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Vår virksomhet

NVEer et direktorat under Olje- og energi-

departementet med ansvarfor å forvalte

landets vann- og energiressurser.

NVEskal sikre en helhetlig og miljøvennlig

forvaltning av vassdragene, fremme en

effektiv 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

nasjonale kraftforsyningsberedskapen.

NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.
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Vår verksemd i år 2001

NVE

ÅRSMELDING

2001

I 2001 arbeidde NVE mykje med å

førebu implementering av EU sitt

vassdirektiv i Noreg gjennom ei

tverrdepartemental gruppe. Krava

i direktivet skal i hovudsak inn

i gjeldande lover og forskrifter,

mellom anna vassressurslova. Vi

meiner at dei store utfordringane

i norsk vassforvaltning er knytt til

kravet til heilskap i vassressurs-

forvaltninga på tvers av kom-

mune- og fylkesgrenser, forbetring

i det biologiske mangfaldet i regu-

lerte vassdrag og tryggleik mot

ras, flom og ulykker i vassdraga.

Det er ikkje tatt stilling til kven

som skal vere nasjonal koordine-

rande myndigheit.

Planlovutvalget

Planlovutvalet har vurdert om

konsesjonar etter vassdragsregule-

ringslova kan gjelde før vedtak

etter plan- og bygningslova. Fleir-

talet i Planlovutvalet går inn for

at arealspørsmåla berre skal avgje-

rast etter plan- og bygningslova

medan dei faglege og tekniske til-

høva skal behandlast etter vass-

dragsreguleringslova. I dag treng

ein løyve etter begge lovene for

å iverksetje tiltak. Saker som

handsamast etter vassdragsregu-

leringslova omhandlar sterke

nasjonale omsyn. Dersom inn-

stillinga frå Planlovutvalet vert

gjennomførd, meiner NVE at det

kan føre til auka byråkratisering,

dårlegare tryggleik i vassdraga og

større skader ved flaumar.

Liberalisering i EU

EU har sett ny fart i liberalise-

ringa av el- og gassmarknaden

i Europa. NVE er aktivt med i

dette arbeidet gjennom deltaking

i Council for European Energy

Regulators. Arbeidet har konsen-

trert seg om tariffering mellom

landa og korleis flaskehalsar skal

handterast. Dei nordiske løysin-

gane har ofte vore eit førebilete

for resten av Europa, og Noreg

har ei viktig rolle med å fremje

desse løysingane i EU.

Internasjonalt var kraftkrisa i

California ei viktig hending.

Årsakene til hendinga er fleire.

Kraftsystemet, verkemidla og

institusjonane i USA og Noreg er

på mange sett ulike, og vi ser

ikkje for oss at vi kan kome i

same situasjonen. Krisa syner at

ein treng uavhengige regulatorar

og sterke institusjonar i energifor-

valtninga og eit politisk miljø som

har kunnskap om korleis kraft-

marknaden fungerer.

Svak reduksjon i kraftforbruket

Utviklinga i kraftforbruket i

Noreg viser ein auke på 1,5 pro-

sent årleg i perioden 1990 til 2001.

I 2001 hadde vi for første gongen

på over 20 år ein svak reduksjon

i forbruket i vanleg forsyning

korrigert for normale temperatur-

tilhøve. Samstundes har det vore

ein tilvekst på ny kraftproduksjon

på 0,5 prosent årleg sidan 1990.

Energiøkonomisering på 90-talet

har gitt ein redusert auke i kraft-

forbruket på opp mot 3-400 GWh

årleg. Resultatet av utvildinga er

at Noreg i eit normalår må im-

portere seks TWh. Det norske

kraftproduksjonssystemet har ei

gjennomsnittleg produksj onsevne

på rundt 119 TWh per år, medan

vi i 2001 produserte 122 TWh.

Krevjande i tørrår

NVE har gjort berekningar som

viser at vi i ein tørrårssituasjon

må redusere forbruket med

15-20 TWh og at mesteparten av

reduksjonen må skje om vinteren.

Vi reknar med å kunne importere

18 TWh. Ekstremsituasjonen er

to tørre år etter kvarandre. I eit

marknadsbasert kraftsystem skal

kraftprisane klarere marknaden.

Høgare priser skal gi mindre

etterspurnad og mindre forbruk

og auke tilbodet i marknaden.

Dersom ein får kraftmangel, kan

ein risikere å måtte innføre kraft-

rasjonering i ekstreme tørrår.

Bygging av nye kraftverk i Noreg,

nye kablar til utlandet, energi-

omlegging eller reduksjon i for-

bruket vil betre tryggleiken i

energiforsyninga. NVE vil arbeide

for at energisystemet og kraft-

marknaden utviklar seg vidare

gjennom desse tiltaka.

Agnar Aas

vassdrags- og energidirektør



Administrasj on

I 1999-2000 gjennomførte direktoratet et
"Utviklingsprosjekt" som resulterte i en ny
målstruktur og en mer oppgaveorientert
organisasjon gjeldende fra 2001.

I 2001 ble det satt i gang et lederutviklings-
program. Målet for prosessen er å fremme
en bedre, mer samordnet og synlig ledelse og
klargjøre ansvar, roller og lederprinsipper.

Et felles "Forbedringsprosjekt" ble også star-
tet. Målet er å sette fokus på områder i NVE
som kanforbedres og effektiviseres.NVE har

som en følge av dette innført et nytt styrings-

verktøyfor håndtering av budsjett ogvirk-

somhetpian, nye internettsider og bedre
flomvarslingsrutiner.

NVEinnførte ifjor en serviceerklæring som
definereren effektiv og kvalitetsmessig god
saksbehandling og service på våre tjenester.
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•  •

Fellestjenester

• Forskning og utvikling

Informasjonsteknologi

Juridisk rådgivning

I Personal og organisasjon

Økonomi

ADMINISTRASJON

4 Organisasjon
NVE har hovedkontor i Oslo og regi-

onkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde,

Trondheim og Narvik. I 1999-2000

gjennomførte direktoratet et "Utvi-

klingsprosjekt" som resulterte i en

ny målstruktur og en mer opp-

gaveorientert organisasjon gjeldende

fra 2001. Den nye organisasjonsstruk-

turen består av fire fagavdelinger,

en administrasjonsavdeling og tre

mindre spesialstaber tilknyttet vass-

drags- og energidirektøren.

NVE

ÅRSMELDING

2001

Lederutviklingsprogrammet
Lederutvilding var ett av tiltakene

som ble foreslått i forlengelsen av

Utviklingsprosjektet. NVE satte derfor

i gang en ledelsesutviklingsprosess for

2001-2002 som omfatter alle ledere

i etaten. Målet for prosessen er å

fremme en bedre, mer samordnet

og synlig ledelse og klargjøre ansvar,

roller og lederprinsipper.

Forbedringsprosjektet
I 2001 ble også et felles "Forbedrings-

prosjekt" startet. Målet er å sette fok-

us på områder i NVE som kan forbed-

res og effektiviseres. Alle avdelinger

opprettet egenvurderingsgrupper

som skulle komme med konkrete for-

slag til forbedring av interne arbeids-

prosesser, høyere effektivitet og riktig

kvalitet på løsning av kjerneoppgaver.

Som følge av blant annet dette har

NVE innført et nytt styringsverktøy

for håndtering av budsjett og virk-

somhetsplan, nye internettsider og

bedre flomvarslingsrutiner. Direktora-

tet har også i løpet av 2001 økt

bruken av elektroniske tjenester, deri-

blant elektroniske høringsuttalelser.

Medarbeiderne
Ved utgangen av året hadde NVE 382,3

årsverk og totalt 408 medarbeidere. I

2001 var 376 i faste stillinger og 32 på

engasjement. Ved hovedkontoret var

det 269 fast tilsatte og 21 engasjerte.

Regionkontorene hadde 107 faste stil-

linger og 11 på engasjement. Andelen

kvinner var 35,5 prosent.

I 2001 ble det lyst ut 45 stillinger, og

33 personer har sluttet. Dette gir en

turnover på 8,1 prosent. Generelt har

det vært god tilgang på søkere til

ledige stillinger i NVE.

NVE er en forvaltnings- og kunn-

skapsorganisasjon med høyt utdan-

ningsnivå og kan tilby mange

interessante og utfordrende arbeids-

oppgaver innen energi- og vannres-

sursforvaltning. NVE satser aktivt på

kompetanseoppbygging og andre per-

sonalpolitiske tiltak for å møte de

ansattes og virksomhetens behov.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
I 2001 ble det arbeidet aktivt og holdt

Bedriftshelsetjeneste

jevnlige møter i Arbeidsmiljøutvalget.

Det ble avholdt et årlige fellesmøte

med alle verneombudene samt en

HMS-befaring til NVE-Anlegg, Region

Øst. Totalt ble det registrert 12 avviks-

meldinger, men ingen med alvorlige

personskader. En forenklet, elektro-

nisk HMS-håndbok ble tatt i bruk, og

2/3 av NVEs ledere har gjennomført

grunnopplæring i arbeidsmiljø. Det

ble også iverksatt en forbedret sikker-

hetsinstruks for feltarbeid som bl.a.

innebærer at ansatte ikke skal reise

alene på felttjeneste. Sykefraværet var

i 2001 4,25 prosent.

Kvalitet og service
Alle NVEs avdelinger er opptatt av

en kontinuerlig kvalitetsutvilding.

Vannressursavdelingen har tatt i bruk

et eget system for kvalitetssikring,

og Hydrologisk avdeling har påbegynt

et tilsvarende arbeid.

I tillegg innførte NVE i 2001 en servi-

ceerklæring som definerer en effektiv

og kvalitetsmessig god saksbehand-

ling og service på våre tjenester.
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Region Vest Vassdragssikkerhet

I Region Øst Vassdragskonsesjon 1

NVE Anlegg
 Vassdragskonsesjon 2
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Bre og snø

Data

Hydrometri

Miljøhydrologi

Vannbalanse

Organisasjon pr. 31.12. 01.

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 Ultimo 2001

Bemanningsutvikling i NVE 1990-2001. Totalt antall årsverk.
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Utgiftskategori 1999 2000 2001
1Lønn 110,0 116,3 123,9
2Øvrige driftsutgifter 74,6 84,7 91,1
3Oppdragsutgifter 21,8 25,3 26,4
4 Vassdragsforvaltning 85,1 61,2 57,7
5Refusjon av dokumentavgift 659,9 28,2 0,3
6Tilskudd til investering i ledningsnettet 12,8 7,7 1,6
7Tilskudd til lokale energiforsyningsanlegg




0,4 0,7
8Tilskudd til utjevning av overføringstariffer




10,0 10,0
9Enøk-tiltak 107,4 125,5 477,6
10 Kraftforsyningsberedskap 2,8 2,8 2,0
11 Forskning og utvikling 11,6 13,2 9,5
12 Internasjonal oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 18,7 18,2 16,8

Sum 1.104,7 493,5 817,6

Inntektskategori 1999 2000 2001
1Avgifter 12,5 12,7 13,6
2 Oppdrag 24,2 25,2 23,8
3Ref. Internasjonal virksomhet 20,0 17,7 21,3

Sum 56,7 55,6 58,7
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(Alle utgifter og inntekter er bruttobeløp og i millioner kroner)

0

Regnskap

Utgiftskategorier:
Lønn: 123,9 mill. kr.
Beløpet omfattet foruten lønn til NVEs

376 faste medarbeidere også lønn

til 32 tidsbegrensede engasjementstill-

inger, samt vikar- og ekstrahjelp

utgifter, overtidsutgifter og arbeids-

giveravgift. I likhet med i 2000 var

det i 2001 en relativt betydelig økning

i lønnsutgiftene. Dette skyldes bl.a.

ekstraordi-nære lønnsutgifter i forbin-

delse med overføringen av enøk-virk-

somheten til Enova f.o.m. 01.01.02.,

samt virkningen av sentrale og lokale

lønnsforhandlinger i 2000 og 2001.

Øvrige driftsutgifter: 91,1 mill. kr.
Husleie o.l. for hoved- og regionkontor

beløp seg til ca. 30,0 mill. kr. De reste-

rende ca. 60,1 mill, kr omfatter bl.a.

dekning av konsulent-, reise- og kon-

torutgifter, inventar- og utstyrskjøp.

Oppdragsutgifter
(ekskl. internasjonal oppdrags-
virksomhet og flomsonekart):
26,4 mill. kr.
Over 60 prosent av utgiftene omfatter

oppdragsvirksomhet for kraftprodu-

senter vedrørende bl.a. stasjonsdrift

og breundersøkelser. Utgiftene skal i

sin helhet dekkes av oppdragsinntek-

ter. Oppdragsomfanget har stabilisert

seg de siste par årene etter at det i

de forutgående 5-6 år hadde vært årlig

økning.

