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FORORD

Vassdragsdirektoratet er et sentralt forvaltningsorgan for vassdrag
i Norge. Direktoratet behandler bl.a. soknader om tillatelse til
tekniske inngrep i vassdrag, og er med på å utforme tiltak som
ivaretar flere brukerinteresser. Direktoratet har ansvaret for mål-
inger og undersøkelser av hydrologiske forhold, kartlegging av
vannkraftressurser, damtilsyn, planlegging og utføring av flom-
sikringsarbeider i landets vassdrag ved siden av forberedende
behandling av søknader om vassdragsreguleringskonsesjoner.

En tilfredsstillende forvaltning på Vassdragsdirektoratets ansvars-
områder forutsetter et fundament av relevant forsknings- og utred-
ningsvirksomhet av tilfredsstillende kvalitet. En analyse av direk-
toratets FoU-behov som direktoratet utførte i 1984, klargjorde et
behov for en betydelig opptrapping av Foll-virksomheten på direkto-
ratets ansvarsområder. I forhold til andre vannforvaltningsinstitu-
sjoner det er naturlig å sammenlikne seg med, f.eks. Statens foru-
rensningstilsyn, har Vassdragsdirektoratet i for liten grad anvendt
forsknings- og utviklingsarbeid som grunnlag for beslutninger og
tilradninger. Dette skyldes delvis at direktoratet i svært liten
grad har disponert Foll-midler på egne budsjetter, samtidig som
direktoratets oppgaver i for liten grad dekkes av forskningsrdenes
virksomhet. Eksempelvis dekker NTNF's forskningsprogrammer i be-
skjeden grad Vassdragsdirektoratets ansvarsområde.

Det må innrømmes at direktoratet over lengre tid har forsømt seg
mht. sorge for FoU-grunnlaget for virksomheten. Dette er bl.a.
grunnen til at Stortinget l2. juni 1985 sluttet seg til Regjering-
ens forslag i St.prp. nr 57 "Om endringer i NVE's organisasjon" om
styre forskningsarbeidet på direktoratets arbeidsfelt ved å opp-
rette en forskningsenhet i direktoratet. Som en naturlig følge av
dette har direktoratet utarbeidet et konkret program for FoU-virk-
somheten i per ioden l986-90. Programme t er satt opp fra en faglig
vurdering og er ikke direkte tilpasset de finansielle mulighetene.

Dette dokumentet danner grunnlag for prioriterte søknader om midler
til programmet.

Oslo, 3l. august 1985

i/
Hans S erstad
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l.  INN LEDNING

Med bakgrunn i den rapporten som Vassdragsdirektoratet har utarbei-

det om V's FoU-behov konkretiseres følgende målsetting for det

fremtidige FoU-arbeidet:

Vassdragsdirektoratets arbeidsområde innen forvaltning av

norske vassdrag gir direktoratet et ansvar for forskning og

utvikling. Med utgangspunkt i dagens situasjon må direktora-

tet ta stilling til:

l. Hvilke forskningsoppgaver som bør gjennomføres.

2. Hvordan prioriterte forskningsoppgavene skal gjennomføres.

FoU-arbeidet i V ma:

"Jære å drive forvaltningsrettet forskningog utvikling.

Tilpasses V's naverende og fremtidige m%lsetting.

Ha som mål å klarlegge de stadig mer komplekse arsakssam-

menhenger som samfunnet idag fordrer utreded i forbind-

else med forvaltningog konsesjonsbehandling av vassdrag.

Koordinere FoU-virksomheten innen denne sektor p nasjo-

nal basis.

Holde kontakt og samarbeide med relevante FoU-miljøer,

forvaltningsetater og interesseorganisasjoner.

Drives frem i andre forvaltningsorganer, institutter og

forskningsråd ved at ledende fagfolk blir representert i

styrer, rad og utvalg i langt hoyere grad enn idag.

Sørge for bred og kontinuerlig kontaktflate mellom for-

valtning og Foll-virksomhet.
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Sørge for seriøse FoU-prosjekter som sikrer en rasjonell

utnyttelse av et tilstrekkelig FoU-budsjett. Opplering av

direktoratets tjenstemenn i prosjektstyring.

Sørge for at det er tilstrekkelig avstand mellom FoU-

virksomhet og forvaltning der dette er av betydning for

utøvelse av forvaltningsfunksjonen.

Selv om FoU-virksomhetenj første rekke skal være forvaltnings-

rettet, må man i <let fremtidige system likevel finne plass for den

oppdragsvirksomhetog konsulentvirksomhet som drives i V. Disse

aktivitetene har tildels innslag av FoU-virksomhet. Dette ansees

som nødvendig og ønskelig for å kunne opprettholde kompetansen på

de områdene hvor V er alene eller har en meget sentral posisjon.

FoU-prosjektene innen denne kategori er stort sett rubrisert som

fagspesifikke oppgaver i dette programmet.

FoU-arbeidet er en direktoratssak. P@ grunn av V's mangfold

av virksomheter blir mange av oppgavene best løst ved ut-

strakt samarbeid mellom avdelingene.

* Det er en meget viktig forutsetning for FoU-arbeidet at V's

profil som vassdragsetat markeres så sterkt som mulig.

* FoU-arbeidet må i prinsippet foregå kontinuerlig. Det må være

systematisert i klart tids- og omfangsdefinerte de]programmer.

* FoU-arbeidet m& ha som malsetting at prosjektledelse 0g styr-

ing av ulike prosjekter legges til V. Dette skal være V's

viktigste innsats. Det vil i meget stor grad være nødvendig

og ønskelig at selve FU-arbeidet legges til eksterne

forskningsinstitusjoner og undervisningsinstitusjoner.

Det er økende behov for bearbeidelse av kompliserte tverrfaglige

problemer ved nær sagt alle sider av V's virksomhet. Man må derfor

akseptere en struktur hvor prosjektgrupper kan dannes og oppløses

etter behov uten hinder av organisatoriske eller tverrfaglige gren-

selinjer.
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Fremtidig forvaltning av vannressursenen, enten de er terrestriske

eller akvatiske, vil i langt større grad enn idag være en syntese

hvor tekniske og ikke-tekniske fagfelter smelter sammen. V må ta

konsekvensen av dette og utvide og effektivisere sine ressurser til

spenne vidt nok.

Basert på oppstillingen i rapporten om V's Foll-behov fremtrer følg-

ende hovedprosjekter i Fol-programmet:

I Virkning av inngrep i vassdrag

II Innhold og omfang av faglige vurderinger

III Fag spes ifikke forskningsoppgaver og utredninger

IV Tiltak i vassdrag - biotopjustering

V Vannbruksplanlegging

VI Kontroll og tilsyn

Det er svært mange institusjoner som har Foll-interesser innen vass-

dragsforvaltningen.De ulike institusjonene har ulike oppgaver.

Grovt sett kan vi skille mellom:

*
*
*
*

Signalisering av viktige forskningsoppgaver

Styring av forskningsvi rksomhet

Finansiering

Forskning

Styring av forskning skjer ved kunnskap og kontroll med fordeling

av økonomiske ressurser. Mange organer og institusjoner fyller rol-

len som både styrings- og finansieringsorgan for Foll-virksomhet.

V skal ha som mål å fylle alle de fire rollene. Målet kan nås ved å

utnytte disse mulighetene:

V kan gjennomføre oppgavene selv med egne ressurser.

V kan skaffe tilveie ressurser for Foll-arbeid ved andre

institusjoner.
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- V kan søke å påvirke forskningsstyrendeog finansierende

institusjoner til åta opp og gjennomføre prosjekter på

områder som V prioriterer.

V er en sentral bruker av FoU-resultater. Oppgaver som direktoratet

offisielt prioriterer vil slik i noen utstrekning kunne få gjennom-

slag i forskningsstyrendeog utførende organer uten videreoppfølg-

ing fra direktoratets side.

Mer direkte innflytelse kan imidlertid V skaffe seg ved å gå direk-

te inn i de organer som idag bestemmer hvilke Fo-oppgaver som sk al

tas opp. Slike organer er offentlige råd og utvalg, forskningsråd-

ene og deres komiter og radgivende utvalg, styringsutvalg, insti-

tuttstyrer og fagråd.

V bør foreta en løpende oppgfølging av systemene av permanenteog

tidsbegrensende utvalg, og vurdere utvalgenes muligheter for finan-

siering 0g forskningsstyring.

V bør satse på å bringe sine priorteringer frem for disse rådene,

utvalgeneog instituttene.

Mange forskningsfinansierende institusjoner har en tendens til å

soke % oppn styring gjennom en begrenset toppfinans iering av pro-

sjekter.

Et økende antall organer etablerer seg også som formidlere av

finansiering av forskning. Dette gjøres ved & soke om forsknings-

midler fra ulike finanseringskilder, for deretter å stå for en del-

vis finansiering av FoU-prosjekter utfort ved forskningsinstitu-

sjonene.

Uheldige forhold ved disse finansieringsordningene er at prosjekt-

ene kan bli vanskeligeå styre, det kan bli behov for å koordinere

flere som selv onsker a koordinere (dvs. et okende forskningsbyra-

krati), omfanget av planlegging, rapporteringog oppfølging kan bli

langt større enn nødvendig og derfor ta ressurser fra faglige akti-

viteter.
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V bør bidra til å forenkle og effektivisere finansieringsordning-

ene, slik at de økonomiske ressursene ikke splittes unødig opp.

I de siste årene har det vært stagnasjon i tilføringen av midler

til FoU-virksomheten innen V's arbeidsområder. Dette fører til øket

konkurranse om FoU-midlene. De tte har resulterti folgende effek-

ter: Det er en tiltakende konkurranse om eiendomsretten til FoU-

oppgaver.

Unødvendige konflikter institutter imellom oppstår på grunn av

mangel på oversikt og informasjon om hva et mangfoldig forsknings-

system til enhver tid foretar seg.

V bør bidra til at det blir en rimelig arbeidsdeling mellom de

ulike institusjonene. For et s lite miljo som det norske vannfag-

lige miljet vil for sterk konkurranse være uheldig.
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2. SAMMENDRAG

2.1 Bakgrunn for Foll- ro rammet

Vassdragsdirektoratet har spesifisert sitt FoU-program for de neste

fem årene, perioden 1986-90. Dette programmet er et resultat av ut-

redningen Vassdragsdirektoratets FoU-program som ble utarbeidet i

samarbeid med NIVA i per ioden l983-84,0g interne drøftelser i V

etter denne tiden.

Det er viktig for V & komme frem til et slikt program, fa de

nødvendige middlene til finansieringen, samt å få gjennomført

programmet.

V forvalter viktige deler av naturressursen vann, og vassdrag der

vannet utnyttes av en rekke brukerinteresser. Hittil har V i for

liten grad anvendt FoU-arbeid som grunnlag for beslutninger og til-

rådinger. Sammenlikner vi oss med andre forvaltningsorganer som Det

norske meteorologiske institutt, Statens forurensningstilsyn,

Statens institutt for folkehelsen og Norges geologiske undersokel-

ser er de midlene som bevilges til V's Foll-virksomhet over forsk-

ningsradenes og OED's budsjetter for ingenting regne.

Dette mener V at det må gjøres noe med. Ikke nødvendigvis fordi

andre får mer, men fordi V's forvaltningsområde er så betydnings-

fullt at man ikke har råd til åla kompetansenog beslutningsgrunn-

laget sakke akterut i forhold til det som er mulig å oppnå.

Fra spille en beskjeden rolle på dette området mener V at det er

nødvendigå styrke aktiviteten på FoU-området innen V's ansvars-

omrader.

