjekt Museumsordning 1999-

2002» startes for å organisere musealt

arbeid både internt og eksternt.

Prosjekt Nettverksoppbygging avdek-

ket også et behov for oversikt over og

prioritering av energi- og vassdrags-

relaterte kulturminner. Prosjekt

Museumsordning 1999-2002 skal der-

for også planlegge og starte arbeidet

med en landsverneplan for energi- og

vassdragsrelaterte kulturminner i

samarbeid med Riksantikvaren.

Energiforskning

Innenfor energisektoren er det stor

aktivitet. I 1999 vil det blant annet bli

fremmet en ny energimelding. NVE

har utarbeidet grunnlaget for å starte

opp et forvaltningsrettet energiforsk-

ningsprogram. Det vil blant annet bli

lagt vekt på kostnadsforhold og

systemmessige vurderinger av sam-

spillet mellom elektrisitetssystemet

og økt innslag av vindkraft, bioenergi,

varmepumper og tiltak for mer effek-

tiv energibruk. Det blir også lagt vekt

på forhold omkring monopolkon-

trollen.
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Internasjonalt arbeid
NVEs internasjonale engasjement

har de siste årene vært jevnt sti-

gende, og i 1998 utgjorde arbeidet

ca. åtte årsverk. I tillegg har NVE

hatt langtidsrådgivere stasjonert i

Namibia, Etiopia og Palestina. To-

talt har det vært en økning fra 1997

på rundt to årsverk.

Arbeidet er hovedsakelig knyttet til

samarbeidsavtalen med NORAD i

tråd med det vedtatte «Norgesakse»-

prinsippet om bruk av norske direk-

torater i bistandsarbeidet.

NVE var engasjert i følgende land:

Angola, Bhutan, Etiopia, Laos, Ma-

lawi, Mosambik, Namibia, Nepal,

Palestina, Pakistan, Sør-Afrika, Tan-

zania, Uganda, Vietnam, Zambia,

Kroatia samt et prosjekt i Mellom-

Amerika.

systemer. Samarbeidsland har også

vist stor interesse for prinsippene ved

NVEs samlede ansvar for både tek-

niske, økonomiske og miljømessige

sider ved vassdrags- og energiforvalt-

ning.

Melamthiprosjektet i Nepal

Et stort prosj ekt i 1998 var et kombi-

nert vannforsynings- og vannkraft-

prosjekt i Nepal. Hensikten med pro-

sjektet er å skaffe rent drikkevann til

Katmandu ved å lede Melamchielven

gjennom en 29 km lang tunnel fra

fjellområdene nord for byen. Prosjek-

tet får økt lønnsomhet ved at anleg-

get får et kraftverk på 15 MW.

Dagens drikkevannsforsyning til

Katmandu er et stort helsemessig pro-

blem. Prosjektet har derfor høy priori-

tet fra alle hold. NVE assisterte Nepal

med å utarbeide et prosjektdoku-

ment og lage program for

konsekvensutredningene. I prosjektet

skal man kartlegge både positive og

negative konsekvenser knyttet til

miljø og sosioøkonomiske forhold.

Muligheter for videre utvikling i de

berørte områdene skal utredes. NVE

vil assistere Nepal med videre oppføl-

ging av prosjektet i 1999.

Innsatsområder

NVE opplevde en jevn etterspørsel

etter tekniske tjenester knyttet til

konkrete prosjekt. Det var spesielt

stor interesse for assistanse til

anbudsprosesser og kontraktsfor-

handlinger mellom våre samar-

beidspartnere og private firmaer.

Et annet område med økende

arbeidsmengde var direkte institu-

sjonssamarbeid med departemen-

ter og direktorater med forvalt-

ningsoppgaver tilsvarende NVEs.

Det er stadig et sterkt behov for å

overføre kunnskap og erfaringer

innen lovverk og konsesjons-

systemer til land som er i startfasen

med vannkraftutbygging og etab-

lering av offentlige forvaltnings-

Landsbymøte. Lokalbefolkningen i Melamchidalen i Nepal får informasjon fra NVEs representanter.

Sammen finner de fram til de sentrale punktene i konsekvensutredningen. Vei, skoler og helsetjenester

står høyt på ønskelisten.



Energi

Forbruket av elektriskkraft i 1998 var på

120,6 TWh og økte med 4,3 prosent iforhold

til 1997.Det gir det høyesteforbruket noen-

sinne. Produksjonen økte med vel 5 TWh. I

1998 importerte Norge3,6 TWh.Fyllings-

graden i magasinene varpå 73,6prosent. De

siste 10 årene har det vært en gjennomsnittlig

vekst i det temperaturkorrigerteforbruket på

1,9 prosent per år.

NVEnoterte stor spredning i planer om ny

energitilgang. Mulig ny energiproduksjonpå

rundt 36 TWh er i dag inne til behandling hos

energimyndighetene,enten ved at det er levert

melding eller søknad, eller at det er gitt konse-

sjon.

Ordningen med regional kraftsystemplan-

legging hadde 10 årsjubileum i 1998.
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Energi

ø 8 Rekordhøyt forbruk Bruttoforbruket i alminnelig for-

Det innenlandske totalforbruket av syning ble 81,3 TWh, en økning

elektrisitet ble 120,6 TWh i 1998, en på 5,2 prosent i forhold til 1997.

økning på 4,3 prosent i forhold til Noe av økningen skyldes at 1998

1997. Dette er det høyeste forbruket var noe kaldere enn 1997. 1998

noensinne, fire TWh mer enn den var likevel noe varmere enn nor-

gamle rekorden fra 1995 og sju TWh malt, og når vi korrigerer til nor-

mer enn beregnet midlere årlig pro- male temperaturforhold, var det

duksjonsevne for det norske kraft- derfor en økning i det alminne-

systemet. lige forbruket på 3,7 prosent, fra

79,2 TWh i 1997 til 82,1 TWh i 1998.

Den sterke økningen i forbruket antas

blant annet å ha sammenheng med at Bruttoforbruket i kraftintensiv

forbruket i 1997, spesielt i første industri ble 31,4 TWh, en økning

halvår, var forholdsvis lavt. Forbruket på 4,8 prosent i forhold til 1997.

var lavt i 1997 på grunn av ettervirk-

ninger av den spesielle situasjonen i Bruttoforbruket av uprioritert

1996, med svært lite tilsig, høye kraft (kjelkraft) anslås til 6,7 TWh

elpriser, informasjonskampanjer og mot 6,3 TWh i 1997, dvs, en øk-

mediafokusering for å redusere ning på 7 prosent.

strømforbruket.

økning i produksjonen

Andre faktorer som virket inn på det Produksjonen i 1998 var 117 TWh

store forbruket i 1998, var de stort som er vel 5 TWh mer enn pro-

sett lave elprisene sammenlignet med duksjonen i 1997. Økningen i pro-

i 1997. Vi hadde forholdsvis sterk duksjonen har sammenheng med

vekst i norsk økonomi og gode mar- høyt forbruk og tilsig noe over det

kedsforhold for kraftintensiv industri. normale i 1998. Til sammenlig-

ning er midlere årlig produk-

sjonsevne 113,7 TWh.
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Brutto elforbruk 1976 - 1998.11998 økte Norge produksjonen med
fem TWh fra året før, men på grunn av høyt forbruk, importerte vi 3,6 TWh.
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Fyllingsgrad i magasinene

En mild vinter med forholdsvis lav

etterspørsel etter elektrisitet, samt

import av kraft, førte til mindre tap-

ping av magasinene enn vanlig, og

laveste fyllingsgrad var 42,5 pro-

sent, eller nesten 11 prosentenheter

over medianverdien til samme tids-

punkt for 10-årsperioden 1982-91.

Ved utgangen av 1998 var fyllings-

graden 73,6 prosent. Dette er 2,5

prosentenheter under median-

verdien på denne tiden av året. Til

samme tidspunkt i 1997 var fyllings-

graden 70,4 prosent.

Import av kraft

Kraftutvekslingen med utlandet ga

en nettoimport på 3,6 TWh i 1998

mot 4 TWh i 1997. Til tross for

rekordhøyt forbruk, har det vært

nedgang i importen. Det henger

blant annet sammen med de gode

tilsigsforholdene.

Lavere spotpris

Ukemiddelet av spotprisen på elek-

trisk kraft gikk ned fra 16,1 øre/kWh

i begynnelsen av 1998 til et mini-

mum rundt 5,5 øre/kWh i slutten av

juli. Deretter steg spotprisen til en

topp på nær 18 øre/kWh i midten av

desember før den sank til omlag 13

øre/kWh ved utgangen av desember.

