




Viir virksomhet 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er 

underlagt Olje- og energidepartementet med 

ansvar for å forvalte landets vann- og energi

ressurser. 

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 roIIe 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. 
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Vår verksemnd 

Produksjonen av elektrisk kraft var i 

fjor den nest høgste nokosinne. Berre 

i flaumåret 1995 hadde vi høgre pro

duksjon. Dette førde til at Noreg for 

første gong sidan 1995 blei netto ek

sportør av el. Det skuldast mellom 

anna uvanleg gode tilsig. Den under

liggjande tendensen er likevel at vi 

blir stadig meir avhengige av å impor

tere elektrisk kraft. Det kjem av at 

forbruket aukar meir enn tilgangen 

på ny produksjon. Vi brukar mellom 

1,5 og 2 1Wh meir for kvart år. 

Auken i forbruket har også redusert 

vår tidlegare positive effektbalanse. 

Dei to siste vin trane har vi opplevd 

kortare periodar med effektforbruk 

opp mot den faktisk tilgjengelege 

kapasiteten. 

Det har ført til at NVE har satt effekt

spørsmålet øvst på sakslista. Vi øns

kjer mellom anna å sjå på tariffane 

sin verknad på systemet. Vi har også 

gått gjennom retningslinjene for sys

temansvaret og korleis ein magleg 

rasjoneringssituasjon skal gjennom

førast. Mykje tyder likevel på at nøk

kelen til fornuftige løysningar på den 

kortsiktige effektknappleiken ligg i å 

utvikle fleksibiliteten i sluttbrukar

marknaden. 

NVE har også i 1999 hatt ei rekl<je 

vannkraftprosjekt til handsaming. 

Dei fleste sakane gjeld mikro- og 

minikraftverk, men også nokre større 

prosjekt som til saman vil auke pro

duksjonen med noko under 11Wh 

dersom dei blir realiserte. Mange av 

dei attståande prosjekta i Samla plan 

er svært dyre å gjennomføre. Dagens 

marknadspris gjer tru leg at ein del av 

dette potensialet ikkje vert utbygd. 

Ingen av gasskraftverka som har fått 

konsesjon frå NVE, er komne vidare 

fordi utsleppskonsesjonane enno 

ikkje er klare. Vi har fått tre nye gass

kraftprosjekt til handsaming i året 

som gjekk. Vi har også sakshandsama 

ei mengd saker om utbygging av vind

kraft som kan gi ein manaleg auke i 

el-produksjonen. Vi er no på god veg 

til å nå Energimeldinga sitt mål om 3 

1Wh vindkraft innan 2010. 

Innan monopolkontrollen med kraft

netta har vi i 1999 arbeidd vidare med 

å førebu ei ordning der inntekts

ramma tileverka blir justert for ikkje 

levert energi (KILE-ordninga). 

Diskusjonane har mellom anna 

dreidd seg om det juridiske heimeis

grunnlaget og om korleis inntekts

rammene skal justerast. Vi tar sikte 

på å innføre ordninga frå 2001. 

Konkurransen i kraftmarknaden har 

hatt ei god utvilding, og stadig fleire 

kundar byter straumleverandør. Det 

er eit godt teikn på at marknaden 

fungerer. Overføringsprisane er no 

lågare enn i 1993. 

NVE driv ei omfattande verksemnd 

innan informasjon og opplæring i 

enøk. Vi kan vanskeleg måle resultata 

i sparte kilowattimar, men vi er 

trygge på at arbeidet gjennom lang 

tid har gitt resultat. Det internasjo

nale energibyrået (IEA) har rekna ut 

at oreg har forbetra energiintensi

teten med 10 1Wh gjennom 90-åra. I 

fjor gjennomførte vi fleire interes

sante enøkprosjekt i samarbeid med 

prosess- og foredlingsindustrien. Dei 

syner at det er store energivinstar å 

hente i produksjonen utan at ein 

treng å gjere så store investeringar. 

Arbeidet med å førebu straumforsyn-

inga på dataproblema i samband 

med årtusenskiftet sto høgt på saks

lista i fjor. Sjølv om det ikkje vart re

gistrert nokon år 2000 feil ved årsskif

tet, var tiltaka likevel naudsynte. 

Utan <lesse førebuingane ville 

straumforsyninga fått store problem. 

NVE har ei stor utfordring i å halde 

organisasjonen oppdatert om ny 

kunnskap innafor energi, vassdrags

miljø og hydrologi. Dette er grunnen 

til at vi engasjerer oss innafor fleire 

viktige forskningsprogram. NVE sitt 

internasjonale engasjement innan 

avtala med NORAD auker stadig. Vi 

har etablert samarbeid med ei rekl<je 

utviklingsland i Afrika og Asia for 

mellom anna å hjelpe til med å eta

blere moderne lowerk og institu

sjonar innan vassdrags- og energi

sektoren. 

NVE fekk ny direktør frå 1. mai i fjor 

då Agnar Aas tok over etter Erling Die

sen som gjekk frå borde etter to åre

målsperiodar som toppleiar. I fjor 

haust vart det etablert eit utviklings

prosjekt som skal vidareutvikle NVE 

som organisasjon. Som eit ledd i dette 

vart det gjennomført ei ekstern evalu

ering der vi fekk mange verdfulle til

bakemeldingar frå nære samarbeids

partar om arbeidet vårt. 

Personalomsetninga var lågare enn 

året før, men var framleis høg i dei 

mest konkurranseutsette områda. 

Ved årskiftet hadde NVE totalt 421 
tilsette. 

Agnar Aas, 

vassdrags- og energidirektør 



Organisasjon, 
medarbeidere og 
regnskap 
NVE er organisert i seks fag

avdelinger ved hovedkontoret i Oslo -

og fem regionkontorer som ligger i 

Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim 

og Narvik. Hovedstrukturen i NVEs 

organisasjon har vært stabil, men or

ganisasjonsmessige tilpasninger blir 

gjort etter behov. 

Høsten 1999 etablerte NVE et utvi

klingsprosjekt som skal videreutvikle 

NVEs strategi, målstruktur og organi

sasjon - et arbeid som skal gå frem til 

2001. Som innledning til dette arbei

det engasjerte NVE konsulent

selskapet Agenda Utredning og Utvik

ling AS til å utføre en ekstern analyse 

med oversikt over hva viktige kunder/ 

brukere mener om, og forventer av, 

etaten. Parallelt har personal- og 

organisasjonsseksjonen gjennomført 

Olje og ene rg i?epa rtementet 

Fellestjenester 

Forskning og 
utvikling 

IT 

Juridisk rådgivning 

Personal og 
organiiasjon 

Økonomi 

Bedriftshelsetjeneste 

Konsesjon 

Nett 

Ressu rs 

' 
' 

Bre og sno 

Data 

Geoinformasjon 

Hydrometri 

Miljohydrologi 

Vannbalanse 

en intern analyse for å kartlegge 

NVEs oppgave- og rolleforståelse med 

tanke på viktige endringsbehov. 

Begge disse arbeidene var ferdig ved 

årsskiftet. 

Medarbeidere 
NVE hadde ved utgangen av året 397 

faste medarbeidere og 24 på engasje

ment (ut over tre måneder). Ved 

hovedkontoret var det 277 fast tilsatte 

pluss 18 engasjerte, og i regionene 

120 fast tilsatte pluss seks engasjerte. 

Anleggsvirksomheten i regionene er 

organisert i egne resultatenheter. 

NVE har lyst ut 48 stillinger i 1999 

mot 87 året før. Det har vært et mål å 

redusere en forholdsvis høy turnover 

av personell i forhold til de to siste 

årene. I 1999 har brutto turnover blitt 

redusert til ca. 12 prosent mot 21 pro

sent i 1998. 

I de senere årene har NVE innenfor 

Beredskapsråd 

Enok 

Kraftmarked 

Økonomi 

·-·. 
NVE Anlegg RM 

·-· . 
NVf AnleggRN 

·-·. 
·- ·. 
NVE Anlegg RV 
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NVE Anlegg RØ 

Beredskap l-K_o_nse_sj~on __ --1 

Vassdragssikkerhet Natur og miljø 

Vassdragteknikk 

Organisasjon pr. 31 .12.99 

stadig flere fagområder blitt mer 

konkurranseutsatt når det gjelder 

personell. Dette gjelder blant annet 

innen kraftmarked , IT og vassdrags

sikkerhet. Generelt sett har det vært 

bra med søkere til ledige stillinger i 

NVE noe som har gitt et godt rekrut

teringsgrunnlag. 

NVE er en forvaltnings- og kunn

skapsorganisasjon med høyt utdan

ningsnivå og kan tilby mange interes

sante og utfordrende arbeidsopp

gaver, både for nytilsatte og mer er

farne medarbeidere. NVE satser aktivt 

på kompetanseoppbygging og andre 

personalpolitiske tiltak for å imøte

komme virksomhetens og den enkelte 

medarbeiders behov. Den 

institusjonelle kompetanse styrkes 

blant annet gjennom et kontinuerlig 

arbeid med medarbeider- og leder

utvikling. 

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 
Det har vært et aktivt arbeid og jevn

lige møter i Arbeidsmiljøutvalget, 

inklusiv et fe llesmøte med alle 

verneombudene, samt en befaring til 

Region Øst NVE Anlegg. Kvali tets

håndbok og HMS-system for region

kon torene og anleggsvirksomheten 

ble godkjent høsten 1999. 

Regnskap 
Utgiftskategorier: 

Lønn: 110,0 millioner kroner 

Det har vært en vesentlig større øk

ning i lønnsutgiftene i 1999 enn i tid

ligere år. Dette skyldes blant annet 

økningen i antall årsverk, som i 1999 

økte med omlag 10, økt overtidsbruk 

og virkning av lønnsforhandlinger i 

1998og1999. 
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Øvrige driftsutgifter: 74,6 millioner kroner 

Husleie beløp seg ti l ca . 26 millio

ner kroner. 48,6 millioner kroner 

(mot ca . 51 ,7 millioner i 1998) gikk 

blant annet med til reise- og kontor

utgifter, inventar- og utstyrskjøp. 

Oppdragsutgifter (ekskl. internasjonal 
oppdragsvirksomhet og flomsonekart): 
21,8 millioner kroner 

Over 60 prosent av u tgiftene gjelder 

oppdragsvirksomhet for kraftprodu

senter vedrørende blant annet sta

sjonsdrift og breu ndersøkelser. Utgif

tene skal i sin helhet dekkes av opp

dragsinntektene. Omfanget viste en 

stigende tendens i flere år frem til 

1998, men har gått noe tilbake i 1999. 

Vassdragsforvaltning: 85, 1 millioner kroner 

42,5 millioner kroner gjelder løpende 

forbygningsarbeid som omfatter flom 

og erosjonshindrende tiltak for å sikre 

verdier og forebygge skader i vass

dragsnære områder, samt forbedre 

vannkvaliteten og miljøet i vass

dragene. Reparasjoner og gjenoppbyg

ging av forbygninger og flomverk som 

ble ødelagt under flommene i 1995 og 

1997, samt utbedring av Solbergfoss 

dam, beløp seg til 42,6 millioner 

kroner. 