2.2 Generelt om Foll-virksomheten på direktoratets ansvarsområde

Anvendt forsknings- og utredningsarbeide skjer i Norge gjennom et

samspill mellom bla. forvaltningog forskningsinstitusjoner. På V's

fagområder utføres FoU dels gjennom forskningsrådeneog tilknyttede

institutterog dels i egen regi.
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FoU-analysen viser at denne virksomheten på V's ansvarsområde er

altfor beskjeden i forhold til det som er forsvarlig sett i forhold

til direktoratets forvaltnings- og rådgivningsoppgaver. Vi ønsker

med dette programmet å påvirke mulighetene for at beslutningene

framover blir tuftet pa et bedre FoU-grunnlag.

Direktoratet erkjenner at det har et ansvar for sorge for at be-

slutningsgrunnlaget er best mulig og vil heretter arbeide langt mer

aktivt for dette.

Dette vil måtte skje på ulike måter avhengig av hvilke Foll-oppgaver

som skal løses, hvor kompetansen finnes og hvilke FoU-mek an ismer

som står til rådighet.

FoU-virksomheten på V's ansvarsområde kan utføres på ulike måter.,

eksempelvis:

grunnforskning ved hoyskoler og universiteter

anvendt forskning i forskningsinstutter

konsulentutredninger

virksomhet i egen regi ved prosjektgrupper eller fast ansatt

personale.

V-direktoratet tar sikte på å påvirke Foll-virksomheten til bedre&

dekke direktoratets behov på følgende måter:

arbeide for bedre representasjon fra direktoratet i styrende

organer i forskningen, f.eks. i forskningsradenes komiter.

ansette egen forskningskoordinator i direktoratet med FoU-

virksomhet som hovedoppgaver. (Det er klargjort gjennom Stor-

tingets behandling 12. juni av St.prp. 57 1984/85 om NVE's

organisasjon at en forskningskoordinator kan ansettes i V fra

01.01.1986.)

prioritere egne budsjettmidler mot viktige FoU-oppgaver.

arbeide for opprioritering av FoU-virksomheten på NVE's bud-

sjettmidler.
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aktivt pavirke aktuelle eksterne finansieringskilder (f.eks.

Konsesjonsavgiftsfondet) til å opproritere direktoratets

Foll-grunnlag i sitt arbeide.

initiere og iverksette Foll-oppgaver som direktoratet ser det

som viktig å få gjennomført.

delegere Foll-oppgaver til de institusjonene som har de beste

forutsetningene for å løse dem.

bidra til å forenkle og koordinere forskningsmidlene for

sikre en bedre samlet utnyttelse av disse.

2.3 Vassdra sdirektoratets FoU- ro ram

FoU-programmet har seks hovedprosjekter med tilhorende delprosjek-

ter. Disse er vist på neste side.

I kapittel 3 er hovedprosjektene omtalt generelt. I vedlegg 1 er

delprosjektene beskrevet pa skjema. For hvert prosjekt er gitt pro-

sjektbeskrivelse, målsetting, arbeidsprogram, forventede resulta-

ter, samt tids- og ressursforbruk. Tids- og ressursforbruk er an-

gitt uten hensyntagen til konkrete analyser av finansieringsmulig-

hetene og tar utgangspunkt i faglige ønskemål. Vi har ansett det

som en fordel konkretisere arbeidet såvidt langt for å ha et best

mulig grunnlag for en gradvis opptrapping av FoU-virksomheten.
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VASSDRAGSDIREKTORATETS HOVED- OG DELPROS JEKTER

A VIRKNINGER I OG VED VASSDRAG

Al Hydrologiske virkninger

A2 Virkninger på vannkvalitet

A3 Virkninger på vegetasjonen

A4 Virkninger p& fisk og fiskens neringsdyr

AS Virkninger på vilt

A6 Virkninger på livet i fjorder

A7 Virkninger på landbruk

A8 Virkninger på landskapsformer

A9 Virkninger på kulturminner

Al0 Virkninger på friluftsliv/turisme

All Virkninger på lokalsamfunn

B INNHOLD OG OMFANG AV FAGLIGE UTREDNINGER

Bl Retningslinjer for fagrapporter

C FAGSPESIFIKKE FORSKNINGSOPPGAVER OG UTREDNINGER

Cl Konsekvensanalyser av forbygningstiltak

C2 Materialtransport

C3 Sann tids datainnsamling

C4 Vannressurser i breer

C5 Urban hydrologi

C6 Modeller for konsekvensutredninger

C7 Vannkraftteknologi

ca Borkaks

D TILTAK I VASSDRAG  -  BIOTOPJUSTERINGER

Dl Vegetasjonsetablering

D2 Produks jonsfremmende tiltak

D3 Minstevannforing - temperatur

E VANNBRUKSPLANLEGGING

El Kvantifisering av vannbruksinteresser

E2 Matematiske modeller i vannbruksplanleggingen

E3 Metoder for sammenveiing og prioritering

E4 Kompetanseoppbygging hos fylker og utbyggere

ES Samlet lovverk for vassdragsforvaltningen

F KONTROLL  OG  TILSYN

Fl Analyse av virkninger av ulike tilsynsnivå

F2 Flommer og flomskader
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2.4 Administras 'on av rogrammet

Selve programmet er en direktoratssak. Fags jefmotet er programmets

styringsgruppe med vassdragsdirektøren som formann. Forsknings-

koordinatoren er gruppens sekreter. Programmet revideres hvert 4.

ar. Arsrapport planlegges utgitt.

Ansvaret for hvert hovedprosjekt tilligger en bestemt avdeling i V.

Hovedprosjektets sekretær er V's forskningskoordinator. De enkelte

delprosjekter administreres fleksibelt etter oppgavens karakter.

Saksbehandlere fra V forutsetteså delta i prosjektenes styrings-

grupper.

2.5 Finansiering av programmet

V vil selv drive FoU-virksomhetp de områdene V har det fagligeog

ressursmessige grunnlaget.

V må få bevilget de nødvendige midlene over det ordinære budsjett

fordi:

a) V's oppgaver er av overordnet karakter der Staten har

særlig ansvar.

b) v har faglig spisskompetanse på områder som ikke dekkes

av andre etater.

c) V's virksomhet faller for en stor del utenfor det eta-

blerte FoU-systemet. Dette systemet vil selv ikke løse

V's oppgaver med mindre V forestår finansieringen.

V's FoU-program sk al gjøre V istand til å forvalte sin del av land-

ets vannressurser bedre.

V bruker idag anslagsvis 1-2% av sine ressurser til Foll-arbeid.
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Den forskningsmessige delen av V's Foll-program utgjor 15% av bud-

sjettet. Forskningsdelen omfatter naturvitenskapelig forskning sær-

lig i forbindelse med materialtransportog breer. Annen Foll-virk-

somhet inn en V har vesentlig karakter av utredninger og utviklings-

virksomhet.

Konsesjonsavgiftsfondet er hittil den viktigste finansieringskilden

for V's FoU-arbeid. For 1985 bevilger Konsesjonsavgiftsfondet di-

rekte og indirekte midler til V av størrelsesorden kr 1 000 000.

80% av disse midlene brukes til hydrologiske undersøkelser. På

grunn av arbeidspresset har annen virksomhet i V bare i ubetydelig

grad drevet med Foll-virksomhet. Dette forholdet kan delvis avhjel-

pes ved en prioritering av denne virksomheten innen dagens virksom-

het, og delvis ved økning av Foll-midlene.

NTNF har bare i ubetydelig grad bevilget midler til forskning innen

V. NINF vil være den viktigste bidragsyter til V's forskningsvirk-

somhet. 23% av programmet er forskningspreget, tilsvarende 12,6

mill.kr.

Konsesjonsavgiftsfondet skal finansiere prosjekter som skal tjene

vannkraft-og energiinteressene. 308 av V's Foll-program er innen

dette omradet, tilsvarende 17,0 mill.kr.

l78 av V's FoU-program, tilsvarende 26,0 mill.kr, vil hverken kunne

finansieres over Konsesjonsavgiftsfondet eller NTNF. Dette blir da

OED's primere ansvar som overordnet organ for V.

V's Foll-program starter med et årlige budsjett på 12 mill.kr,og

trappes ned til 7 mill. etter fem år. Dette skyldes et akkumulert

behov for FoU-virksomhet opp gjennom arene. Det er rimelig% regne

med et arlig FoU-budsjett pa 7 mill.kr etter at dette fem-&rs pro-

grammet er avsluttet.
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3 HOVED PROS JEK'TENE

A. Virkninger av inn re i ved vassdra

Virkninger av inngrep er etter hvert blitt ganske omfattende doku-

menterte. Imidlertid bærer disse dokumentasjonene ofte mer preg av

å være opplistinger enn bearbeidede synteser. Ulike delproblemer

innen fagfeltene er heller. ikke  like godt forestått og dokumentert.

Fordi innhenting av ny kunnskap alltid avdekker nye problemstil-

linger, er det ikke mulig å gi et uttømmende svar på hva som mang-

ler av kunnskap innen hvert enkelt felt. Det som trengs er en for-

bedring av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for fremtidig vass-

dragsforvaltning. Det logiske første skritt er å oppsummere og be-

arbeide eksisterende erfaringer. På dette grunnlag kan man sa ini-

tiere nye utredninger der eksisterende viten er mange]full.

Konsekvensene av å sette utilstrekkelige ressurser inn på dette

felt er at forvaltningen ved sine vedtak står i konstant fare for

gjenta uheldige eller gale disposisjoner. Luftovermetning i avlops-

vann fra kraftverk er et godt eksempel på dette. Fenomenet var for-

såvidt ikke ukjent, men ble ikke koplet sammen med vannkraftverk.

Uten å vite det ga myndighetene håde konsesjon til kraftverk, som

under visse driftforhold produserte dødbringende forhold for fisk,

og konsesjon til oppdrettsanlegg for fisk så og si i utløpet av

samme kraftverk. N& som eksisterende viten er systematisertog sen-

trale kunnskapshuller tettet, viser det seg at problemet forholds-

vis lett kan unngås om dette blirtatt hensyn til under utformingen

av anlegget. I allerede eksisterende anlegg er det derimot enten

meget vanskelig eller okonomisk uaktuelt.

Mang lende kunnskap er ogs& en kilde til mye uenighet mellom ulike

deler av forvaltningen. Spesielt der sentrale miljøspørsmål grundes

mer på antakelser og teoretisk mulige virkninger enn realiteter,

vil det være vanskelig å komme frem til enighet.

Utilstrekkelig bearbeidelse av det materiale som finnes tilslører

også i betydelig grad hvor de viktigste og mest omfattende kunn-
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skapshull ligger. Dette fører igjen til en lite rasjonell bruk av

ressurser både innen forvaltningens og de forskjellige forsknings-

institusjonenes Foll-virksomhet.

Vassdragsdirektoratet har som sentral saksbehandler i vassdrags-

reguleringssaker og vurdering av andre typer inngrep i hht. vass-

dragslovene, behov for en konkretiseringog utdyping av virkningene

ved ulike typer inngrep. Det samme gjelder andre deler av forvalt-

ningen, spesielt de deler som tilligger Miljø- og Landbruksdeparte-

men tet.

I tillegg må det her fremheves at vassdragsreguleringsspørsmål idag

opptar almenhetog politikere i en slik grad at det er et generelt

behov for konkretisering av hva som er fakta i det som debatteres.

Før man får en oversikt over hva som egentlig ligger i de rapporter

og utredninger som allerede finnes, er det lite fruktbart å priori-

tere for sterkt. Det er imidlertid nærliggende å konsentrere inn-

satsen til de områder hvor skadevirkningene er store eller som har

de største konflikter i saksbehandlingen. Det behøver nødvendigvis

ikke være noen direkte sammenheng mellom disse.