I begynnelsen av 1997 var spot-

prisen 23,6 øre/kWh.



Vindkraft i ulike miljøer.
Til venstre vindmøller i et

norsk kystlandskap
på Smøla. Til høyre en

vindmøllepark plassert på

en kløvereng i Tyskland.

Stor spredning i planer om
ny energiproduksjon
Aldri før har man i Norge sett en så

stor og omfattende spredning i sats-

ingen på ulike energikilder. Holdes

gasskraften utenfor, er det planer for

en ny produksjon på over 10 TWh.

Både for vann, vind, gass og vann-

båren varme er omfattende planer for

ny energiproduksjon til konsesjonsbe-

handling. NVE har mottatt meldinger

og konsesjonssøknader for vind-

kraftverk på hele 845 MW som vil gi

en produksjon på 2,5 TWh hvis pla-

nene blir realisert. For fjernvarme

ligger meldte og omsøkte prosjekter

på rundt 0,3 TWh.

Vannkraftprosjekter med en samlet

produksjon på nesten 6 TWh ligger til

behandling i NVE, Olje- og energide-

partementet og Stortinget. Legger vi

til det som er konsesjonsgitt, men

ikke utbygd, øker tilgangen med

ytterligere 1,7 TWh.

Det er imidlertid gasskraft som utgjør

den største delen av den planlagte

produksjonsøkningen. Hydrokrafts
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prosjekt vil alene kunne gi 11 TWh

ny energiproduksjon. Naturkrafts to

konsesjonsgitte prosjekter samt Indu-

strikraft Midt-Norge og Nordenfjeld-

ske Energi AS to meldte prosjekter

vil kunne gi ytterligere 15 TWh ny

kraft.

Hindringer for ny produksjon

Med dagens kraftpriser er vindkraft

og til dels vannbåren varme avhen-

gige av støtteordninger til nye forny-

bare energikilder for å konkurrere.

Mange aktuelle vannkraftutbygg-

inger opererer i dag med en utbygg-

ingspris på under 22 øre/kWh. Her vil

sannsynligvis motstanden mot mer

vannkraftutbygging utgjøre en større

barriere for nye utbygginger enn

utbyggingskostnadene. Når det gjel-

der gasskraft vil det avgjørende for

Hydrokrafts konsept være teknolo-

giske utfordringer og anvendelse av

CO2, lokale utslipp av NO\ og øko-

nomi, mens det for de konvensjonelle

gasskraftverkene knytter seg betyde-

lig usikkerhet til utslippstillatelser og

et fremtidig CO2-regime.

Avventer politiske signaler

Det store mangfoldet på tilgangs-

siden kan tolkes som et signal om at

aktørene på utbyggersiden venter på

politisk avklaring om hvilke bærere

og kilder til energi det skal satses på.

Ved å bruke mye ressurser på planleg-

ging og formell behandling ønsker

man å være raskt ute når de økono-

miske og politiske rammebeting-

elsene faller på plass.

Vindkraftprosjekter

Utbyggingsplanene for vindkraft som

NVE har til behandling, utgjør til

sammen maksimalt 850 MW instal-

lert effekt som tilsvarer ca. 2,5 TWh.

NVE ga i 1998 konsesjon til utbygging

av ett vindkraftverk, Hundhammer-

fjellet Vindkraftverk i Nærøy kom-

mune. Anlegget ble satt i drift høsten

1998 og består av én vindmølle med

1,65 MW installert effekt. I løpet av

1998 fikk vi inn tre konsesj ons-

søknader for bygging av vindkraftverk

i Sandøy, Træna og Vågsøy kommu-

ner. Disse søknadene utgjør ca. av 10

MW installert effekt og vil bli slutt-

behandlet i løpet av våren 1999.

I tillegg har NVE ti meldinger til be-

handling etter plan- og bygnings-

lovens forskrift om konsekvens-

utredninger. I meldingene er det lagt

fram planer for større vindparker

langs norskekysten fra Bremanger-

landet i Sogn og Fjordane i sør til Hav-

øysund i Finnmark i nord.

En rekke folkemøter om vindkraft

NVE la i 1998 stor vekt på å drive in-

formasjonsvirksomhet i forbindelse

med innkomne konsesjonssøknader

og meldinger. NVE arrangerte en

rekke møter med berørte parter, kom-

muner, fylkesmenn og fylkeskom-

muner.

NVEs rapport (NVE-Rapport nr. 19

1998) beskriver hva et vindkraftverk

er, økonomiske og miljømessige for-

hold og den formelle behandlingen av

vindkraft etter energiloven.
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Prosjekter for ny energiproduksjon som er

konsesjonsgitt eller til formell behandling.



NVE

ÅRSMELDING

1998

Regional kraftsystem-
planlegging er ti år
Erfaringer og utfordringer

Ordningen med regional kraftsystem-
planlegging hadde 10 års jubileum i

1998. Den fylkesvise planleggingen

ble formelt etablert av NVE i samar-

beid med norsk elforsyning. Formålet

med ordningen er å fremme en kost-

nadseffektiv utbygging og drift av

overføringsanlegg tilknyttet regional-

og sentralnettet

Ordningen har sin bakgrunn i energi-
loven fra 1990 og omfatter 23 plan-
områder. 22 områder er tilknyttet

regionalnettet, mens ett er landsom-

fattende for sentralnettsanlegg.

Erfaringer så langt

Det er liten tvil om at ordningen med

regional kraftsystemplanlegging har

vært nyttig for norsk elforsyning. Ord-

ningen har medvirket til å utvikle et

plansamarbeid mellom everkene i

fylkene og til å sikre en rasj onell ut-

bygging av kraftsystemet. De fleste

planansvarlige everkene har nå utar-

beidet planer som beskriver dagens

og mulige utviklingstrekk i framti-

dens kraftsystem i planområdene.

Kraftsystemplanene gjør det enklere

for NVE å konsesjonsbehandle nye

kraftforsyningsanlegg. For everkene

gir planene viktig informasjon om

hvilke utgifter og inntekter de kan

vente seg fra investeringer i over-

føringssystemet i årene som kommer.

Utfordringer

God kraftsystemplanlegging i

everkene framover er avgjørende for

at netteierne skal kunne bygge ut og

drive overføringssystemet mest mulig

Nordre Nordland og Troms

Midtre Nordland

Helgeland

kostnadseffektivt. Innføringen av det

nye inntektsreguleringsregimet for-

sterker behovet for langsiktig planleg-

ging i forhold til eget kraftsystem. En

utfordring framover er å sikre at

everkene i sin planlegging også tar

hensyn til prinsippene som det nye

inntektsreguleringsregimet bygger

på. Innføring av en kompenserings-

ordning for ikke levert energi vil her

være spesielt utfordrende. NVE vil på

sin side fortsatt utvikle plankriterier

og rammer for konsesjonsbehandling

basert på de samme prinsippene.

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Oppland

Hedmark  

Buskerud

Oslo  

Akershus  

Østfold  

Vestfold  

Telemark 


Aust-Agder

Vest-Agder
Planområder i Norge

Hordaland

Nord-Rogaland

Sør-Rogaland



Enøkog energimarkedet

To år er gått med den nye reguleringen av

energiverkenes  nettvirksomhet. Ordningen  gir

nettselskapene sporer til effektivisering og

kostnadsreduksjon. Det er nå  innført  effekti-

vitetskrav på alle  nettnivåer.

Detfrie kraftmarkedet fungerer stadig bedre.

Et  økende antall  husholdninger skifter  leve-

randør,  og kundene  nyter  godt av pris-

konkurransen mellom kraftieverandørene.

NVE forvalter en statlig  støtteordning  for å

introdusere nye fornybare energikilder og ef-

fektiv teknologi. Direktoratet ga finansiell

støtte i 1998 til 55 prosjekter til varmeanlegg.

I tillegg drevNVEen utstraktinformasjons-

virksomhetom enøk i samarbeid med lokale

enøksentre.
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Enøkog energimarkedet
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OG
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To år med regulering av
inntektsrammene
NVE innførte i 1997 en inntekts-

rammeregulering av nettvirksom-

hetene. Reguleringen gir nett-

selskapene sporer til effektivisering

og kostnadsreduksjon. Rapporterin-

gen fra det første året tyder på en sta-

bil og jevn utvikling. Driftskostnader

i perioden fra 1994 til 1997 viser en

reell reduksjon.