Refusjon dokumentavgift: 659,9 millioner 
kroner 
Refusjon av dokumentavgift er gitt 

energiverk som ved sammenslutnin

ger oppnår energimessige fordeler, 

bedre drift og økonomi. Det ble også 

gitt refusjon ved omdannelse av ener

giverk fra kommunale forvaltnings
bedrifter til aksjeselskap, og ved om

dannelse til konsern. Ordningen er 

avviklet fra og med 1999, men tilsagn 

gitt i 1998 eller tidligere ble utbetalt 

også i 1999. Det gjenstår et restbeløp 

og tilsagn for ca . 135 millioner kroner 

Regnskap 

Utgiftskategori 1997 1998 1999 

Lønn 89,0 96,3 110,0 

Øvrige driftsutgifter 71 ,0 77,0 74,6 

Oppdragsutgifter 17,0 25,5 21,8 

Vassdragsforvaltning 78,0 94,0 85,1 

Refusjon av dokumentavgift 291,0 59,9 659,9 

Investering i ledningsnett 21,0 17, 1 12,8 

Enøk-tiltak 92,5 91,8 107,4 

Kraftforsyningsberedskap 3,3 3,1 2,8 

Forskning og utvikling 9,3 13,9 11,6 

Internasjonal oppdrags-
og samarbeidsvirksomhet 4, 1 5,5 18,7 * 

Sum 676,2 484,1 1.104,7 

Inntektskategori 1997 1998 1999 

Avgifter 9,3 9,3 12,5 

Oppdrag 17,8 25,6 24,2 

Ref. internasjonal virksomhet 4, 1 5,5 20,0 

Sum 31,2 40,4 56,7 

Samtlige beløp i millioner kroner *Fra og med 1999 inngår alle utgifter og inntekter brutto vedrørende 
denne virksomheten i kontiene for oppdragsutgifter og -inn tekter i statsregnskapet. 

som forventes å komme til utbetaling 

i 2000. 

Investering i ledningsnett: 12,8 millioner 
kroner 

Statsstøtten er blitt kanalisert til 

energiverk som på grunn av topo

grafi, klima og bosettingsmønster har 

høye fordelingskostnader. Det er også 

gitt tilskudd til husstander som ikke 

er tilknyttet det alminnelige led

ningsnettet. Stortinget har ikke vide

reført tilskuddsordningen for 2000, 

men erstattet den med to nye til

skudd - til lokale elforsyningsanlegg 

og til utjevning av overføringstariffer. 

Enøk-tiltak: 107,4 millioner kroner 

34,9 millioner kroner ble brukt til 

informasjonstiltak om enøk. Det ble 

utbetalt ca. 4,4 millioner kroner som 

tilskudd til enøktiltak i offentlige 
bygg, og ca. 67,3 millioner kroner som 

tilskudd til introduksjon av ny energi

teknologi og bioenergi, og 0,75 millio

ner kroner i produksjonsstøtte til 

vindkraft. 

Kraftforsyningsberedskap: 2,8 millioner 
kroner 

Størstedelen av beløpet er tilskudd til 

sikringstiltak ved kraftforsynings

anlegg. 

Forskning og utvikl ing: 11 ,6 millioner 
kroner 

Beløpet ble i hovedsak nyttet til å 

dekke utgifter i samband med 

anvendt vassdragsforskning og 

forvaltningsrettet energiforskning. 

Internasjonal vi rksomhet: 18, 7 millioner 
kroner 

Avtalen om internasjonalt bistands

arbeid med NORAD forutsetter at 

NVE skal ha dekl<et sine kostnader 

ved virksomhet som faller innenfor 

avtalen. Fra og med 1999 har OED på

lagt NVE å bruttoføre alle utgifter og 

inntekter knyttet til oppdrag og sam

arbeid . 

Inntektskategorier: 
Avgifter: 12,5 millioner kroner 

Beløpet gjelder avgifter NVE krevde 

inn i 1999 i samband med damtilsyn, 

natur- og miljøverntilsyn samt 

kraftverksberedskap. 

Oppdragsinntekter (ekskl. internasjonal 
oppdragsvirksomhet og flomsonekart) : 
24,2 millioner kroner 

Beløpet dekket lønnsutgifter og andre 

utgifter knyttet til oppdrags

virksomheten. 

Refusjon internasjonal virksomhet: 
20,0 millioner kroner 

Beløpet ble refundert NVE til dekning 

av kostnadene etaten hadde i sam

band med prosjekt knyttet til sam

arbeidsavtalen med NORAD og kost

nader ved virksomhet som faller 

innenfor intensjonsavtalen. 



Forskning og utvik
ling 
NVEs aktiviteter innenfor Forskning 

og utvikling (FoU) kan i hovedsak tre

deles: 

• initiering og koordinering av pro

sjekter og programmer innenfor 

forvaltningsområdet 

• forskningsvirksomhet som en del 

av ansvaret ved å være nasjonal fag

instans for hydrologi 

• FoU i forbindelse med forvaltning 

av virkemidler som fremmer de 

energipolitiske målene 

Foruten egne initierte prosjekter er 

samarbeidsprosjekter og deltakelse i 
Forskningsrådets aktiviteter viktig. 

Forskningsprogrammet om flom 

- HYDRA- som er direktoratets største 

for tiden med nærmere 20 FoU
miljøer involvert, avsluttes 7. april 

2000. På sluttseminaret fremlegges 

programmets sluttrapport, "Flommen 

kommer .. . " og den populærfaglige rap

porten "Å leve med flaum". 

Utnyttelse av grunnvarme 
Regjeringen ønsker å øke bruken av 

vannbåren varme. Målet er satt til en 

økning på 4 1Wh vannbåren varme 

basert på nye fornybare energikilder, 

varmepumper og spillvarme innen år 

2010. Ved bruk av varmepumpe er det 

mulig å utnytte varme i grunnen til 

oppvarmingsformål. Grunnvarme

uttak fra løsmasser baseres på opp

pumpet grunnvann, og varme

potensialet er avhengig av hvor mye 

vann som kan tas ut, samt tempera

turen på grunnvannet over året. 

Effektiviteten til en varmepumpe er 

svært avhengig av temperaturen på 
varmekilden. Grunnvann og fjell har i 

gjennomsnitt en temperatur på 4-8 

°C gjennom året. Til sammenligning 

har innsjøer og elver temperaturer 

ned mot 0 °C om vinteren, og varme

pumper basert på uteluft vil ha en 
varmekilde som kan ha temperaturer 

ned mot -40 °C. Varme fra grunnvann 

De losmassefylte dalbunnene gir rom for betydelige grunnvannsmagasiner. Disse er potensielle 
kilder for grunnvarme. Fra nedre del av Jostedalen ved Gaupne 

og fjell, samt sjøvann, kloakk og spill

varme, gir meget gunstige forhold for 

en varmepumpe. 

Prosjektet "Grunnvarmekartlegging i 

løsmasser" er et samarbeidsprosjekt 

med Norges geologiske undersøkelse, 

samt aktuelle kommuner og fylker. 

Utgangspunktet for prosjektet var 

blant annet den erfaring og kunn

skap man har fått om grunnvanns

bevegelse i HYDRA-programmet. 

Formålet med prosjektet er å få kunn

skap om lokale grunnvannsforhold 

for å vurdere om området er egnet for 

en eventuell energiutnyttelse. Alvdal 

og Voss ble valgt ut som test

kommuner. I prosjektet er det utar

beidet arbeidsmetoder og modeller 

som skal gjøre det enklere å utføre 

denne type kartlegging for andre de
ler av landet. 

Områdene i Alvdal og Voss ble under

søkt med georadar og ved boringer. 

Temperaturen på det oppumpede 
grunnvannet i Alvdal ble målt til mel

lom 4,0 °C og 7,0 °C, men det må sup

pleres med data fra vintersesongen. 

En foreløpig konklusjon fra undersø

kelsene i Voss er at et avgrenset om

råde har potensiale for uttak av større 

grunnvannsmengder. Temperaturen 

på utpumpet grunnvann ble målt til 

mellom 6,0 °C og 9,0 °C. og gir der

ved gode muligheter for uttak av 

grunnvarme. 

Det er et sentralt mål for prosjektet å 

gjøre informasjon om grunnvarme 

som energiressurs allment tilgjenge

lig, og derved øke interessen for å vur

dere varmepumper til energiformål i 

områder der dette viser seg å være 

interessant. Resultatene vil derfor bli 

gjort tilgjengelige via Internett i løpet 

av våren 2000. 
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Internasjonalt 
arbeid 
NVEs internasjonale engasjement har 

vært jevnt økende de siste årene. 

I 1999 utførte NVE cirka 8,5 årsverk. 

I tillegg har NVE fire langtids

rådgivere plassert i henholdsvis Mo

sambik, Namibia, Palestina og Viet

nam. Arbeidet er i hovedsak knyttet 

til samarbeidsavtalen med NORAD i 

tråd med "Norgesakse"- prinsippet, 

om bruk av norske direktorater i 

bistandsarbeidet. 

I 1999 var NVE engasjert i følgende 

land: Angola, Bhutan, Bosnia, Etiopia , 

Laos, Mosambik, Namibia, Nepal, 

Palestina, Sør-Afrika , Tanzania, 

Uganda. Vietnam og Zambia. 

Hjelp til selvhjelp 
Det er en økende erkjennelse av at en 

fungerende forvaltning er en forut

setning for økonomisk utvikling. NVE 

har derfor en økende arbeidsmengde 

med direkte institusjonssamarbeid 

med departementer og direktorater 

med tilsvarende forvaltningsoppgaver 

som NVE. Vi har bistått flere land 

med å etablere moderne energi- og 

vassdragslover, assistert med ut
vikling av forvaltningsapparatet og 

med kompetanseoppbygging for at 

landene skal bli i stand til å styre for

valtningen av energi- og vassdrags

ressurser. 

Energiprosjektet i Etiopia 
NVE har i flere år vært engasjert i pro

sjekter i Etiopia. For tiden er vi enga

sjert i to prosjekter, ett innen hydro

logi og ett innen energi. 

Det siste har som formål å styrke 

Energy Department i Etiopia faglig, 

og å overføre kunnskap og erfaring til 

elektrisitetssektoren gjennom ut

arbeidelse av nytt lovverk, og utarbei

delse av nye konsesjonsprosedyrer. 

Gjennom samarbeidsavtalen med 

NVE er nå et nytt lovverk med for

skrifter utarbeidet. Det er også åpnet 

for privat deltakelse i utbygging av 

vannkraftprosjekter. Dette er meget 

viktig for å få fremgang i utnyttelsen 

av vannkraftressursene i et av Afrikas 

fatt igste land, der egenkapital er 

mangelvare . Gjennom det nye lov

verket sikres også de nasjonale økono

miske interessene på sikt, idet prin

sippet om hjemfall av kraftverkene 

etter en viss tid , er sikret. Lovverket 

inneholder også krav til å ivareta 

miljøinteressene ved vannkraft

utbygginger. 

Mangdechhu prosjektet i Bhutan 
Bhutan har et meget stort potensiale 

for utbygging av vannkraft. Målet er 

en gradvis og bærekraftig utbygging 

med salg av kraft til nabolandene , 

spesielt India. NVE har gjennom en 

institusjonsavtale med Department 

of Power i Bhutan, assistert med 

anbudsprosessen, kontraktsforhand
linger og gjennomføringen av for

undersøkelser og konsekvensanalyser 

for Mangdechhu prosjektet. Dette er 

et elvekraftverk i Mangdechhu elva 

ved Trangsa Dzongkhag, med instal

lert kapasitet på 360 MW. 

De tekniske og økonomiske sider ved 

prosjektet er utredet og konkluderer 

med at prosjektet er teknisk gjen

nomførbart og har god økonomi. En 

uavhengig konsekvensanalyse viser at 

det ikke er noen miljømessige eller 

I mange av våre samarbeidsland må kvinnene 
fortsatt bruke mye tid og krefter på å skaffe 
vann til familien 

sosiale forhold som tilsier at man 

ikke skulle gjennomføre prosjektet. 