B. Innhold omfa av fa lige utredninger

Behovet for- og innholdet i faglige utredninger som produseres som

grunnlagsmateriale for forvaltningens avgjrelser, vil i stor grad

vere knyttet til hvor mye som er kjent fra for. Man ser her klart

forbindelsen til foregående tema: Virkningene av vassdragsinngrep.

Situasjonen i mange vannkraftsaker er på dette feltet lite til-

fredsstillende. Manglen p vedtatte retningslinjer og rammer for

utredningene gjør videre fremdrift lite effektive og kompliserte.

Eksempler er Horga, Ormsetfoss, Jørpelandsåna, Tovdal osv. Forvalt-

ningen m& definere et sett rammebetingelser for undersøkelser som

skal gjøres i de enkelte saker og fastsette det nødvendige ambi-

sjonsniva for undersokelsene.
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Dette er typisk for vannkraftsaker, men neppe for andre vannsaks-

områder. Konsekvensene ved ikke å definere gode nok rammer og be-

tingelser for forvaltningsrettet virksomhet i vannkraftsaker er at

man ender opp med en diffus forvaltning som ikke har tillit. Videre

åpner dette for en diskusjon om forvaltningsvedtak der debatantene

diskuterer med vidt forskjellige utgangspunkt. Tidsforbruket i for-

valtningssaker oker urovekkende og omkostningsnivået likeså uten at

besluttningsgrunnlaget styrkes tilsvarende.

Det er et stort behov for retningslinjer i denne typer saker, både

hos de som skal utføre fagutredningeneog brukerne av disse. En

meget vesentlig ønske er en større grad av standardisering av me to-

der og fremstillingsformer.

Vassdragsdirektoratet har allerede igangsatt arbeidet med å lage

forslag til nye retningslinjer. Disse vil bli sendt ut på høring i

april -85. Det videre FoU-arbeid pa denne sektor vil i hoy grad bli

bestemt av de reaksjoner man får på dette høringsutkast.

C. Fagspesifikke forsknin so aver utrednin er

Hensikt skal være å utvikle metodikk og innhente kunnskaperpå om-

r&der som er sentrale for utovelsen av V's virksomhet.

I rapporten V's FoU-behov pekes det på at Vassdragsdirektoratet i

mange sammenhenger er eneste fagmiljø hvor visse typer kunnskap be-

nyttes. P? andre omrder er man den vesentligste av et begrenset

antall brukere. En viss aktivitet på disse områder er en forutset-

ning for at V skal kunne ivareta de pålagte forvaltningsoppgaver på

en forsvarlig måte.

Det er en rekke kunnskapshull av metodisk art innen det hydrolog-

iske fagomr&det. Hydrologiske vurderinger er basis for ethvert

vannkraftprosjekt og enhver form for vannbruksplanlegging, flomana-

lyser ol. som kan tenkes i fremtiden. Med de økende krav til utar-

beidelse av noyaktige prognoser og registreringer, vil det matte

foregå en kontinuerlig utvikling av metoder for innsamling, over-

føring, bearbeiding, presentasjon og arkivering av data.
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Betydelige deler av dette utviklingsarbeid vil normalt foregå ved

ressurssterke forskningsinstitusjoner i inn- og utland, men dersom

ikke V ligger "på hjul" med denne utviklingenog er minst like fag-

lig oppdatert som de vi er satt til å forvalte, vil det offentlige

havne i en ynkverdigog farlig situasjon. Det vil også alltid være

behov for å tilpasse "utenlandsk" teknologi til norske forhold.

Det er også kunnskapshull som bør tettes innen Forbygningsavdeling-

ens ansvarsområde. Spesielt gjelder dette spørsmål om konsekvenser

av forskjellig art ved inngrep i vassdrag. Hittil har man nesten

utelukkende vurdert denne type inngrep ut fra et fåtall interesser

og den teknisk/okonomiske gjennomforbarhet. Ved fremtidig virksom-

het må før eller senere samfunnsøkonomiske betraktninger sterkere

inn og likeledes en bredere vurdering av skadelige konsekvenser.

Nye former for anleggsteknikk ved arbeider i og ved vann kan endre

de økonomiske og fysiske muligheter til& utfore forskjellige typer

arbeider dramatisk. Utenå ligge i forkant her vil Forbygnings-

avdelingens muligheter til å utføre sin virksomhet reduseres i uro-

vekkende grad.

På området "vannkraft-teknologi" er man også nødt til å holde seg

ajour og helst helt i forkant av utviklingen. Uten det vil det være

en umulighet for myndighetenå kunne ta stilling til de vannkraft-

prosjekter som blir fremmet for konsesjonsbehandling.

Behovet for kunnskaper innen de områder som er nevnt er stort også

utenfor det rene vannkraftmiljoet idet bde Hydrologisk avdelingog

Forbygningsavdelingen yder tjenester for andre brukergrupper. De

samme avdelinger er stort sett også toneangivende i de norske

fagmiljoene.

D. Tiltak i vassdra (bioto 'usterin

Med begrepene tiltak i vassdrags- biotopjustering, menes bevisst

manipulering med økosystemer for styre den biologiske utvikling i

en bestemt retning. Det kan være for & redusere skader og ulemper

ved tekniske inngrep av forskjellige slag, eller for & oke produk-

sjonen av f.eks. fisk.
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Etter hvert som tekniske inngrep oker i omfang og okologisk betyd-

ning må vi forvente at det vil bli stillet stadig strengere krav om

skadedempende tiltak. Det vil høyst sannsynlig også bli tale om

restaureringsarbeider og biotopjusteringi tidligere regulerte

vassdrag.

Til tross for en prosentvis sterk opptrapping av forskningen innen

denne sektor de siste år er det forsatt store huller i vår viten om

hvordan planter og dyr reagerer i nedtappede innsjer og regulerte

elver. Senere tids forskning har vist at selv om skadene ofte er

dramatiske, er de ikke så entydige og uungaelige som man tidligere

antok. Det ligger et betydelig potensiale i den "restnatur" som

finnes etter inngrepene. Prosjektene fra midten av 60-arene om

vegetasjonsetablering på tipper og i massetak er et eksempel på

dette, Terskelprosjektet et annet. Det som nå står for tur er for-

soksvirksomhet med vegetasjonsetablering i vann og i periodevis

blottlagte strender i reguleringsmagasiner. Dette har ikke bare en

landskapsmessig side, men også betydning for å redusere erosjon og

materialtransport. Videre vil etablering av et plantedekke ha enorm

biologisk betydning.

Biotopjusteringsprosjektet, som ble startet opp i 1985, vil kombi-

nere tekniske og biologiske fagkunnskaper i et forsøkp utvikle

en form for økologisk teknologi hvor naturlige prosesser tas i bruk

eller påskyndes for å oppnå et bestemt resultat.

Konsekvensene av manglende eller for dårlige kunnskaper på dette

punkt er en utilsiktet og uønsket utarming av vårt miljø ved ensid-

ige tekniske inngrep. Sur nedbør, med de konsekvenser som nå åpen-

barer seg, er illustrerende og bekymringsfulle eksempler på disse

forhold.

E. Vannbruks lanle in

Vannbruksplanlegging (VBP) i sin videste forstand vil, uansett

fremtidig forvaltningspolitisk tilhoringhet, sannsynligvis bli et

sentralt felt innen vassdragsforvaltningen. Vannbruksplanleggingen

vil ndvendigvis bygge p alle typer faglig kompetanse knyttet til
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vannsektor (teknikk, økonomi, biologi m.v.). Fagkompetanse for ho-

vedområdene A-D vil bl.a. bli trukket inn. FoU innen VBP tar ut-

gangspunkt i tverrfaglige0g sektorovergripende problemstillinger.

I V's FoU program er det naturlig særligå konsentrere seg om

tverrfaglige problemstillinger knyttet til V's arbeidsfelt. Koordi-

nering mot andre FoU aktiviteter er helt avgjørende.

Vassdragsdirektoratets bidrag til forskning om vannbruksplanlegging

knyttes til de problemstillinger som er særlig relevante for V's

forvaltningsansvar og der hvor V generelt har særlig god kompetan-

se. Stikkordet for V's forvaltningsansvar er "vannmengde",og bru-

kerinteressene er vannkraft, flom og erosjonssikring. Oppgavene

innen V's FoU program kan være som følge:

- Kvantifisering av vannbruksinteresser {vannmengde, brukskate-

gorier) •

Dette bør skje i et bredt utredningsarbeide i samarbeid med

andre vannfaglige miljøer.

- Matematiske optimaliserings- og samlingsmodeller til hjelp i

beslutningsprosessen. Hovedvekt legges pd "kvantitetsmodeller".

Utvikling av metoder og systemer for samordning av vanndata (FoU-

arbeidene med utgangspunkti vassdragsregisteret).

Kompetanseoppbygging hos fylker og utbyggere. Der planlegging

primært skal ha sektorfunksjon regionalt/lokalt er det viktigå

overføre kunnskap til disse nivåene. En viktig medspiller i

vannkvantitetsbasert vannbruksplanlegging vil vere kraftutbygg-

ingsselskaper. Derfor må disse være et primært mål for kunn-

sk apsoverforing.

F. Sikkerhetskontroll o tils n

Tradisjonelt har V's damkontroll gått på forhold som stabilitet,

styrke, flomlopskapasitetog vedlikehold. Etter hvert som moderne

hjelpemidler som fjernavlesning, fjernstyringog automatisering har
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avløst damvoktere og annet personell, har disse hjelpemidlerog sy-

stemer i seg selv fått betydning sikkerhetsmessig. Man har eksemp-

ler fra inn- og utland på at feil i slike systemer har medført ska-

de og bruddfare i forbindelse med lukemanøvrering. En risikoanalyse

av slike manuelle eller automatiske avlesings-og styringssystemer

vil kunne avdekke svake ledd som kan elimineres og si noe om sann-

synligheten for uonskede hendelser.

V har ikke nødvendige faglige forutsetninger for & kunne gjennom-

fore en slik analyse, men vil kunne definere oppgaveneog vere med

pa styre et prosjekt.

For å være på høyde med de sikkerhetskrav som må stilles til enhver

tid, for å avklare forholdet mellom økonomi og sikkerhet og mellom

eget ansvar og offentlig ansvar må V få en bred gjennomgangog vur-

dering av sitt arbeidsområdeog sine arbeidsmetoder. Det er viktig

å få inn synspunkter utenfra for en slik vurdering.

Kunnskapshull som snarest må tettes er:

1) Hvilket nivå det offentliges kontrollfunksjon skal legges på,

2) At det foretas en realistisk simulering av situasjoner under en

storflom (f.eks·91oo' Po' i et eller flere vassdrag.

Simuleringen ma inneholde forhold som:

- drivgods i vassdragetog tilstopping av flomløp,

- brudd i el-forsyningen til luker etc.,

- kommunikasjonssviktog forvirring i komandolinjer,

damvoktereog operatører forlater sin post i panikk eller av

hensyn til utenforliggende forhold,

- generelt kaos, brudd på kommunikasjon, transport, etc.

Publikums oppmerksomhet mot Stolsvannsdammen i den senere tid skul-

le være argumentasjon god nok for bekrefte behovet.

VH's tilsynsoppgaver går på kontroll av de fastsatte vannføringer

og reguleringshøgder i manøvreringsreglement. Noen steder også sett
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i relasjon til bestemte isforhold. VH's tilsynsoppgaver har etter

hvert øket sterkt p.g.a. mer detaljerte manøvreringsreglementer.