Totalt virker inntektsrammene og

effektivitetskravene å være på et nivå

som innebærer en tilfredsstillende

avkastning, sett i forhold til renteni-

vået i samfunnet og risikoen i nett-

virksomheten. Den gjennomsnittlige

avkastningen ligger på ca. åtte pro-

sent av bokført kapital. Gjennom-

snittsavkastningen skjuler imidlertid

variasjoner mellom nettselskapene.

For å videreutvikle reguleringen av

nettvirksomhetene arbeidet NVE i

1998 med å forberede en kompen-

sasjonsordning for ikke levert energi

(KILE). Det innebærer at utilstrekkelig

leveringskvalitet vil medføre en

ekstrakostnad for nettselskapene.

NVE gikk i løpet av 1998 gjennom re-

gelverket for reguleringen av kraft-

markedet og nettvirksomheten med

sikte på å gjøre om retningslinjene til

forskrifter. Dette arbeidet vil bli slutt-

ført i første halvdel av 1999.

Strukturendringer

Selskapene i energiforsyningen driver

både konkurranseutsatt virksomhet

(kraftomsetning/kraftproduksjon) og

monopolvirksomhet (nettvirksom-

het). Utviklingen viser likevel at nett-

virksomheten i større grad enn tidli-

gere blir organisert i egne selskaper.

Den dominerende selskapsformen for

bransjen er aksjeselskap.

Effektivitetsanalyser

NVE utviklet i 1998 en modell for å

måle kostnadseffektiviteten for nett-

selskaper med regional- og sentral-

nettsanlegg. Analysene omfatter 93

selskaper. Gjennomsnittlig kostnads-

effektivitet for disse selskapene var 91

prosent. I 1997 ble det utviklet tilsvar-

ende modell for distribusjonsnettene.

Statnett SF ble målt gjennom en sepa-

rat analyse der deres og Svenska

Kraftnäts kostnader ble målt mot

hverandre. Kostnadseffektiviteten ble

beregnet til å være 74 prosent.

Resultatene fra disse analysene blir

benyttet til å beregne årlige individu-

elle effektivitetskrav ved fastsettelsen

av inntektsrammene for 1999.

Gjennomsnittlig årlig effektivitets-

krav for nettselskapene i 1999 er 2,6

prosent, hvorav 1,5 prosent er et gene-

relt krav som gjelder for alle selska-

per. Dette bidrar til å redusere selska-

penes inntekter med 370 mill. kroner.

Av dette skyldes 213 mill. kroner det

generelle kravet. De individuelle

kravenes virkning er 70 mill, kroner

for distribusjonsnettene og 87 mill.

kroner for sentral- og regional-

nettene. Akkumulert virkning av kra-

vene i perioden 1997 -1999 er

985 mill. kroner.

Kraftmarkedet fungerer
stadig bedre
NVEs regelverk gir alle i Norge adgang

til et fritt kraftmarked. Enhver kan

velge hvilken som helst kraftleve-

randør, uavhengig av geografisk

plassering. Undersøkelser viser at an-

tall husholdninger som benytter seg

av denne muligheten har økt kraftig

siden 1997. I oktober i 1998 var det

90 000 husholdningskunder som

brukte en annen kraftleverandør en

den tradisjonelle. Ett år tidligere var

dette tallet 29 000, altså en tre-

dobling.

Sverige har ikke den samme ordnin-

gen med fritt levarandørskifte. I

Norge nyter samtlige husholdnings-

kunder godt av priskonkurransen

mellom kraftleverandørene og opp-

når lavere priser enn i Sverige.

Antall
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Avkastning. Det store flertallet av nettselskap-
ene har en avkastning som ligger mellom 5 og
11 prosent.



Vannbåren varme. NVE administrerer en støtteordning for varmeanlegg som bruker fornybare energi-
kilder eller utnytter spillvarme. Foto: Arne Danielsen
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Ny fornybar energi og
ENØK
NVE har ansvaret for introduksjon av

nye fornybare energikilder og energi-

effektiv teknologi. Arbeidet har som

mål å øke bruken av nye fornybare

energikilder, varmepumper og spill-

varme på en mest mulig kostnads-

effektiv måte. NVE forvaltet i alt om

lag 85 millioner kroner til introduk-

sjon av ny fornybar energi i 1998.

Støtte til varmeanlegg

Som et ledd i arbeidet med å redusere

bruken av direkte elektrisitet til opp-

varming administrerer NVE en støtte-

ordning for varmeanlegg med bruk

av fornybare energikilder eller utnyt-

telse av spillvarme. I 1998 ble det gitt

i alt 85 millioner kroner i støtte til 55

prosjekter med slike varmeanlegg.

Dersom alle prosjektene som ble støt-

tet i 1997 og -98 gjennomføres slik

som forutsatt, vil det gi følgende re-

sultater:

produksjon av 225 GWh/år foredlet

bioenergi (briketter og pellets)

bruk av 365 GWh/år bioenergi

utnyttelse av 355 GWh/år spill-

varme

bruk av varmepumper, netto be-

sparelse 7 GWIlfår 


Enøk i everk og regionale enøksentre

NVE godkjente Rogaland Enøk og

Enøksenteret Akershus som regionale

enøksentre i 1998. Nettverket av re-

gionale enøksentre er nå komplett,

med totalt 20 sentre. Det er fortsatt

en del everk som ikke er tilknyttet et

regionalt enøksenter. NVE hadde en

nær dialog med enøksentrene om det

videre samarbeidet sentrene imellom

og mellom sentrene og NVEs opera-

tører.

Enøk- informasjon

NVEs nyhetsbrev «Enøk-forum» ble

utvidet og kom i 1998 ut med fire

nummer til 12 000 abonnenter. Flere

informasjonsbrosjyrer for husstander

ble revidert og nye ble utviklet. NVE

deltok på tre fagmesser og gjennom-

førte en informasjonsturne i Trønde-

lag, der hele det offentlige enøkappa-

ratet ble presentert gjennom semina-

rer og utstillinger.

fleksible varmesystemer - vannbåren

varme». Det drives en kontinuerlig

faglig og pedagogisk oppdatering og
rekruttering av kurslærere.

Enøk-markedsføring

Markedsføringen har dreid seg om

Enøk-sjekken, Enøk-telefonen og

Enøk-kurs for huseiere der de regio-

nale enøksentrene har vært aktivt

med i å utforme, gjennomføre og

følge opp tiltakene. NVE har i hoved-

sak finansiert og koordinert aktivite-

tene.

Energieffektiv teknologi

I stedet for å gi støtte til brukeren av

teknologien, gis denne støtten til ak-

tører som utvikler og leverer energi-

effektiv teknologi. Programmet har

pågått siden 1995, og skal evalueres i

1999. I 1998 har 25 prosjekter fått

støtte og 10.5 millioner kroner er be-

nyttet til støtte og drift av ordningen.

Vindkraft

Det er i 1998 gitt støtte til bygging av

vindkraftanlegget til Vest-Agder Ener-

giverk på Lindesnes. Anlegget består

av fem vindturbiner som til sammen

har en estimert energiproduksjon på

drøyt 12 GWh/år. For øvrig er det gitt

støtte til flere utredningsprosjekter

som på forskjellig vis vil øke kunn-

skapen om vindkraft i Norge.

Enøk- opplæring

I 1998 er det gjennomført 172 kurs,

hvorav 108 i samarbeid med ett eller

flere regionale enøksentre. Samar-

beidsprosjekter på førskolenivå

videreføres og fiernundervisning på

internett er tatt i bruk ved de to

universitetskursene: «Energi og miljø-

effektive bygninger» og «Energi-
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Introduksjon av gass

Midlene skal benyttes til å støtte pro-

sjekter som fremmer effektiv bruk av

naturgass som energibærer i Norge. I

1998 fikk 12 gassprosjekter støtte. Om

lag 7.8 millioner kroner er benyttet til

prosjektstøtte og drift av ordningen.

Siden bruk av gass naturlig grenser

opp mot transportsektoren, har det i

1998 vært kontakter mellom NVE og

Vegdirektoratet.

Enøk i industrien

Bransjenettverket for energibruk i

industrien består av 13 bransjer med

totalt ca. 540 tilsluttede bedrifter. I

løpet av 1998 er det gitt tilsagn om

gjennomføring av totalt 112 studier,

og det ble gitt støtte til å etablere

energioppfølgingssystem i 32 bedrif-

ter. Det har blitt holdt 11 bransjetreff

med til sammen 361 deltakere der

energifaglige tema er belyst med ba-

sis i prioriteringer gjort av bransjene.