Energi 

1998 og 1999 var årene hvor det virkelig ble 

aktivitet på området vindkraft i Norge. 

Den økte interessen for mikro- og minikraft

verk medførte i 1999 at NVE gikk sammen 

med to andre selskaper om et prosjekt som 

skulle identifisere barrierer som en utbygger 

møter på sin vei fra ide til ferdig kraftverk. 

Det synes som om kraftmarkedet i dagens 

situasjon ikke gir tilstrekkelig økonomisk 

incentiv til investeringer i effekt i 

produksjonsapparatet. 
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Energi 

Flere vindkraft
prosjekter 
1998 og 1999 var årene da det virke lig 

ble aktivitet på området vindkraft i 

Norge. Mens det frem til 1998 bare 

var i drift vindkraftverk med en sam

let ytelse på noe under 0,3 MW, er det 

i 1998-99 alene gitt konsesjon for an

legg med en samlet ytelse på 52 MW. 

Konsesjon til tre anlegg 
I 1999 ble det gitt konsesjon til tre 

anlegg- henholdsvis på Harøy (3,75 

MW), Havøygavlen (39 MW) og 

Mehuken {4 MW). NVE ga parallelt 

med konsesjonene også tilsagn om 

investeringsstøtte på til sammen noe 

over 80 millioner kr. ti l prosjektene. 

Av prosjektene er det bare det på 

Harøy som er satt i drift (se bilde). 

Tidspunkt for byggestart for de to 

øvrige er ennå noe usikkert. 

En søknad for et anlegg på Træna ble 

avslått, i all hovedsak begrunnet med 

de støymessige konsekvensene for 

omgivelsene. NVE og SFf vil for øvrig i 

2000 utarbeide felles utredningskrav 

og policy for behandling av støy i for

bindelse med vindkraftanlegg. 

Ut fra de få anlegg som allerede har 

fått konsesjon, har NVE til behand

ling søknader og planer som ved mak

simal gjennomføring vil representere 

en installasjon på omlag 800 MW. 

Leg-ger vi en brukstid på 3000 timer 

til grunn, tilsvarer dette en mulig 

produksjon på nesten 2,5 lWh. Det er 

imidlertid et åpent spørsmål om når, 

og i hvilket omfang, disse prosjektene 

eller planene vil bli realisert. Her er 

det spesielt de økonomiske forutset

ninger, blant annet omfanget av stat

lige støtteordninger og prisutvikling-

en på kraftmarkedet, som vil være 

utslagsgivende. 

Høy brukstid 
Med utgangspunkt i de vindmåling

ene som ligger til grunn for søknad

ene og planene, kan man anta at vind

møller i orge vil kunne operere med 

en brukstid på omlag 3000 timer. 

Dette ligger 20 - 25 prosent over de 

erfaringstall som foreligger fra 

andre land i Europa som har bygd ut 

vindkraft i noe større skala. Dette 

illustrerer at Norge har klarere for

trinn med hensyn til en fornuftig ut

vikling av vindkraft, enn hva tilfellet 

er i andre land. 

Ut fra erfaringer fra de få anlegg som 

NVE allerede har konsesjons

behandlet, er det ikke registrert ve-

1998 og 1999 var årene da det vi rke lig ble 
aktivi tet på området vind kraft i Norge. 

sentlige konflikter av tiltakene i for

hold til naturmiljø, friluftsliv og kul

turminner. Vi har imidlertid regis

trert at det i forbindelse med enkelte 

av de øvrige planene kan ligge et 

konfliktspotensiale også på disse om

rådene. 

Mikro- og mini
vannkraftverk 
Mikro- og minikraftverkene betyr lite 

for Norges elektrisitetsforsyning. 

I 1990 utgjorde de en samlet instal

lasjon på ca 60 MW. Slike kraftverk 

kan derimot ha lokal betydning ved å 

bidra til langsiktig inntekt for eierne. 

Dersom de er knyttet til nettet kan de 

også bidra til forsterkning av nettet, 

og til optimal utnyttelse av dette. 

Innføringen av energiloven, som 

muliggjorde adgang til nettet 
uavhengig av nettselskapets inter

esse for slike type kraftverk, har 

medført at interessen for å bygge 

mikro- og minikraftverk har økt 

sterkt. Mikrokraftverk er definert som 

kraftverk med installasjon mindre 

enn 100 kW, mens minikraftverk har 

installasjon mellom 100 og 1000 kW. 

Har identifisert barrierer 
NVE har mottatt omlag 120 søknader 
de siste årene, med varierende grad 

av konflikt med miljø og andre 

brukerinteresser. Men en konsesjon 

fører ikke automatisk til utbygging. 

Eierne har ofte undervurdert utgiften 

med en slik utbygging, og har pro

blemer med finansiering. Svært 

mange har også forutsatt høyere 

kraftpris enn det de kan forvente i 

markedet, og dermed faller grunn

laget for investeringen bort. 



Minikraftverk på Gjerland, Haukedal en i Sogn og Fjorda ne. 

Den økte interessen medførte i 1999 

at NVE gikk sammen med Landbruks

banken og konsulentfirmaet SKM 

Energy Consulting om et prosjekt 

som skulle identifisere barrierer som 
en utbygger møter på sin vei fra ide 

til ferdig kraftverk. 

I tillegg til dette har det i 1999 vært 

gjennom ført en vurdering av miljø 

knyttet til slike kraftverk, en vur

dering av muligheten for en enkel og 

billig ressurskartlegging av poten

sialet, og det er utarbeidet et notat 

som tar for seg hydrologiske problem-

stillinger. 

Videre arbeid 
Norskog, Enfo, Statkraft og Midtre 

Gauldal kommune har fått 2,5 millio

ner kroner i støtte til et forprosjekt 

som skal ta for seg dagsaktuelle 

temaer knyttet til mikro- og mini

kraftverk. 

Programmet vil inneholde prosjekter 

for å belyse behov for en organisasjon 

for småkraftverkseiere, og behovet for 

sertifisering av leverandører for å si

kre kjøpere rimelig kvalitet. Det vil 

bli lagd metoder for ressurskartleg

ging i to varianter, en som gir et over

ordnet bilde av ressursen på landsba

sis, og en som tar for seg 

mikro- og minikraftverk som en lokal 

ressurs i en kommune. 

Effektsituasjonen er 
anstrengt 
De siste årene har både energi- og 

effektforbruket økt i Norge. Samtidig 

har det vært liten tilgang på ny pro

duksjonskapasitet i Norge . Vinteren 

1998/99 var reservesituasjonen både i 

Norge og i resten av det nordiske børs

området i perioder anstrengt. 
I midten av januar 1999 noterte 

systemansvarlig i Norge en produk

sjon på 22 950 MW og en ledig kapasi

tet på 720 MW. Samlet ga det en til

gjengelig effekt på 23 670 MW. Er

faringer viser at den tilgjengelige 

effekten i produksjonsapparatet kan 

reduseres utover vinteren med opptil 

1000 MW i løpet av en måned. I 1999 

var det høyeste effektforbruket 21 000 

MW. Dette forbruket kunne ligget på 

omlag 22 600 MW ved temperaturer 

som statistisk opptrer hvert 10. år. For 

å kunne takle uforutsette hendelser i 

kraftsystemet holder systemansvarlig 

igjen omlag 1000 MW som reserve i 

produksjonsapparatet. Norge vil med 

andre ord allerede nå kunne oppleve 

effektknapphet. Sverige har allerede 

et underskudd på effektbalansen, og 

Norge vil derfor ikke kunne dekke et 

underskudd ved import fra Sverige. 

Ikke lønnsomt å investere i 
produksjonssystemet 
Da energiloven ble innført var det et 

relativt stort effektoverskudd i det 

norske kraftsystemet. Slik lowerket 

er utformet i dag er ansvaret for 

effektoppdekningen ikke plassert di

rekte hos noen part, men forutsatt 

klarert gjennom kraftmarkedet. Det 

synes som om kraftmarkedet i da
gens situasjon ikke gir tilstrekkelig 

økonomisk incentiv til investeringer i 

effekt i produksjonsapparatet. 

Muligheter på sluttbrukersiden 
På sluttbrukersiden er det gode mu

ligheter for å avhjelpe den anstrengte 

effektsituasjonen vi har opplevd de 

siste par årene. Utfordringen her blir 

blant annet å stimulere til en større 

grad av fleksibilitet både i form av 

alternative oppvarmingssystemer og 
avtaler, eller markedsmessige løsnin

ger for frakopling av forbruk i de 

perioder hvor belastningen er høyest. 

Både tariffer og prosedyrer for må

ling og avregning kan og bør tilpasses 

de behov vi har for å regulere effekt-

forbruket. 

Andre t iltak 
NVE har startet en større gjennom

gang av de regler og fullmakter for 

systemansvaret som er viktig for den 

kortsiktige effektdekningen, og reg-
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lene for håndteringen av en mulig 

rasjoneringssituasjon. 

De systemansvarlige i Norden bør 

også nøye vurdere håndteringen av 

situasjoner hvor effektknapphet kan 

oppstå , og se på løsninger innenfor 

rammen av et felles nordisk marked. I 

den sammenheng bør et felles 

regulerkraftmarked vurderes. 
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Enøk og marked 

Tall for 1999 viser at stadig flere husholdning

er benytter seg av muligheten til å bytte kraft

leverandør, samtidig som interessen for kraft

markedet er økt. 

Som del av en evaluering og kvalitetssikring 

av effektivitetsmåiingene av regional- og 
sentralnettene, la NVE i 1999 stor vekt på 

kontrollbesøk hos nettselskaper. For NVE er 

besøkene viktige for å sikre at opplysningene 
som ligger til grunn for effektivitetsmålingene 

er korrekte. 
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Enøk og marked 

Et effektivt norsk 
kraftmarked 
NVE har siden oktober 1997 gjennom

ført kvartalsvis leverandørskifte

undersøkelse for å kartlegge hvordan 

kraftmarkedet fungerer. Fra og med 

1. januar 1998 kan alle norske hus

holdninger skifte kraftleverandør 

ukentlig, og det er fra og med 1997 

ikke forbundet med noen kostnader 

for husholdningen å foreta slike skif

ter. Tall for 1999 viser at stadig flere 

husholdninger benytter seg av mulig

heten til å bytte leverandør, samtidig 

som interessen for kraftmarkedet er 

økt. Et resultat av denne omleg

gingen er at prisspredningen er 

redusert i kraftmarkedet de siste år. 

Et viktig formål med å åpne for ukent

lige leverandørskifter er å legge til 

rette for et friere kraftmarked, sam

tidig som man ønsker å nå energi-

lovens intensjoner om prisutjevning. 

Prisspredning 
Prisspredningen i sluttbruker

markedet ble redusert noe fra juli 

1999 til januar 2000. Diagrammet 

viser hvor stor andel av volumet som 

er omsatt til hvilken pris . Dersom vi 
ser bort fra forsltjellene i prisnivået 
som skyldes sesongvariasjoner, ser vi 

at prisspredningen er redusert fra 10 

til 8 øre/kWh. For å finne et uttrykk 

for prisspredningen benyttes 

standardavviket, hvor økt standard

avvik reflekterer økt prisspredning i 

markedet. Når vi finner standard

avviket til prisen veiet etter omsatt 

volum, finner vi prisspredningen for 

den kraften som faktisk blir solgt til 

husholdninger. Dette standardawiket 

forteller hvordan husholdningenes 

Prisspredning fo r husholdninger juli 1999/janua r 2000 
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kraftkostnader varierer. Standard

avviket for juli 1999 og januar 2000 

var henholdsvis lik 1,69 og 0,86. Dette 

reflekterer en reduksjon i pris

spredningen for perioden. 