Vassdragsforvaltning: 57,7 mill. kr.
Ca. 42,7 mill, kr av beløpet kan relate-

res til løpende forbygningsarbeid som

omfatter flom- og erosjonshindrende

tiltak for å sikre verdier og forebygge

skader i vassdragsnære områder samt

forbedre vannkvaliteten og miljøet i

vassdragene. Et av de største prosjek-

tene er arbeidet med flomsikring av

Kirkenær i Hedmark. Prosjektet har

pågått i flere år og vil bli avsluttet i

2002. Totalkostnaden for anlegget er

anslått til ca. 34 mill. kr.

NVE startet i 2001 et særskilt program

for økt sikkerhet mot leirskred.

Til kartlegging og risikoklassifisering

av kvikkleiresoner samt til gjen-

nomføring av grunnundersøkelser og

konkrete sikringstiltak mot kvikkleire

ble det i 2001 brukt ca. 15,0 mill. kr.

Dette beløpet omfatter sikring av flere

boliger, gårdsbruk, veier og alders-

og sykehjem i kommuner i Telemark,

Buskerud, Nord-Trøndelag og Troms.

Refusjon dokumentavgift:
0,3 mill. kr.
Refusjon av dokumentavgift har blitt

gitt energiverk som ved sammenslut-

ninger oppnår energimessige forde-

ler, bedre drift og økonomi, noe som

igjen bidrar til en mer enhetlig ener-

giforsyning. Det ble også gitt refusjon

ved omdannelse av energiverk fra

kommunale forvaltningsbedrifter til

aksjeselskaper samt ved omdannelse

til konsern. Ordningen er avviklet fra

og med 1999, men tilsagn gitt i 1998

eller tidligere år kunne utbetales til

og med 2001. Pr. 01.01.2001 gjenstod

det restbeløp og tilsagn for ca. 16,3

mill. kr. Av dette ble 0,3 mill, kr krevd

utbetalt.

Investering i ledningsnett:
1,6 mill. kr.
Statsstøtten har blitt kanalisert til

energiverk som på grunn av topografi,

klima og bosettingsmønster har høye

fordelingskostnader. Det er også gitt

kl 1999

2000

• 2001

111

LOOZ

DNIG131AISHV

3AN



NVE
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tilskudd til bl.a. husstander som ikke

er tilknyttet det alminnelige lednings-

nettet. Stortinget har ikke videreført

tilskuddsordningen for 2001, men

erstattet den med to nye tilskudd; til-

skudd til lokale elforsyningsanlegg og

tilskudd til utjevning av overførings-

tariffer. De utbetalte 1,6 mill. kr gjel-

der restbeløp og tilsagn under den

gamle ordningen.

Tilskudd til lokal elforsyning:

0,7 mill. kr.
Beløpet er støtte til drift og investe-

ringer i lokal elforsyning for kunder

som ikke er tilknyttet elektrisitets-

nettet.

Kraftforsyningsberedskap:

2,0 mill. kr.
Beløpet omfatter tilskudd til sikrings-

tiltak ved kraftforsyningsanlegg, bl.a.

flere kraftstasjoner og transformator-

stasj oner.

Forskning og utvikling:

9,5 mill. kr.
NVE deltar i eller driver FoU-

aktiviteter innenfor bl.a. områdene

vassdragsmiljø, flomproblematikk og

energiforvaltning. Storparten av

utgiftsbeløpet i 2001 ble brukt til

programmer og prosj ekter innen for-

valtningsrettet energi- og vassdrags-

forskning.

Refusjon internasjonal
virksomhet: 21,3 mill. kr.

Beløpet ble refundert NVE til dekning

av kostnadene etaten hadde i for-

bindelse med prosj ekter knyttet til

samarbeidsavtalen med NORAD og

kostnader ved virksomhet som faller

innenfor intensjonsavtalen.

Tilskudd til utjevning av

overføringstariffer:
10,0 mill. kr.
Beløpet kanaliseres til nettselskapene

for direkte å redusere overførings-

tariffene for sluttbrukere tilknyttet

distribusjonsnettet i områder av

landet med høyest overføringskost-

nader.

Enøk-tiltak: 477,6 mill. kr.

NVE videreførte i 2001 arbeidet med

å forvalte, iverksette og gjennomføre

en helhetlig og langsiktig statlig enøk-

innsats. 61,7 mill, kr ble bl.a. brukt til

informasjon i form av kampanjer og

spredning av generell kunnskap om

enøk. Videre ble det utbetalt ca. 412,9

mill, kr som tilskudd til introduksjon

av ny energiteknologi og bioenergi,

samt ca. 1,7 mill, kr i produksjons-

støtte til vindkraft og ca. 1,3 mill, kr

til naturgass. Ordningene er fra og

med 01.01.2002 overført til et nytt

statlig organ - Enova i Trondheim.

Internasjonal virksomhet:

16,8 mill. kr.

Internasjonalt bistandsarbeid er regu-

lert gjennom en samarbeidsavtale

mellom NVE og NORAD og omfatter

NVEs aktivitet som rådgiver overfor

NORAD. Avtalen hjemler også NVEs

oppgaver knyttet til institusjonsavta-

ler i u-land. Avtalen forutsetter at NVE

skal ha dekket sine kostnader ved

virksomhet som faller innenfor avta-

len.

Inntektskategorier
Avgifter: 13,6 mill. kr.

Beløpet gjelder tilsynsavgifter NVE

krevde inn i 2001 i forbindelse med

damtilsyn, natur- og miljøverntilsyn,

samt kraftverksberedskap.

Oppdragsinntekter
(ekskl. internasjonal oppdrags-

virksomhet og flomsonekart):

23,8 mill. kr.
Beløpet dekket lønnsutgifter og andre

utgifter knyttet til oppdragsvirksom-

heten.
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Energi-og effektbalansen blir stadig stram-

mere. Utfordringene og nøkkelen til fornuf-

tige løsninger på effektknapphet ligger først

ogfremst i å utvikle størrefleksibilitet i

sluttbrukermarkedet.

NVE foretok i 2001 en oppdatering av inn-

tektsrammene for nettselskapene. Denne inne-

bærer en stor grad av forutsigbarhet og

motiverer til effektivisering av driften.

I 2001 ble NVEs enøk-virksomhet overført til
Enova.NVEs forvaltningsområde dekker hele

verdikjeden fra energiproduksjon til slutt-

bruker. NVEvil derfor opprettholde fag-

kompetanse innen både energibruk og nye

fornybare energikilder.



Energiog marked

ENERGI
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iii 8 Produksjon og

NVE

ÅRSMELDING

2001
forbruk
Energi- og effektbalansen er blitt

stadig strammere. Dette skyldes at for-

bruket av elektrisitet har økt mer

enn tilgangen på ny kraftproduksjon.

I likhet med foregående år, var det i

2001 svært lite ny kraft som kom inn

på nettet.

I et år med normale nedbørmengder

og tilsigsforhold har det norske kraft-

systemet en årlig middelproduksjons-

evne på 118,9 TWh. Til tross for et

noe dårligere tilsig enn normalt, var

årsproduksjonen i 2001 på 121,8 TWh.

Det ble altså tæret på magasinbehold-

ningen som ved utgangen av 2001 var

fem TWh lavere enn året før.

Totalforbruket av elektrisitet har de

siste årene utviklet seg til å ligge

betydelig over gjennomsnittelig pro-

duksjonsevne. I 2001 var forbruket av

elektrisk strøm 125,4 TWh. Dette er

en økning på 1,1 prosent fra året før.

I 2000 hadde vi et vått år med rekord-

produksjon på 143 TWh og kunne

eksportere 19 TWh. I 2001 importerte

vi 3,5 TWh.

I kraftintensiv industri var det en ned-

gang i forbruket på 1,3 prosent. Når

det korrigeres for temperaturforhold,

viser det seg at forbruket i alminne-

lig forsyning flatet ut. Dette kan blant

annet skyldes økte strømpriser. Både

kraftprisene i spotmarkedet og for-

brukeravgiftene var betydelig høyere

i 2001 enn i 2000. Det faktiske, reali-

serte forbruket i alminnelig forsyning

økte imidlertid med hele 4,5 prosent.

Dette må sees i sammenheng med at

2000 var et svært mildt år, mens 2001

var mer normalt.

Effektbalansen - en utfordring
Det maksimale forbruket av effekt

varierer fra år til år. Viktige faktorer

er endring i varmebehovet på grunn

av temperatursvingninger og pris på

elektrisitet i forhold til andre energi-

bærere som olje og ved.

Samlet installert effekt i det norske

produksjonssystemet er omkring

27 900 MW, men faktisk tilgjengelig

kapasitet om vinteren kan være

betydelige lavere. Vinteren 2000/2001

var maksimal tilgjengelig effekt vel

24 500 MW. 5. februar hadde vi den

største effektbelastningen noensinne

på 23 050 MW11/11. Når vi tar hensyn

til at det er et reservekrav på om

lag 1000 MW og at den faktisk til-

gj engelige kapasiteten blir redusert

utover vinteren, ser vi at effektbalan-

sen representerer en stor utfordring.

På grunn av faren for en anstrengt

effektsituasjon opprettet Statnett

høsten 2000 et marked for effekt-

reserve. Det er inngått avtaler om

både produksjon og utkobling av for-

bruk med produsenter og industri-

elle forbrukere. Ordningen viser at

flere større forbrukere er villige til

å kople ut betydelig forbruk mot en

økonomisk kompensasjon.
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Figuren viser data for 2001 hvor belastningen

bare var over 22.000 MW i om lag 17 av årets

8760 timer.

Mye tyder på at utfordringene til

fornuftige løsninger på en kortsiktig

effektknapphet først og fremst ligger

i å utvikle større fleksibilitet i

sluttbrukermarkedet.

Det nordiske
markedet
Fra 1.oktober 2000 ble Sjælland inklu-

dert som eget elspotområde i Nord

Pools elspotmarked. Dermed er Norge,

Sverige, Finland og Danmark med i et

felles og integrert kraftmarked.

Gevinster ved samkjøring
Samkjøring mellom kraftsystemer gir

potensielle gevinster. Ikke minst gjel-

der dette i Norden, der landene har

ulike produksjonsteknologier. Norsk

produksjon er dominert av vannkraft,

mens produksjonen i våre naboland

i stor grad er basert på varmekraft.

I motsetning til varmekraft er vann-

kraft billig å regulere fra time til

time. Til gjengjeld er den sårbar for

variasjoner i nedbør og tilsig. Nye

energikilder, som vindkraft og desen-

tral kraft-varmeproduksjon, stiller nå

økte krav til reguleringsevnen i syste-

met.

Det nordiske kraftmarkedet forutset-

ter at landene er knyttet sammen

med linjer og kabler. Effektiv utveks-

ling av kraft gir grunnlag for lavere

priser og økt leveringssikkerhet. Sam-

tidig gir et nordisk marked mulighet

for økt konkurranse over landegren-

sene. For å utnytte et felles marked

er det viktig å harmonisere både ram-

mebetingelser og den regulering som

utøves av de nasjonale myndighets-

organer.



Den nordiske kraftbørsen
Elspotprisen er viktig i det nordiske

markedet. Gjennom denne får marke-

det signaler om tilgangen på kraft. Et

tørt år med lite tilsig til norske vann-

magasiner vil for eksempel gi høye

priser i hele Norden.

Den nordiske kraftbørsen er lokalisert

til Norge og blir regulert av norsk

lovgivning. Nord Pools elspotmarked

er regulert gjennom en egen mar-

kedsplasskonsesjon, gitt av NVE. For

å styrke samarbeidet har NVE utar-

beidet retningslinjer der vi forplikter

oss til å informere og konsultere

de andre nordiske reguleringsmyndig-

hetene om vår myndighetsutøvelse i

forhold til Nord Pool Spot.
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Antall leverandørskifter dette kvartal

kunder kraftleverandør. 1. juli hadde

306 000 (14 prosent) av husholdning-

ene, inkludert hytter/fritidsboliger,

og 56 000 (21 prosent) av nærings-

kundene en annen leverandør enn

den dominerende i nettområdet.

Undersøkelsen bygger på tallmateri-

ale fra de 31 største distribusjonsnet-

tene i landet og tilsvarer omkring

73 prosent av husholdninger/hytter/

fritidsboliger og 90 prosent av

næringskundene som er knyttet til

disse. Tallene er skalert opp slik at de

reflekterer situasjonen i hele landet.

S 67; 8 8
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Leverandørskifter for husholdninger

spotpris. Treghet oppstår også fordi

prisendring må varsles to uker før

prisendring kan tre i kraft.

Endrede forskrifter
til energiloven
NVE endret og fastsatte nye forskrifter

til Energiloven i desember 2001. End-

ringene trådte i kraft 1. januar 2002

og omfatter ny forskrift om rasjone-

ring, endrede forskrifter om måling-

og avregning om inntektsramme og

tariffer for nettvirksomheten.