Enøk i bygningssektoren

Et tilsvarende nettverk fins også i

byggsektoren. I 1998 er det etablert

12 nye nettverksgrupper. I slutten av

1998 eksisterte 42 nettverksgrupper,

og totalt er 70 kommuner og 10 fyl-

keskommuner med i bygnings-

nettverket. For 1999 vil det være et

mål å få etablert nettverksgrupper i

alle fylker.

Energimerkeordningen

Nye direktiver skal gi rammebeting-

elser for hvordan markedet forholder

seg til enøk og energieffektivisering.

Spesielt viktige er Energimerkeord-

ningen og oppfølgingen av kontroll-

ordningen som er etablert i forbind-

else med EØS-direktiver. Til nå er

gjennomføringsdirektiv trådt i kraft

med krav til spesifikt energibruk for

kjøleskap/frysere, vaskemaskiner,

tørketromler samt kombinasjon av

vaskemaskin og tørketromler. Det

foreligger direktiver på oppvask-

maskiner og lyspærer, og det tas sikte

på at Energimerkeordningen også

skal gjelde for blant annet ovner,

varmtvannsbeholdere og klima-

anlegg.

Energibruk. Bransjenettverk er et nyttig hjelpemiddel til å spre informasjon og kunnskap om ENØK. Fra
Energiopplæringsenteret på Notodden. Foto: Beate Evensen



Sikkerhetog beredskap

Ett år før den nye  vannressursloven  antas  å tre

i kraft  er de nye  sikkerhetsforskriftene  for

dammer og andre vassdragsanlegg klare fra

NVEs side.

Høy pålitelighet og  sikkerhet  er et krav i

kraftforsyningen. Gjennom å bruke risiko- og

sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) vil  kraftfor-

syningen lettere  kunne  identifisere svake

punkter ved så vel anlegg som  utstyr.

Det har i 1998 vært  en viktig oppgave for NVE
og kraftforsyningen å forebygge forsynings-

sviktog forberede en problemfri overgang  til

år 2000.
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Nye damforskrifter klare
for høring
Ett år før den nye vannressursloven

antas å tre i kraft er de nye sikkerhets-

forskriftene for dammer og andre

vassdragsanlegg klare fra NVEs side.

Damforskriftene med retningslinjer

er vårt hovedverktøy når vi ivaretar

det offentlige tilsynet med de 2500

dammene som er underlagt slikt til-

syn. De gjeldende forskriftene trådte i

kraft i 1981 og har sammen med

vassdragsloven fått definerte mål og

rammer for damsikkerhetsarbeidet

fram til nå. På grunn av teknologisk

utvikling, nye metoder i sikkerhets-

arbeidet og det faktum at utfordrin-

gen mer ligger i å ivareta gamle dam-

mer framfor bygging av nye, har det

vært nødvendig å foreta en gjennom-

gripende revisjon av forskriftene.

Pålitelige dammer med ny teknologi

Noe av hensikten med denne gjen-

nomgangen har vært å ta vare på det

som til nå har sikret oss pålitelige

dammer. NVE vil samtidig stimulere

til at ny teknologi blir utviklet og tatt

i bruk. Som en konsekvens av dette

blir de tekniske kravene mindre

detaljerte, mens forskriftene stiller

funksjonskrav som skal tilfredsstilles

i normale så vel som unormale drifts-

situasjoner. Avvik fra de tekniske kra-

vene vil bli vurdert i samarbeid med

dambygger og NVE, gjerne underbyg-

get av en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Vurdering av damsikkerheten

Etter de nye forskriftene vil NVE

kunne kreve risiko- og sårbarhets-

analyser. Slike analyser vil være nyt-

tige ved planlegging og konstruksjon

av nye dammer, revurdering og reha-

bilitering av eksisterende dammer,

og når vi skal informere om risiko.

Risikoanalysen forutsetter at en i

større grad enn tidligere reflekterer

konsekvensene av mulig dambrudd

når dammens sikkerhet blir vurdert.

Med en fordeling av dammene i tre

konsekvensklasser åpner vi for en

mer nyansert bruk av forskrifter og

retningslinj er.

De nye forskriftene vil gi NVE et

grunnlag for å stille krav til dameiers

kvalifikasjoner og organisasjon slik at

driften av dammen er sikret også un-

der unormale forhold. Det skal bidra

til å hindre at kraftverkseierne bygger

ned damkompetansen i egen organi-

sasjon og konsentrerer seg om den

forretningsmessige siden ved driften.

Skjerpede krav til beredskapsplaner

Studier av havarier og dambrudd vi-

ser hvor viktig det er å ha utarbeidet

beredskapsplaner som er øvd inn i

driftsorganisasjonen. De nye forskrif-

tene skjerper de gjeldende kravene.

Dambruddsbølger er tidligere bereg-
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net for de største dammene for

sivilforsvarsformål. De beregningene

som nå blir gjennomført, vil danne

grunnlaget for en ny generasjon kart

over dambruddsbølger. På grunnlag

av slike kart skal det så planlegges

varsling, evakuering og redning i re-

gulerte vassdrag. Ut fra dambrudds-

konsekvenser og varslingstider vil

ulike former for dambruddsvarsling

bli vurdert.

De nye forskriftene med tekniske ret-



ningslinjer tar hensyn til utviklingen

i teknologien. Spesielt på området

fjernkontroll og -styring åpner det

seg nye muligheter. Disse mulighet-

ene vil NVE utnytte samtidig som vi

forsikrer oss om at nye kilder til feil-

manøvrering ikke blir innført.

Damsikkerhet er dameiers ansvar

Dameierne skal selv overvåke sine

dammer. NVEs oppgave blir å påse at

dameierne har etablert dokument-

erte systemer, og at de har fått

beredskapsplaner på plass.

Risiko- og sårbarhets-
analyser
Høy pålitelighet og sikkerhet er et

viktig krav til kraftforsyningen. Sam-

tidig har det nye reguleringsregimet

økt kravene til effektivitet hos alle

aktører innen denne sektoren. Kraft-

produsentene er konkurranseutsatt,

mens netteierne gis inntektsrammer.

Behovet for strengere og bedre priori-

tering av utvidelser, forsterkninger og

beredskapstiltak er blitt større som

følge av dette. Samfunnets aksept for

leveringsforstyrrelser, branner og

ulykker er blitt mindre. Spesielt vil

det siste være gyldig for ulykker i re-

gulerte vassdrag.

Beregning av dambruddsbølger. På grunnlag av

en ny generasjon kart over dambruddsbølger skal
det planlegges varsling, evakuering og redning i

regulerte vassdrag.

Identifikasjon av svake punkter

Gjennom å bruke risiko- og sårbar-

hetsanalyser (ROS-analyser) vil

kraftforsyningen lettere kunne iden-

tifisere svake punkter ved så vel an-

legg som utstyr og organisasjon og

kunne prioritere de tiltakene som gir

størst gevinst. Kraftforsyningen vil

dessuten bli satt bedre i stand til å

drøfte pålitelighet og sikkerhet med

de miljøene der verktøyet allerede er

tatt i bruk. I forskrifter vil NVE også

legge til rette for at den framtidige

dialog om alternative løsninger skal

baseres på ROS-analyser.

Fordi dammer kan representere en

spesielt stor risiko, har NVE gitt ut en

foreløpig veileder for ROS-analyser for

dammer og i samarbeid med dam-

eiere gjennomført ROS-analyser på

noen utvalgte dammer. I samarbeid

med SINTEF er det også utviklet en

foreløpig ROS-veileder til støtte for

beredskapsplanlegging hos energi-

verkene. På bakgrunn av erfaringene

fra det arbeidet som er gjort, ønsker

NVE å utgi en forbedret felles ROS-

veileder for kraftforsyningen og bidra

til at energiverk og dameiere utvikler

tilstrekkelig kompetanse på dette om-

rådet.
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Det har i 1998 vært en viktig oppgave

for NVE og kraftforsyningen å fore-

bygge forsyningssvikt og forberede en

problemfri overgang til år 2000.

Koordinator for år 2000-prosjektet er

Energiforsyningens fellesorganisasjon

(EnF0). EnFO sikrer også at år 2000-

arbeidet gis prioritet og tempo hos

kraftforsyningens større leveran-

dører. NVE ga i mars kraftforsyn-

ingen pålegg om å løse problemene.

Statnett SF fikk i tillegg de nødven-

dige fullmaktene til å utøve et særlig

tilsyn med alle aktører som ut fra

størrelse og anlegg påvirker driften av

det norske kraftsystemet. Som et ledd

i denne tilsynsfunksjonen utfører

Statnett revisjoner hos utvalgte ener-

giverk. I tillegg gjennomføres regel-

messig og svært detaljert kartlegging

av tiltak og framdrift i arbeidet ved

energiverkene.