Gjennomsnittsprisen for kraft var i 

januar 2000 31,90 øre/kWh, mot 

20,27 øre/kWh i juli. Her skyldes end

ring i forbruksavgifter en økning på 

2,62 øre/kWh, som medfører at reell 

Markedsutvikling fo r husholdningskunder 
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prisendring er 9,01 øre/kWh. 

Skifte av kraftleverandør 
I perioden juli 1999 til januar 2000 

skiftet totalt 74.000 husholdninger 

kraftleverandør. Dette er en økning 

på 48 prosent i forhold til forrige 

halvår. I januar 2000 var det ca. 

160.000 husholdninger som kjøpte 

kraft fra en annen kraftleverandør 
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• Antall kunder med annen leverandør 
enn den dominerende 

• Antall leverandørskifter dette kvartal 

Søylene i figuren vise r henholdsvis antall kunder med en annen leverandø r enn den som er 
dominerende i området, og anta ll leverandørskifte r. Utviklingen er vist kvarta lsvis fra 
1. januar 1997 t il 3. januar 2000. 



I 1999 ble det foretatt kontrollbesøk hos 21 regional - og sentralnettseiere. Det ble på kontroll
besøkene avdekket feil i de faktiske opplysningene som lå til grunn for effektivitetsanalysene. 
9 av total 90 regional- og sentralnettseiere som var med i analysene, fikk i vedtak om initiell 
tillatt inntekt for 2000 endret individuelt effektiviseringskrav som folge av kontrollbesøkene. 

enn den som var dominerende i nett

området. Et moment er at det regis

treres flere leverandørskifter enn til

svarende endringer i markedsandel 

for den dominerende kraftleverandør. 

Dette tilsier at foruten at husholdnin

ger skifter fra eller til den som er do

minerende i området, finner det også 

sted en del skifter mellom andre leve
randører. Dette kan tyde på at forbru

kere som har byttet leverandør en 

gang, er mer tilbøyelige til å foreta 

senere skifter. 

Effektivitetsanalyser 
- kontrollbesøk 
NVEs regulering ved hjelp av inntekts

rammer gir incentiver til kostnads

reduksjoner i nettvirksomheten. 

Inntektsrammene red useres årlig 

med et effektivitetskrav for å sikre at 

kundene også nyter godt av kostnads

reduksjonene, og at selskaper som 

ikke er effektive få r en lavere avkast

n ing. Fra og med 1999 er det innført 

individuelt effektivitetskrav på alle 

nettnivåer. Effektivitetskravet er ba

sert på resultater fra effektivitets

målinger av de ulike nettnivåene. 

NVE utviklet i 1997 en modell for å 

måle kostnadseffektivitet for 

distribusjonsnettene. I 1998 ble til
svarende modell utviklet for regional

og sentralnettseiere. Statnett ble i 

1998 målt gjennom en separat ana

lyse der deres og Svenska K.raftnats 

kostnader ble målt mot hverandre. 

Akkumulert for årene 1997-2000 bi

drar effektivitetskravene ti l å redu

sere selskapenes inntekter med 1.339 

millioner kroner. 

Som del av en evaluering og kvalitets

sikring av effektivitetsmålingene av 

regional- og sentralnettene, la NVE i 

1999 stor vekt på kontrollbesøk hos 

nettselskaper. For NVE er besøkene 

viktige for å sikre at opplysningene 

som ligger ti l grunn for effektivitets

målingene er korrekte. I tillegg gir 

erfaringene fra besøkene viktige inn

spill til evaluering og videreutvikling 

av analysemodellen. Besøkene har 

også fungert som et forum for disku

sjon og erfaringsutveksling ved.rø

rende den økonomiske reguleringen. 

De mest effektive selskapene påvirker 

fastsettelsen av inntektsrammen til 

andre selskaper. Det var derfor viktig 

å besøke de nettselskapene som var 

målt som mest effektive. NVE ønsket 

også å besøke nettselskaper av ulik 

størrelse. Et tredje kriterium var geo

grafisk spredning. Det ble foretatt 

kontrollbesøk hos 21 regional- og 

sentralnettseiere. Det ble på kontroll

besøkene avdekket fe il i de faktiske 
opplysningene som lå til grunn for 

effektivitetsanalysene. 9 av totalt 

90regional- og sen tralnettseiere som 

var med i analysene, fikk i vedtak om 

initiell tillatt inntekt for år 2000 en

dret individuelt effektivitetskrav som 

følge av kontrollbesøkene. 

Enøk ~g ny fornybar 
energi 
NVE arbeider for å begrense energi

bruk generelt og bruken av elektrisi

tet til oppvarming spesielt, samt øke 

tilgangen og bruken av ny fornybar 

energi. 

Enøk i industrien 
NVE har i 1999 videreført arbeidet 

med enøkpotensialer i industrien. Tre 

prosjekter i kraftkrevende næringer 

har avdekket energisparepotensiale, 

med samme produksjonsvolum, på 
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minst 90 GWh/år for bedriftene. 

Rana Metall 
Ferrolegeringsbedriften Rana Metall 

KS på Mo har i samarbeid med NVE 

gjennomført et enøk-prosjekt som 

viser at bedriften kan redusere bru

ken av elektrisk energi med 

ca 50 GWh/år og samtidig produsere 

samme mengde som før. Dette til

svarer gjennomsnittlig energibruk i 

2500 bolighus. I tillegg kan bedriften 

ta ut forventet salgsgevinst på til

nærmet 30 millioner kroner pr. år. 

Enøk i bygninger 
Bygningsnettverket er NVEs hoved

satsing mot bygningssektoren. I 1999 

er det etablert 15 nye nettverks
grupper. Enøk-planlegging, energi

oppfølging og opplæring inngår som 

obligatoriske aktiviteter i alle grup

per. 

Bygningsnettverket består av 55 grup

per fordelt mellom offentlig og privat 

sektor. Totalt er 206 byggeiere repre

sentert med ca. 1100 bygninger som 

inngår i bygningsnettverkets energi

statistikk. Sparepotensialet for samt

lige nettverksgrupper i de neste fem 
år er ca. 500 GWh. 

Varmeanleggsordningen 
Støtteordningen skal øke bruken av 

nye fornybare energikilder og spill

varme i bygningers varmeanlegg. 

I 1999 behandlet NVE 231 søknader 

med totalt søknadsbeløp på 438 mil

lioner kroner. I alt ble 38 prosjekter 

støttet med totalt 88 millioner kro

ner. Ordningen vil i 1999 gi følgende 
resultater, forutsatt at alle prosjek

tene gjennomføres som forutsatt: 

Fra produksjonen ved Rana Metall, produksjonsarbeider Wenche Myklebost. Foto: Arne Danielsen. 

• 28 prosjekter er støttet med totalt 

72 millioner kroner. Prosjektene vil gi 

440 GWh/år i varmeenergi basert på 

bioenergi og solenergi . Det er også 

støttet to anlegg for foredlet 

biobrensel som vil øke produksjonska

pasiteten med 118 GWh/år. 

• 7 varmepumpe-prosjekter er støttet 

med til sammen 11,4 millioner kro

ner. Disse prosjektene vil gi om lag 31 
GWh/år i netto bespart energi. 

• 3 spillvarmeprosjekter er støttet 

med totalt 5 millioner kroner. 

Realisering av disse prosjektene vil 

utgjøre om lag 9 GWh/år utnyttet 

varmeenergi basert på spillvarme. 

Vindkraft 
NVE har støttet tre vindkraftanlegg 

med totalt 80 millioner kroner. 
Totalt vil disse prosjektene bidra med 

om lag 175 GWh/år økt produksjon av 

vindkraft. Forventet el-produksjon fra 

vindkraft øker med dette fra 26 GWh/ 

år til vel 200 GWh/år. 



Sikkerhet og beredskap 

For NVE og energiverkene var det en utfor

dring som skilte seg spesielt ut i 1999 

-overgangen fra 1999 til 2000. 

Når NVE i de nærmeste årene kommer til å vie 

stor oppmerksomhet til utviklingen av en vel 

funksjonerende dambruddsberedskap, er 

dette ikke et tegn på en mer kritisk holdning 

til dammenes sikkerhet. Mer skyldes det en 
kritisk holdning til sikkerhet i samfunnet 

generelt. 

Fordi vår innenlandske kraftforsyning er mer 
kritisk for samfunnsfunksjonene enn kraftfor
syningen i noe annet land, er det viktig at den 

videre koplingen mot utlandet også skjer ut 

fra beredskapsmessige vurderinger. 
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Sikkerhet og beredskap 

Et årstall til besvær 
For NVE og energiverkene var det en 

utfordring som skilte seg spesielt ut i 

1999 - forberedelsene til overgangen 

fra 1999 til 2000. Arbeidet med å 

fjerne alle komponenter og datapro

gram med sekssifrede datofunksjoner 

ble kostbart, arbeidskrevende og 

sterkt mediefokusert. Når vi nå har 

gått inn i et nytt årtusen, kan vi slå 

fast at arbeidet også var vellykket. 

Den mest kritiske av alle funksjoner 
I år 2000-arbeidet ble det tidlig klart 

at de fleste samfunnsfunksjoner ville 

stå eller falle avhengig av om kraftfor

syningen løste sine utfordringer til

fredsstillende. Kraftforsyningen ble 

karakterisert som den mest kritiske 

av alle funksjoner som utgjør det nor

ske samfunns infrastruktur. Vissheten 

om dette kom også til å prege intensi

teten i arbeidet. 

Det ble utviklet et nært og åpent sam

arbeid mellom NVE, Enfo, Statnett SF 

og de enkelte energiverkene, slik at vi 

både innad og utad fremsto som en 

sektor der forva ltning og bransje ar

beidet som en effektiv, målrettet en

het. Etter hvert som leverandørene 

kom på banen og organiserte sitt ar

beid, ble også de en del av dette felles

skapet. 

Den endelige prislapp for år 2000-

arbeidet er anslått til vel en halv mil

liard kroner. Nettselskapenes utgifter 

ble samlet nær 400 millioner kroner, 

hvorav halvparten ble dekl<et over økt 

inntektsramme. Hva fikk så landet og 

energiforsyningen igjen for denne 

innsatsen? 

... klokken er to på tolv i Statnetts landssentral. rett før overgangen til år 2000. Konsernsjef Odd 
Håkon Hoelsæter og prosjektleder Bjørn Walther sjekker situasjonen. Til venstre i bildet konsern
direktør Kåre Schjetne. Foto: Einar Kr. Holtet/Statnett SF 

Fikk prøvd sine beredskapsplaner 
Vi fikk rettet opp en gjennomgående 

feil som bør kunne karakteriseres 

som utilgivelig slurvete fra en helge

nerasjon programvare- og 

komponentleverandører. I tillegg fikl< 

vi skiftet ut og modernisert både el

dre overvåk-nings- og kontrollutstyr, 

og data- og teleutstyr. Mye av dette 

representerte bare en fremskynding 

av arbeid som ellers ville blitt utført i 

dette tiåret. 

Samfunnet lærte mye om sin sårbar

het og spesielt ble det fokusert på 

avhengigheten av en avbruddsfri 

kraftforsyning. NVE gjennomførte i 

1997, sammen med blant annet Direk

toratet for sivilt beredskap, en kart

legging av nødstrømsberedskapen i 

Norge , og avdekl<et store mangler. 