Dette medforer store problemer p.g.a. underbemanning og prioriter-

ingskonflikter med andre oppgaver. FoU behovet er tilstede og bør

konsentreres om mulighetene for å systematisere dette tilsynetog

utvikle kriterier for reaksjonsformer. Det same gjelder tilsyn som

utøves av VN og VF på hhv. landskap/naturog erosjonssektoren.
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4. OVERSIKT OVER DELPROS JEKTENE

De fem hovedprosjektene som V's FoU-program er delt opp i er omtalt

i kapittel 3. Hvert hovedprosjekt er delt inn i et eller flere del-

prosjekter. Tilsammen består programmet av 30 delprosjekter.

En oversikt over delprosjektene vises i tabell 4.1 nedenfor. I Ved-

legg 1 vises en detaljert omtale av hvert enkelt delprosjekt.

Delprosjektene er fremkommet på grunnlag av rapporten V's Follbehov.

Denn er drøftet ved de enkelte fagavdelingene, som deretter har

foreslått de enkelte delprosjektene ut fra sitt kjennskap til det

behovet forvaltninene har for ny eller bedre viten.

Det er ikke foretatt noen prioritering mellom hovedprosjektene

eller delprosjektene. En eventuell prioritering vil vere avhengig

av de midlene som blir stilt til disposisjon. Man vil se at alle

delprosjektene er svært konkrete,og er ment å gi forvaltningen

svar pa presserende problem.
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TABELL 4.1 OVERSIKT OVER DELPROSJEKTENE I V'S FoU-PROGRAM

A VIRKNINGER AV INNGREP I OG VED VASSDRAG
Al Hydrologiske virkninger
A2 Virkningerp& vannkvalitet
A3 Virkninger på vegetasjonen
A4 Virkningerpå fisk og fiskens næringsdyr
AS Virkninger på vilt
A6 Virkningerpå livet i fjorder
A7 Virkninger på landbruk
AB Virkninger på landskapsformer
A9 Virkninger på kulturminner
Al0 Virkningerpd friluftsliv/turisme
All Virkninger på lokalsamfunn

B INNHOLD OG OMFANG AV FAGLIGE UTREDNINGER
Bl Retningslinjer for fagrapporter

C FAGSPESIFIKKE FORSKNINGSOPPGAVER OG UTREDNI GER
Cl Konskvensanalyser av forbygningstiltak
C2 Ma terialtrasport
C3 Sann tids datainnsamling
C4 Vannressurser i breer
C5 Urban hydrologi
C6 Modeller for konsekvensutredninger
C7 Vannkraftteknologi
CB Borkaks

D TILTAK I VASSDRAG  -  BIOTOPJUSTERINGER
Dl Vegetasjonsetablering
D2 Produksjonsfremmende tiltak
D3 Minstevannforing - temperatur

E VANNBRUKSPLANLEGGING
El Kvantifisering av vannbruksinteresser
E2 Matematiske modeller i vannbruksplanleggingen
E3 Metoder for sammenveiingog prioritering
E4 Kompetans eoppbygging hos fylkerog utbyggere
ES Samlet lovverk for vassdragsforvaltningen

F KONTROLL OG TILSYN
Fl Analyse av virkninger av ulike tilsynsnivå
F2 Flommer og flomskader
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5. TIDSRAMMER OG RESSURSBEHOV

For hvert enkelt delprosjekt viser Vedlegg l en bemanningsplan ut-

trykt ved antall manedsverk hvert &r i programperioden. Videre vis-

es ressursbehovet fordelt på lønnsutgifter og andre utgifter.

Nedenfor gis det endel sammendrag fra vedlegget.

Tabell 5.l viser det samlede ressursbehovet for hele programmet.

Ressursbehovet er gitt som antall månedsverk, samt totalt FoU-bud-

sjett.

TABELL 5.1 SAMLET RESSURSBEHOV I V'S FoU-PROGRAM

MANEDSVERK

V

And re
Surn

1986

87
l60
247

1987

89
144
233

1 988

96
142
238

l989

74
136
210

1990

55
90

145

SUM

401
672

1073

Budsjett i 1000-kroner

Lønninger
Andre ut.
Surn

10000
2270

12270

9410 9650 8250
2630 30 70 2360

12040 12720 10610

5810
2130
7940

43120
12460
55580

For hvert enkelt delprosjekt vises det i Tabell 5.2 ressursbehovet

for hvert år i programperioden 1986-90. I denne tabellen er det og-

så tatt med det antal månedsverk som vil medgå. Det er delt opp i

antall månedsverk for V's eget personell, samt antall månedsverk

for eksterne institusjoner.

TABELL 5.2 OVERS IKT OVER RESSURSBEHOV FOR DELPROS JEKTENE

RESSURSBEHOV I 1000-KRONER BEMANNING I MANEDSVERK
Pr.nr 1986 1987 1988 1989 1990 Surn V And re Sum

A. VIRKNINGER AV INNGREP I VASSDRAG

A1 160 90 80 90 420 4 12 16
A2 160 90 80 90 420 4 6 10
A3 l60 90 90 340 3 5 8
A4 160 90 80 80 90 500 5 7 12
A5 l60 90 80 90 420 4 6 10
A6 90 80 90 260 3 5 8
A7 l60 90 80 80 90 500 5 7 12
A8 160 90 80 90 420 4 6 10
A9 170 80 80 90 420 4 6 10
Al0 170 80 80 90 420 4 6 10
All 170 80 90 340 3 5 8

SUMMER 1720 870 740 770 360 4460 43 71 114
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TABELL 5.2 OVERSIKT OVER RESSURSBEHOV FOR DEL PROS JEKTENE

Pr.nr
RESSURSBEHOV I 1000-KRONER

1986 1987 l988 1989 l990
BEMANNING I MANEDSVERK
Sum V Andre Sum

B. INNHOLD OG OMFANG AV FAGLIGE UTREDNINGER

Bl 250 40 40 40 40 410

SUMMER 250

C. FAGSPESIFIKKE FORSKNINGSOPPGAVER OG UTREDNINGER

Cl 500
C2 500
C3 1000
C4A 1500
cs 500

C6 500
C7 560
CB 540

SUMMER 5600

40

500
500

1000
1500

500
500
600
910

6010

40

500
500

1500
1500

500
500

640
910

6550

1000

1500
1000

800
690
620

5610

D. TILTAK I VASSDRAG - BIOTOPJUS TERING

Dl 550 600 650 820 860
D2 790 830 960 920 1200
D3 200 200 280 280 200

SUMMER 1540 1630 1890 2020 2260

E.

El
E2
E3

E4

E5

VANNBRUK SP LANLEGGING

300 430 430
550 660 660
270 360 410
290 290 290
250 250 250

40

430
660
450
290

SUMMER 1660 1990 2040 1830

F. KONTROLL OG T 1LS YN

Fl 600 600 600
F2 900 900 850
SUMMER 1500 1500 1450

350
350

40

1000

1500
1000

800

630

4930

TOTAL--
SUM 12270 12040 12710 10620

0

410

3500
1500
6500
6500
1500
3100
2490
3610

28700

3480 20 43

4700 20 75
1160 12 12

9340 52 130

1590
2530

1490
1160

750

7520

1800
350 3350
350 5150

7

7

10
30
48
90
18
25
13
16

250

8
11

7
4

8

3

3

67
6

12
18

0
45
48
58

254

26
46
26
24

7

38 129

6 24
5 61

11 85

7940 55580 40l 672

10

10

77
36
60

108
18
70
61
74

504

63
95
24

182

34
57
33
28
15

157

30
66
96

1073

Tabell 5.1 0g 5.2 viser at den totale ressursrammen for program-

perioden 1986-90 er kr 55 580 000. Lonnsutgiftene utgjor kr

43 120 000, 0g andre utgifter kr 12 460 000. Lnningene er 788 av

totalbudsjettet.

Antall manedsverk er 40l for V og 672 for andre institusjoner. Sam-

let antall manedsverk for hele programmet er l073. Tilsvarende an-

tall &rsverk er ca 33, 56 0g 89.
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V's FoU-program har en arlig finansieringsramme p? 12 mill.kr og

trappes ned til 7 mill kr etter fem år.

Regjeringens forskningspolitikk medfører at styringen av offentlige

forskningsmidler tillegges forskningsområdene. Utviklingsprogrammer

kan derimot styres av departementene, direktorateneog andre ytre

etater. Midler til disse programmene bevilges da direkte over

statsbuds jet tet.

For å få en oversikt over de enkelte budsjettkildene til V's FoU-

program er det nødvendig å skille mellom de forskningspregete og de

utviklingspregete pros jektene.

Vi har valgt kalle de prosjektene som både krever en periode på

flere år på å bli utført og hvor gjennomføringen ikke allerede er

kjent hverken i de norske eller internasjonale miljøene for forsk-

ningspregete. De prosjektene som ikke kan karakteriseres på denne

mten kaller vi utviklingspregete.

Av forskningsområdene er det NTNF som V bør føle en serlig tilknyt-

ning til. Grunnene er de naturvitenskapeligeog tekniske pregete

arbeidsoppgavene som er direktoratets arbeidsomrader.

Forskningsprosjektene i V's FoU-program er vist i tabellen neden-

for, sammen med deres totale ressursbehov.

TABELL 5. 3 FORSKNINGS PROS JEKTER/NTNF

Prosjektnavn

Cl Materialtransport
C2 Vannressurser i breer
C5 Urban hydrologi
C6 Modeller for konsekvensutredninger

Ressursbehovi
l000-kr

1500
6500
1500
3100

Sum 12600

12 6 mill. kr eller ca 23%, · elder finansieringen av forsknings-

re ete ros 'ekter. Dette er forsknin somradenes ansvar, spesielt

NTNF.
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Utviklingsprosjektene kan igjen deles inn i to grupper. Den enen

gjelder prosjekter som direkte er relatert til vannkraft- og ener-

giinteressene. Denne delen kan med fordel finansieres over Konse-

sjonsavgiftsfondet. Den igjenværende del må finansieres over V's

ordinære budsjett.

Utviklingsprosjekter som gjelder vannkraft- og energiinteressene er

vist i tabellen nedenfor.

TABELL 5.4 UTVIKLINGS PROS JETER /KONS. FONDET

Prosjektnavn

Cl Konsekvensanalyser forbygn.
C3 Sann tids datainnsamling
CS Borkaks
F2 FLommer og flomskader

Ressursbehov i
1000-kr

3500
6500
3610
3350

Sum 16960

17.mill.kr, eller 30%, 'elder finansiering av vannkraft- og energi-

relaterte utviklin s ros 'ekter. Dette er Konsesjonsav iftsfonde ts

ansvar.

De utviklingsprosjektene som står igjen er det V's oppgave finan-

siere over eget budsjett. Disse prosjektene er vist i denne tabel-

len:

TABELL 5.5  UTVIKLINGS PROS JETER /V-OED

Pros jektnavn

A Virkniner
B Faglige utredninger
C7 Vannkraftteknologi
D Tiltak i vassdrag
E Vannbruksplanlegging
Fl Tilsynsnivå

Ressursbehov i
l000-kr

4460
410
2490
9340
7520
1800

Sum 26020

26 0 mill.kr, eller 47%, 'elder finansierin en av utviklings-

ros 'ekter over V's ordinere budsjett.
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6. SAMARBEIDENDE INSTITUSJONER

Rapporten V's FU-behov viser at det er svært mange institusjoner

som arbeider på områder hvor V har et forvaltningsansvar. Det er

mange av disse som er aktuelle som samarbeidspartnerei dette

FoU-programmet. Ut fra opplysningenei Vedlegg l folger nedenfor en

oversikt over mulige samarbeidende institusjoner innen hvert

hovedprosjekt.

TABELL 6.l AKTUELLE SAMARBEIDENDE INSTITUSJONER

Hoved
prosj.