NVE er ikke kjent med at noe annet

land eller noen annen sektor har eta-

blert et så omfattende og skredder-

sydd tilsynsregime mot år 2000-pro-

blemene. Med denne innsatsen

synliggjør vi at det norske samfunnet

mer enn noe annet er avhengig av en

uavbrutt kraftforsyning.
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Nyttårsfeiring i Bodo. Det er en viktig oppgave for NVE og kraftforsyningen at det ikke bare blir

fyrverkeri som lyser opp i nattemorket når vi går over i et nytt årtusen.



Hydrologi

NVEhar siden 1995lagt ned store ressurser i å

videreutvikleprognose- og flomvarslings-

tjenesten etter anbefaling av flomtiltaksut-

valget. Arbeidet omfattet utvikling av

stasjonsnett, prognoseverktøy og forbedring

av beredskapsrutiner.

Vannlekkasjene i Romeriksporten ga NVEnye

geohydrologiske utfordringer. Direktoratet

utviklet i den forbindelse nye modeller som

kan komme til nytte ved senere konsesjons-

behandlinger.

Økt vekt på geografiske informasjonssystemer

i forvaltningen av vannressursene har med-

ført at NVE opprettet 1998 en egen seksjon for

geoinformasjon. Seksjonen er også ansvarlig

for å utarbeide flomsonekart over flomutsatte

områder i Norge.
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Prognose- og flomvars-
lingstjenesten
Den store flommen på østlandet

våren 1995 førte til at flomtiltaks-

utvalget ble nedsatt. Utvalget anbefal-

te hvordan NVE skulle utvikle flom-

varslingen videre. Ut fra disse anbefa-

lingene ble en rekke tiltak iverksatt.

Sanntidsdata

En viktig informasjonskilde for flom-

varslingen er sanntidsdata fra vann-

føringsstasj oner i vassdragene. Etter

1995 ble antallet stasjoner med til-

gjengelige sanntidsdata nær tre-

doblet til om lag 100 stasjoner, godt

fordelt over hele landet. I tillegg kom-

mer nesten 50 målestasjoner med

telefonsvarere. For å holde oversikt

med snøforholdene rundt i landet er

16 nye snøputer med fjernoverføring

av data installert. Vi har nå totalt 23

snøputer.

For å sikre god datatilgang til flom-

varslingen er instrumenteringen og

overføringssystemet ved målestasjon-

ene blitt modernisert. Det samme

gjelder for systemene for mottak av

data i NVE. En fast vaktordning er

innført.

Nye prognosemodeller

Antallet modeller som gir prognoser

på vannføring i forskjellige deler av

landet er tredoblet. Ca. 60 modeller

kan nå automatisk forutsi vannførin-

gen i dagene framover. Både sanntids-

data fra avløpsstasjonene og kvantita-

tive prognoser fra modellfeltene er av

stor interesse for kraftmeglere og

regulanter rundt i landet og formid-

les daglig til et antall kunder.

Fjernoverført informasjon. En viktig informa-
sjonskilde for flomvarslingen er sanntidsdata fra

vannføringsstasjoner i vassdragene. Fra en av
NVEs målestasjoner for vannføring, sediment-
transport og vanntemperatur ved Lia bru i Atna.

Samarbeidsavtaler — nytt kontaktnett

Det er inngått formelle samarbeids-

avtaler med fire av de største reguler-

ingsforeningene i landet. Det innebæ-

rer at flomvarslingen lettere kan få

informasjon og prognoser fra disse. I

tillegg har det vært kontakt med

Råddningsverket i Sverige for å forbe-

dre varslingsmulighetene i Trysilelva,

som renner inn i Sverige som

Klaradlven. Tre av de nye fjernover-

føringsstasjonene er plassert i dette

vassdraget. En samarbeidsavtale med

Det norske meteorologiske institutt

(DNMI) har formalisert kontakten

med meteorologene, noe som er av

stor betydning i flomsituasjoner.

Flere meteorologiske tjenester er nå

tilgjengelig for NVEs flomvarsling,

blant annet har vi god tilgang til

meteogrammer og kvantitative ned-

bør- og temperaturprognoser for felt

over hele landet. DNMI overfører jevn-

lig oppdaterte radarbilder over Sør-

Norge, slik at flomvarslingen derved

har fått enda et verktøy for å følge

med på værsituasjonen i denne lands-

delen.

Nye varslingsrutiner

Rutiner og prosedyrer ved flom-

varslingen er under kontinuerlig ut-

vikling. Det er også lagt ned et stort

arbeid for å forbedre grunnlaget for

varslingen. Spesielt er det lagt vekt på

å utvikle hjelpemidler for å vurdere

usikkerheten ved både de meteorolo-

giske og de hydrologiske prognosene.

Varslingsrutinene er lagt om for å gi

en raskere og sikrere varsling. Fylkes-

mennene, som blant annet har

tilbakemeldingsplikt til NVE, er

primærmottakere av varslene.

Flomvarslene sendes med telefaks til

de viktigste mottakerne. I tillegg er

flomvarslene og de kvalitative prog-

nosene lagt ut på tekst-TV og på NVEs

internettsider.

Videreutviklingen av varslings-

tj enesten omfatter blant annet å lage

kvantitative vannstands- og vannfør-

ingsprognoser for viktige elvestrek-

ninger, å legge om datasystemet til

egen datamaskin og ta i bruk flere

tjenester fra DNMI. Det er også aktu-

elt å inngå samarbeidsavtaler med

flere regulanter.



Flomsonekartprosjektet
Flomsonekart er detaljerte, digitale

kart som viser hvilke områder som

oversvømmes i flomsituasjoner og

med hvilken hyppighet (gjentaks-



intervall). Kartene skal gi et bedre

grunnlag for beslutninger om flom-



tiltak, særlig knyttet til arealplanleg-



ging og beredskap. Målet er å redu-



sere skadene knyttet til flom.

Prosjektet startet i 1998 og er forut-

satt avsluttet i 2007. Det er foreløpig

identifisert ca. 1500 km elvestrek-

ninger som er aktuelle for kartlegg-

ing. De 165 delstrekningene fordeler

seg på alle fylkene i landet. Streknin-

gene er prioritert i NVEs flomsone-

kartplan som ble sendt på høring i

1998. Det foreligger foreløpige kart

for noen strekninger langs Glomma

og Trysilelva.

Vi har lagt vekt på å høste erfaringer

fra tilsvarende prosjekter i andre

land. Derfor er det etablert kontakt

med de andre nordiske landene, sær-

lig med Sverige som er i gang med

arbeid på dette området.

Flomsonekart fra Innbygda i Trysil. Kartet viser hvilke områder som oversvømmes i flomsituasjoner og
med hvilken hyppighet.

Riks/fylkesvei

Kommunalvei

Privat/skogsvei

Jernbane

Flomverk

Kommunegrense

Bygninger

Flomutsatt areal ved 10 års flon

Flomutsatt areal i tillegg ved 50 års flom

Flomutsatt areal i tillegg ved 200 års flom

Elver og vatn

5011,11
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22 Grunnvannsmodellering
Som et ledd i konsesjonsbehandl-

ingen av vannlekkasjene i Romeriks-

porten, opprettet NVE i 1997 og 1998

vannstandsavlesninger i en lang

rekke vann og bekker i østmarka .

Disse observasjonene ble utført som

oppdrag for Gardermobanen, og er

lagret i NVEs hydrologiske database.

Selve lekkasjene har dannet grunnla-

get for å vurdere hvorvidt det har lyk-

kes Gardermobanen å innfri konse-

sjonskravene.

Sprekkesoner
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Sprekkesoner. Simulering av vannbevegelser i løsmasser og sprekkesoner etter at tunnelen i Romeriks-
porten ble bygd.

Drenering av grunnvann og overflate-

vann

Problemene som oppsto i Østmarka

som følge av tunnelarbeidene i

Romeriksporten, er direkte knyttet til

grunnvannsforholdene i området.

Drenering av grunnvann og overflate-

vann til tunnelen via sprekkesoner

medførte at Puttjern og områdene

rundt ble uttørket, mens Lutvann

fikk vannstanden kraftig redusert.

Simulering av vannbevegelser og

vanninfiltrasjon

For Puttjernområdet er det vedtatt å

bruke vanninfiltrasjon for å opprett-

holde vannbalansen. NSB-Gardermo-

banen har blant annet rådført seg

med NVE om denne metoden er vel-

egnet. I den sammenhengen var det

naturlig å benytte simuleringsverktøy

som en del av beslutningsgrunnlaget.