I forberedelsene til tusenårsskiftet ble 

dette vesentlig bedret. Kraftforsyn

ingen i alle ledd fikl< også prøvd sine 

beredskapsplaner. En personellstyrke 

på nær 3000 feiret milleniumfesten i 

arbeid eller bakvakt. Gjennom selve 

nyttårsnatten ble selve KRO-systemet 

tatt i bruk. NVE vil her benytte anled

ningen til å takke alle som deltok i 

forberedelser og gjennomføring for et 

vel utført arbeid. 

Dambrudds
beredskap 
Noen av historiens største katastrofer 

er inntruffet i forbindelse med ek

streme flommer og dambrudd. Fra 

vår egen historie kjenner vi også til 

store flom- og rasulykker som har 

krevd mange menneskeliv og rasert 

gård og grunn. Bruker vi den geolo

giske historien som perspektiv, ser vi 

at landet vårt er formet av dramatiske 

naturhendelser der vannet og isen 

har spilt hovedrollen. 



Naturlige flommer kan mennesket 

gjøre lite med, men det er NVEs an

svar i samarbeid med andre myndig

heter og kommunene, å søke og av

bøte konsekvensene gjennom infor

masjon og sikringstiltak. Når det gjel

der dambrudd er det eiernes ansvar å 

bygge inn så mye sikkerhet i dam

mene at dambrudd under ingen 

påregnelige omstendigheter skal 

kunne finne sted. Det er NVEs ansvar 

gjennom myndighetskrav og tilsyn å 

se til at dameier gjør dette. 

Den 4. februar havarerte en mast på Viken Energinett AS {gikk fra 5. juli 1999 over i Statnett SFs eie) 
sin 420 kV ledning Aurland I til Aurland Ill. Foto: M. Gullingsrud, Statnett SF 

Pålagt å utarbeide prosedyrer 
Gjennom en hektisk utbyggingstid 

som strakk seg fra begynnelsen av 

1900-tallet og frem til 1980 var det 

naturlig at fokus ble satt på dam

sikkerhet gjennom god planlegging 

og godt vedlikehold. Slik ville en 

unngå dambrudd med de katastrofale 

konsekvenser det kunne få. Men selv 

med høyt utviklet damteknologi har 

Europa også etter 2. verdenskrig opp

levd store damulykker med opptil 

3000 omkomne. Da Norge på selveste 

17. mai 1976 opplevde at en helt ny 

fyllingsdam brøt sammen under opp

fylling , førte dette til at nye dam

forskrifter ble forfattet. 1 disse for

skriftene ble det også lagt vekt på opp

følgingen av dammer i drift. I erkjen

nelse av at unormale situasjoner 

kunne oppstå, ble dameierne pålagt å 

utarbeide prosedyrer for hvordan 

unormale situasjoner i vassdraget el-

Den nye Bleikvassdammen. Mange husker sikkert episoden da gruvene ved Bleikvassli kollapset og 
medførte at den gamle betongdammen og store deler av terrenget i området satte seg med over en 
meter. Her er den nye dammen som stod ferdig i oktober 1999, en 26 m høy steinfyllingsdam med 
tetningskjerne av pukk og bitumen. 

ler ved reguleringsanleggene skulle 

håndteres. 

Snart tre år etter skjema 
I mai 1993 ga NVE dameierne pålegg 

om å utvikle fullstendige beredskaps

planer. Dameierne skulle også i sam

arbeid med redningsetatene og be

rørte kommuner, planlegge og øve 

beredskap mot dambrudd. Disse pla

nene skulle være på plass innen 

1. september 1997. Dambruddsbered

skapen må utvikles på basis av kunn

skap om hvordan dambrudd utvikler 

seg, og med hvilken dimensjon og 

hastighet en dambruddsbølge brer 

seg nedover et berørt vassdrag. På 

grunnlag av slik kunnskap kan en 

fastsette kriterier for å igangsette og 

gjennomføre varsling og evakuering 

ved vassdraget. Da det viste seg at de 

tilgjengelige modellverktøyene for 

beregning av pålitelige dambrudds

bølger ikke var egnet, måtte verk

tøyene modifiseres før beregningene 

kunne ta til. Først etter 1997 kom 

disse verktøyene på plass, slik at de 
første kartene som viser utbredelsen 

av dambruddsbølger kunne bli produ

sert. Når de første store dameierne nå 

er kommet i gang med reell bered

skapsplanlegging, er vi derfor snart 

tre år etter skjema. 

Stor oppmerksomhet de nær
meste årene 
Beregninger av dambruddsbølger 
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beslaglegger en regnekompetanse 

som er begrenset. NVE har derfor i 

samarbeid med dameierne gitt 

prioritet for dammer og vassdrag der 

dambrudd kan gi opphav til de største 

ulykkene. Når NVE i de nærmeste 

årene kommer til å vie stor oppmerk

somhet til utviklingen av en vel 

funksjonerende dambrudds

beredskap, er dette ikke et tegn på en 

mer kritisk holdning til dammenes 

sikkerhet, men utrykk for en mer kri

tisk holdning til sikkerhet i samfun

net generelt. Med de red

ningsressurser og den overvåknings

og varslingsteknologi som nå er til

gjengelig, er ikke damsikkerhets

arbeidet fullstendig uten en godt ut

bygd dambruddsberedskap. 

Internasjonalisert 
kraftforsyning og 
beredskap 
Norsk kraftforsyning er nå en del av 

en internasjonal bransje der det tek

niske systemet, markedet, organise

ring og eierskap utvikler seg på tvers 
av nasjonale grenser. De fire konti

nentale nordiske landene har lenge 

vært knyttet sammen gjennom nett

systemet og ulike avtaler for overfø

ring og kraftutveksling. En felles 

kraftbørs - Nord Pool - er etablert, og 

det utvikles en flora av krysseierskap 

mellom de nordiske kraftselskapene. 

I tillegg til denne nordiske dimensjo

nen etableres det direkte forbindelser 

mellom de nordiske landene og 
resten av Europa. De økonomiske for

utsetningene for nye slike forbindel

ser vurderes kontinuerlig. Et felles 

europeisk kraftsystem og marked er 

under utvikling påskyndet av teknisk 

utvikling og nasjonale og over

nasjonale politiske prosesser. 

Beredskapsmessige vurderinger 
For det norske kraftsystemet, der for

bruket øker i markert større grad enn 

utbyggingen av ny produksjonskapa

sitet, er en slik adgang til et større 

europeisk kraftmarked nødvendig. Vi 

kan si at etableringen av sterke for

bindelseslinjer mot resten av Europa, 

og en markedstilgang til et fremtidig 

fritt fungerende europeisk kraft

marked , er det viktigste bidraget til 

en styrket norsk kraftberedskap. 

Fordi vår innenlandske kraftforsyn

ing er mer kritisk for samfunns

funksjonene enn kraftforsyningen i 

noe annet land, er det viktig at den 

videre koplingen mot utlandet også 

skjer ut fra beredskapsmessige vurde

ringer. 

Kraftforsyningen i de nordiske lan

dene arbeider under forskjellige 

naturgitte og politiske rammevilkår. 

Kraftproduksjonen er også svært for

skjellig. Kraftforsyningssystemene i 

de nordiske land er i stor grad sam

menkoblet, og drives normalt som et 

sammenhengende system. Dette sys

temet drar nytte av mangfoldet i den 

nordiske kraftproduksjonen, og sik

rer gjensidige reserver i unormale 

situasjoner. Men systemet innebærer 

også ufordringer av systemmessig og 

beredskapsmessig art for å oppnå den 

nødvendige påli telighet ved store 

unormale påkjenninger. 

NVE er en viktig støttespiller i forb indelse med 
markedsføring av norsk va nnkraftteknologi 
internasjonalt. Bildet er fra ustilling ved 
årsmøte til International Committee On La rge 
Dams (ICOLD) i Tyrkia 1999. 

Bidrag til standardisering 
Det har i flere år vært uformell infor

masjonsutveksling mellom de nor

diske lands beredskaps- og 

sikkerhetsmyndigheter innen 

kraftforsyning. En arbeidsgruppe 

utga en rapport høsten 1999, som be

skriver de nordiske lands (Finland, 

Sverige, Danmark og Norge) ramme

vilkår for sikkerhet og beredskap 

innen kraftforsyningen i de respek

tive land. Hensikten med rapporten 

er å benytte denne som et grunnlag 

for å vurdere mulighetene for å sam

ordne beredskaps- og 

sikkerhetstiltakene i nordisk kraft 

forsyning. På bakgrunn av rapporten 

og mottatte kommentarer vi l et sam

arbeid bli videreført mellom de nor

diske elberedskapsmyndighetene. En 

konkret handlingsplan er under ut

arbeiding. 

Lykkes vi i disse ambisjonene vil dette 

være et bidrag til standardisering og 

gjenkjennelighet med hensyn til 

myndighetsreglene for kraftforsyn

ingen i Norden. Det vil også være let

tere å ta med seg felles nordiske 

beredskapskrav inn i forhand linger 

med andre europeiske land og aktø

rer, når nye kraftforbindelser mot 

Europa skal planlegges og bygges. 

Slik vil beredskaps- og sikkerhets

behovet for norsk kraftforsyn.ing opp

rettholdes i et integrert europeisk 

system og marked. 



Hydrologi 

Allerede i 1987 startet NVE et måleprogram 

for sedimenttransport og vannføring. Formå

let med målingene er å klargjøre eventuelle 

endringer i forbindelse med kraftutbyg

gingen. I 1999 ble det målt en total transport 

på 16700 tonn ved Svartisen Kraftverk. 

I 1999 har NVE registrert over 400 historiske 

dataserier, hvorav en stor del beskriver snøfor

holdene helt tilbake tiI 1930-tallet. Dette 

brukes for å vurdere dagens snøsituasjon mot 

historisk tilstand, samt for utvikling og 
testing av snømode11er. 
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Hydrologi 

Hydrologi 
Sedimenttilførsel 
Svartisen Kraftverk i Nordland fylke 

ble satt i drift i 1993. Storglomvatnet 

er hovedmagasin for kraftverket og 

har et volum på 3500 millioner m3
. 

Magasinet er dermed det største i 

Norge og blant de 10 største i Europa. 

Ved høyeste regulerte vannstand 

(HRV) er det et fall på 585 meter ned 

til kraftstasjonen som ligger ved 

Nordfjorden/ Holandsfjorden. Drifts

vannet tilføres fra 45 inntak i et tun

nelsystem langs Nord-/ Syd- og Øst

overføringen, se figur 1. Tunnel

systemene har en totallengde på ca 

100 km. Fem store isbreer drenerer 

direkte til Storglomvatnet. 

Måling av partikkeltransport 
Etter ett års drift av kraftverket, ble 

det som følge av stor sediment

ti lførsel observert et sterkt redusert 

siktedyp i Nordfjorden/ Holands

fjorden. Sedimentene kommer fra 

breene og fra erosjon i Storglomvatn 

magasinet. Allerede i 1987 startet 
NVE et måleprogram for sediment

transport og vannføring. Formålet 

med målingene er å klargjøre eventu

elle endringer i forbindelse med 

kraftutbyggingen. Målingene viste at 

den totale transporten til Holands

fjorden/ Nordfjorden i gjennomsnitt 

var 8360 tonn pr år under naturlige 

forhold. Sedimenttransporten i 

smeltevannet fra isbreer varierer 

imidlertid fra år til år, slik at det i 

enkelte år kan inntreffe store avvik. 