IIII Antall kunder som har annen leverandør enn den dominerende
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Regulering av nettvirksomheten er

avgjørende for å sikre åpen adgang

til kraftmarkedet. De nordiske regula-

torene spiller en viktig rolle i arbeid-

et med felles rammebetingelser. Det

er viktig å unngå at regler og tiltak

i ulike land motvirker hverandre. De

nordiske regulatorene skal arbeide for

at ordninger som er etablert og fun-

gerer godt i Norden, blir videreført

i forbindelse med åpningen av det

europeiske markedet.

Leverandørskifter og
prisutvikling
NVE foretar jevnlig undersøkelser om

leverandørskifter og prisutvikling for

å undersøke om kraftmarkedet funge-

rer tilfredsstillende.

Leverandørskifter
I første halvår 2001 skiftet 105 400

husholdninger og 12 500 nærings-

Totalt antall leverandørskifter for hus-

holdninger/hytter/fritidsboliger fra 1.

januar 1995 til 1. juli i 2001 var om-

kring 451 000.

Prisutvikling i husholdnings-
markedet 1998-2001
I første kvartal lå spotprisen perio-

devis over og under den volumveide

prisen til husholdninger. Resten av

året lå spotprisen under denne. Ned-

gangen i spotprisen i andre og tredje

kvartal førte ikke til lavere pris til hus-

holdningene. Økningen i spotprisen

i begynnelsen av første kvartal førte

heller ikke til tilsvarende prisøkning.

Sammenligner vi utviklingen i pris-

ene over tid, ser det ikke ut som om

leverandørprisen til husholdningene

reflekterer endringer i spotprisen.

Dette skyldes antagelig at det er kost-

nader forbundet med å endre kraft-

prisen. Leverandørene endrer derfor

prisen på bakgrunn av forventninger

om videre utvikling i markedspris/

Regulering av
nettvirksomheten
I løpet av 2001 ble rammene for

hvor høye inntekter nettselskapene

kan ha gjennom nettvirksomheten,

revidert og fastsatt for femårsperi-

oden 2002-07. Noen rammevilkår i

forskriftsverket er endret, og data-

grunnlaget for beregning av inn-

tektsrammer og effektivitetskrav er

blitt oppdatert.

Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved

ikke-levert energi (K[LE) ble innført fra

2001, og selskapene har fått fastsatt

verdi på de antatte kundekostnadene

ved avbrudd. Dette regelverket legger

til rette for at selskapene skal gjøre

riktige vurderinger av effektivisering

og kostnadsreduksjoner opp mot leve-

ringskvalitet av nettjenester. Dersom

nettselskapene velger å realisere

effektivisering gjennom kostnads-

reduksjoner, kan kvaliteten bli påvir-

ket. Dersom et selskap har en bedre

leveringskvalitet enn forventet, kan
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NVE støttet i 2001 mange prosjekter innenfor nye fornybare energikiilder. Vindmølleparken på

Mehuken ved Måløy var et slikt prosjekt.




Mål

2000

Resultat

2000

Mål

2001

Resultat

2001

Industri 240 215 250 434

Bygg 100 93 100 94

Teknologiintroduksjon 15 23 25 27,75

Opplæring og informasjon




85 110 100,1

Årlig reduksjon av energibruken 355 416 485




Varmeanlegg 400 304 400 328

Vindkraft 300 0 100 120

Årlig produksjon

fra nye fornybare energikilder 700 304 500




Mål og resultater for de ulike områdene målt i GWh (= millioner kWh) for 2000 og 2001.

selskapet øke sin inntektsramme.

Oppdatering av inntektsrammer

Oppdatering av inntektsrammer inne-

bærer en justering der kostnads-

grunnlaget for inntektsrammene blir

oppdatert. Den oppdateringsregelen

som NVE har valgt, innebærer en

stor grad av forutsigbarhet for nett-

selskapene. Den gir også motivasjon

for effektivisering av driften ved at

selskapene får beholde en stor an-

del av gevinsten. Over tid vil en effek-

tiviseringen også kommer kundene til

gode.

Langsiktige, stabile og forutsigbare

rammevilkår er en viktig forutsetning

for effektivisering. Fram til og med

2001 har inntektsrammene vært

basert på faktiske kostnader for regn-

skapsårene 1994-95, mens inntekts-

rammene for perioden 2002-07 er

basert på et gjennomsnitt av årene

1996-99. Inntektsrammene for 2001

beløper seg til totalt 12,528 milliarder

kroner, eksklusiv inntektsramme for

Statnett SF.

Effektivisering av
nettvirksomheten

Det stilles også krav til løpende effek-

tivisering av nettvirksomheten. Det

enkelte nettselskap må redusere sine

inntektsrammer på grunnlag av et

generelt effektivitetskrav på 1,5 pro-

sent samt et individuelt effektivitets-

krav. Det individuelle effektivitetskra-

vet er beregnet ut fra sammenlig-

nende analyser. Dersom et selskap

blir målt til en kostnadseffektivitet på

90 prosent sammenlignet med andre

nettselskaper innebærer dette et årlig

effektivitetskrav på ca. en prosent. Et

veiet gjennomsnitt av de individuelle

årlige effektivitetskravene for perio-

den 2002-07 er på 0,61 prosent.

Energibruk og ny
energiproduksjon
NVE har siden 1991 hatt ansvaret for

de statlige virkemidlene knyttet til

enøk og introduksjon av nye forny-

bare energikilder. Fra 2002 er alle vir-

kemidler på dette området samlet og

overført til det nyopprettede statssel-

skapet Enova SF.

NVEs forvaltningsområde dekker hele

verdikjeden fra energiproduksjon til

og med sluttbruk av energi. Det er

derfor viktig for NVE å opprettholde

fagkompetanse innen områdene ener-

gibruk og nye fornybare energikilder,

også etter at Enova er opprettet.

Denne kompetansen inngår naturlig

i de helhetlige vurderinger NVE gjør

som energidirektorat.

De to siste årene har NVE lagt spesiell

vekt på virksomhet innen omlegging

av energibruk og energiproduksjon.

I 2000 ble det etablert et målesystem

hvor man registrerte energisparing

og økt produksjon fra nye fornybare

energikilder. Dette systemet ble vide-

reført i 2001. Se figur for mål og resul-

tater.



Vannressurser

NVE har en sentral rolle i beredskap og fore-

bygging mot flom- og vassdragsulykker. Gjen-

nom Program for økt sikkerhet mot leirskred

har vi i 2001 arbeidet for å redusere faren

for tap av liv og verdier som følge av leir-

skred. Ved informasjon og økt kunnskap om

kvikkleireområder i kommunene ønsker vi å

bidra til en bedre styring av arealbruken i

skredutsatte områder.

Arbeidet med framstilling av flomsonekart

fortsatte i 2001. Kartene viser med god nøyak-

tighet  hvilke områder som blir oversvømt ved

ulike flomstørrelser. Ved utgangen av 2001

var det ferdigstilt  kart for 22 områder av de

i alt 130 som er planlagt utarbeidet innen
2007.

På oppdrag fra OED startet direktoratet i

2001 arbeidet med å utarbeide en innstilling

om supplering av verneplanen for vassdrag. I

alt kom det inn mer enn 300 forslag til nye

verneobjekter.
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Kartlegging av kvikkleireområder har identifisert til sammen ca. 1500 faresoner i Trøndelag
og Sør-Norge. NVE, NGI og de aktuelle kommunene samarbeider nå om en fininndeling og
klassifisering av faresonene med hensyn til faregrad (sannsynlighet for skred), konsekvens og
risiko. Risikoen framkommer som et produkt av faregrad og konsekvens. Dataene vil inngå i et
nasjonalt skredatlas.

Program for økt sik
kerhet mot leirskred
NVE har en sentral rolle i beredskap

og forebygging mot flom- og vassdrags-

ulykker. Skred i områder med kvikk-

leire har gjennom historien forårsaket

tap av menneskeliv og store verdier.

NVE startet i 2000 Program for økt

sikkerhet mot leirskred. Som et ledd

i dette programmet skal kartlagte

kvikkleiresoner inndeles og plasseres

i fem ulike risikoldasser, basert på en

vurdering av sannsynligheten for og

konsekvensen ved skred. Risikokart-

ene vil bedre grunnlaget for å ta

hensyn til skredfare ved arealplan-

legging og utbygging. Risikoklassifise-

ringen vil videre bedre grunnlaget for

å prioritere sikringstiltak for eksiste-

rende bebyggelse i og langs vassdrag.

Formål
Målet med programmet er å redusere

faren for tap av liv og verdier som

følge av leirskred. Forebyggende

arbeid er det viktigste virkemiddelet.

Ved informasjon og økt kunnskap

om kvikkleireområder i kommunene

ønsker NVE å bidra til en bedre styr-

ing av arealbruken i skredutsatte

områder. Risikoklassifiseringen vil

identifisere kvilddeireområder som

bør undersøkes nærmere. Dette vil

bedre grunnlaget for å prioritere

og gjennomføre sikringstiltak. Kom-

munene er den viktigste målgruppen

for informasjon om programmet.

Programmet har vært svært godt

mottatt i de kommuner som til nå har

vært involvert. Norges Geotekniske

Institutts metode for klassifisering av

faresoner evalueres og forbedres gj en-

nom programmet.

Risikoklassifisering av kvikkleire-
soner
Ca 10 prosent av faresonene er klas-

sifisert etter risiko i 2001. Dette om-

fatter soner i Skien, Porsgrunn, Lier,

Gjerdrum, Nannestad, Skedsmo,

Sørum, Ullensaker, Melhus, Skaun,

Trondheim og Overhalla. Resultatene

så langt viser at samlet areal for om-

råder med høy risiko vil være vesent-

lig mindre enn det areal faresonene

utgjør i dag. Arbeidet kan derfor kon-

sentreres om de områder der risikoen

er uakseptabelt høy. Risikovurdering-

en av soner blir bekreftet ved supple-

rende undersøkelser flere steder.

Gjennomføring av sikringstiltak
Den våte høsten i 2000 medførte om-

fattende skredaktivitet i leireområder

på Østlandet og Sørlandet. Skredene

har fortsatt i 2001, og særlig i Tele-

mark, Buskerud og Akershus har det

vært flere akutte situasjoner. Det

har også vært utløst mindre skred

i kvikIdeireområder i Nord-Norge,

Midt-Norge, Østlandet og Sørlandet.

NVE har i 2001 brukt ca. 15 mill, kr

til konkrete sikringstiltak mot kvikk-

leireskred. Av dette har distriktene

(kommuner og andre) bidratt med

ca. 20 prosent.

Eksempler på gjennomførte tiltak
i 2001

Sikring av boliger og gårdsbruk i

Gråelva, Stjørdal kommune

Sikring av museumsområde ved

Stiklestad, Verdal kommune

Sikring av alders- og sykehjem

ved Målselva ved Moen, Målselv

kommune

Sikring av boliger og veg ved

Herreelva i Bamble kommune

Sikring av boliger, Nedre Eiker,

Buskerud

Sikring av veg og bolig, Breivikelva

i Tromsø kommune

Behov for vedlikehold av eldre
sikringstiltak
På 1950- og 60-tallet gjennomførte

NVE omfattende sikringsarbeider mot

ras og erosjon i Namsen. Det har i

ettertid ikke skjedd skred og utglid-

ninger av betydning. Etter en over-

siktskartlegging viser det seg at

mange av disse sikringstiltakene nå

trenger vedlikehold og forsterkning.

Dette gjelder også nedre del av

Glomma. Anlegget ved Vibstad i

Namsen vil være et foregangsanlegg

for det videre arbeidet i Namsen med

å restaurere og vedlikeholde eksiste-

rende sikringstiltak.



m

VANNRESSURSER

,-

NVE

ÅRSMELDING

2001

Flomsonen som
byggegrunn
Strandsonen er et attraktivt areal å

bygge på. Det gjelder ikke bare hytter

langs sjøen, men også boliger og

næringsbygg langs innsj øer og elver.

I tidligere tider tok man i stor grad

hensyn til flomfaren når man eta-

blerte hus og hjem. Man visste og,

ikke minst, tok hensyn til at arealene

ikke var flomsikre.

Kollektivt dårlig hukommelse
Etter hvert som arealbehovene har økt

og bevisstheten om flomfaren har gått

ned, ble strandsonene mange steder

bygd ut. På Østlandet ble man i 1995

minnet om at flom som naturfeno-

men ikke helt var gått av moten. Da

var det nesten 30 år siden de forrige

store skadeflommene i Glommavass-

draget. Resultatene av denne kollek-

tivt dårlige hukommelsen viste seg.

Mange nye bygg ble satt under vann,

og skadene ble langt større enn ved

noen tidligere flommer. Skadeomfan-

get ble rundt 1,8 milliarder kroner.

Flomtiltaksutvalget
Flommen i 1995 avdekket at mange

kommuner ikke hadde tatt flomrisi-

koen på alvor i sin arealplanlegging.

Som en direkte følge ble det nedsatt

et eget Flomtiltaksutvalg som fikk i

oppgave å utrede mulighetene for å

redusere samfunnets sårbarhet ved

flom.