Verktøyet som ble brukt, heter

FRONTSIM og var opprinnelig utviklet

for oljeindustrien med tanke på simu-

lering av olje og gass i reservoarene i

Nordsjøen. Etter noen modifikasjoner

ble systemet tatt i bruk for grunn-

vannssimulering.

Sprekkesoner

NVE brukte flybilder fra området

samt befaringer for å identifisere og

kartlegge de viktigste vannførende

sprekkesonene. Videre ble målinger

av grunnvannsnivå, samt lekkasje-

målinger og sporstofftester utført for

å få gode nok data til å bygge opp en

modell som kan simulere vannbeveg-

elsene i området. De innsamlede da-

taene ble innført i simuleringsverk-

tøyet. Modellresultatene stemmer

overens med feltobservasjonene og

viser at modellen har klart å fange

opp det viktigste trekkene som kon-

trollerer strømningen i området.

Blant annet på basis av modeller-

ingen har NVE vært skeptisk til at

vanninfiltrasjon vil fungere etter sin

hensikt.

I forbindelse med ny vannressurslov

vil modeller som dette være sentrale i

konsesjonsbehandlingen. For NVE er

det viktig både å kunne bruke det

som fins av modellverktøy og være i

forkant når det gjelder utvikling av

slike. NVE samarbeider derfor med

norske og utenlandske fagkrefter for

å utvikle verktøy spesielt tilpasset

norske forhold.



Vassdragsforvaitning

NVE mottok i 1998 et voksende antall  søkna-

der  om  å  øke kapasiteten og  utnytte  kraften i

eksisterende kraftanlegg.

Konsesjonsarbeidet i forbindelse med vann-

standsenkningen i  Østmarka utenfor Oslo fikk

en  del oppmerksomhet også i fjoråret. Årsak
til  problemene i området er arbeidet med

jernbanetunnelen til  Gardermoen flyplass —

Romeriksporten.

Natur-  og  miljøtiltak  er sentrale oppgaver for

NVE. Direktoratet  er blant annet engasjert i

flere forskningsprosjekter  knyttet  til erosjon i

regulerte vassdrag.



Vassdragsforvaltning
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Kapasitetsøkning i vann-
kraftanlegg
1998 var preget av betydelig aktivitet

på vannkraftsiden. Vi registrerte en

økt interesse hos kraftverkseiere og

regulanter for å skaffe mer kraft fra

eksisterende utbygginger ved å bygge

om og utvide kraftstasjonene, øke

eksisterende reguleringer, tilføre mer

vann til kraftverkene og utnytte fall i

overføringstunneler som ikke er ut-

nyttet i dag. Særlig det siste kan man

gjøre uten store ulemper for omgiv-

elsene.

Opprusting og utvidelse

NVE ferdigbehandlet flere større

kraftverksaker, og felles for alle er at

sakene har med opprusting og utvi-

delse av eksisterende utbygginger å

gjøre.

I juli ga NVE innstilling til OED om at

Lyse Kraft får tillatelse til ytterligere

regulering av eksisterende magasiner

i Fløyrli. Dette er en videreføring av

ombyggingen av Fløyrli kraftverk der

stasjonen utvides og flyttes inn i

Prosj ektet er beregnet å gi 124

GWh ny kraft årlig.

I desember ble innstillingen til Vest-

Agder Energiverks planer om å utvide

Skjerka kraftverk oversendt departe-

mentet. Det er også en videreføring

av en modernisering som allerede er

påbegynt. Utvidelsen vil medføre økt

overføringskapasitet, utvidelse av ek-

sisterende magasiner og økt installa-

sjon i kraftverket. Etter NVEs innstil-

ling vil produksjonen i Skjerka kraft-

verk kunne øke med 160 GWh ny

kraft årlig.

Videre vurderte NVE konsesjons-

plikten ved ombygging av Hunsfoss

kraftverk i Otra (70 GWh) og første

trinn i ombyggingen av Åbjøra kraft-

verk i Valdres. NVE konlduderte med

at disse ombyggingene medfører så

begrensede skader og ulemper for

allmenne interesser at det ikke er

nødvendig med tillatelse etter

vassdragsloven.

Mikro - og minikraftverk

Interessen for å få vurdert forholdet

til vassdragslovgivningen ved bygging

av mikro- og minikraftverk er fortsatt

stor. Ifølge våre registreringer er det

imidlertid bare en begrenset del av de

anleggene som er klarert hos oss, som

er bygget. Om årsaken til dette er for

lave kraftpriser, for høye rentekost-

nader eller andre begrensninger, har

vi ingen sikker informasjon om. Men

for å hjelpe på realiseringen av flere

mikro- og minikraftverk har myndig-

hetene gitt fritak av investeringsav-

gift for bygging av denne type kraft-

verk.

Nye saker

Blant nye meldinger som kom siste år,

er de største Salten Kraftsambands

planlegging av Smibelg og Storåvatn

kraftverk i Rødøy og Lurøy kommuner

med 154,5 GWh og Tyssefaldenes

planlegging av utbygging i Eitrheims-

/Tokheimselv i Odda kommune med

117 GWh.

Lyse kraft - Fløyrli kraftverk. NVE mottar stadig flere søknader om å øke kapasi-

teten på eksisterende kraftverk. Foto: Kyllingstad & Furenes



Måling av vannstand. NVE setter strenge øvre og nedre grenser for vannstandsnivåer. Et viktig hjelpe-
middel for å opprettholde vannbalansen. Fra Synna, Dokkaverkene i Oppland.

Oppfølging av Romeriks-
porten
Oppfølging av arbeidet knyttet til

Romeriksporten fikk stor medie-

dekning også i 1998. Både Oslo kom-

mune og NSB Gardermobanen AS

(GMB) påklaget NVEs vedtak til Olje-

og energidepartementet (OED).

Kommunen mente at kravene ikke

var strenge nok, mens jernbane-

selskapet mente kravene var for

strenge. Klagebehandlingen endte i

april med at lekkasjen for Lutvann ble

økt fra 300 1/min til 400 1/min. Vann-

standen i Lutvann kunne oppretthol-

des på tilnærmet samme nivå ved

hjelp av andre tiltak. De øvrige kra-

vene ble opprettholdt.

Hvordan opprettholde vannbalansen

Hele våren lå lekkasjene til dels bety-

delig over konsesjonskravene. I juni

ba GMB om NVEs vurdering av vann-

balansen, samtidig som de foreslo å

infiltrere (pumpe) vann inn i Puttjern

og Lutvann for å opprettholde vann-

balansen.

NVE pekte på at lekkasjene fortsatt

var for høye i forhold til kravet om å

opprettholde en tilnærmet naturlig

vannbalanse og fant heller ikke

grunnlag for å endre på konsesjons-

vilkårene. NVE pekte videre på at en

tunnel som Romeriksporten, som i

praksis vil være en dreneringskilde til

evig tid, bør baseres på permanente

løsninger som ikke krever drift og

vedlikehold for å opprettholde vann-

balansen. Tetting en gang for alle

ville være en bedre løsning.

Åpningen av tunnelen blir utsatt

Dette førte til at NSBs konsernstyre

besluttet å utsette åpningen av

Romeriksporten på ubestemt tid.

I november mottok NVE en ny søknad

fra GMB om å få øke dreneringen til

Lutvann med 500 1/min og Puttjern til

220 1/min. I søknaden viste GMB til at

selv en lekkasje på 500 1/min i Lut-

vann vil gi små konsekvenser for om-

givelsene. GMB søkte denne gangen

etter en paragraf i vassdragsloven

som avgjøres i Statsråd, og vedtaket

kan derfor ikke påklages.

I innstillingen til OED tilrådde NVE at

de opprinnelige konsesjonsvilkårene

ble opprettholdt. NVE pekte på at søk-

naden bygde på lekkasjer under Lut-

vann som ikke stemte med de fak-

tiske, observerte vannstandene og at

det var betydelig tvil om vannstanden

ville bli som forutsatt dersom det ble

gitt tillatelse til en økning.

I desember fattet regjeringen endelig

beslutning om å opprettholde konse-

sjonskravet for Lutvann, mens søkna-

den fra GMB om å øke kravet til mak-

simal lekkasje til 220 1/sek ble imøte-

kommet.