A

B

C

Samarbeidende institusjoner

DNMI, NHK, RL, Universitetene, SFT, NIVA, SIFF, NLH, DVF,
HFI, NHL, JRI, Arkeologiske museer, GEFO, Riksantivkaren,
Oldsakssamlingen,MD, Turistforeningenen, SF DH.

RL, alle relevante faginstitusjoner.

LD, Naturskadefondet, NGI, NHL, NIBR, NVE-S, Universitet-
ene, RL, EFI, NP, NIVA, NLH, NEVF, Konsulenter.

D NLH, Universitetene, SINTEF, RL, DVF, NLH, fylkene.

E MD, SFT, NIVA, GEFO, VRU, SI, NIVA, NTH, EFI, Berdal A/S,
NIBR, BI, SFT, NHK, Ui0.

F RL, NHL, SINTEF, VERITAS, NTH, EFI, Forsikringspoolen,
lokale institusjoner

Under utarbeidelsen av dette programmet har vi ikke kontaktet de

enkelte institusjonene. DEres eget syn på engasjement innen dette

programområdet kommer imidlertid klart frem i rapporten V's FoU-

behov. Vedlegg 2 i den rapporten er en oversikt over ialt 295 aktu-

elle Foll-prosjekter. Oversikten er utarbeidet p grunnlag av insti-

tusjonenes egne forslag til diverse råd og utvlag de seneste par

arene.
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7. ADMINISTRAS JON AV Foll-PROGRAMMET

I kap. 1 Innledning, er det gjort rede for endel generelle forsk-

ningspolitiske, faglige og organisatoriske forhold omkring V's FoU-

program. Nedenfor trekkes opp praktiske retningslinjer for hvordan

FoU-programmet er tenkt organisert.

Foll-programmet forutsettes administrert og organisert på tre nivåer:

I FoU-programmet

II Hovedprosjekter

III Delprosjekter

I Foll-programmet

Selve Foll-programmet i sin helhet er en direktoratsakog admini-

streres etter vanlige retningslinjer for slike saker. Beslutninger

skjer etter etablerte rutiner. Som budsjettsak innstiller vass-

dragsdirektoren overfor Administrasjonsdirektoratet hvoretter gene-

raldirektoren fremmer saken overfor Olje- og energidepartmentet. I

praksis vil OED's forskningskontor og bevilgningssystemet knyttet

til Konsesjonsavgiftsfondet stå sentralt.

Det tas sikte på hovedrevisjon av FoU-programmet hvert 4. ar. Det

utarbeides årlige rapporter som inneholder gjennomgang av virksom-

heten for året som  gikk,  samt redegjørelse for neste års planer.

Tidspunktet tilpasses bevilgningsinstitusjonenes behov (Konsesjons-

avgiftsfondet).

Internt i V er vassdragsdirektøren ansvarlig. Fagsjefmøtet er styr-

ingsgruppe med direktøren som formann i gruppen. Den person som vil

bekle stillingen som direktoratets forskningskoordinator (fra

01.01.86, kfr. St.meld. nr 57 om NVE's organisasjon) er styrings-

gruppens sekretær. Vedkommende ("FoU-personen") forutsettes ikke

knyttet til noen avdeling, med bør utøve statsfunksjon for direk-

toren.
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II Hovedområder

Ansvaret for hovedområdene (6 ialt) tilligger alltid en av V's av-

delinger. Hovedomrdene styres av mindre styringsgrupper med intern

og ekstern deltakelse. Normalt bør fagsjefen være formann i grup-

pen. Videre bør det være med en saksbehandler fra avdelingen, samt

anslagsvis 2 eksterne brukere av FoU-resultatene for omr&det. FoU-

personen fungerer som sekretariat for gruppen. Dette anses hen-

siktsmessig idet vedkommende må ha løpende innpass i de enkelte av-

delingers FoU-virksomhet.

III Pros 'ekter

De egentlige prosjekter kommer inn på dette nivået. Et prosjekt er

definert til ha et konkret mål, en forpliktende tidsplan, en plan

for organisering, og definerte økonomiske og personellmessige res-

surser.

Prosjektene administreres mer fleksibelt etter prosjektets type og

karakter. En normal modell vil imidlertid være at en saksbehandler

for vedkommende avdeling er formann i prosjektets styringsgruppe.

Denne saksbehandleren bør hvis hensiktsmessig være den samme som

sitter i styringsgruppen for hovedområdet. Eksterne brukere bør

også delta i styringsgruppen. Sekretariatet vil være i den institu-

sjonen som faktisk utfører Foll-oppgaven.

En skisse av organisasjonsprinsippene omtalt ovenfor er vist på

neste side.

Alment må man være på vakt mot å bygge opp et for stort forsknings-

byr&krati for styring av FoU-programmet. Antall personer i styr-

ingsfunksjonen bor begrenses mest mulig. Videre bør kontakten mel-

lom de tre styringsgruppers nivå sikres ved at avdelingens saks-

behandler deltar i styringsgruppen for hovedområdene samtidig som

vedkommende styrer delprosjekter.
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VASSDRAGSDIREKTORATETS FoU - PROGRAM

Prinsipper for organisering

F o U-PROGRAMMET:

Styringsgruppe:
Vassdragsdirektør

(formann)
Fagsjefene i V.

Sekretariat:
FoU-person

II HOVEDOMRÅDER:

A. Virkninger av
inngrep  i vassdrag.

Styingsgruppe:
Fagsjef VN

(formann)
VN saksbehandler
2 Eksterne

Sekretariat:
FoU-person

8. Behovet for
og innholdet i
faglige utredninger.

Styringsgruppe:
Fagsjef VV

(formann)
VV saksbehandler
2 Eksterne

Sekretariat:
FoU-person

C. D.

Ill PROSJEKTER:

A1. Fysiske
konsekvenser.

Styringsgruppe:
VN saksbehandler
2 eksterne

Sekretariat:
Utførende
institusjon

A2. Biologiske
og kjemiske
konsekvenser.

Styringsgruppe:
VN saksbehandler
2 ekstere

Sekretariat:
Utførende
institusjon

B1. C1.
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Det kan være hensiktsmessig at hver avdeling identifiserer en FoU-

kontakt som skal være direktoratets FOU-persons viktigste daglige

kontakt. Hver vil imidlertid de ulike avdelinger kunne se seg tjent

med forskjellige løsninger.

Det er særlig viktig at det holdes god oversikt over og opprettes

omfattende kontakt med andre FoU-miljer, finansieringsinstitusjo-

ner m.v. Det vil vere en viktig oppgavea unng& dobbeltarbeid,

unyttig prosjektkonkurranseog en for sterk grad av splitting av

prosjektene slik at  ikke  de begrensede FoU-midler spres for tynt

ut. Et prosjekt bør ha et minimum av ressurser for at utsagns-

kraften skal stå i forhold til innsatsen. Ovennevnte vil bli blant

forskningskoordinatorens viktigste oppgave.



VEDLEGG 1

Dette vedlegget gir en detaljert beskrivelse av hvert enkelt del-

prosjekt i V's FoU-program. Foruten en prosjektbeskrivelse, mdlset-

ting og arbeidsprogram er det også vist hvilken avdeling i V som

har hovedansvaret for prosjektet, samt mulige samarbeidende insti-

tusjoner. Det er gos ant ydet hvilke resultater som forventes av

prosjektet. Tidsplanen viser det antall månedsverk som er tenkt

brukt for hvert år i prosjektperioden 1986-90. Ressursbehovet viser

det budsjettet som forutsettes lagt til grunn for utførelsen av

prosjektet. Budsjettet er oppdelt i lønnsutgifterog andre utgif-

ter. Rekkefolgen av prosjektene folger nedenfor.

A VIRKNINGER AV INNGREP I OG VED VASSDRAG
Al Hydrologiske virkninger
A2 Virkninger på vannkvalitet
A3 Virkningerpå vegetasjonen
A4 Virkninger på fisk og fiskens neringsdyr
A5 Virkninger på vilt
A6 Virkningerp livet i fjorder
A7 Virkningerpå landbruk
A8 Virkningerp& landskapsformer
A9 Virkningerpå kulturminner
A10 Virkningerp& friluftsliv/turisme
All Virkningerpå lokalsamfunn

B INNHOLD OG OMFANG AV FAGLIGE UTREDNINGER
Bl Retningslinjer for fagrapporter

C FAGSPESIFIKKE FORSKNINGSOPPGAVER OG UTREDNINGER
Cl Konskvensanalyser av forbygningstiltak
C2 Materialtrasport
C3 Sann tids datainnsamling
C4 Vannressurser i breer
C5 Urban hydrologi
C6 Modeller for konsekvensutredninger
C7 Vannkraftteknologi
ca Borkaks

D TILTAK I VASSDRAG - B IOTO PJUSTERINGER

Dl Vegetasjonsetablering
D2 Produksjonsfremmende tiltak
D3 Minstevannforing - temperatur

...-.-

E VANNBRUKSPLANLEGGING
El Kvantifisering av vannbruksinteresser
E2 Matematiske modeller i vannbruksplanleggingen
E3 Me toder for sammenveiingog prioritering
E4 Kompetanseoppbygging hos fylkerog utbyggere
E5 Samlet lovverk for vassdragsforvaltningen

F KONTROLLOG TILSYN
Fl Analyse av virkninger av ulike tilsynsnivå
F2 Flommer og flomskader



VASSDRAGSDIREK TORAT ET

Fo!-PROS JEKTER

Hovedprosjekt

VIRKNINGER AV INNGREP I VASSDR A

Delprosjekt

Hydrologiske virkninger av vassdragsreguleringer.

Prosjektbeskrivelse

Det eksisterer i dag et betydelig antall rapporter fra undersøkelser av vass-
drag før og etter inngrep, og også endel publikasjoner fra andre typer inngrep
som har betydelige likhetspunkter. Materialeter i alt for liten grad bear-
beidet og krysskoblet med sikte på å trekke ut generelle kunnskaper som har
gyldighet utover et enkelt vassdrag. Selv om datamengden isolert sett er be-
skjeden, er det få, om noen som har oversikten.

Målsetting

Innsamle, registrere og bearbeide eksisterende materiale for dervedå kunne
effektivisere innsatsen med å tette kunnskapshull.

Arbeidsprogram

Arbeidet blir rent skrivebordsarbeide som tenkes utført av mindre (3-l pers.)
fagelig sammensatte grupper. Arbeidet deles inn i en innsamlingsfase og be be-
arbeidelsesfase. Felles rutiner for registrering av data må utvikles, helst i
samarbeide med andre. NTNF's databaseprosjekt og V's vassdragsregister synes å
være interessante utgangspunkter.

Ansvarlig avdeling

VH

Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

DNMI NRK R

Resultater

Resultatene skal være fritt tilgjengelige for alle. Publiseres i V's publika-
sjoner.

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning månedsverk

V's andel

Andre institusjoner 3 3 3 3

Sum 4 4 4 l

Ressursbehov kroner

Lonninger 160 000 Bo000 80 000 80 000

Andre utgifter 10 000 10 000

Sum 160 000 90 000 80 000 90 000



VASS D RAGSDI REKTOR A I' ET

!-PROS JEKTER

Hovedprosjekt

VIRKNINGER AV INNGREP I VASSDRAG A

Delprosjekt

Vassdra sre ulerin ers virknin er å vannkvalitet 2

Pros jektbeskrivelse

Det ·eksisterer i dag et betydelig antall rapporter fra undersøkelser av vass-
drag før og etter inngrep, og også endel publikasjoner fra andre typer inngrep
som har betydelige likhetspunkter. Materialet er i alt for liten grad bear-
beidet og krysskoblet med sikte på å trekke ut generelle kunnskaper som har
gyldighet utover et enkelt vassdrag. Selv om datamengden isolert sett er be-
skjeden, er det få, om noen som har oversikten.