Blant de viktigste tiltakene utvalget

foreslo, var en mer restriktiv hold-

ning til bygging i flomutsatte områ-

der. NVE måtte bli bedre i stand til

å veilede kommunene om hva som

var en akseptabel flomrisko, samt

å kunne gi opplysninger om vann-

høyder på utvalgte steder ved flom-

mer med ulike gjentaksintervall. NVE

måtte også systematisk følge opp

kommunenes arealplaner i forhold til

vassdragene.

Flomsonekart
NVE utarbeider nå flomsonekart for

de mest skadeutsatte elvestreknin-

gene i Norge, en satsing som er

et direkte resultat av anbefalingene

fra Flomtiltaksutvalget. Kartene viser

med god nøyaktighet hvilke områder

som blir oversvømt ved ulike flomstør-

relser. Dette verktøyet utgjør en form

for kollektiv hukommelse til hjelp

for arealplanleggere og beredskapsan-

svarlige og har en moderne, digital

drakt. Ved utgangen av 2001 er det fer-

digstilt kart for 22 områder av de i alt

130 som er planlagt utarbeidet innen

2007. Erfaringen så langt er at kom-

munene er positive og ønsker å bruke

kartene i arealplanleggingen. Samti-

dig ser vi at det fortsatt er behov for

veiledning og kontroll av kommune-

nes arealplaner for å sikre at det blir

Hele området i Kvitfjellanlegget ble satt under vann under flommen i 1995. Foto: Fotonor.

tatt tilstrekkelig hensyn til flomfaren.

Generelt kan vi si at rutinene som

trengs for å unngå å øke skadepo-

tensialet, nå er på plass og at disse

rutinene fungerer tilfredsstillende.

Jo lenger det er siden siste virkelig

store skadeflom, desto tyngre er det

å få gjennomslag for at flomfaren er

reell. Det er et overordnet mål for

myndighetene å gjøre skadepotens-

ialet ved flom minst mulig, og dette

målet vil NVE fortsatt arbeide for.
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NVE Atlas
- oppslagsverk for NVEs fagdata
NVE utviklet i 2001 et nytt geografisk

informasjonssystem (GIS) kalt NVE

Atlas.

Flere av NVEs viktigste fagdata har

en geografisk tilknytning. Med GIS-

systemer blir slike data systematisert.

Med den nye tjenesten NVE Atlas har

etaten fått et enhetlig og brukervenn-

lig geografisk oppslagsverk tilgj enge-

lig på intranett. Tjenesten vil i løpet

av 2002 også bli tilgjengelig på NVEs

internettsider.

NVE Atlas bygger på digitale norges-

kart i ulike målestokker fra Statens

kartverk (SK). Typiske karttemaer er

høydekurver, elv, vann, bre, vei og

fylkesgrenser. Over norgeskartet kan

brukeren legge på fagtemaer ved å

krysse av i temalisten i NVE Atlas.

I NVE Atlas kan brukeren zoome seg

inn på områder av interesse og få en

oversikt over NVEs fagdata i det

valgte området. Til de ulike fagdata

er det knyttet opp tabeller med rele-

vant informasjon. Mot dette registeret

kan brukeren gjøre ulike søk samtidig

som det blir vist hvor i landet de etter-

spurte dataene er lokalisert. Ved hjelp

av denne tjenesten er det også mulig å

lage enkle temakart der brukeren selv

definerer temautvalg og målestokk.

Supplering av Verne-
planen for vassdrag
Ved Stortingets behandling av

St.meld. nr. 34 (2000-2001) om vass-

krafta og kraftbalansen ble, Olje- og

energidepartementet bedt om å legge

fram et forslag om supplering av Ver-

Typisk skjermbilde i NVE Atlas.

neplan for vassdrag innen utgangen

av 2003. De ble også bedt om å foreta

en omlegging av Samlet plan for vass-

drag. NVE har fått i oppgave av OED

å legge fram en innstilling om sup-

plering av verneplanen innen utgan-

gen av 2002. Arbeidet ble satt i gang i

2001 i nært samarbeid med Direktora-

tet for naturforvaltning (DN).

Arbeidet er organisert med prosjekt-

leder fra NVE, en styringsgruppe med

representanter fra NVE og DN og en

rådgivende gruppe med i alt 11 med-

lemmer fra ulike organisasjoner og

fagetater.

Mange forslag til verneobjekter
Det ble i 2001 åpnet for en bred med-

virkning mht. hvilke vassdrag som

bør vurderes når Verneplan for vass-

drag skal suppleres. I alt kom det

inn mer enn 300 forslag til nye ver-

neobjekter. Arbeidet i 2001 har vært

konsentrert om å gjennomgå de inn-

komne forslagene og definere krite-

rier for utvelgelsen av de vassdrag

som skal vurderes for vern. For en del
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Oppfrisk ken

vassdrag har det kommet supplerende

informasjon om verneverdier som er

lagt til grunn for arbeidet.

Når utvelgelsen av vassdrag for vurde-

ring er avklart tidlig i 2002, legges det

opp til å framskaffe mest mulig kunn-

skap om det enkelte objekt slik at et

forslag til supplering av verneplanen

kan sendes på høring høsten 2002.



s Regiontjeneste

NVEhar gjennom flere år arbeidet systemat-

isk i forhold til HMS. Særlig er det viktig å

ha gode rutiner i forhold til anleggsvirksom-

heten.

NVEs anleggsvirksomhet gjennomførte i 2001

en formannsskole. Hensikten med skolen var

å øke kompetansen til formennene slik at

de bedre kan oppfylle kravenesom settes til

personell med arbeidslederansvar på anlegg.

Inngrep i naturen i forbindelse med rehabili-

tering av et gammelt kraftanlegg på Senja

skapte mange negative medieoppslag, men

god informasjon og åpenhet giorde at pro-

sjektet ble svært vellykket.

NVE fikk i året somgikk erfare at etablering

av nye settefiskanlegg eller utvidelse av eta-

blerte anlegg kan medføre konflikter. NVE

har derfor etablert et nært samarbeid med

Fiskeridirektoratet i slike saker.
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Barlindbotn settefiskanlegg i Flora kommune. Foto: Barlindbotn

Kamp om vatn frå
kystvassdraga
Norsk oppdrettsnæring kan vise til

ein eventyrleg vekst dei siste åra.

Etablering av settefiskanlegg er lokali-

sert til små kystnære vassdrag med

relativt små nedbørfelt og med

avgrensa vassmengde. Behovet for

ferskvatn i eit settefiskanlegg vil vari-

ere med bl.a. produksjonsvolum, og

tiltak for å spare vatn. Samstundes

med sterk vekst og utviding av

produksjonen av settefisk, har også

kystvassdraga si avgrensa vassmengde

blitt sett på prøve. Vinteren 2001

viste klare krisetilstandar for mange

anlegg. I motsetning til ein kraft-

stasjon som kan stengjast av ved

lite tilsig, må settefisken leve vidare.

Det kan bli tøffe tak dersom situ-

asjonen ikkje skal føre til tapping

av magasin under LRV (lågast regu-

lerte vassmengde) eller tørrlegging

av elvestrekningar. Kunnskap om det

hydrologiske grunnlaget er såleis

avgjerande viktig for å vite kor store

mengder fisk som kan vere i eit set-

tefiskanlegg gjennom året. NVE har

etablert eit nært samarbeid med

Fiskeridirektoratet i desse sakene.

NVE ser klart at etablering av nye

settefiskanlegg eller utviding av eta-

blerte anlegg kan medføre konfliktar

som er relatert til bruken av aktuelle

vassdrag. Gjennom konsesjonshand-

saming etter vassressurslova vert det

ofte avdekt ein kamp om dei avgrensa

vassressursane mellom oppdrettsnæ-

ringa og andre meir allmenne interes-

ser. I mange saker er det også kon-

flikter knytt til verna vassdrag og

andre verna områder inntil vass-

draget og vassforsyning til allmenn

forsyning. Inngrepa med settefisk kan

langt på veg samanliknast med ut-

bygging av mikro- og minikraftverk

med regulering av vatn og framføring

av røyrgater.

Hydrometri ved
regionkontorene
Hydrometri eller vannmåling kan sies

å være grunnlaget for all god vass-

dragsforvaltning, og en betydelig del

av NVEs hydrometrivirksomhet skjer

med basis i regionkontorene.

Fokus på primæroppgavene
Med ny leder for hydrometriseksjon-

en ble 2001 et år med endringer og

økt oppmerksomhet på virksomhe-

ten, også ved regionene. Medarbeid-

erne ute i felt ble på nytt mer direkte

knyttet opp mot seksjonen ved hoved-

kontoret både faglig og økonomisk.

Inndeling av landets hydrometri-

områder ble begrenset fra 13 til 9.

Hvert område betjenes nå av to felt-

hydrologer, mot tidligere en ingeniør

i hvert område. I året som gikk ble

ytterligere fokus satt på primæropp-

gaver, mens "andre" oppgaver ble avvi-

klet eller sterkt begrenset. Dette har

medført en økning i antall stasjonsbe-

søk og vannføringsmålinger. Målet er

at Norge skal ha et stasjonsnett som

kvalitetsmessig er i verdenstoppen.

Nytt kvalitetssikringssystem
Det nye kvalitetssikringssystemet

(KS-systemet) som ble innført i 2001,

har gitt grunnlag for forandring av

mange gamle rutiner. I dette arbeidet

er ca. 150 prosesser innen feltarbeid

og kontroll av hydrologiske data eva-

luert med tanke på kvalitet, sikkerhet,

kompetansebehov og ressursbruk. Nye

prosedyrer tilpasset ISO-normer er

utarbeidet og lagt inn på NVEs intra-

nett, og mange nøkkelpersoner i dette

arbeidet er tilsatt ved regionkonto-

rene. KS-arbeidet fortsetter også i

2002.

Større krav til sikkerhet i felt har med-

ført krav om to kvalifiserte personer

sammen på alt feltarbeid. Sikkerhets-

kurs med gjennomgåelse av første-

hj elp og overlevelsestrening på islagt

vann ble også gjennomført.

KS-arbeidet har satt økt oppmerksom-

het på profesjonalisering og kunde-

kontakt, og det er holdt møter med de

fleste regulanter på forskjellige steder

i landet. Antall stasjoner og stasjons-

dekning for hydrometriske behov er

mer systematisk vurdert og vil bli

fulgt opp i årene som kommer. Behov,

detaljkrav og bruksområder forandrer

seg med tiden og dermed også sta-

sjonsplasseringer. Ett av de momen-

tene som fremover vil legge føringer

på dette arbeidet, er EUs vanndirektiv.

Rehabilitering av
gamle kraftanlegg -
Lysbotn på Senja
Rehabilitering av eldre damanlegg er

i og for seg ingen uvanlig aktivitet.



Apningen av Bekkeverkstedet ble kombinert med Barnas utedag ved Norsk Skogbruksmuseum.
Hele 1400 personer var til stede og det var ingen tvil om at Bekkeverkstedet slo godt an hos
de yngste.
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wI Helvetesdalen på Senja i Troms bød

imidlertid en slik jobb på store utfor-

dringer, både for dameier, entrepre-

nør, myndigheter og andre involverte

parter. De to fyllingsdammene ved

Svartholvatnet og Nedre Hestvatnet

ligger vegløst til midt inne i Senjas

fiellverden. Samtidig syntes det klart

at terrenget og vegetasjonen stedvis

kunne være sårbar og at det ville være

behov for maskinpark av en viss stør-

Anleggsvirksonmhet i veiløse fjellområder
med sårbar natur kan by på store utfordringer.
Her fra Nedre Hestvatn på Senja.

relse for å gjennomføre jobben. Bak-

grunnen for rehabiliteringen var at

det ble påvist at dammene ikke til-

fredsstilte dagens forskriftskrav mht.

sikkerhet.

Negative medieoppslag
Ved utbyggingen ønsket man å

begrense uttak og transport av

masser. Videre ble det fokusert på

hvordan maskintransporten skulle

foregå samt tiltak for å begrense

terrengskader og tiltak for å utbedre

oppståtte skader. Transportbehovet

ble løst ved en kombinasjon av heli-

kopter, båndvogn og terrengmotor-

sykkel. Terrengarbeider skulle utføres

som regningsarbeid for å sikre at

arbeidet ble grundig utført, og eksper-

tise ble involvert for rådgivning i

forbindelse med revegetering. Likevel

ble det allerede i starten av anleggsfa-

sen mye "støy" rundt prosjektet med

mange negative medieoppslag. Dette

vedvarte gjennom hele anleggsperio-

den og ble etter hvert en stor ekstrabe-

lastning for de involverte partene.