Forbedringer med ny vassdragslov

Arbeidet med Romeriksporten har

satt fokus på hva som kan skje både

med overflatevann og vannbalansen i

et område ved tunneldriving. Saken

har synliggjort svakheten ved det nå-

værende lovverket ved at det bare om-

fatter overflatevann, og at vassdrags-

loven bare kommer til anvendelse når

påvirkningen av grunnvannet får et

slikt omfang at overflatevann berø-

res. Den nye vannressursloven som

ventes vedtatt i 1999, vil endre dette.
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Kantsonesikring.

Kokosmatte kan brukes

til erosjonssikring på

stilleflytende strekn-



inger. Naturlig vegeta-



sjon vokser opp gjennom

matten. Fra NVEs forsøk i

Sieima i Reisavassdraget

i Nord-Troms.

Miljømessige metoder i
sikring mot erosjon
NVE deltok i 1997 og 1998 i flere pro-

sjekter der alternative materialer ble

brukt for å hindre ulike typer

erosjonsskader. .

Erosjonssikringsanlegg i vassdragene

har i de siste tiårene nesten uten unn-

tak blitt bygget av stein. Tidligere ble

mer miljøvennlige materialer som

tømmer og bunter av kvister brukt.

Erosjonssikring med stein er hold-

bart, men gir ofte en steril elvekant.

Alternative materialer

Alternative materialer til erosjons-

sikring kan være tømmer, alene eller

i kombinasjon med levende plante-

materiale ( faskiner), selvspirende

stokker, toryblokker, kokosmatter og

kokosruller eller matter av andre ma-

terialer. Alternative materialer kan

brukes både til sidesikring, bunn-

sikring i raviner og til strømavvisere

og kan legges på forskjellige måter.

Levende plantemateriale

Der en tar i bruk levende plante-

materiale, vil det etter hvert være

vegetasjonen som utgjør beskyttelsen

mot erosjon. Vegetasjon hindrer ero-

sjon ved å dempe påkjenningen fra

strømmen og bølger og ved å fange

sedimenter. Tilveksten fanger også

opp avrenning fra omliggende area-

ler. I jordbruksområder er kant-

vegetasjonen med på å redusere

avrenningen av næringsstoffer. Dette

bidrar til å hindre forurensing.

Kantvegetasjonen er ellers viktig

både for det biologiske livet i vass-

draget og for landskapsbildet.

Sikringsanlegg der en tar i bruk le-

vende og dødt plantemateriale, gir

estetisk tiltalende og miljømessig

gode anlegg. Man har lang erfaring

med å bruke slike metoder både i

Europa og i USA. NVE har utgitt en

oversikt over litteratur, metoder og

erfaringer om dette emnet i disse

landene. Bruk av levende planter

som erosj onssikring er best egnet på

stilleflytende elvepartier i strøk med

gode vekstbetingelser, det vil si i lave-

religgende strøk i Sør-Norge.

Utprøvinger foregår også under kli-

matisk vanskelige forhold på Finn-

marksvidda. En utfordring er å finne

fram til egnede arter som er tilpasset

de ulike vekstbetingelser.

Skader ved effektkjøring

Hittil er de fleste anleggene bygget

for å hindre erosjon mot rennende

vann. Erosjon forekommer også i inn-

sjøer og magasiner. Erosjon forårsaket

av bølger er ett eksempel. Hyppige

vannstandsendringer i forbindelse

med kraftverksreguleringer kan også

føre til erosjon. En økt etterspørsel

etter effekt kan føre til at vann-

standsvariasjonene i kraftverk-

magasinene øker i forhold til hva som

har vært vanlig hittil. Dette vil oftest

være et problem i små magasiner.

Effektprosjektet (et stort felles-

prosjekt mellom Norges forsk-

ningsråd og energibransjen) har et

delprosjekt der alternative materialer

prøves ut. NVE planlegger forsøk i

flere anlegg. Disse prosjektene vil

etter hvert gi oss erfaring med hvor-

dan man bør utforme slike anlegg, og

hvordan de fungerer i vår vassdrags-

natur og under våre klimaforhold.

Forbygning av stein. Erosjonssikring med stein

har til nå vært mest brukt. Forbygningen er hold-

bar, men vilkårene for tilvekst av vegetasjon er

vanligvis ikke gunstige.



s regiontjeneste

I regionene merket NVE et stadig økende an-

tall  forvaltningsoppgaver og voksende infor-

masj onsb ehov.

Oppryddingsarbeid etter flom og  sikring  av

damanlegg var  sentrale  oppgaver i året som

gikk.

1998 var et usedvanlig arbeidsintensivt år for

NVE som byggherre ved restaurering og om-

bygging av gamle dammer.
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1998 forløp uten store flomprob-

lemer. Flere av regionkontorene var

imidlertid opptatt med å rydde opp

etter tidligere års flommer.
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Region Øst arbeidet også i 1998 med å

rette opp skader etter 95-flommen.

Ved årets slutt er så godt som alle de

300 flomskadeanleggene ferdigstilt

teknisk sett, mens det fremdeles gjen-

står en del oppussingsarbeid og miljø-

tiltak.

Fagbefaring etter fire års arbeid

I august arrangerte Region Øst en fag-

befaring med Olje- og energideparte-

mentet, der blant annet statssekretæ-

ren deltok. Hensikten med befaringen

var å informere om hva som er skjedd

gjennom de fire årene med flom-

opprydding.

Region Øst deltok også i 1998 i de om-

fattende flomsikringsarbeidene i til-

knytning til Lillestrøm. Ved årets

slutt gjensto å fullføre &I av de til

sammen sju flomverksparsellene og

installere og sette i drift flere av de i

alt 15 pumpestasjonene.

NVE fikk tildelt ekstraordinære mid-

ler for å ta hånd om de mest prekære

skadene etter vårflommen i 1997 i

Midt-Norge. Gjennom hele 1998 ble

det arbeidet med å rette opp skadene

som i tillegg var blitt større på grunn

av årets vinter- og vårflom. Særlig var

de søndre områdene ved elvene Gaula

og Driva hardt rammet. Ved overgan-

gen til 1999 var omkring halvparten

av de ekstraordinære midlene benyt-

tet. Tekniske planer for resten er fer-

dig utarbeidet.

Også i Region Nord arbeidet man

gjennom hele 1998 med å rydde opp

etter flommen i 1997. Det er brukt

betydelige ressurser på å planlegge,

behandle og gjennomføre repara-

sjons- og utbedringstiltak i Troms og

Finnmark. Størsteparten av det fy-

siske arbeidet ble utført av regionens

egen anleggsenhet, men det ble også

benyttet eksterne entreprenører.

Konsesjonsbehandling nødvendig

Flere av flomoppryddingsanleggene

har vært så omfattende at det av hen-

syn til allmenne interesser har vært

nødvendig å konsesjonbehandle dem

etter vassdragsloven. Dette gjelder tre

anlegg i Reisaelva, Eibyelva og Lak-

selv. Berørte kommuner står som for-

melle søkere, og det ble i forbindelse

med søknadsarbeidene innleid ek-

sterne konsulenter på en rekke fag-

områder, blant annet fiskeribiologi,

geoteknikk og oppmåling.

Kunnskapsutvikling
Sikring mot erosjon

Regionkontorene arbeider med å utvi-

kle nye, alternative metoder for sik-

ring mot erosjon i vassdrag. I samar-

beid med Teknologisk Institutt og

Kulturvernakademiet as arrangerte

Region Øst i 1998 kurset «Tre i vann».

Formålet var blant annet å gi bruken

av tømmer som gammel forbygnings-

metode en renessanse . Flere av

regionkontorene, blant annet i Midt-

Norge, har etter hvert opparbeidet en

betydelig kompetanse på antikvarisk

restaurering av gamle tømmerkiste-

anlegg. Ett eksempel er et anlegg i

Hitterelva på Røros der Region Midt-

Norge har et komplisert prosjekt.

Regionkontorene har et betydelig

engasjement i estetisk og biologisk

restaurering av vassdragsområder der

det tidligere er gjort tekniske inn-Nytt flomverk. Befaring av reparasjonene av flomverket ved Heradsbygda i Elverum kommune.



Sikringsarbeid. Reins-



vassdammen i Sunndal

kommune er rehabilitert.

grep. De deltok i 1998 blant annet på

det internasjonale seminaret

«Environmental Hydrodynamics and

Ecological River Restoration in Cold

Regions» ved SINTEF i Trondheim.

Ny håndbok

Utgivelse av Vassdragshåndboka i

1998 baserer seg også i stor grad på

kunnskap som er opparbeidet gjen-

nom regionforvaltningen og bidrar til

å spre kunnskap om etatens virksom-

het i vassdragene.