Målsetting

Innsamle, registrere og bearbeide eksisterende materiale for dervedå kunne
effektivisere innsatsen med å tette kunnskapshull.

Arbeidsprogram

Arbeidet blir rent skrivebordsarbeide som tenkes utført av mindre (3-4pers.)
fa.gelig sammensatte grupper. Arbeidet deles inni en innsamlingsfase og en be-
arbeidelsesfase. Felles rutiner for registrering av data må utvikles, helst i
samarbeide med a.ndre.NTNF'sdatabaseprosjekt og V's vassdragsregister synes å
være interessante utgangspunkter.

Ansvarlig avdeling

VN
Potensiel le samarbeidende/utforende institusjoner

SFT, SIFF, NIVA,Universitetene

Resultater

Resultatene skal være fritt tilgjengelige for alle. Publiseres1 V's publika-
sjoner.

Tidsplan
1986 I ()H 7 1988 1989 1990

---· -----------
Bemanni ng 1 manedsverk

v's andel

Andre institusjoner
3

Sum 4 2 2 2

Ressursbehov l kroner

Lonninger 160 000 80 000 80 000 80 000

Andre utgifter
10 000

Sum 60 000 90 000 80 000 90 000



VASSDRAGSDIREKTORAT ET

F ot'-PROS JEKTER

Hovedprosjekt

VIRKNINGER AV INNGREP I VASSDRAG A

Delprosjekt

Vassdragsreguleringers virkninger på vegetasjon 3

Prosjektbeskrivelse

Det eksisterer i dag et betydelig antall rapporter fra undersøkelser av vass-
drag før og etter inngrep, og også endel publikasjoner fra andre typer inngrep
som har betydelige likhetspunkter. Materialet er i alt for liten grad bear-
beidet og krysskoblet med sikte på å trekke ut generelle kunnskaper som har
gyldighet utover et enkelt vassdrag. Selv om datamengden isolert sett er be-
skjeden, er det få, om noen som har oversikten.

Målsetting

Innsamle, registrere og bearbeide eksisterende materiale for dervedå kunne
effektivisere innsatsen med å tette kunnskapshull.

Arbeidsprogram

Arbeidet blir rent skrivebordsarbeide som tenkes utført av mindre(3-l pers.)
fagelig sammensatte grupper. Arbeidet deles inn i en innsamlingsfase og en be-
arbeidelsesfase. Felles rutiner for registreringav data må utvikles, helst i
samarbeide med andre. NTNF's databaseprosjektog V's vassdragsregister synes å
være interessante utgangspunkter.

Ansvarlig avdeling

VN
Potensielle  samarbeidende/utførende institusjoner

NLH, Universitetene

Resultater

Resultatene skal være fritt tilgjengelige for alle. Publiseresi V's publika-
sjoner.

Tidsplan 1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning i månedsverk

v's andel

Andre institusjoner 3

Sum 4 2 2

Ressursbehov kroner

Lønninger 160 000 80 000 80 000

Andre utgifter 10 000 10 000

160 000 90 000 90 000
Sum



VASSDRAGSDIRK ORATET

oU-PROS JEKTE R

Hovedpros jekt

VIRKNINGER AV INNGREP I VASSDRAG A

Delprosjekt

Vassdragsreguleringers virkninger på fisk og næringsdyr 4

Prosjektbeskrivelse

Det eksistereri dag et betydelig antall rapporter fra undersøkelser av vass-
drag før og etter inngrep, og også endel publikasjoner fra andre typer inngrep
som har betydelige likhetspunkter. Materialet er i alt for liten grad bear-
beidet og krysskoblet med sikte på å trekke ut generelle kunnskaper som har
gyldighet utover et enkelt vassdrag. Selv om datamengden isolert sett er be-
skjeden, er det få, om noen som har oversikten.

Målsetting

Innsamle, registrere og bearbeide eksisterende materiale for derved å kunne
effektivisere innsatsen med å tette kunnskapshull.

Arbeidsprogram

Arbeidet blir rent skrivebordsarbeide som tenkes utført av mindre (3-4pers.)
fagelig sammensatte grupper. Arbeidet deles inn i en innsamlingsfase og en be-
arbeidelsesfase. Felles rutiner for registrering av data må utvikles, helst i
samarbeide med andre. NTNF's databaseprosjekt og V's vassdragsregister synes å
være interessante utgangspunkter.

Ansvarlig avdeling
VN

Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

Universitetene, DVF, RL

Resultater

Resultatene skal være fritt tilgjengelige for alle. Publiseres i V's publika-
sjoner.

I· 1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning måned sved,

v' s and e I

Andre institusjoner 3

Sum 4 2 2 2 2

Ressursbehov i kr on e r

Lonn1nger 160 000 Bo000 8 000 80 000 80 000

Andre utgifter 10 000 10 000

Sum 160 000 90 000 Bo000 Bo000 90 000



VASSDRAGSDIREKTORAT ET

Fol'-PROS JEKTER

Hovedprosjekt

VIRKNINGER AV INNGREP I VASSDRAG A

Delprosjekt

Vassdragsreguleringers virkninger på vilt, fugl osv. 5

Prosjektbeskrivelse

Det eksisterer i dag et betydelig antall rapporter fra undersøkelser av vass-
drag før og etter inngrep, og også endel publikasjoner fra andre typer inngrep
som har betydelige likhetspunkter. Materialet er i alt for liten grad bear-
beidet og krysskoblet med sikte på å trekke ut generelle kunnskaper som har
gyldighet utover et enkelt vassdrag. Selv om datamengden isolert sett er be-
skjeden, er det få, om noen som har oversikten.

Mål set.ting

Innsamle, registrere og bearbeide eksisterende materiale for derved å kunne
effektivisere innsatsen med & tette kunnskapshull.

Arbeidsprogram

Arbeidet blir rent skrivebordsarbeide som tenkes utført av mindre(3-4pers.)
fagelig sammensatte grupper. Arbeidet deles inn i en innsamlingsfase og en be-
arbeidelsesfase. Felles rutiner for registrering av data må utvikles, helst i
samarbeide med andre. NTNF's databaseprosjektog V's vassdragsregister synes å
være interessante utgangspunkter.

Ansvarlig avdeling

VN

Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

DVF, Universitetene

Resultt er

Resultatene skal vere fritt tilgiengelige for lle. Publiseres i V's publika-
sjoner.

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning i månedsverk

V's andel

Andre institusjoner 3

Sum 4 2 2 2

Ressursbehov i kroner

Lønninger 160 000 80 000 80 o 80 000

Andre utgifter 10 000 10 000

Sum 160 000 90 000 80 000 90 000



VASSDR ASDIREKTORATE'T

Fo!--PROS JETER!

Hovedprosjekt

VIRKNINGER AV INNGREP I VASSDRAG A

Delprosjekt

Vassdragsreguleringers virkninger på livet 1 fjorder og kystfarvann 6

Prosjektbeskrivelse

Det eksisterer i dag et betydelig antall rapporter fra undersøkelser av vass-
drag før og etter inngrep, og også endel publikasjoner fra andre typer inngrep
som har betydelige likhetspunkter. Materialet er i alt for liten grad bear-
beidet g krysskoblet med sikte på å trekke ut generelle kunnskaper som har
gyldighet utover et enkelt vassdrag. Selv om datamengden isolert sett er be-
skjeden, er det  f%,  om noen som har oversikten.

Md1setting

Innsamle, registrere og bearbeide eksisterende materiale for derved å kunne
effektivisere innsatsen med å tette ·kunnskapshull.

Arbeidsprogram

Arbeidet blir rent skrivebordsarbeide som tenkes utført av mindre  (3-  pers.)
fagelig sammensatte grupper. Arbeidet deles inn i en innsamlingsfase og en be-
arbeidelsesfase. Felles rutiner for registrering av data må utvikles, helst i
samarbeide med andre. NTNF's databaseprosjekt og V's vassdragsregister synes å
være interessante utgangspunkter.

Ansvarlig avdeling

VN
Potensiel le samarbeidende/utførende institusjoner

VH, Havforskningsinst., Universitetene, NLH

Resultater

Resultatene skal være fritt tilgjengelige for alle. Publiseres i V's publika-
sjoner.

Tidsplan 1086 1987 1988 1989 1990

'emuanning i manedsverk

----
v's ande l

Andre institusjoner 3

Sum 4 2 2

---------- - --
Ressursbeho v i kroner

lonnnger 80 000 8 000 80 000

Andre utgifter 10 000 10 000

Sum 90 000 Bo000 90 000



VASSDRA GSDIREKTORATE

Fo'--PROS EKTER

Hovedprosjekt

VIRKNINGER AV INNGREP I VASSDRAG A

Delprosjekt

Vassdragsreguleringers virkninger på landbruk 7

Prosjektbeskrivelse

Det eksisterer i dag et betydeligantall rapporter fra underskelser av vass-
drag før og etter inngrep, og også endel publikasjoner fra andre typer inngrep
som har betydelig likhetspunkter. Materialet er i alt for liten grad bear-
beidet og krysskoblet med sikte på å trekke ut generelle kunnskaper som har
gyldighet utover et enkelt vassdrag. Selv om datamengden isolert sett  er  be-
skjeden, er det få, om noen som har oversikten.

Målsetting

Innsamle, registrere og bearbeide eksisterende materiale for derved å kunne
effektivisere innsatsen med å tette kunnskapshull.

Arbeidsprogram

Arbeidet blir rent skrivebordsarbeide som tenkes utført av mindre (3-l» pers.)
fagelig sammensatte grupper. Arbeidet deles inn i en innsamlingsfase og en be-
arbeidelsesfase. Felles rutiner for registrering av data må utvikles, helst i
samarbeide med andre. NTNF's databaseprosjekt og V's vassdragsregister synes å
være interessante utgangspunkter.

Ansvarlig avdeling
VN

Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

NLH, GEFO, Jordreg.inst.

Resultater

Resultatene skal være fritt tilgjengelige for alle. Publiseres i V's publika-
sjoner.

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning månedsverk

V's andel

Andre inst itusjoner 3

Sum 4 2 2 2 2

Ressursbehov i kroner

Lonninger 160 noo BO 000 80 000 80 o Bo 0

Andre utgifter 10 000 10 000

Sum 160 000 90 000 Bo000 80 000 90 000



V ASS DK ACS DIR Eld OR AT E'I

Fo'-PROS JEKTER

Hovedprosjekt

VIRKNINGER AV INNGREP I VASSDRAG A

Delprosjekt

Vassdragsreguleringers virkninger på landskapsformer, erosjon 8

P r os jek thesk r  lve l 9 c

Det eksisterer i dag et betydeligantall rapporter fra undersøkelser av vass-
drag før og etter inngrep, og også endel publikasjoner fra andre typer inngrep
som har betydelige likhetspunkter. Materialet er i alt for liten grad bear-
beidet og krysskoblet med sikte på å trekke ut generelle kunnskaper som har
gyldighet utover et enkelt vassdrag. Selv om datamengden isolert sett er be-
skjeden, er det få, om noen som har oversikten.

Må)sf'tting

Innsamle, registrere og bearbeide eksisterende materiale for derved å kunne
effektivisere innsatsen med å tette kunnskapshull.

Arbeidsprogram

Arbeidet blir rent skrivebordsarbeide som tenkes utført av mindre  (3-l  pers.)
faglig sammensatte grupper. Arbeidet deles inn i en innsamlingsfase og en be-
arbeidelsesfase. Felles rutiner for registrering av data må utvikles, helst i
samarbeide med andre. NTNF's databaseprosjekt og V's vassdragsregister synes å
være interessante utgangspunkter.