Tilfredshet med gjennomføringen
Sporene etter anleggsvirksomheten er

ennå synlig i terrenget, men fagek-

spertisen mener at vegetasjonen vil

være reetablert i løpet av få år og

landskapsbildet vil fremstå som tid-

ligere. I ettertid er det uttrykt stor

tilfredshet med gjennomføringen av

prosjektet, og man har erfart at gode

forberedelser, informasjon, åpenhet

og muligheter for påvirkning er svært

viktig i prosjekter som byr på miljø-

messige utfordringer.

Bekkeverkstedet,
Norsk Skogbruks-
museum
Prosessene NVE arbeider med i vass-

drag er vanskelig å formidle gjennom

ord. For å presentere direktoratet for

bl.a. skoleelever, inngikk NVE i 2001

et samarbeid med Skogbruksmuseet

på Elverum. Museet tar årlig i mot

mange tusen skoleelever fra hele Øst-

landsområdet. Gjennom museets vass-

dragspark, også kalt Bekkeverkstedet,

formidles kunnskap om NVEs fagfelt

på en lettfattelig og god måte.

I Bekkeverkstedet kan barn i alle aldre

eksperimentere med prosesser som

erosjon og sedimentasjon. Det er bygd

en rekke små bekker med innsjøer

mellom. Bekkene er fylt med sand

som vannet hele tiden arbeider med.

Det vises også modeller av noe av det

NVE arbeider med i vassdrag. Det er

laget eksempler på hvordan tidligere

tømmerfløtingsvassdrag kan restaure-

res slik at de igjen blir gode leveområ-

der for fisk og andre vannorganismer.

I vassdragsparken er det satt opp

omfattende informasjon om aktuelle

vassdragstemaer. Besøkende kan gjen-

nom dette sette seg inn i stoffet og

gjennomføre eksperimenter og obser-

vasj oner i bekkene og innsj øene.

Jordskred ved HvitM

tingfoss
I løpet av 2001 gikk det flere små ras

ved Hvittingfoss i Kongsberg før det i

august ble utløst et større jordskred.

Skredet ble trolig utløst som følge

av de store nedbørmengdene høsten

2000. Etter raset ble Norges Geotek-

niske Institutt (NGI) raskt kontaktet

for vurdering av risikoen for boligene

i nærheten av skredkanten. NGI fore-

tok grunnundersøkelser som bekref-
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Oppgradering av flomverket på Kirkenær er for tiden NVEs største enkeltanlegg. Det jobbes

systematisk med HMS for å unngå skader og ulykker.

tet at det lå et lag med sensitiv leire

på et gruslag over fiell. Skrekkvisjo-

nen for alle involverte var at det

kunne gå et dypt leirskred som høyst

trolig ville ta med seg en større del av

boligområdet.

Planer for sikringsarbeidet ble i

rekordfart utarbeidet ved Region Sør.

Etter hurtig saksbehandling i Kongs-

berg kommune og en rask anbuds-

prosess, var det i oktober 2001

klart for at anleggsarbeidene kunne

begynne. I korte trekk gikk arbeidet

ut på å stabilisere foten av rasområdet

med sprengt stein og å bygge opp

skråningen med stein og lett masse

på toppen. Totalt gikk det med

ca. 6000 m3 masse og anleggskonst-

nadene beløp seg til rundt 1,1 mil-

lioner kroner. I vassdragssituasjoner

som dette er det en forutsetning at

NVE handler raskt og tar initiativ til

nødvendige sikringstiltak.

God sikkerhet ved
anleggsdrift
Overalt i arbeidslivet risikerer en

skader eller ulykker. Men risikoen

for at det skal skje noe alvorlig

er langt større ved anleggsdrift enn

ved kontorarbeid. De ansatte i NVE-

Anlegg har en arbeidsplass i og ved

store anleggsmaskiner, tunge stein-

lass, flomstore elver og glatte elve-

bredder. NVEs anleggsdrift fordrer

derfor at en hele tiden må jobbe

aktivt innen helse, miljø og sikkerhet

(HMS) for å unngå skader og ulykker.

NVE Region Øst har i flere år arbeidet

systematisk med å innarbeide og ved-

likeholde rutiner innen HMS. Arbei-

det har fokusert på tilgang og bruk av

korrekt verneutstyr samt den enkeltes

holdninger til sikkerhet og gjeldende

rutiner for ulike arbeidsoperasjoner.

Oppgradering av flomverket på Kir-

kenær er for tiden NVEs største

enkeltanlegg. Høsten 2001 ble anleg-

get og anleggsdriften gjennomgått

av arbeidsmiljøutvalget (AMU) og

bedriftshelsetjenesten. Konklusjonen

var at HMS-rutinene fungerte og at

arbeidsklimaet la til rette for rappor-

tering av tilløp til alvorlige situasjo-

ner. Dette er faktorer som er helt

nødvendig for at en skal kunne lære

hva som kan gå galt og kunne sette

inn forebyggende tiltak.

NVEs formannsskole
NVE gjennomførte våren 2001 et nytt

undervisningsopplegg for deler av

arbeidsstyrken på anleggssiden. Del-

takerne på skolen var personell som

44,

innehar formannsstillinger og mas-

kinførere som er tiltenkt formanns-

ansvar i nær framtid. Hensikten med

skolen var å øke kompetansen til for-

mennene slik at de bedre kan opp-

fylle de krav som settes til personell

med arbeidslederansvar på anlegg.

Formannsskolen er utarbeidet med

bakgrunn i VINNs (Veiledningsinsti-

tuttet for industrien i Nord-Norge) for-

mannsskole som har tilpasset denne

mot NVE-Anleggs arbeidsområder.

Det ble i 2001 gjennomført 3 samlin-

ger med en kombinasjon av foreles-

ninger og praktiske gruppeoppgaver.

Temaene var knyttet til formennenes

oppgaver og hverdag, og på hver sam-

ling ble det lagt inn en befaring

på anlegg som var under utførelse.

Mellom samlingene ble det gitt

hjemmeoppgaver innenfor anleggs-

driftens virkeområde koblet opp mot

NVE-Anleggs kvalitetssikringssystem.

På hver samling blir det lagt inn en befaring på anlegg under utførelse. Bildet viser befaring i

rasområdet ved Røesgrenda i Verdal.

v



Konsesjon og tilsyn

Det har  de senere  år blitt  tillagt  større

politisk vekt på vannkraft  og miljøforhold.

Eksisterende vannkraftsystem er bygd  ut  over

en periode på 100 år med varierende  vekt-

legging av miljø- og  sikkerhetsforhold.  I 2001

ble det  satt  i gang flere  tiltak for å  forbedre

uheldige miljøforhold ved gamle reguleringer.

I året som gikk  startet  man byggingen av de

første større vindparkene  i Norge. Det er

imidlertid betydelig motstand mot flere slike

prosjekter, selv om nye  vannkraftprosjekter

fortsatt  er mer kontroversielle.

Terroraksjonene i USA 11. september 2001

viste at selv om norsk kraftforsyning for tid-

en ikke  står  overfor noen  militær  trussel, gir

verdens  mange  konflikter  et vidt spekter av

utfordringer  innenfor  beredskapsområdet.

Sammen med et uforutsigbart klima setter

dette  krav til  en fleksibel og bevisst bered-

skapsevne.
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0 Vannkraft og miljø —

nye utfordringer
De siste årene er det lagt økt vekt på

miljøforhold i forvaltningen av vann-

kraftressursene. Stortingsmelding

nr. 37 (2000-2001) Vasskrafta og kraft-

balansen og Stortingets behandling av

meldinga gir nye føringer for behand-

ling av vannkraftsaker. Selv om vann-

kraften fremdeles skal være en viktig

ressurs for kraftfornying og kraftopp-

dekning, er det gitt klare politiske

signaler om at det skal legges større

vekt på miljøhensyn i forvaltningen

av vannkraftressursene.

Det norske kraftsystemet er i dag

basert nesten utelukkende på vann-

kraft (99,8%). Selv om konsesjonsgitte

gasskraftverk blir realisert og målset-

ningene om 3 TWh vindkraft nås, vil

vannkraft i lang tid utgjøre den vik-

tigste energikilden i det norske stasjo-

nære energisystemet.

I tillegg til behandling av nye

vannkraftprosjekter vil viktige utfor-

dringer for forvaltningen av vann-

kraftressursen være:

Revisjon av konsesjonsvilkår
Det eksisterende vannkraftsystem er

bygd ut over en periode på 100 år

med varierende vektlegging av miljø-

forhold. Ved endring av vassdragsre-

guleringsloven i 1992 ble det åpnet

for revisjon av konsesjonsvilkårene

for eldre konsesjoner. I korte trekk går

endringen ut på at nye konsesjoner

kan revideres etter 30 år, mens eldre

gitte konsesjoner kan revideres etter

50 år. Det betyr at det er mulig til å

ta opp til revisjon konsesjoner som er

gitt før 1952. I den nye vannressurslo-

ven som ble gjort gjeldende fra 2001,

ble mulighetene til å gjøre endringer

i vilkårene for eksisterende utbyg-

ginger ytterligere styrket. NVE har

i 2001 hatt tre større saker ute på

høring: Årdalsvassdraget i Rogaland,

Vinstravassdraget i Oppland og Hols-

vassdraget i Buskerud. Et viktige tema

ved behandling av revisjonssakene

er mulige endringer i manøvrerings-

reglementene og kravene til minste-

vannføring. Det må gjøres innenfor

akseptable økonomiske rammer, med

vekt på at produksjonskapasiteten i

kraftsystemet ikke svekkes vesentlig.

Tilsyn med eksisterende anlegg
Miljøvirkningene av vannkraft er i

stor grad avhengig av hvordan anleg-

gene drives. NVE har ansvar for å følge

opp konsesjonsvilkårene slik at sik-

kerhet, miljø og landskap blir ivare-

tatt på en akseptabel måte. Det føres

kontroll med at minstevannførings-

bestemmelser og reguleringsgrenser

overholdes. For å bedre oppfølgingen

av eksisterende vannkraftverk har

NVE startet arbeidet med innføring

av internkontrollsystemer og miljø-

revisj oner. Dette vil tydeliggjøre

ansvarsforhold og sette ytterligere

oppmerksomhet på miljømessig for-

svarlig drift av anleggene.

Vannkraft som fornybar energi
EU vedtok i 2001 direktivet om for-

nybare energikilder. I direktivet er

all vannkraft definert som fornybar

energi, og det er satt mål for med-

lemslandene om at fornybar energi

skal dekke 22 prosent av EUs elpro-

duksjon. En mulig konsekvens av

direktivet er innføring av såkalte

grønne sertifikater. Med et slikt

system kan elektrisitet fra fornybare

energikilder oppnå en langt bedre

pris enn andre ikke-fornybare kilder.

Ved utbygging av vassdrag er NVE opptatt av
at ivareta miljøet

Dette kan bidra til økt verdi av norsk

vannkraft i det europeiske energisys-

temet. Revisjon av konsesjonsvilkår og

tilsyn med eksisterende anlegg kan

bli viktige elementer ved vurdering av

norsk vannkraft i forhold til grønne

sertifikater.

Større prosjekter og
økte konflikter innen
vindkraft
Fra å bygge mindre vindkraftverk med

1-5 turbiner er man nå i gang med

bygging av de første større vindpar-

kene i Norge. Det gjelder Smøla med

40 MW (første byggetrinn) og Havøyg-

avlen i Finnmark, også med 40 MW.

Begge forventes å komme i drift i

2002. Departementsbehandlingen av

en del større vindkraftsaker bekrefter

samtidig at det er betydelig motstand

mot flere prosjekter.

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

og Riksantikvaren (RA) tilrådde nei til

blant andre prosjektene Stad, Smøla

II og Kvitfiell, og ønsket en helhetlig

planlegging av vindkraftutbygging i

Norge. Havørn på Smøla var bak-

grunn for en innstevning av Norge

for Bern-konvensjonen. Forsvaret har

også uttrykt betydelig skepsis mot en

rekke planlagte anlegg.

Klagebehandlingen
Flere konsesjoner gitt til større vind-

kraftverk var i 2001 til klagebehand-

ling i Olje- og energidepartementet.

Noen av disse ble også behandlet i Mil-
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jøverndepartementet. Prosjektene var

Stad (70 MW), Smøla (150 MW), Hitra

(56 MW) og Kvitfiell (200 MW). Smøla

og Hitra fikk nødvendige tillatelser i

2001, mens status for de to sistnevnte

ennå ikke er avklart.

Miljødirektoratene
I et notat til Miljøverndepartementet

fra DN og RA av mai 2001 ble det

foretatt en felles miljøfaglig vurde-

ring av 13 planlagte vindkraftanlegg.

Her ble det konkludert med at åtte

av prosjektene ga svært store eller

betydelige negative miljøkonsekven-

ser, mens bare fem ble vurdert

å ha små negative konsekvenser.

Direktoratene framholdt at vindkraft

ville ha noen av de samme miljøkon-

flikter som vannkraft med flateinn-

grep, ankomstveier og kraftledninger.