Sikring av dammer
1998 var et usedvanlig arbeids-

intensivt år for NVE som byggherre

ved restaurering og ombygging av

gamle dammer.

Ny damluke i Solbergfoss

Region Sør var hovedansvarlig for inn-

setting av en ekstra damluke ved

Solbergfoss i Glomma. Denne luken

erstatter to flomtunneler som ligger i

fjell ved siden av dammen. Disse

flomtunnelene ble sist benyttet un-

der 1995-flommen, men de gamle

tunnellukene tilfredsstiller ikke den

standarden og driftssikkerheten som i

dag kreves for slike installasjoner.

Den nye luken bygges inn ved siden

av de tre valselukene som fins fra tid-



ligere. Den vil ha omtrent samme ka-
pasitet som de eksisterende flom-

tunnelene og gir dermed tilsvarende

reduksjon i vannstigningen i Øyeren

under flomsituasjoner. Ombyggingen

ved Solbergfoss ga store arkitekto-

niske og tekniske utfordringer.

Den nye flomluken skal overdras

vederlagsfritt til Mørkfoss-Solbergfoss-

anlegget som vil få ansvar for drift og

vedlikehold. Den nye damluken skal

være operativ i mai 1999.

Ny materialsamledam i Ula

Region Øst hadde ansvaret for byg-

ging av ny materialsamledam i Ula i

Sel kommune. Dam Ula er underlagt

offentlig tilsyn, og den gamle mur-

dammen fra 1879 tilfredsstilte ikke

lenger dagens krav til sikkerhet. Det

er i løpet av året bygd en ny betong-

buedam nedstrøms den gamle. Ula er

sterkt masseførende, og hensikten

med dammen er å hindre massefør-

ing ut i Gudbrandsdalslågen og der-

med vannoppstuving og flomprob-

lemer langs store, oppdyrkede og be-

bygde arealer oppstrøms. Dammen

ble ferdig bygd i løpet av 1998, men

sluttarbeid og opprydding vil bli fore-

tatt våren 1999. Dammen vil bli over-

dratt til kommunen, som også vil få

drifts- og vedlikeholdsansvar.

Rehabilitering av dammer i Midt-

Norge

Region Midt-Norge var engasjert i et

stort rehabiliteringsarbeid i tilknyt-

ning til Nesjødammen i Tydal kom-

mune og Reinsvassdammen i Sunndal

kommune. I tillegg til sikringsarbeid-

ene ble NVE trukket inn arbeidene

med å sette istand tidligere terreng-

skader.
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Dam Ula i Sel kommune. Arbeidet med å bygge en
ny materialsamledam i Ula er godt i gang.

Dam Ula. Et detaljbilde av den nye dam Ula. Den
gamle dammen var murt i hugd stein.
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Mini- og mikrokraftverk
Pågangen av søknader om bygging av

mikro- og minikraftverk er fremdeles

stor, særlig i Region Vest. Her ble det i

løpet av 1997 satt i gang et prosjekt

innen FoU-programmet «Vassdrags-

miljø», der man i løpet av året stu-

derte ulike miljøkonsekvenser ved

bygging av slike kraftverk.

Sikringsarbeidene var gjennomført

med NVE som byggeleder, kommu-

nen som byggherre og NGI som skred-

teknisk konsulent. Finansiering er

tilført fra flere kilder med hovedbi-

drag fra kommunen, Naturskade-

fondet, Kommunal og regional-

departementet og NVE.

Rasfare i kvikkleireområder

Region Midt-Norge har et stort antall

rasutsatte vassdrag der det er påvist

et betydelig sikringsbehov i kvikk-

leireområder. NVE arbeider kontinu-

erlig med denne problemstillingen

blant annet i tilknytning til Gråelva i

Stjørdal kommune og videre i Over-

halla og Hemnes kommuner.

Miljøkonsekvenser

I denne sammenhengen har NVE sett

på terrengutforming under og etter

anleggsperioden, utforming av dam

og inntaksordninger, framføring av

kraftledninger og ikke minst konse-

kvenser av endring i vassføring i be-

rørte bekke- og elvestrekninger.

Disse studiene ga ny kunnskap, og

målet er å bedre denne og effektivi-

sere saksbehandlingsrutinene rundt

denne typen naturinngrep.

Rassikring
Region Vest var involvert i et spen-

nende og ikke minst utfordrende

samarbeidsprosjekt i forbindelse

med sikring mot ras og skred i Gud-

vangen i Aurland kommune.

NVE har tidligere gjennomført ero-

sjonssikringstiltak i de samme områ-

dene, men det har lenge vært kjent at

områdene i tilknytning til Nautagrovi

og Langegeiti har stor rasfare i

kombinasjon med vann- og massefør-

ing i sommerhalvåret og ikke minst i

forbindelse med snø vinterstid. Gårds-

bruk, annen bebyggelse, vei og et

fergeleie har vært til dels sterkt utsatt.

Ny sikringsvoll

Til sammen er det bygd 310 meter

sikringsvoll mot Nautagrovi og 570

meter mot Langegeiti med varierende

høyde fra 6 til 15 meter. Videre er det

forflyttet og lagt ut rundt 300.000 m'

masse i et område med opptil 39 gra-

ders helning, det vil si opp mot natur-

lig rasvinkel. Arbeidet var en stor

anleggsutfordring.

Flom- og skredsikring. Ledevollen i Nautagrovi ved Gudvangen i Aurland er laget for å lede snø og flom-
skred. Første vinter har vollen ledet to våtsnøskred på hver ca. 100.000 m3 vekk fra hotell og bil-

oppstillingsplass. Foto Ulrik Domaas, NGI.



Informasjon og
samfunnskontakt

NVElegger stor vekt på å holde aktiv kontakt
med pressen. Aviser, radio og TV er viktige in-

formasjonskanaler for allmennheten, og

mange av NVEs saker sto høyt på dagsorden i

1998. Våre medarbeidere på ulike fagområder

bisto mediene med informasjon og faglig for-

midling.

NVEstjenester på internettble videre utbygd

og er et viktig supplement til tradisjonelle in-

formasj onskanaler.

I samband med at etaten skiftet navn, inn-
førte NVE enny grafisk profil med ny logo og

ny design på publikasjoner og annet informa-

sjonmateriell.
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Aktiv informasjons-
formidling
Fordi pressen er en viktig kanal for

informasjon til allmennheten, legger

NVE stor vekt på å holde god kontakt

med aktuelle journalister i utvalgte

medier. Mange av sakene sto høyt på

dagsorden i 1998. Omtalen holdt seg

på et høyt nivå med en jevn fordeling

på riks-, regional- og lokalpresse.

Gjennom en aktiv pressemeldings-

tjeneste og tipsing, satte NVE i stadig

større grad dagsorden for egne saker.

Våre medarbeidere på ulike fagområ-

der bisto mediene med informasjon

og faglig formidling. Gjennom skoler-

ing av medarbeiderne satser direkto-

ratet på at formidlingsarbeidet mot

mediene skal forbedres ytterligere i

inneværende år.

NVEs tjenester på internett ble videre

utbygd og benyttes nå som en av de

viktigste kanalene for informasjon til

omverdenen. Antall søk lå på om lag

100 000 i måneden, og stadig flere

brukere kan henvises til internett-

sidene for å få den informasjonen de

trenger.

Nye tiltak
Direktoratet innførte en ny

kommunikasjonspolitikk som klar-

gjør mål, prinsipper og retningslinjer

for informasjonsarbeidet. En felles

plattform skal bidra til at informa-

sjonstiltakene blir mer planmessige

og enhetlige.

I samband med at direktoratet

skiftet navn, ble det innført en ny

grafisk profil med ny logo og ny

design på publikasjoner og annet

informasjonsmateriell.

En elektronisk tjeneste på

intranett ble også innført. Tjenes-

ten gir de ansatte tilgang til all ve-

sentlig informasjon om NVE. I til-

legg er det opprettet en elektro-

nisk nyhetstjeneste, Kilden, som

oppdateres daglig. Tiltaket er et

ledd i å følge opp NVEs nye

kommunikasjonspolitikk.

Publikasjoner
NVEs publikasjonsvirksomhet er omfat-

tende. På neste side gir vi en oversikt

over de viktigste publikasjonene som

ble utgitt i 1998.

Norwegian Water
Resources and
Energy Directorate

,

Ny grafisk profil. I samband med at NVE skiftet navn, ble det innført en ny grafisk profil med ny logo.

Informasjonsbrosjyrer og publikasjoner fikk ny design.
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