De første årene etter at kraftverket 

kom i drift, 1995 - 1996, ble transpor

ten ved kraftstasjonen målt til hen

holdsvis 30890 tonn og 29045 tonn, 

nesten fire ganger så mye som snittet 

Figur 1. Overføringstunneller og magasin ved Svartisen kraft- O 

verk. Storglomvatn-magasinets reguleringshøyde er 125 m 
10 km 

før utbyggingen.11997og1998 avtok 

imidlertid transporten til henholdsvis 

5239 tonn og 5359 tonn. I 1999 ble 

det målt en total transport på 16700 

tonn, se figur 2. Den høye transporten 

i 1995 og 1996 skyldes utrasninger og 

erosjon i bunnsedimentene under lav 

vannstand i Storglomvatn da dam

men var under konstruksjon. Reduk

sjonen i transporten i årene 1997 og 

1998 skyldes til en viss grad lengre 

perioder med driftstans i 

avrenningssesongen, men også fordi 

breene som kalver i magasinet for

tynnes i et større vannvolum. Det tok 

flere år å fylle magasinet, og først i 

1999 lå vannstanden ved HRV, se figur 

3. Økningen i transport i 1999 skyldes 

først og fremst flere driftstimer, men 
også en høy sedimenttransport i be

gynnelsen av juli. Det ble dessuten 

utført vedlikeholdsarbeid på flere 

inntak senere på året. 

Siktedyp 
Etter at kraftverket ble satt i drift er 

det også målt siktetdyp på forskjell ige 

steder i fjorden. Et plott av siktedyp 

mot driftsvannføring ved et målested 

ca 3 kilometer fra utløpet av kraftsta

sjonen er vist i figur 4. Statens Foru
rensningstilsyn (SFT) har angitt en 

grense på 2 meter siktedyp som en 

norm for akseptabel vannkvalitet. 

Den første tiden etter at kraftverket 

ble satt i drift var siktedypet mindre 

enn dette kravet i store deler av året. I 

1997 og 1998 ble forholdene noe be

dre og de fleste av målingene tilfred

stilte kravene. I 1999 viste alle sikte

dypsmålingene verdier over grensen 
på 2 meter. 

Endringer i kornfordelingen var med

virkende årsak til det lave siktedypet i 

de første årene kraftverket var i drift. 

Finfordelte partikler svekker lyset 

mer enn tilsvarende konsentrasjoner 

med grove partikler. Før utbyggingen 



viste kornfordelingsanalysene 8 pro

sent leire. Etter utbygging inneholder 

driftsvannet mellom 50 prosent og 60 

prosent leire i perioden da det uteluk

kende kommer fra magasinet. 

Kornfordelingen er ikke vesentlig 

endret i perioden fra 1995 til 1999. 

Bedringene i siktedypet skyldes der

for en vesentlig lavere partikkel

konsentrasjon i driftsvannet fra ma

gasinet. I den delen av sesongen da 

det også kommer tilførsel fra Nord-/ 

Syd overføringen er kornfordelingen 

av en mer variabel karakter. Sydover

føringen er ofte grovere enn det som 

kommer fra magasinet fordi vannet 

kommer direkte fra bekkeinntakene. 

Kornfordelingen er ikke vesentlig 

endret i perioden fra 1995 til 1999. 

Bedringene i siktedypet skyldes der
for en vesentlig lavere partikkel

konsentrasjon i driftsvannet fra 

magasinet. 

Forventet transport under frem
tidig drift 
Under en normal driftssituasjon kan 

det forventes at kraftverket har 7000 

driftstimer i løpet av året. Dette vil 

føre til at sedimenttilførselen fra bre

ene på sydoverføringen kan gå di

rekte til kraftverket og ikke først til 

magasinet. Når det tilføres store 

mengder vann fra Nord-/Sydover

føringen vil tilførselen av vann fra 

magasinet reduseres . Total sediment

tilførsel til kraftverket kan derfor ikke 

beregnes direkte ved en summering 

av de to bidragene. Målingene fra vin

teren 1998 og 1999 antyder en tilfør

sel på ca 10 tonn pr døgn som en 

sannsynlig tilførsel fra magasinet. 

Over et år med 7000 driftstimer kan 
dette gi ca. 3000 tonn som et mini-

Sedimenttransport Svartisen kraftverk 
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Figur 2. Sedimenttilførsel fra forskjellige sideelver og bekker til Holandsfjorden/ 
Nordfjorden før Svartisen Kraftverk ble satt i drift. 

Vannstand m 
600 -....--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----.., 

580 

560 

·c;, 540 
Q; 
c 
Q) 520 
1il 
~ 500 
> 

"' ~ 480 
c ..: 

460 
1993 1994 1995 1996 

NyHRV 

Gammel HRV 

Gammel LRV 

Kraftstasjon i drift 

1997 1998 1999 

Figur 3. Vannstanden i Storglomvatn-magasinet 1993 - 1999. Rød strek 
indikerer når kraftstasjonen var i drift. 
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Figur 4. Siktedyp og driftsvannføring i Holandsfjorden/Nordfjorden i forskjellige år. 
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mum. Andelen av sedimentransport

en som tilføres kraftstasjonen fra bre

ene i Storglomvatn er av NVE i middel 

beregnet til 9500 tonn/år. Dette bidra

get vil imidlertid avta under høy 

vannstand i magasinet. Det vil også 

være naturlige variasjoner i sediment

tilførselen fra de forskjellige kildene. 

Ved å ta alle faktorer i betraktning 

kan den fremtidige transporten un

der en normal driftsituasjon anslås til 

å ligge mellom 13000 og 21000 tonn/ 

år. 

Snøinformasjons
tjenesten 
Snøsmelting bidrar ofte til en vesent

lig del av flomvolumet ved de største 

skadeflommene slik som i Glomma i 

1995. Dessuten er størrelsen på vinte

rens snømagasin viktig for 

elektrisitetsproduksjonen og brukes 

som risikoindikator for knapphet, 

som erfart i 1996. 

For å forbedre den nasjonale flom

varslingstjenesten og energiressurs

forvaltningen utvikler NVE nå verktøy 

for å ha kontinuerlig oversikt over 

snøforholdene i hele landet. 

Det arbeides med fokus på følgende 

hovedoppgaver; 

• etablering av en landsdekkende 

snødatabase 
• drift av et landsdekkende nettverk 

med måleinstrumenter med daglig 

dataoverføring 

• etablering av operative modeller 

som daglig simulerer snøens 

akkumulasjons- og smelteforløp over 

hele landet 

• analyse av satellittbaserte snø-
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Årets - Årets - Median - Minimum - Maksimum 
observasjon simulering 

NVE har i 1999 blant annet gjennomført omfattende kontroll av de 19 automatiske snøputene, som 
daglig registrerer snømengden rundt i landet. Figuren viser observert og simulert snømengde ved 
Sognefjellshytta snøpute, samt simulert minimum, maksimum og median for perioden 1983-98. 

dekningsoversikter i smeltesesongen 

I 1999 har NVE registrert over 400 his

toriske dataserier, hvorav en stor del 

beskriver snøforholdene helt tilbake 

til 1930-tallet. Dette brukes for å vur

dere dagens snøsituasjon mot histo

risk tilstand, samt for utvikling og 

testing av snømodeller. Videre har vi 

gjennomført omfattende kontroll av 
våre 19 automatiske snøputer, som 

daglig registrerer snømengden rundt 

i landet. Disse kontrollmålingene har 

videre vært benyttet til utvikling av 

en snømodell, som setter NVE i stand 

til å simulere snøens utvikling på ste

der det ikke måles snø. Snømodellen 

gjør det mulig å simulere snøforhol

dene bakover i tid, slik at dagens snø

forhold løpende kan sammenlignes 

med det som er normalt. Disse ulike 

kildene for snødata inngår i NOSIT 

(NVEs operasjonelle snøinformasjons-

tjeneste), som gir mulighet for pre

sentasjon og analyse av snøforhol

dene . 

Videre ser NVE nye og spennende 

bruksområder for snøinformasjonen 

innen klimaforskning, snøskreds

varsling og -forskning, og kommuni

kasjonssektoren. 



Vassdragsforvaltning 

For å gi kommunene bedre informasjon om 

hvilke hensyn de bør ta ved arealplanlegging i 

tilknytning til vassdrag og energianlegg, har 

NVE i 1999 gitt ut en veileder og nye retnings

linjer for arealbruk og sikring i flomutsatte 

områder. 

NVEs utfordring når det gjelder vannkraft

utbygging er å se til at konsesjonsbehand

lingen ikke tar lenger tid enn det som er nød
vendig ut fra hensynet til en forsvarlig og 

samfunnsmessig riktig prosess og beslutning. 
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Vassdragsforvaltning 

NVE - viktig med
spiller i arealplan
leggingen 
Flere forhold har ført til at NVE i de 

siste årene har økt sin aktivitet når 

det gjelder oppfølging av arealplan

legging utført av kommuner, fylkes

kommuner og statlige sektormyndig

heter. Den utløsende årsaken var 

flommen på Østlandet og i Trøndelag 

forsommeren 1995. Den viste at svært 

mange kommuner ikke tok hensyn til 

flomfaren i sin arealplanlegging. 

Dette førte til at skadeomfanget 

(cirka 1,8 milliarder kroner) ble større 

enn det ville ha blitt dersom kommu

nene hadde hatt en mer bevisst hold

ning til flomfaren i arealplanleggin

gen. Det ble derfor et mål for staten å 

få en bedre styring av utnyttelsen av 

flomutsatte områder slik at skade

potensialet ved flom ikke øker, jf. 

Stortingsmelding nr. 42 (1996-97) og 

Stortingets behandling av denne mel

dingen. 

Kommunene har ansvaret 
Erfaringen NVE etter hvert har fått 

med forvaltningen av de vernede vass

dragene, viste at en viktig måte å si

kre at verneverdiene i disse vassdrag

ene ble tatt vare på, var å innarbeide 

hensynet til verneverdiene i de kom

munale planene. Også generelle vass

dragsforvaltningshensyn og innarbei

ding av energi- og vassdragsanlegg i 

planlovsystemet, tilsa at NVE måtte 

øke sitt engasjement overfor kommu

ner og andre for å sikre at interessene 

knyttet til energi- og vassdragstiltak 

ble tatt hensyn til i areal

forvaltningen. For å styrke direktora

tets innsats på dette feltet ble NVE 

tildelt seks nye stillinger, en til hvert 

regionkontor og en sentralt. Videre 

ble vi tildelt midler til å fremskaffe et 

bedre faglig grunnlag både på 

varslingssiden og for konkret å kunne 

påvise hvilke områder som er mest 

flomutsatt. 

Det er kommunene som er plan

myndighet og ansvarlig for at områ

der som utbygges har tilstrekkelig 

sikkerhet mot å bli skadet ved flom 

og annen fare. Kommunen kan få et 

økonomisk ansvar dersom det oppstår 

skader som kunne vært unngått ved 

en bedre planprosess. Mange kommu

ner har dessverre liten kompetanse 

på vassdragsfaglige spørsmål. Selv der 

man har erfaring fra tidligere flom

mer om hvilke områder som ligger 

Tromsas utløp i Lågen under flommen i 1995. 
Arealet mellom elva og veien til Fåvang sen
trum er under vann. Foto: FotoNor as. 

utsatt til, tas det ofte ikke tilstrekke

lig hensyn til flomfaren i arealdispo

neringen, jf. bildene. 