I tillegg er vindkraft langt mer synlig

og medfører støy. På denne bakgrunn,

og ut fra erfaringer fra andre utbyg-

gingstemaer, ønsket DN og RA seg en

helhetlig nasj onal plan for vindkraft.

Miljøverndepartementet har på sin

side framholdt at en samlet plan

etter mønster fra vannkraft er for tid-

og ressurskrevende og ville vanske-

liggjøre politiske mål for etablering

av vindkraft. I stedet ville MD støtte

opp om miljøkonfliktkartlegging på

fylkesnivå, for- og etterundersøkelser

•• • I •
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i konkrete saker, samt utredningsar-

beid for å systematisere kunnskap fra

foreliggende vindkraftsaker.

Bern-konvensjonen
Norsk ornitologisk forening klaget

beslutningen i Smøla-saken inn for

Bern-konvensjonen. Konvensjonen

skal bidra til vern av sårbare arter.

Klagen fra Norsk ornitologisk foren-

ing ble imidlertid ikke fulgt opp av

Bern-sekretariatet.

Erfaringsgjennomgang
For å sammenfatte erfaringer fra de

senere års vindkraftsaker tok NVE ini-

tiativ til et utredningsprosjekt. Pro-

sjektet ble satt i gang med økonomisk

støtte fra de to berørte departemen-

tene. Det ledes av NVE og har

deltakelse fra DN og RA. Prosjekt-

arbeidet til nå viser at vindkraft i

første rekke medfører ulemper for fri-

luftsliv, bebyggelse, kulturmiljøer og

fugl. Utredningen vil gi grunnlag for

videre utvikling av en politikk på

disse områdene.

Forsvarets radaranlegg
En ny problemstilling som kom opp

i løpet av 2001, var ulemper vind-

kraftanlegg kan ha for forsvaret. Vind-

parker kan i betydelig grad påvirke

Forsvarets ulike overvåkningsradarer

I I .

• I I . I

I 


og telekommunikasjon. Også radaran-

legg tilknyttet drift av flyplasser kan

bli forstyrret. Omfanget av slike pro-

blemer er foreløpig ikke avklart,

men mye tyder på at flere vind-

kraftanlegg kan bli stoppet ut fra

hensyn til Forsvarets interesser. Kom-

binasjonen av forsvarsinteresser, mil-

jøinteresser, nettbegrensninger og

økonomiske begrensninger kan i stor

grad redusere omfanget av norsk

vindkraft.

Sikre vassdrags-
anlegg
Sikre vassdragsanlegg er blant annet

avhengig av at dameiere og andre kan

skaffe folk med de rette kvalifikasjo-

ner. De reviderte forskrifter for sik-

kerhet og tilsyn med vassdragsanlegg

som trådte i kraft i 2001, understreker

dette. Organisasjonsendringer både i

form av sammenslåinger og i form av

dannelse av driftsselskaper har økt og

har dermed utfordret det nye regel-

verket.

Kravene som stilles til faglige kvalifi-

kasjoner, er normalt rettet mot eieren

av anleggene, alternativt må det fore-

ligge godkj ent avtale om overføring av

eieransvaret innenfor sikkerhetsområ-

det til andre. Godkjenninger knyttet

til det faglig kvalifiserte personalet

forutsetter hensiktsmessig organise-

ring. Når selskaper slår seg sammen,

er det av avgjørende sikkerhetsmessig

betydning at det opprettholdes en

forsvarlig kapasitet på denne fag-

ressursen. Ved etablering av drifts-

selskaper er dessuten klare kom-

mando- og rapporteringsforhold avgjø-

rende.
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Naturen har vært årsak til de mest ødeleggende og største påkjenningene i Norge i fredstid.

Her ses en havarert mast på Sunnmøre. Foto: Tussa Nett.

NVE har i sin saksbehandling forsøkt

å bidra til at nye organisasjonsstruk-

turer viderefører det etter hvert solide

fagmiljøet som landets vassdragstek-

nisk ansvarlige utgjør og som er en

forutsetning for å ivareta det sikker-

hetsnivå som forskriftene forutsetter.

Rekrutteringen til jobbene innen vass-

dragssikkerhet har i flere år vært

bekymringsfull, og NVE har ønsket

å bidra til å snu denne utviklingen

gjennom finansiering av et profes-

sorat ved NTNU. Det er gledelig og

lovende at stillingen ble besatt i 2001.

Beredskaps-
situasjonen
Det siste tiåret har vært preget av dra-

matiske omveltninger som har endret

den politiske situasjonen i Europa.

I dag er det en allmenn oppfatning at

det ikke er noen direkte militære trus-

ler rettet mot Norge. Samtidig har en

rekke alvorlige konflikter utspilt seg

i vår verdensdel. Disse kan få ringvirk-

ninger med betydelige konsekvenser

også for vårt land. Det finnes ingen

garanti for at dagens stabile situasjon

skal vedvare på lang sikt. Hendelsene

11. september 2001 understreker nett-

opp at samfunnet og NVEs forvalt-

ningsområder står overfor et vidt

spekter av utfordringer innen bered-

skapsområdet som krever en fleksibel

og bevisst beredskapsevne.

Kraftforsyningsberedskapen
NVEs mål for kraftforsyningsbered-

skapen er å sikre en robust og

driftssikker energiforsyning under

krisesituasjoner i fred, ved beredskap

og krig. Det er et mål å holde infra-

strukturen intakt lengst mulig og

snarest mulig bringe skadde kompo-

nenter tilbake i driftsklar stand ved

reparasjon eller erstatning.

Kraftforsyningens beredskapsorgani-

sasjon (KBO) skal gjøre kraftforsy-

ningen bedre skikket til å håndtere

ekstraordinære krisesituasjoner samt

bedre samfunnets evne til å håndtere

flom og unormale situasjoner i vass-

drag. Etter terrorangrepene mot USA

11. september ble KBO engasjert, blant

annet som informasjonsorgan.

Naturen har vært årsak til de mest

ødeleggende og største påkjenningene

i Norge i fredstid. NVE har erfart

at viktig infrastruktur i mange tilfel-

ler er meget utsatt ved for eksempel

flom og ras. Dersom klimabelastnin-

gene endres i form av økt vind og

mer nedbør til andre årstider, vil

dette kunne gi flere og større skader

på kraftforsyningsanlegg, vassdrags-

anlegg og skader i og ved vassdragene.

NVE startet i 2000 arbeidet med

å revidere prinsippene for kraft-

forsyningsberedskapen. Sårbarhets-

utvalgets utredning, og spesielt

BAS3-prosjektet, har gitt viktige

bidrag til en strategisk vurdering av

hvordan kraftforsyningsberedskapen

skal bygges opp i framtiden. Dette er

lagt til grunn for beredskapsarbeidet

som er utført i 2001. Til tross for de

siste års konflikter og sikkerhetspoli-

tiske endringer finnes det ikke grunn-

lag for vesentlige omlegginger eller

kursendring i strategien.

Sikringstiltak
Beredskapsarbeidet mot terror,

sabotasje- og krigshandlinger er

gjennomført ved diverse sikringstil-

tak ved kraftforsyningsanlegg. Meto-

der og planverk for vakthold og

sikring av viktige anlegg i fred, krise

og krig vil bli utviklet videre i sam-

arbeid med andre beredskapsmyndig-

heter. NVE har gitt økonomiske til-

skudd for å gjennomføre pålegg om

sikringstiltak, og til anskaffelse av

reservemateriell for å bedre drifts-

mulighetene under ekstraordinære

påkjenninger.

NVE vil øke innsatsen for den del

av beredskapsarbeidet som bidrar til

at kraftforsyningen blir enda bedre

til å håndtere krisesituasjoner, med

særlig vekt på reparasjonsberedskap

og rehabiliteringsevne. Kraftforsyn-

ingen, dens ledere og personell må

kunne håndtere ekstraordinære krise-

situasjoner i fredstid dersom ressur-

ser og kompetanse også skal benyttes

under mobilisering og krig. Innføring

av risiko- og sårbarhetsanalyser og

krav til internkontroll skal øke

kvaliteten på beredskapsplanleggin-

gen. Det blir gjennomført en konti-

nuerlig vurdering og vedlikehold av

NVEs beredskapsrolle også mot andre

beredskapsmyndigheter. NVE mener

at beredskapsansvaret må følge prin-

sippet om at den som håndterer nor-

malsituasjoner, også er best skikket til

å håndtere kritiske situasjoner.



Hydrologi

Hydrologisk avdeling ferdigstilte i 2001
et avrenningskart for Norgefor perioden

1961-90. Det digitalekartet viserhvor stor del
av årsnedbøren som renner ut i vassdragene.

Et enda bedre datagrunnlag og mer rasjonell
drift av målestasjoner er et av Hydrologisk
avdelings hovedmål. I 2001 ble det derfor
initiert et kvalitetssikringsystem for stasjons-
driften der 150 ulike arbeidsprosesser ble
gjennomgått og evaluert.

Avdelingenhar også satset på bedrebruker-

kontakt, og har bl.a. gjennomført informa-
sjonsmøter med deltakere fra mer enn 70
vassdragsregulanter.

Erosjon og sedimentasjon i deltaet i Nordre
Øyeren er blitt undersøkt med sikte på en
bedre reguleringspraksis for å sikre leve-
forholdene for plante- og dyreliv i deltaet.
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Hydrologi
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Avrenningskart for
Norge - 1961-1990
Hydrologisk avdeling har laget et kart

som viser den romlige variasjon i

årlige middelverdier for avrenning

for hele Norge i perioden 1961-1990.

Kartet viser hvor stor del av nedbøren

i løpet av et år som renner ut i vass-

dragene. Avrenningskartet er et viktig

redskap for alle som har behov for å

beregne gjennomsnittlig tilsig til et

punkt i et vassdrag. Kartet kan også

benyttes ved studier av miljøproble-

mer, konsekvensanalyser i forbindelse

med inngrep i vassdrag, vannressurs-

forvaltning, klimaundersøkelser og til

undervisningsformål.

Hydrologiske prosesser er en del av

det globale klimasystemet og påvirkes

av mange faktorer. Klimaet har vært

gjenstand for mange endringer, og

det vil fortsette å endre seg i fram-

tiden. Regelmessige oppdateringer er

derfor nødvendig for å beskrive de

gjeldende forholdene, både globalt og

lokalt. Klimatiske forhold beskrives

ved hjelp av såkalte normalverdier

som beskriver middeltilstanden til de

forskjellige elementene i klimasyste-

met.

Sesongmessige variasjoner
Sesongmessige variasjoner i avrennin-

gen danner grunnlaget for inndeling

av landet i hydrologiske typeområder.

Kystområdene har lavest vannføring

om sommeren og høyest om høsten

og vinteren. Innlandsområdene i lav-

landet har dominerende snøsmel-

teflom om våren, lav vannføring

om vinteren og høy vannføring om

høsten. Fjellområdene har dominer-

ende vårflom og lav vannføring om

vinteren, mens breområdene har

dominerende smelte-

flom om sommeren

og liten avrenning om

vinteren.

Nye
målemetoder
Hydrologisk avdeling

utarbeidet et kart over

normalavrenningen i Norge for peri-

oden 1.9.1930-31.8.1960 basert på

manuelle metoder.

Det nye kartet er laget med en

metode som kombinerer observerte

klima- og vannføringsdata med bereg-

ninger med en hydrologisk modell

for landskapselementer med størrelse

1 km2. Modellen baserer seg på de

samme prinsippene for beskrivelse

av hydrologiske prosesser som i

HBV-modellen, et standardverktøy for

hydrologiske analyser i Norden. Land-

skapsbeskrivelsen i den hydrologiske

modellen benytter data fra Statens

kartverk. Nedbør- og temperaturdata

for perioden 1961-1990 fra Meteo-

rologisk institutt er benyttet som

inngangsvariabler til den hydrolo-

giske modellen. 400 nedbørserier og

93 temperaturserier er benyttet.

Observerte avrenningsdata fra

448 hydrologiske målestasjoner er

benyttet for å tilpasse modellens

beskrivelse av hydrologiske prosesser

til virkelige forhold.

Resultatene av beregningene er til-

gjengelige som et digitalt kart over

normalverdier for hele Norge. I tillegg

er det laget åtte papirkart i målestokk

1:500000. Kartene kan kjøpes ved

henvendelse til Hydrologisk avdeling.

Stasjonsdriften og
kvalitetssikring
Innsamling av hydrologiske data og

drift av NVEs stasjonsnett er ei av kjer-

neoppgåvene til NVE. Frå meir enn

2000 ulike målestasjonar rundt om

i landet kjem det kvart år inn meir

enn 12 millionar enkeltobservasjonar.

I løpet av dei to siste åra har Hydrolo-

gisk avdeling gjennomført fleire store

prosjekt som har hatt som mål å

oppnå eit enda betre datagrunnlag

og ei enda betre og meir rasjonell

stasjonsdrift.