Ansvarlig avdeling

VN
Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

VF, Universitetene,NLH, NHL

Resultater

Resultatene skal være fritt tilgjengelige for alle. Publiseres i V's publika-
sjoner.

Tidsplan 1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning månedsverk

v' ndel

.. -· -·-- ----·---- -- --------- -

Andre institusjoner 3

l" 4 2 2 2

Ressursbehov i kroner

Lonnanger 160 000 8 000 80 000 80 000

Andre utgifter 10 000 10 000

Sum 160 000 90 000 80 000 90 000



VASSDRAGSDIREK TORATET

Fo'-PROS.JEKTER

Hovedprosjekt

VIRKNINGER AV INNGREP I VASSDRAG A

Delprosjekt

Vassdragsreguleringers virkninger på kulturminner 9

Prosjektbeskrivelse

Det eksisterer i dag et betydelig antall rapporter fra undersøkelser av vass-
drag før og etter inngrep, og også endel publikasjoner fra andre typer inngrep
som har betydelig likhetspunkter. Materialet er i alt for liten grad bear-
beidet og krysskoblet med sikte på å trekke ut generelle kunnskaper som har
gyldighet utover et enkelt vassdrag. Selv om datamengden isolert sett er be-
skjeden, er det få, om noen som har oversikten.

Målsetting

Innsamle, registrere og bearbeide eksisterende materiale for dervedå kunne
effektivisere innsatsen med å tette kunnskapshull.

Arbeidsprogram

Arbeidet blir rent skrivebordsarbeide som tenkes utført av mindre (3-4pers.)
fagelig sammensatte grupper. Arbeidet deles inn i en innsamlingsfase og en be-
arbeidelsesfase. Felles rutiner for registrering av data må utvikles, helst i
samarbeide med andre. NTNF's databaseprosjekt og V's vassdragsregister synes å
være interessante utgangspunkter.

Ansvarlig avdeling

VN
Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

VV, Ark.museer, Riksent. Oldsakss., Universitetene

Resultuter

Resultatene skal vere ritt tilgjengelite for slle. Publiseres i V's publika-
sjoner.

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning i månedsverk

V's andel

Andre institusjoner 3

Sum 4 2 2 2

Ressursbehov i kroner

Lønninger 160 000 80 000 80 000 8o 000

Andre utgifter 10 000 10 000

Sum 170 000 80 000 80 000 90 000



VASSDRAGSDIREK IORATET

FoU-PROS JEK TER

Hovedpro:s jek t

VIRKNINGER AV INNGREP I VASSDRAG

Delpros jekt

Vassdragsreguleringers virkninger p& friluftsliv/turisme 10

Prosjektbeskrivelse

Det eksisterer i dag et betydelig antall rapporter fra undersøkelser av vass-
drag før og etter inngrep, og også endel publikasjoner fra andre typer inngrep
som har betydelige likhetspunkter. Materialet er i alt for liten grad bear-
beidet og krysskoblet med sikte på å trekke ut generelle kunnskaper som har
gyldighet utover et enkelt vassdrag. Selv om datamengden isolert sett er be-
skjeden, er det fA, om noen som har oversikten.

Mllsett ing

Innsamle, registrere og bearbeide eksisterende materiale for dervedå kunne
effektivisere innsatsen med å tette kunnskapshull.

Arbeidsprogram

Arbeidet blir rent skrivebordsarbeide som tenkes utført av mindre (3-l pers.)
fagelig sammensatte grupper. Arbeidet deles inn i en innsamlingsfase og en be-
arbeidelsesfase. Felles rutiner for registrering av data må utvikles, helst i
samarbeide med andre. NTNF's databaseprosjekt og V's vassdragsregister synes å
være interessante utgangspunkter.

Ansvarlig avdeling

vv
Potensielle samarbeidende/utførende institusjoner

MD, Turistforeningene

Resultater

Resultatene skal være fritt tilgjengelige for alle. Publiseres i V's publika-
sjoner.

Tidsplan 1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning månedsverk

v'e andel

Andre institusjoner 3

Sum 4 2 2 ,,
C:

Ressursbehov i kroner

l.onninger 160 000 80 000 80 000 80 000

Andre utgifter 10 000 10 000

Sum 17o 000 80 000 8o 000 90 000



VASSDRAGSDIREKIORATE

FoU-PROS JETER

Hovedprosjekt

VIRKNINGER AV INNGREP I VASSDRAG A

Delprosjekt

Vassdragsreguleringers virkninger på lokalsamfunn 1 1

Prosjektbeskrivelse

Det eksisterer i dag et betydelig antall rapporter fra undersøkelser av vass-
drag før og etter inngrep, og også endel publikasjoner fra andre typer inngrep
som har betydelige likhetspunkter. Materialet er i alt for liten grad bear-
beidet og krysskoblet med sikte på å trekke ut generelle kunnskaper som har
gyldighet utover et enkelt vassdrag. Selv om datamengden isolert sett er be-
skjeden, er det få, om noen som har oversikten.

Målsetting

Innsamle, registrere og bearbeide eksisterende materiale for derved å kunne
effektivisere innsatsen med å tette kunnskapshull.

Arbeidsprogram

Arbeidet blir rent skriveborsarbeide som tenkes utført av mindre(3-l4 pers.)
fagelig sammensatte grupper. Arbeidet deles inn i en innsamlingsfase og en be-
arbeidelsesfase. Felles rutiner for registrering av data må utvikles, helst i
samarbeide med andre. NTNF's databaseprosjekt og V's vassdragsregister synes å
være interessante utgangspunkter.

Ansvarlig avdeling

vv
Potensielle samarbeidende/utførende institusjoner

S & Fj. DH (?)

Resultater

Resultatene skal være fritt tilgjengelige for alle. Publiseresi V's publika-
sjoner.

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning i minedsverk

V's andel

Andre institusjoner 3

Sum 4 2 2

Ressurshehov kroner

Lønninger 160 000 80 000 80 000

Andre utgifter 10 000 10 000

Sum 17o 000 80 000 90 000



VA SSDRASD]RK IORAFT

i o'-PROS.JEKTER

fl U ved p I O S jek l

BEHOVET FOR- OG UJNHOLDE'I1 I FAGLIGE UTREDNINGER I VASSDR. S.

De l pros j e k I

Retnings1iner for fagrapporter og konsesjonssøknader

B

I' r ,1 ,, j ck t beskr 1 \ t' lse

Oppfølging og vidreutvikling av det forslag som er fremmet for Vassdragsdirek-
tøren 20. mars 1985. Spesielt avgrensning spørsmålet om utredningsbehovet i
små saker krever en grundig gjennomgang.

Målsetting

Komme frem til et sett regningslinjer for innhold, omfang og presentasjonsform
for faglige rapporter og det samme for konsesjonssøknader ihht. Vassdragsregu-
leringsloven. Målet er å få eksept på disse retningslinjene i sentrale forvalt-
ningsorganer.

Arbeidsprogram

Diskusjonsgrupper for de enkelte faggrupper opprettes med medlemmer fra fagene
selv, vassdragsforvaltningen og RL.

Ansvarlig avdeling

vv
Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

Alle relevante fag/interesser, RL

Resultater

Resultatene vil foreligge i form av stadig rullerte og ajourførte retnings-
linjer.

plan 1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning i månedsverk

V's anode l 3

And r ,, inst 1t·is ]oner 3

'5u ii 6

Ressnursbeho i kroner

L o n 11 1 11 t• r 250 000 l0 000 40 000 l 000 io 000

Andre utgitter

Sum 250 000 40 000 lo 000 4o 000 0 000



VASSDRAGSDIREKTURATET

Fol'-PROSJEKTER

Hovedpros jekt

FAGSPESIFIKKE UTREDNINGER C

Delprosjekt

Konsekvensanalyse av forbyggingstiltak

Prosjektbeskrivelse Oversvømmelse, erosjon og isganger medforer betydelige skader
på jord og eiendom over hele landet. Forbygningsavdelingen utfører årlig
sikringstiltak for 30-40 mill. kr. Det er behov for å få analysert konsekvensene
ved disse tiltak innen følgende områder:
1. Fysiske forhold, virkninger på vassføring, is, erosjon, ras m.v.
2. konomiske forhold, nytten for jordbruk, boliger, industri, kommunikasjon.
3.  Miljomessige virkning for fisk, planter, fugl, landskap.

am unnsmess1ge, genere e or o
Målsetting

Formålet med analysen er & planlegge om det på grunnlag av samfunnsmessige
vurderinger vil være hensiktsmessig å gjennomføre elveforbygging, omfanget av
tiltakene og en vurdering av prinsipper for prioriteringi landsmålestokk.

Arbeidsprogram

Prosjektgruppen m% velge ut en rekke typer av tiltak fra forskjellige lands-
deler, store og små vassdrag. Det vil være aktuelt å se på flere kategorier:
Utførte tiltak, planlagte og søknader om tiltak. Arbeidsprogrammet forutsettes
vurdert i samråd med VF's funksjonrer for hver sak.

Ansvarlig avdeling

VF. Bistand: VH, VN
Potensielle samarbeidende/utførende institusjoner

D.dept., Nat.fondet NGI VHL NIBR

Resultater

Gruppen må vurdere og konkretisere prinsipper for konsekvensanalyser for for-
skjellige typer av forbygningstiltak, både som grunnlag for samfunnsmessig
vurdering og for prioritering av bevilgninger m.v.

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning månedsverk

y' andel 2 2 2 2 2s

Andre institusjoner 9 9 9 20 20

Sum 1 1 11 11 22 22

-----------
Re»ssur rhehov i k I OIi t' I

Lønninger lo0 o l00 000 l#00000 850 000 850 000

Andre utgifter 100 000 100 000 100 000 150 o 150 000

Sum 500 000 500 000 500 000 000 000 000 000



VASSDRAGSDIREK IOR ATET

lo PRO JEKTFR

Ho v edpros jek t

FAGSPESIFIKKE UTREDNINGER C

Del pros Jekt

Materialtransport og bevegel seshastigheter 2

Prosjektbeskrivelse Vassdragene transporterer sedimenter fra forskjellige kilder,
f.eks. isbre , morener og andre løsmasseavsetninger. Materialtilførselen og
erosjonsintensiteten varierer med tiden og øker sterkt i perioder med brefremsto
og store flommer. Elvelopenes stabilitet er avhengig av likevekt mellom trans-
port og tilførsel av materiale. Virkningene av naturlige eller kunstige
endringer i materialtilførselen kan vare i lange tidsrom. Uttak av grus kan gi
utilsiktede konsekvenser fordi transportforholdene og materialtrans ortens

ese og 1 er 1 eer ar a
M&]setting

Fremskaffesi kre måletall for den naturlige materialtransportens størrelse og
bevegelseshstighet under normale forhold, påregnelige maksimaltall for eks-
tremflommer, og konsekvensvurderinger av langvarige svingninger.

Arbeidsprogram

Et måleprogram for materialtransport etableres i et utvalg av vassdrag som re-
presenterer ulikt sedimentologisk og hydrologisk miljø og forskjellige typer
erosjonsprosesser. Sedimentproduksjonen til ulike typer kilder undersøkes. Det
gjennomføres målinger av meterialets vandringshastigheti vassdragene. Lang-
tidsvariasjonene underskes indirekte gjennom granskninger av borkjerner fra
elvesletter og delta og ved historisk dokumentasjon av flomskader.