NVE ga ut veileder 
For å gi kommunene bedre informa

sjon om hvilke hensyn de bør ta ved 

arealplanlegging i tilknytning til vass

drag og energianlegg, har NVE i 1999 

gitt ut en veileder og nye retningslin

jer for arealbruk og sikring i flom

utsatte områder. Veilederen "Areal

planlegging i tillmytning til vassdrag 

og energianlegg" tar opp NVEs rolle i 

plansaker etter plan- og bygningslo

ven. Videre behandler den forholdet 

til sektorlowerket (vassdrags- og 



Samme område med veiservicesenter som ble 
bygget like etter flomm en. Senteret er godt 
miljøtilpasset med bl. a. gresskledd tak. Det 
hjelper imidlertid lite mot flom. 

energilovgivningen), vassdragsmiljøet 

generelt og forholdet til vernede vass

drag. Forholdet til energianlegg, for 

eksempel kraftledninger, vindmøller 

og vannkraftverk, omtales også. 

Retningslinjene "Arealbruk og sik

ring i flomutsatte områder" går gjen

nom de ulike forvaltningsnivåers an

svar, der kommunenes sentrale rolle 

blir understreket. Retningslinjene 

angir også konkrete kriterier for sik

ringskrav ved ulik arealbruk. Som ek

sempler kan nevnes at for prosesser i 

vassdrag (flomskred, erosjon og ras) 

med fare for menneskeliv, skal areal

er brukt til boliger sikres mot slike 

hendelser med et gjentaksintervall på 

minimum 1000 år ("tusenårsflom"). 

Ved oversvømmelser og lignende 

hendelser, der det ikke er fare for tap 

av menneskeliv, er det tilstrekkelig å 

sikre boliger mot en 100-års flom. 

Større offentlige bygg, som blant 

annet sykehjem, m å minimum sikres 

mot en hendelse med et statistisk 

gjentaksintervall hvert 200. år. 

Retningslinjene gir også veiledning i 

ulike måter å tilfredsstille sikkerhets

kravene på. 

Krever betydelig innsats 
Grunnlaget for en langt mer offensiv 

oppfølging av arealplanleggingen er 

nå lagt. Utfordringen blir nå å gi kom

munene den støtte og veiledning de 

trenger, og som NVE er forpliktet til å 

gi som statlig fagmyndighet på 

energi- og vassdragssektoren. NVE 

startet i 1999 en informasjonsrunde 

der vi har planlagt å møte alle kom

munene som har viktige vassdrag el

ler energianlegg. Vi har i den senere 

tid, i motsetning til tidligere, fått de 

fleste kommuneplaner, og andre rele

vante planer, til behandling. Dette gir 

oss anledning til å kommentere even

tuelle mangler, og å kontrollere at 

planleggingen er i tråd med de gitte 

retningslinjene. 

Vi er fortsatt i en oppstartfase når det 

gjelder å få innarbeidet flomhensyn 

og lignende i de kommunale planene, 

men i løpet av 1999 har vi kommet et 

langt stykke videre . Det vil være nød

vendig med en nær oppfølging av 

kommunene til alle de viktigste 

energi- og vassdragskommunene har 

rullert sine kommuneplaner og inn

arbeidet NVEs synspunkter. Dette vil 

kreve en betydelig innsats av NVE 

både på rådgivnings- og informasjons

siden i lang tid fremover. Hvor lang 

tid, vil blant annet avhenge av ruller

ingen av kommunalplanene og utvik

lingen på planområdet i de kommen

de årene. 

Konsesjonsbehand
ling av vannkraft
prosjekter 
Aktiviteten vedrørende konsesjonsbe

handling av vannkraftprosjekter er 

fortsatt stor. Dette på tross av at vann

kraftepokens slutt har vært spådd i 

u like sammenhenger. Dels er det nye, 

større og mindre prosjekter, og dels 

er det nye konsesjoner til eldre utbyg

ginger der det samtidig er betydelig 

økt produksjon. I 1999 sendte NVE 

11 innstillinger til Olje- og energi

departementet om vannkraftsaker 

som etter vårt forslag vil kunne gi 

850 GWh produksjonsøkning. 

Ikke alle søknader fører til 
konsesjon 
Av de større sakene som ble behand

let kan nevnes reguleringer og over

føringer i Tyin, Otra, Samnangervass

draget og Bjølvo. At ikke alle saker vi 

behandler kommer gjennom vår vur

dering med positiv utgang, er over

føringene fra Erdalsvassdraget til 

Aurland et eksempel på. Her fant NVE 

at fordelene ved en utbygging ikke 

var større enn de samlede skader og 

ulemper. 

Andre kraftprosjekter som er til be

handling hos oss, enten som søknader 

eller meldinger, er prosjekter som har 

skapt og som fortsatt vil skape debatt. 
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Muradalen i Kvinnherad, ny Tinnos

dam i otodden, Kjøsnesfjord i Jølster 

og Pollen i Flora er eksempler på 

slike prosjekter. 

Gjennom konsesjonsbehandlingen 

skal NVE vurdere om fordelene ved en 

utbygging er større enn skader og 

ulemper den kan medføre for sam

funnet. I dette ligger at vi stadig må 

forholde oss til de samfunnsendring

er og prioriteringer som skjer. På 

denne bakgrunn har konsesjons

behandlingsprosessen utviklet seg til 

å bli mer komplisert og tidkrevende. 

Mer omfattende behandling 
Stadig flere interesser må tas hensyn 

til på en stadig mer omfattende måte. 

Dette medfører også at krav til doku

mentasjon og undersøkelser har økt 

betydelig. Samtidig er det et økende 

krav til offentlig og privat deltakelse i 

konsesjonsprosessen. Antallet 
høringsinstanser er stort, og proses

sen i de folkevalgte organer i kommu

ner og fylkeskommuner er til dels 

lang og omfattende før uttalelser kan 

avgis. 

Ser vi på utviklingen når det gjelder 

konsesjonsbehandling av vannkraft
prosjekter fra de første store utbyg

ginger på 1920-tallet og frem til i dag, 

er forandringen enorm. 

At en så omfattende prosess som kon

sesjonsbehandling av større vann

kraftprosjekter tar tid , er både riktig 

og nødvendig. Det er viktig at alle be

rørte parter får fremmet sine syns

punkter og at beslutningene som fat

tes er vel overveiede og gjennom

tenkte. En del av de naturinngrepene 

som følger med en større vannkraft-

Opprusting/utvidelse av Sagnfossen kraftverk i Trysilelva er ti l behandling i NVE 

utbygging, er tilnærmet irreversible. 

Det må likevel være rom for enkelte 

effektiviserings til tak. 

Konsesjonsbehandlingen innen 

vannkraftsektoren har i de senere 

årene fått nye lovpålagte 

saksbehandlingsrutiner og økte krav 

til samordning av flere lover innenfor 

ulike myndigheters forvaltnings

områder. Dette har gjort prosessen 

mer kompleks og tidkrevende. Større 

og/eller kontroversielle vannkraft
prosjekter behandles av Stortinget og 

realitetsavgjøres der. Den etterføl

gende saksbehandlingen på detalj

nivå bør derfor kunne forenkles i for

hold til dagens lowerk. Et fritak fra 

behandling etter plan- og bygnings

lovens arealdel vil være et viktig effek

tiviseringstiltak. Arealdisponeringen 

er allerede fastlagt gjennom Stortin

gets behandling. Et tilsvarende fritak 

har man for samme lovs bygningsdel. 

NVEs utfordring i dette er å se til at 

konsesjonsbehandlingen ikke tar len

ger tid enn det som er nødvendig ut 

fra hensynet til en forsvarlig og sam

funnsmessig riktig prosess og beslut
ning. 



-----~ 

NVEs regiontjeneste 

Den viktigste utfordringen på det vassdrags

tekniske området har i 1999 vært å få utviklet 

et kvalitetssystem for virksomheten. 

NGI har påvist mange steder med til dels 

svært stor rasrisiko, og dette gjelder også i for

hold til tett befolkede områder. NVE har der

for i løpet av 1999 identifisert rassikring i 

kvikkleireområder som et viktig satsingsom

råde. 

I løpet av 1999 er sikringsarbeidene på a1Ie de 

25 prioriterte flomskadelokalitetene fra 1997 

avsluttet. Blant disse var arbeidet på 3 anlegg 

så omfattende at tiltakene måtte underlegges 

konsesjonsbehandling etter vassdragsloven, 

før de kunne gjennomføres. 
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NVEs regiontjeneste 

NVE Anlegg 
Fra og med 1994 har NVEs anleggs

produksjon vært organisert gjennom 

egne resultatenheter med selvstendig 

budsjett- og økonomioppfølgingsans

var. Ordningen har vært til løpende 

evaluering. I løpet av 1999 har en sær

lig sett på rammebetingelsene. Et 

hovedargument for å opprettholde 

egendriften er dens betydning i be

red-skapssammenheng. Når evalu

eringene i tillegg viser at enhetene er 

konkurransedyktige både på pris og 

kvalitet i forhold til markedet for 

øvrig, har NVE naturlig konkludert 

med at anleggsdrift i egenregi skal 

opprettholdes. Egendriften gjør det 

videre lettere å bevare helheten i den 

vass-dragsfaglige kompetansen, og i 

forhold til å utvikle nytt materiell og 

nye metoder innen vassdrags

sikkerhetsarbeidet. 

Nytt kvalitetssystem 
Den viktigste utfordringen på det 

vassdragstekniske området har i 1999 

vært å få utviklet et kvalitetssystem 

for virksomheten. Dette har blant 

annet vært nødvendig av hensyn til 

NVEs sentrale godkjenning etter plan

og bygningsloven. Det nye systemet 

ble iverksatt fra og med november 

1999 og omfatter aktivitetene både i 

Vassdragsavdelingen sentralt og på 

regionkontorene. Det er lagt opp til at 

utviklingen av kvalitetssystemet skal 

være en kontinuerlig prosess . 

Informasjon og nettverksbygging 
i forhold til omverdenen 
Ett av kjennemerkene ved region

tjenesten i NVE er stor kontaktflate 

mot utenverdenen og en utstrakt ut

adrettet virksomhet. De senere årene 

er dette blitt ytterligere vektlagt, og 

nettverksbygging er nå tillagt meget 

stor betydning. Erfaringene fra de 

store flomepisodene de senere årene 

har vist at det er nødvendig å bevisst

gjøre blant annet planmyndigheter 

og det sivile beredskapsapparatet om 

NVEs formelle ansvar og kompetanse 

innenfor vassdragsforvaltningen. 

Tilsvarende har NVE hatt behov for å 

utvide sin kunnskap om de samme 

aktørene. 

Gjennom det siste året er det derfor 

arrangert en rekke regionseminar 

med deltakelse fra berørte fylkes

menn, regionkontorene og sentrale 

fagmedarbeidere fra hovedkontoret. 

Tilsvarende har det vært arrangert 

kommuneseminarer der inform

asjonsaspektet har stått sentralt. I 

mange fylker deltar nå NVE i fylkes

kommunenes Planforum og i fylkes

mennenes lederforum for statlige le

dere. Formell kontakt er også etablert 

i forhold til fylkesmennenes bered

skapsavdelinger og i flere fylker er 

regionsjefene nå faste medlemmer av 

fylkesberedskapsrådene. 

Kvikkleire 
I siste tiårsperiode har Norges Geotek

niske Institutt (NGI) og Statens Natur

skadefond gitt ut en rekke rapporter 

med kart over potensielt rasfarlige 

kvikkleireområder. De fleste av disse 

fareområdene ligger på Østlandet og i 

Midt-Norge og er knyttet til elver og 

bekkeraviner. Erosjonsforebyggende 

og dermed stabilitetsøkende tiltak vil 

mange steder kunne gi redusert ras

fare. NVE har eksempelvis satt i gang 

sikring av et slikt område i Gråelva i 

Stjørdal kommune. 