Teknologisk utvikling
Eit kvalitetssikringsprosjektet for

målestasjonane vart starta i mai

2000. Bakgrunnen for å starte denne

prosessen var den rivande teknolo-

giske utviklinga i målemetodikk og

teknikk. Hydrologisk avdeling har i

meir enn 100 år kartlagt hydrologien

i Noreg, og metodikken for målingar

i felt endra seg lite fram til byrjinga

av 1980-talet. Seinare har det skjedd

ei sterk teknologisk utvikling der

no store delar av stasjonsnettet til

Hydrologisk avdeling, som består av

700 målestasjonar, er fiernoverført

via telenettet til Oslo to gongar i

døgnet. Vidare har også metodikken

endra seg etter kvart som nye teknolo-

giar har gitt nye metodar å måle på.

Hydrometriseksjonen ved Hydro-



Messingmalmvatn ved Blåmannsisen. Foto: Hans Martin Hjemaas, Elkem ASA.
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logisk avdeling vart utpeika som pilot-

seksjon ved innføringa av eit kvalitets-

sikringsystem (KS-system). Seksjonen

har ansvaret for drift av det nasjonale

stasjonsnettet. Det vart i 2001 kartlagt

ca. 150 ulike arbeidsprosessar som

vart gjennomgåtte og evaluerte med

tanke på kvalitet, metodikk, verktøy,

ressursbruk og relevans. Ein slik gjen-

nomgang førte med seg endringar i

mange arbeidsprosessar.

Konsekvensar av kvalitetssikring
Etter at alle prosessar var gjennom-

gått vart det klart at måten vi hadde

utført feltarbeid på, måtte organise-

rast på ein annan måte. Det gikk i

første rekke på tryggleiken til perso-

nellet som utfører dette arbeidet. Tid-

legare ble slikt arbeid utført av ein

person som hadde ansvar for eit gitt

geografisk område. Dette vart endra

til lag beståande av to personar.

Arbeidsprosessane vart endra til i stor

grad å bruke Hydra II - databasen

som basis for dokumentasjon, spor-

barhet og arkivering av hydrologiske

måledata. Dette har redusert dob-

beltarkivering og auka kvaliteten på

hydrologiske data.

Arbeidsprosessar og kvalitetssikring

var tema på KS-prosjektets mange

samlingar gjennom 2001, noe som

har tilført fokus på primæroppgåvene

for seksjonen. Dette, saman med krav

til planlegging av drift av det nasjo-

nale stasjonsnettet, har gitt auka

produksjon. Prosj ektet har også gitt

auka fokus på ny teknologi som kan

gi rasjonaliseringsgevinstar eller auka

kvalitet.

Vidare har seksjonen fått formalisert

samarbeidet med energibransjen

gjennom kontraktar med dei ulike

kraftprodusentane. Dette er avtalar

som dekkjer innsamling av hydrolo-

Vannet renner mot det nye utløpet.
Foto: Hans Martin Hjemaas, Elkem ASA.

giske data frå regulerte vassdrag.

Jøkulhlaup
Naturlig tapping av bredemte vann,

jøkulhlaup, skjer ofte uventet, og

store vannmengder kan dreneres i

løpet av kort tid. Ordet jøkulhlaup

skriver seg fra Island, hvor fenomenet

forekommer ofte. Her i Norge er det

fiere isbreer som demmer opp inn-

sjøer på denne måten og dermed kan

forårsake jøkulhlaup. I begynnelsen

av september 2001 ble det for første

gang observert at store vannmasser,

som tidligere ble demmet opp av en

brearm fra Blåmannsisen, smeltet seg

vei under breisen og flommet inn i

kraftverkmagasinet Sisovatn i Nord-

land.

Klimaendring flyttet vannskillet
mellom Norge og Sverige
Jøkulhlaup medførte at til sammen

rundt 40 millioner km3 vann, som

tidligere drenerte til Sverige, nå kom

Siso kraftverk og Elkem ASA til gode.

Jøkulhlaupet kom som en direkte

følge av en lokal klima-

endring som medførte at breen var

blitt mindre og dermed ikke var

i stand til å demme like effektivt

lenger. Vi ser i slike sammenhenger

at regulering av vassdrag, i form

av dammer eller dreneringstunneler,

kan spare lokalbefolkningen og sam-

funnet for ødeleggelser slike flommer

medfører.

Basert på istykkelsemålinger med

radar hadde NVE allerede i 1990

varslet fare for jøkulhlaup i området

dersom breen minket. Det rundt

1,5 km2 store øvre Messingmalmvatn

ble tidligere demt av en nordvestlig

utløper fra Blåmannsisen. Før jøkul-

hlaupet blokkerte breen dreneringen

vestover, og vannet hadde dermed

utløp østover og inn i Sverige. Etter

tømming ble vannet delt opp i tre

mindre vann, og vannstanden ble

senket med rundt 50 meter. Tapping-

en dannet en 4,5 kilometer lang

tunnel under den opptil 200 meter

tykke breen. Da vannet omsider klarte

å trenge vei under isen, smeltet det

raskt en stor tunnel ved avgitt frik-

sjonsvarme.

NVEs innsats mot jøkulhlaup og
andre brefarer
For å stå bedre rustet mot framtidige

naturkatastrofer som skyldes bre-

endringer spesielt, og klimaendringer

generelt, deltar NVE nå i flere større

internasj onale forskningsprosjekter.

I det EU-finansierte prosjektet

GLACIORISK utvikler vi verktøy for å

oppdage, overvåke og avverge framti-

dige ulykker som forårsakes av breer,
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da spesielt jøkulhlaup og isras. Pro-

sjektet er et samarbeid med Geo-

grafisk institutt, Universitetet i Oslo,

og forsknings- og forvaltningsinstitu-

sjoner i Frankrike, Italia, Østerrike,

Sveits og Island. Prosjektet vil blant

annet samle et komplett arkiv over

slike hendelser i Norge.

Erosjon og sedimen-
tasjon i deltaet i
Nordre Øyeren
NVE avsluttet i 2001 en undersøkelse

av deltautviklingen i Øyeren.

Undersøkelsen tok for seg hvordan

vassdragsreguleringene har påvirket

erosjon og sedimentasjon i deltaet.

Formålet med undersøkelsene var å

skaffe basiskunnskap om disse natur-

prosessene og hvordan reguleringene

påvirker leveforholdene for plante-

og dyrelivet i deltaet. Undersøkelsene

skal sikre en reguleringspraksis som

gjør minst mulig skade på naturmil-

jøet.

Deltaet i Nordre Øyeren bygges ut av

sedimenter som tilføres fra Glomma,

Leira og Nitelva. Sedimenttilførselen

til deltaet har økt betraktelig de

senere år. I perioden 1995 til 2000

ble det målt en sedimenttilførsel som

varierte fra 95 000 til 1 420 000 tonn

per år.

Regulering av vannstanden
Samspillet mellom vannføringen i

innløpselvene og vannstanden i

Øyeren er avgjørende for fallet på

vannlinjene i deltaområdet. Regule-

ringen av vannstanden har derfor

innvirkning på hvor dette materialet

sedimenteres og hvordan deltaet utvi-

kles. Fallet på vannlinjene har betyd-

ning for strømhastigheten, som også

er en viktig

variabel i ero-

sj ons- og

sedimentasjons-

prosessene i

deltaet. Før

reguleringene

ble iverksatt i

1862, var del-

taet påvirket av

store sesong-

messige endrin-

ger i vann-

standen på opp

mot åtte meter.

I lange perioder av året lå vannstand-

en lavere enn under dagens forhold.

Dette gjorde at det tilførte materialet

sedimenterte over et større område

enn i dag, med utstrekning fra Glom-

mas innløp og ca. en mil ned til den

daværende overgangen til dypbassen-

get. Det bunntransporterte materialet

som sedimenterte i de øvre deler

av deltaet ved høy vannføring, ble

videretransportert etter hvert som

vannstanden i Øyeren sank utover

ettersommeren.

Reguleringspraksisen
Reguleringspraksisen gjennom de

siste 100 år har ført til en mer kon-

stant vannstand, slik at utstrekningen

av sedimentasjonsområdet har blitt

mindre. Samtidig er det gjennomført

tiltak som senker vannstanden under

stor flom. Etter 1945 varierer vann-

føringen i Øyeren ikke mer enn

2 m, og store deler av sommeren og

høsten faller ikke vannstanden under

101.34 moh (HRV). Etter hvert har

dette ført til bygging av sandbanker

på nye steder i Glommas hovedløp.

Samtidig er det registrert en betydelig

reduksjon av kornstørrelsen nedover

i de forskjellige elveløpene. På bak-

grunn av målinger er det skissert

hvordan sedimentasjonssonene har

vært ved forskjellige vannstander og

ulik reguleringspraksis.

Endringer i reguleringspraksisen har

også ført til erosjon i elveløpene. Når

tverrsnittsarealet avtar på grunn av

sedimentasjon i løpet, kompenseres

dette ved at elva graver ut et tilsva-

rende volum langs kantene.

Bygging av deltaet
Arealet av deltasletten har økt sterkt

etter at Øyeren ble regulert. Det har

sammenheng med at sommervann-

standen sjelden senkes under 101.34

moh slik at de laveste deler av deltas-

letten oversvømmes oftere. Materiale

som før reguleringene ble ført videre

da vannstanden sank utover somme-

ren, vil nå sedimentere på de ytre

deler av deltasletten. På denne måten

bygges deltaet raskere framover enn

før. Under flommen i 1995 sedimen-

terte 400 000 tonn på deltasletten.

På grunn av flomdempende tiltak har

imidlertid hyppigheten av slike flom-

mer avtatt, slik at byggingen av deltas-

letten er redusert.



Forskning og  utvikling

For at NVE skal kunne  fylle rollen som for-

valtningsetat er det viktig at etaten  har

en god kunnskapsplattform. Som et ledd i

det kontinuerlige arbeidet med å heve  kunn-

skapsnivået  stårforsknings-  og utviklingsar-

beidet sentralt. FoU-seksjonen initierer  egne

prosjekter og deltar i Forskningsrådets aktivi-

teter.

Resultatformidling er en sentral oppgave i

NVEs FoU-arbeid. I 2001 ble det mangeårige

vassdragsmiljøprogrammet avsluttet og et

forskningsprogram om miljøbasert vann-

føring ble satt  i gang.
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Forskning og utvikling i 2001
Vassdragsmiljøprogrammet ble

avsluttet i 2001, men selve rap-

porteringen finner sted først våren

2002. Programmet "Miljøbasert vann-

føring" startet opp i samarbeid med

miljøforvaltningen, naturvernfore-

ninger og Energibedriftenes lands-

forening (EBL). NVE ble i 2001

involvert i en rekke av Norges fors-

kningsråds prosjekter innen pro-

grammet "Energi, miljø, bygg og

anlegg". I tillegg ble det satt i gang

mange egne prosjekter. En utførlig

omtale av FoU-aktivitetene finnes på

våre nettsider (www.nve.no).

Miljøbasert vannføring
Hensikten med programmet er å få

økt kunnskap om sterkt reduserte

vannføringer i vassdrag. Dette skal gi

grunnlag for utvikling og etablering

av metoder og modeller slik at for-

valtningen har et bedre faglig grunn-

lag for å fastsette vannføringen ved

inngrep i vassdrag.

Fastsettelse av vannføringen er et

område forvaltningen må forholde

seg til i nye vassdragskonsesjoner,

ved revisjon av vilkår i gamle konse-

sjoner og som følge av den nye

vannressursloven. Loven legger også

opp til fleksibilitet i fastsettelsen av

vannføring i tidligere regulerte vass-

drag. Grunnlaget for presis fastset-

telse av vannføringen har imidlertid

ofte vært for dårlig, med den konse-

kvens at et midlertidig reglement er

blitt fastlagt, som regel for en fem-

årsperiode. Forholdene som innvir-

ker på fastsettelse av vannføringen,

er kompliserte, slik at man ofte ikke

har kommet til målet i løpet av prø-

veperioden. Prøveperioden har derfor

i flere tilfeller blitt forlenget.

EUs vanndirektiv, som også norsk

vassdragsforvaltning skal forholde seg

til, har konkrete miljømål. Blant

annet skal vannkvaliteten ha mål

som er definert ut fra vassdragets

økologi. Vannføring er i stor grad

bestemmende for økosystemets karak-

ter og utvikling. Direktivet vil derfor

ha betydning ved fastsettelse av vann-

føringen for å ivareta de biologiske

prosessene.

Programmets første fase avsluttes i

2005, og det er lagt opp til samarbeid

med regulanter og andre brukere om

prosj ekter der miljøbasert vannføring

kan prøves ut.

Kostnader forbundet med strøm-

brudd og spenningsforstyrrelser
samt kartlegging av status mht.
leveringskvalitet
Prosjektets mål er å skaffe nødvendig

kunnskap om hva spenningsforstyr-

Hensikten med programmet Miljøbasert vannfø-

ring er å få økt kunnskap om sterkt reduserte

vannføringer i vassdrag.

relser og kortvarige avbrudd koster

for sluttbrukere av elektrisk energi.

Kunnskapen skal brukes til å utar-

beide en ny forskrift for leveringskva-

litet. I 2001 er det innhentet data for

analyse av kostnader forbundet med

strømbrudd og spenningsforstyrrelser

samt informasjon om status for leve-

ringskvalitet. Det er utarbeidet meto-

dikk for datainnhenting og laget

fem spørreskjemaer innenfor områ-

dene industri, handel og tjenester,

jordbruk, husholdning og offentlig

virksomhet. Prosjektet er beregnet

sluttført i 2002. SINTEF Energifors-

kning og Stiftelsen for samfunns-

og næringslivsforskning (SNF) forestår

det praktiske arbeidet.

Kvalitetssikring av måleverdier
NVE fikk i 2001 utført en studie av

kvaliteten i måleverdisystemene for

elektrisk energi hos nettselskapene

i Norge. Målet var å kartlegge kva-

liteten på måleverdikjeden, vurdere

konsekvensene av dagens feilomfang,

skissere et forslag til nye kvalitetskrav

og estimere kostnadene ved å innføre

slike krav. I alt 115 nettselskaper

deltok i en spørreundersøkelse, og i

tillegg ble fem nettselskaper dybdein-

tervjuet. Undersøkelsen viste at kva-

liteten på måleverdihåndtering er

svært bra, men forbedringspotensial

finnes. Resultatene fra prosj ektet har

medført at NVE, gjennom forskrift fra

1. januar 2002, krever at nettselska-

pene skal kunne dokumentere kva-

litetssikring av sine måleverdier på

forespørsel.



Internasjonalt
utviklingssamarbeid

NVEer engasjert i internasjonalt samarbeid
innensine fagområder.

Gjennom en samarbeidsavtale med NORAD
yter NVE betydelig bistand i utviklingsland.
Vårt samlede ansvar for tekniske, økono-
miske og miljømessige sider ved vassdrags-
og energiforvaltningenhar vist seg å være
av stor interesse.NVEhar institusjonssamar-
beid med departementer og direktorater med
tilsvarende forvaltningsoppgaver i utviklings-
land.
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NVEs bistandssamarbeid
Gjennom en samarbeidsavtale med

NORAD yter NVE betydelig bistand i

utviklingsland. Vårt samlede ansvar

for tekniske, økonomiske og miljø-

messige sider ved vassdrags- og ener-

giforvaltningen har vist seg å være

av stor interesse. NVE har institu-

sjonssamarbeid med departementer

og direktorater med tilsvarende for-

valtningsoppgaver i utviklingsland.

Samarbeidsland
Arbeidet er i hovedsak knyttet til

samarbeidsavtalen med NORAD i tråd

med "Norgesakse"-prinsippet om bruk

av norske institusjoner i bistands-

arbeidet. NVEs internasjonale arbeid

ledes og koordineres av internasjonal

seksjon. NVE hadde i 2001 fem

langtidsrådgivere plassert i henholds-

vis Mosambik, Namibia, Palestina,

Uganda og Vietnam. I tillegg ble

omkring ni årsverk utført som kort-

tidsoppdrag.

Bistandsarbeidet ble i 2001 utført

i Angola, Bhutan, Bosnia, Etiopia,

Mosambik, Namibia, Nepal, Sør-

Afrika, Tanzania, Uganda og Vietnam.

NVEs engasjement i bærekraftig utvik-

ling i våre samarbeidsland medfører

et aktivt samarbeid med direkto-

ratene Statens forurensnings- tilsyn

(SFT) og Direktorat for naturforvalt-

ning (DN).

Oppbygging av god forvaltning

En fungerende forvaltning er en for-

utsetning for økonomisk utvikling.

NVE har derfor et økende institu-

sjonssamarbeid med departementer

og direktorater med tilsvarende for-

valtningsoppgaver i våre samarbeids-

land. Vi har bistått flere land med

NVE er engasjert i internasjonalt utviklings-

samarbeid i bl.a. Bhutan.

etablering av moderne energi- og vass-

dragslovgivning og samarbeid med

utvikling av forvaltningsapparatet.

Kompetanseoppbygging i institusj o-

nene er viktig for at landene skal bli

i stand til å styre forvaltningen av lan-

denes energi- og vassdragsressurser.

I tillegg er det stort behov for assis-

tanse ved anbudsprosesser, kontrakts-

forhandlinger og gjennomføring av

konsulentoppdrag.

I  Uganda fullførte NVE i 2001 arbeidet

med en ny elektrisitetslov i samarbeid

med landets Ministry of Energy and

Mineral Development. Det er tegnet

en ny kontrakt om institusjonssamar-

beid mellom den nye regulatoren i

Uganda, Electricity Regulatory Autho-

rity (ERA), og NVE. Gjennom en peri-

ode på tre år skal ERA utvikles til

å bli en organisasjon som drives til-

fredsstillende i forhold til dens opp-

gaver etter elektrisitetsloven. En del

av personellet i ERA er ansatt, og opp-

læring er i gang. Forslag til interne

rutiner for rapportering og over-

våkning er også utarbeidet. Det er

gjennomført studietur til andre afri-

kanske land med de samme proble-

mer og utfordringer som Uganda.

NVE har dessuten assistert ved eva-

lueringen av flere konsulenttilbud,

bl.a. konsulenttjenester i forbindelse

med elektrifiseringen av Vest-Nilen-

området.

Samarbeid med Bhutan
I Bhutan jobber man med en plan

for utnyttelse av vannressursene til

ulike formål. Når denne planen fore-

ligger, skal vannkraftprosjektene utvi-

kles videre til en hovedplan for

vannkraftutbygging Vannkraft har

allerede i dag stor økonomisk betyd-

ning for landet, som får ca. 45 prosent

av statsinntektene fra eksport av kraft

til India. Mens den utbygde kapasite-

ten foreløpig kun er ca. 400 MW, er

potensialet på rundt 30 000 MW. Av

dette anses15-20 000 MW å være reali-

serbart. I det buddhistiske Bhutan er

slagordet "Gross national happiness is

more important than gross national

product", og utfordringen vil være å

gjennomføre den framtidige kraftut-

byggingen på en miljømessig forsvar-

lig måte.

NVE har bistått Department of Power

(DoP) med å utarbeide oppdrags-

beskrivelse, innhente tilbud og for-

handle kontrakt med

konsulentfirmaet som utfører planar-

beidet. Videre bistår NVE DoP i opp-

gaven som oppdragsgiver og vurderer

og avgir kommentarer til konsulent-

arbeidet. Som et ledd i det integrerte

planarbeidet er det dannet et "Bhutan

Water Partnership (BWP) hvor de

øvrige myndigeter med ansvar for

vann (helse, jordbruk) deltar. NVE

samarbeider med BWP for å restruk-

turere forvaltningen innen vannres-

surssektoren. Dette forventes bl.a. å

lede til en sentral enhet for policy-

spørsmål, overordnet planlegging og

fordeling av vann til ulike formål.



Informasjon
og samfunnskontakt

NVE legger betydelig vekt på mediene som
informasjonskanal. På den måten kan vifå
synliggjortvår virksomhet mot en bredereall-
mennhet. I fjor dobletvi antallet pressemeldin-
ger og utspill til mediene i forhold til året før.

I 2001 ga vi høy prioritet til arbeidet med å
videreutvikleInternett og foretok en omfattende
omlegging av tjenesten. Vi har også utviklet en
ny webstrategi som blant annet legger vekt på
at Internett i størregrad skal tas i bruk i saks-
behandlingen. På denne måten har NVE fått
en mer tidsmessig ogbrukervennlig Internett-

tjeneste.

For å styrkeNVEskommunikasjon utad har vi
endret skrivemåten for brev og notater slik at
hovedbudskapet kommerførst. Det er laget nye
brevmaler, og vi har gjennomført et betydelig
antall skrivekurs i løpet av året.
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Mediene
NVE legger betydelig vekt på mediene

som informasjonskanal. På den måten

kan vi få synliggjort vår virksomhet

mot en bredere allmennhet. I fior

doblet vi antallet pressemeldinger og

utspill til mediene i forhold til året

før. Den store økningen skyldes bedre

internt samarbeid og en mer aktiv

holdning til å finne saker.

Avisene er vår viktigste kanal for vide-

reformidling, der nettavisene utgjør

en stadig større andel. Dernest følger

radio.

I løpet av året gikk vi over fra en

papirbasert klipptjeneste til en web-

basert løpende elektronisk overvåk-

ning av mediene. Dette gjør at vi mer

effektivt kan følge nyhetsdekning-

ene i mediene hele døgnet og lettere

reagere på mediesaker.

Internett
I fior ga vi høy prioritet til arbeidet

med å videreutvilde Internett og fore-

tok en omfattende omlegging av tje-

nesten.

Sammen med Statskonsult gjorde vi

en brukerundersøkelse blant våre vik-

tigste målgrupper for å finne ut hva

de ønsket av stoff og hvordan de

ønsket å bruke tjenesten framover.

På dette grunnlag ble det laget en

ny informasjonstruktur som gjør det

enklere å finne stoffet og i større grad

enn tidligere tar hensyn til brukernes

behov. Det er blitt enklere å bestille

materiell og abonnere på tjenester.

Det er laget egne informasjonssider

til kommuner, energiselskap, presse

og skole.

Vi har også utviklet en ny webstrategi

som blant annet legger vekt på at

Internett i større grad skal tas i bruk

i saksbehandlingen. På denne måten

har NVE fått en mer tidsmessig og

Om NVE

Nybeter

Flomvaniel

Forokning og
utvikling

Produkter og
tjenester

Lover og
forokrifter

Konoesjoner

Horiogar

Ladlge stillktper

MiKontakt NVE

Direktoratet la i 2001 om internettsidene.

Forside på internmagasinet NVE Kontakt.

brukervennlig Internett-tjeneste.

Ny skrivemåte
For å styrke NVEs kommunikasjon

utad er det bestemt at vi skal endre

skrivemåten for brev og notater slik at

hovedbudskapet kommer først. I den

sammenheng er det laget nye brevma-

ler, og det er gjennomført et betydelig

antall kurs i den nye skrivemåten i

løpet av året. Opplæringen fortsetter

etter behov.

Interninformasjon
NVE har vært gjennom en omstilling

som har krevd spesielt god oppfølging

på interninformasjon. Den interne

nyhetsbulletinen Kilden har vært

brukt systematisk i tillegg til allmøter

ved viktige anledninger. Den interne

nyhetstjenesten og arbeidet med

intranett er styrket gjennom økt

bemanning.

I begynnelsen av året startet vi også

et nytt elektronisk internmagasin

- Kontakt - som blant annet skal

bidra til å øke kunnskapen om NVEs

arbeid og styrke den interne dialogen

og samholdet i NVE. Magasinet ble

lansert som en prøveordning og kom

med fem nummer. Etter en spørre-

undersøkelse blant medarbeiderne er

det besluttet at magasinet fortsetter.

NVEs publikasjoner
NVEs publikasjonsvirksomhet er

omfattende. På neste side gjengir vi

en oversikt over de viktigste publika-

sjonene som ble utgitt i 2001.

CEnglish iliNettstedskarl

Nyheter

NVE Atlas — nytt oppslagsverk på Internett
15. mars 2002
Statssekretær Brit Skjelbred i 013e- og
energidepartementet stod i dag for NVEs offisielle NVE atlas
lansering av et nytt geografisk oppslagsverk på
internett, NVE Atlas. Her kan du blant annet få
oversikt over varmkraftverk og dammer, nedbørfelt, everks-områder, vann og
innsjøer i Norge. NVE Atlas finner du på NVE sine internettsider. Les mer

Alternative løsninger for den planlagte kraftledningen
fra Klæbu til Viklandet
14. mars 2002

Den planlagte kraftledningen har vært gjenstand for en
omfattende prosess i regi av Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE). Det  er  blitt lagt stor vekt på medvirkning
fra berørte interesser. NVE har arrangert 24 orienteringsmøter,
både offentlige folkemøter og møter med lokale og regionale
myndigheter i forbindelse med høring av meldingen, fastsettelse
av utredningsprogrammet og høring av konsekvensutredningen
og konsesjonssøknaden. Les mer

INFORMASJON
FOR:

Kommuner

Energiselskaper .

Skole

Presse

Tilskot gir lågare nettariff
14. mars 2002

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir eit tilskot på ti millionar kroner til
ti nettselskap som har dei høgaste nettariffane i landet. Dermed får 28 000
straumkundar på Vestlandet, Austlandet og Nord-Noreg redusert nettariffen sin
med gjennomsnittleg 2,1 øre/kilowattimen. Les mer
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rieNorgesvassdrags- og
energidirektorat

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua

0301 Oslo

Telefon:22 95 95 95

Telefaks:22 95 90 00

Internett:www.nve.no
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