Anleggsbefa ring på Røros: Fra venst re: 
overingen iør Joar Skauge, regionsjef Eina r 
Sæterbø, hovedtillitsvalgt Knut Ba kkeslett, 
vassdrags- og e nergidirektør Agnar Aas og 
leder for NVE Anlegg i Midt-Norge 
overingeniør Odd Jostein Haugen. 

NGI har påvist mange steder med til 

dels svært stor rasrisiko, og dette gjel

der også i forhold til tett befolkede 

områder. NVE har derfor i løpet av 

1999 identifisert rassikring i kvikk

leireområder som et viktig satsings

område. 

En utløsende faktor for dette var 

blant annet et omfattende kvikkleire

ras i Ogndalen i Steinkjer kommune i 

juli i fjor. Et leirras på 200.000 m 3 over 

en lengde på 150 m sperret Ognas 

elveløp i hele 16 timer. Bak raset 

bygde det seg etter hvert opp et bety

delig magasin, som heldigvis lot seg 

tømme i kontrollerte former under 

godt forberedte beredskapstiltak. Ra

set tok ikke med seg bebyggelse eller 

mennesker, men det truet sterkt riks

vegen en kraftlinje og en hytte. NVE 



bidro med rådgivning under selve 

krisesituasjonen, og har i ettertid ut

ført sikring av området for å hindre 

videre utvikling av raset. 

Ogndalsraset ble en påminner, men 

uavhengig av dette er det i løpet av 

1999 gjennomført en mer systematisk 

registrering av sikringsbehov langs 

Namsen. Etter store leirskred på 

femtitallet ble det i tiårene etter ut

ført betydelige sikringsanlegg, som i 

dag er nedslitt og må forste rkes, og i 

tillegg gis en miljømessig opprusting. 

Disse arbeidene vil inngå i NVEs 

kvikkleireprosjekt. 

Biotoptiltak/opprydding i vass
drag 
Deler av norsk vassdragsnatur er 
sterkt påvirket av kanaliseringer og 

senkninger. Mange av disse inngre

pene er skjedd i forbindelse med tøm

merfløting og landbruks- og flom

tiltak. Denne type tiltak har ofte re

dusert vassdragenes verdi for frilufts

liv, fisk og det biologiske mangfoldet i 

sin alminnelighet. Regionkontorene 

har i lengre tid arbeidet med å avbøte 

Ras i Ogna 20.07 1999. Raset sperrer hele e lve løpet. 

Skade etter regnflom i Bangselielva, juli 99. 

skadevirkningene av tidligere tiders 

vassdragsinngrep, og både nasjonalt 

og internasjonalt er det økende inter
esse for denne type tiltak. 

Ett synlig bevis på at NVEs målrettede 

virksomhet på dette området blir lagt 

merke til og verdsatt, fikk etaten i 

oktober da Region Øst mottok Åsnes 

kommunes miljøvernpris for 1999 for 

innsatsen som etaten gjennom flere 

år har lagt ned i Strandsjøen og i 

Flisaelva. 

Opprydding etter 1997-flommen i 
Nord-Norge. 
I løpet av 1999 er sikringsarbeidene 
på alle de 25 prioriterte flomskade

lokalitetene fra 1997 avsluttet. Blant 

disse var arbeidet på 3 anlegg så om

fattende at tiltakene måtte underleg

ges konsesjonsbehandling etter vass

dragsloven, før de kunne gjennomfø

res. Avsluttende terrengarbeider på 

anleggene vil bli utført etter vårflom

men i 2000. NVE Anlegg har vært sen

tral både i forhold til gjennomføring 

og administrasjon av anleggene. 

Skader etter regnflommer 
Nedbørmengdene i Nord-Norge var i 

1999 utenom det vanlige, og dette 

skapte gjentatte flomproblemer i 

landsdelen på ettersommeren og høs

ten i kombinasjon med store, konsen

trerte nedbørmengder og snøsmelt

ing i høyfjellsområdene. En episode 

inn traff i juli da ekstrem nedbør ut

løste flom og massetransport i et lite 

vassdrag i Lavangen i Troms. En an

nen inntraff i november og da langs 
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store deler av kysten i Nordland og 

Troms. Dette bidro til den største 

flommen siden 1959 i en rekke min

dre vassdrag, med stedvis store skader 

på vegnett, jernbane og flom- og ero

sjonssikringsanlegg som følge. 

En spesiell regnflomepisode inntraff 

også i Tanavassdraget, der vårflom

men normalt er betydelig større enn 

regnflommer. Ekstrem nedbør i au

gust medføre imidlertid en regnflom 

som var større enn dette årets vår

flom og som i tillegg var over dobbelt 

så stor som tidligere registerte (s iden 

1911) maksimalflommer på denne 

tiden av året. 

Heradsbygdsaken 
Heradsbygd Verkeforening gikk i 

etterkant av flommen i 1995 til sak 

mot Olje- og energidepartementet og 

Landbruksdepartementet ut fra på

stand om at Staten måtte være fullt 

erstatningsansvarlig for skaden som 

oppsto etter at NVE foretok en kon

trollert åpning av flomverket i 

Heradsbygda for å redusere skade

omfanget ved et brudd. Saken var 

oppe i Sør-Østerdal Herredsrett i okto

ber 1999, og i dommen ble Staten fri
funnet på alle punkter ettersom ret

ten ikke kunne finne noen uforsvar

lige forhold rundt NVEs håndtering av 

flomverksåpningen. For NVE er dette 

en prinsipielt viktig dom, ettersom 

den slår fast etatens rett og plikt til å 

gripe inn i krisesituasjoner i vassdrag 

for å hindre eller redusere skade. 

Dommen ble ikke anket. 

Alternative sikringsmetoder 
NVE har de senere årene både plan

lagt og utført sikringstiltak der det er 

' 

Arbeidet med den nye flomluken i Solbergfoss er nå på det nærmeste sluttført. Gjentatte problemer 
med tetting av fjell og fangdam på nedsiden av dammen medforte forsinkelser i anleggsarbeidet. 

spesielt fokusert på å ivareta det bio

logiske miljøet i og langs vassdra

gene. I disse prosjektene har en ut

prøvd ulike material- og plante

kombinasjoner. I dette utviklingsar

beidet støtter NVE seg til erfarings

overføring og referanseeksempler 

gjennom internasjonalt samarbeid 

med Alperegionen , Sverige og USA. 

I august utførte NVE et vegetasjons

etableringsprosjekt langs en 200 m 

lang strelming av Drammenselva i 

Nedre Eiker kommune. I et område 

som tidligere er sikret med spreng

stein, har man på en parsell satt ned 
maxipluggplanter, mens man på an

dre har benyttet ulike system av filter

lag, vekstlag. geotekstiler kombinert 

med stedegen vegetasjon. 

Internasjonalt er ingeniørbiologi eta

blert som et nytt begrep. Ingeniør

biologiske metoder består i bruk av 

levende planter og biologisk nedbryt

bare materialer i løsning av tekniske 

og landskapsestetiske problemer. I 

november deltok en større delegasjon 
fra NVE på ingeniørbiologiske tema

dager i Sverige . 

Solbergfoss 
Arbeidet med den nye flomluken i 

Solbergfoss er nå på det nærmeste 

sluttført. Gjentatte problemer med 

tetting av fjell og fangdam på nedsi

den av dammen medførte forsinkel

ser i anleggsarbeidet. En periode lå 

det an til at anlegget ikke ville bli fer

dig før vårflommen. Dette medførte 

at man måtte forsere byggeprosessen , 

og kombinert med sen flom ble det 

likevel mulig å få den nye luken ope

rativ før vårflommen satte inn. Etter 

dette er de gamle flomtunnelene blitt 

permanent tettet med betong. Ende

lig opprydding på byggeplassen og 
ti lrettelegging av området for all

mennheten vil bli gjennomført innen 

utgangen av juni 2000. 



Informasjon og 
samfunnskontakt 

NVEs informasjon på internett bygges fort

satt ut og er blitt en av de viktigste kanalene 

for informasjon til omverdenen. Gjennom

snittlig var det daglig 8000 søk på websidene i 

fjor. 

Av større informasjonsprosjekter i fjor var 

særlig kraftforsyningens forberedelse til å ta

kle overgangen til et nytt årtusen. Sammen 

med bransjen ble det utarbeidet en krise

informasjonsstrategi som ble samordnet med 

Statnett og Olje- og energidepartementet. 

For å styrke NVEs profil og den historiske be

visstheten hos de ansatte, arbeides det med en 
utsti11ing i NVE-bygget som blant annet skal 

vise trekk fra NVEs historie. 
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Informasjon og samfunnskontakt 

Aktiv informasjons
formidling 
NVE legger stor vekt på mediene som 

informasjonskanal til allmennheten 

og holder derfor god kontakt med 

journalister i utvalgte medier. Mange 

av sakene våre sto høyt på dagsorden i 

1999. Vi økte antall presseutspill, og 

lokal- og regionalpressen var særlig 

viktig. Våre medarbeidere på ulike 

nivåer bisto mediene med informa

sjon og faglig formidling. Gjennom 

informasjonsfaglig skolering av med

arbeiderne satser vi på at formidlings

arbeidet skal forbedres ytterligere . 

NVEs informasjon på internett bygges 

fortsatt ut og er blitt en av de viktig

ste kanalene for informasjon til om

verdenen. Vi har gjort faglige for

bedringer på tjenesten samtidig som 

sidene har fått ny formgivning. 

Bruken av tjenesten viser fortsatt stor 

vekst. Gjennomsnittlig var det daglig 

8000 søk på websidene i fjor. Hele tje

nesten skal evalueres og videre

utvikles i inneværende år. Det er gjort 

forbedringer i bladet Vann & Energi 

både på layout og innhold. Bladet skal 

speile virksomheten i NVE og ellers 

bringe nyheter på NVEs fagområder. 

Av større informasjonsprosjekter i 

fjor var særlig kraftforsyningens for

beredelse til å takle overgangen til et 

nytt årtusen. Sammen med bransjen 

ble det utarbeidet en kriseinform

asjonsstrategi som ble samordnet 

med Statnett og Olje- og energidepar

tementet. Gjennom forberedelsene og 

gjennomføringen ble beredskaps

evnen på informasjon testet. Samlet 

sett vurderer vi at NVEs beredskap for 

å håndtere informasjon i krisesitua

sjoner er blitt betydelig styrket. 

Sammen med bransjen utviklet vi 
også en samlet informasjons
strategi i tilfelle dambrudd i Norge. 

Strategien tar sikte på å samordne 

lokale og sentrale utspill i forbin

delse med offentliggjøring av dam

bruddsbølgeberegninger for de 

mest risikofylte dammene. Det er 

utarbeidet to brosjyrer og et fakta

ark om norsk damsikkerhet. En om

fattende informasjonsstrategi for 

flomsonekartarbeid ble påbegynt i 

fjor. 

informasjon og hjelpeverktøy fortset

ter. Vi registerer en økende bruk av 

nyhetstjenesten Kilden som holder de 

ansatte løpende informert om hva som 

skjer i NVE. 

Intern informasjon 

For å styrke NVEs profil og den histo

riske bevisstheten hos de ansatte arbei

des det med en utstilling i NVE-bygget 

som blant annet skal vise trekk fra 

NVEs historie. 

Publikasjoner 

Arbeidet med å gjøre vårt intranett 

til den viktigste kanalen for fakta-

NVEs publikasjonsvirksomhet er omfat

tende. På neste side gjengir vi en over

sikt over de viktigste publikasjonene 

som ble utgitt i 1999. 

NVEs Inter- og intranett 
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