Ansvarlig avdeling

VH
Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

Univ., Statskraftverkene Re

Restate1 (Gunn.lag for rogno:or som kan benyttes i vassdragsforvaltningenti]
2 bestemme reell storrelsepi elvetransporterte grusressurser, i forbygninger
og tiJ t::ik mot erosjonsskader :::om følge av store flommer eller akselerert
erosjon som følge av feil arealbruk, til å begrense eller unngå sliping 1 vann-
kraftturbiner, og uønsket s redni

Ti dsplan 19 8 6 I 987 1988 1989 1990

Remanninp_ i mii 11edsver k

v' ,t II ti I' I 10 10 10.

Andre inst it us joner 2 2 2

Sum 12 12 12

---- --- ----- ---· - --------

Ressursbeho i kro 11t• r

Lonn:nger 500 000 500 000 500 000 0 0

A II dre Ilt gi f t er

Sum 500 000 500 000 500 000 0 0



VASSDRAGSDIR TOR AT ET

Fo -PROS JEKT ER

lovedprosjekt

FAGSPESIFIKKE UTREDNINGER C

Delprosjekt

Senn-tids datainnsaml ing 3

Prosjektbeskrivelse Det er i dag for lang tid å få overført hydrologiske data og
de innsamlede data har også for dårlig tidsoppløsning. Ved å bygge opp et system
for sann-tids datainnsamling med moderne registreringsinstrumenter og automatisk
overføring samt effektiv programvare ved hovedkontoret vil nytten av de hydro-
logiske data øke vesentlig. Mangel på data med tilstrekkelig fin tidsoppløsning
medfører i dag at flere typer analyser blir meget usikre, kobling til kraft-
verkenes eget datainnsamlingssystem må sikres.

Må 
1 
setting En raskere service ovenfor kraft verker som kan hindre unødig vanntap,

bedre flomprognosene, bedre det hydrologiske datagrunnlaget for dimensjonering
av bl.a. flomoverløp for dammer. Man vil også få en rasjonaliseringsgevinst ved
Hydrologisk avdeling.

Arbeidsprogram

Det må utføres en omfattende analyse av tilgjengelige registreringsinstrumcnter
og overforingssystemer med sikte p noe nyutvikling. Standardiseringm@ etter-
strebes. Videre må det foretas en stasjonsnettanalyse og utarbeidelse av pro-
gramvare for overføring, kontroll og lagring av data. Anskaffelse og utplas-
sering av instrumenter fordeles over prosjektperioden.

Ansvarlig avdeling

VH
Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

NTNF, Vassdragsregulantenes forening, EFI

Resultater

Et etablert system for sann-tids datainnsamling som er enkelt& vedlikeholde
samt videreutvikle, og som bygger på et representativt stasjonsnett.

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning i manedsverk

V's andel 6 6 12 12 12

A ndre inst 1tus)oner 6 6

Sum 12 12 12 12 12

Ressursbehov 1 kroner

Lønninger 500 000

Andre utgifter (instrumenter) 500 000

500 000 500 000 500 000 500 000

500 00 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Sum 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000



VASSDRACSDIREKTORATt::T

Fo!-PRO< JEKTER

Hovedpros jekt

FAGSPESIFIKKE UTREDNINGER C

Delprosjekt

VannrPssurseri breer 4

f'ros_jPktbf>skrivelst> UNESCO har anbefalt en registrering av all permanent snø Og 1s

i verden. Nasjonalt er det viktig å kjenne de vannressurser som er bundet i bree ,
og hvordan disse påvirker nedenforliggende vassdrag. Slik kunnskap er bl. a. nød
vendjr., forå få korrekte spesifikke avløpstall til bruk i vannressursplanleg-
ging, utbyggingsplaner, flomberegninger etc. Kunnskaper er også nødvendig for
beregning av korrekte vannskiller i breomr&der,g det vil få stor vitenskaplig
og praktisk anvendelse i flere fag.

Målsetting Følge opp UNESCO's anbefaling om registrering av kartlegging av all
permanent snø og is i verden. Skaffe oversikt over de totale vannressurser som
er bundet i norske breer, og hvordan smeltevannets drenering gjennom og under
breen foregår, slik at dreneringsarealene for brepåvirkede vassdrag kan beregnes.

Arbeidsprogram Breenes overflate kartlegges med vanlige metoder. Istykkelsen på
breene måles systematisk ved hjelp av en breradar. Breradarmålingene tolkes og
kart over istykkelse og bunntopografi konstrueres. Parallelt pågår undersøkelser
for å klarlegge de fysiske prosesser som bestemmer vannets vei fra smelting til
utløp av breen. Resultatene fra delprosjektene samarbeidesi en modell for be-
regning av dreneringsgrenser og arealer. Alle data samles i en publikasjon.

Ansvarlig avdeling

VH

Pot ens i el le samarbeidende/utførende institusjoner

Norsk Polarinstitutt, Univ., Statskraftverkene

Resultater Oversi.kt over landets vannressurser bundet i snø og is. Klarlagt de
enkelt.e va::;sdrag:; i1rearcaler, :;] ik at grunnJ.uget for beregning av spesifikke av-
løp er til stede. Fått .forstii.e:J ce for subglasial drenering i forbindelse med kraf -
utbygging i breomr&der. Det kan også oppnås interessane resultater i geologisk
sammenheng. Forståelse for breenes innvirknin å flom 't

I1dsplan
1986 1987 !988 1989 1990

Bemanning 1 minedsvetk

V's andel 18 18 18 18 18
-----------------------

A 11.J r r' i 11 :,t 1 1 u : : j o n e 6 6

um 2l 2 2l 18 18

Rossnurshehov  i kroner

lonnnger 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Andre ut git tor 500 000 JOO 000

750 000

250 000

750 000

250 00

Sum 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000



VASSDR AGSDIREK TORATET

Fo€-PROSJEKTER

Hovedprosjekt

FAGSPESIFIKKE UTREDNINGER C

Delprosjekt

Urban hydrologi 5

Prosjektbeskrivelse

Urban overvannsbehandling har tradisjonelt beståtti enkle rør-anlegg som raskest
mulig ledet vannet bort. Datagrunnlaget har vært meget mangelfullt, dimen-
sjoneringskriteriene enkle og generelle, og de resulterende anlegg er ofte blitt
overdimensjonerte og dyre. Bedre datagrunnlag og bruk av avanserte beregnings-
modeller vil muliggjøre en mer optimal dimensjonering som vil spare samfunnet
for store beløp.

MA]setting  . . .
l. Fremprange nodvendig urbanhydrol0gisk datagrunnlag for optimal VA-teknisk

dimensjonering.
2. Tilpassing og bruk av urbanhydrologiske modeller.
3. Be;;temmelse nv reg_ionale spesifikke verdier for urbunavrenning.

Arbeidsprogram

Det urbanhydrologiske stasjonsnett må opprustes og nye moderne instrumenter må
installeres. Derved vil man få tilgjengelig et omfattende datamateriale for
korttidsnedbør, snøsmelting og avløp, samt feltparametre. En brukerrettet ana-
lyse ved hjelp av urbanhydrologiske modeller vil bli utført og det vil bli lagt
vekt på regionale undersøkelser.

Ansvarlig avdeling

VH
Potensielle samarbeidende/utførende institusjoner

NIVA, NHL

Re sult ater

Ca. 3 milliarder kroner anvendes i dag på våre VA-anlegg. Ved å fremskaffe
datamateriale og analysemetoder for en mer optimal dimensjonering vil disse
kostnader reduseres vesentlig.

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning 1 månedsverk

V's andel 6 6 6

Andre tnst itus joner

Sum 6 6 6

Ressursbehov i kroner

Lonninger 250 000 250 000 250 000

Andre utgifter 250 000 250 000 250 000

Sum 500 000 500 000 500 000



VASSDRAGSDIREKTORATET

Fot'-PROS JEKTER

Hovedprosjekt

FAGSPESIFIKKE UTREDNINGER C

Delprosjekt

Modeller for konsekvensutredninger 6

Prosjektbeskrivelse

Det norske modellverktøyet for simulering av hydrologiske forhold er stadig i
sterk utvikling. Brukenes krav til enkelt og brukervennlig system øker i takt
med den tekniske utviklingen på maskinsiden. Dagens verktøy må endres og ut-
vides til å dekke nye behov. En stor programpakke som skal tjene hydrologer,
biologer, planleggere og driftspersonale planlegges sammen med tilfredsstillende
dokumentasjon og veiledning.

Målsetting Få et operativt modellsystem for planleggere og forvaltere for
simulering av hvordan vassdragsinngrep influerer på vannførings-og vannstands-
forhold i elver og magasiner/innsjøer, samt et programsystemog prognosering av
hydrologiske forhold basert på sann-tids datainnsamling fra telemetrerende
hydrologiske o meteorolo iske st

Arbeidsprogram

1. Utvider VH's modellpakkeKARMEN til & kunne kjøre på PC-maskiner.
2. Legge inn en operativ routing-modell i KARMEN.

3.  Legge inn en videreutvikling av NTNF-MVU prosjektets fysisk beskrivende
vassdragsmodell som kan sammenkobles med HBV-modellens utgangsdata.

4. Videreutvikle en vanntemperaturmodell og en gjennomstrømingsmodell for
innsjøer hvor b&de stromings- og temperaturforhold er simulert.

Ansvar lig avdeling

VH

Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

NLH

Resultater

En integrert modellpakke som kan kjøre både på sentrale EDB-anlegg og
PC-maskiner.

Tidsplan 1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning i månedsverk

V's andel 5 5 5 5 r
)

And rt· in !-. I it us joe 5 5 '5 15 15
--------

5 u in 10 10 10 20 20

Ressursbehov kroner

Louninger lo0 000 lo0 000 400 000 70o 000 7 000

Andr e utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
- -------- ------------- - --·

Sum 500 000 500 000 500 000 Boo000 Boo000



VASSDRAGSD)I RK TORAET

Hovedprosjekt

FAGSPESIFIKKE UTREDNINGER C

Delprosjekt

Vannkraft-teknologi 1

Pros jektbeskr 1velse

Utrede forvaltningens rolle i det vannkraft-teknologiske miljø. Når NVE-8 blir
utskilt står rest-NVE uten særlig innsatG på dette feltet. Innen V tas det
sikte på å utgi en serie av retningsgivende regler Cur u]ik(' tekniske områder.

Målsetting

I første omgang kvantifisere VV's oppgaver som forvaltningens kompetansesenter
for vannkraft-teknologi.

Arbeidsprogram

Innledende kartlegging av kompetansefordeling. Avgrensing mot NEVF's og RL's
aktiviteter. Kostnadsnormer (basert på Samlet plan) er allerede valgt ut som
første arbeidsfelt.

Ansvarlig avdeling

vu
Potensielle samarbeidende/utførende institusjoner

RL, EFI, NEVF, Konsulenter.

Resultater

Etter avklaringsfasen utgis retningslinjer og normer i V's publikasjonsserie.

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning månedsverk

v' andel 2 3 4 ls

Andre inst 1tus]oner 12 12 12 12

Sum 1l 15 16 16

Ressursbehov i kroner

Lonningt•r 560 000 600 000 6l0 000 60 000

Andre utgitt er
50 000

Sum 560 000 600 000 640 000 690 000



VASSDRAGSDIREK TFORATET

FoU-PROS JEKTER

FACSPESIFIKKE UTREDNINGER C

Delprosjekt

Borkaks 8

Pros]L'kti.Jeskrivelse Vasskraftutbyggere tar i stigende grad i bruk fullprofilboring.
Boremassen (borkaks) avviker i stor grad fra tradisjonelle utsprengte masser.
Manglende kunnskaper og erfaring med borkaks skaper usikkerhet og vanskeligheter
på anleggene, særlig gjelder det stabiliteten (utglidninger). Dette har stor
betydning for håndtering, deponering, forming og bruk av borkaks. Prosjektet vil
utrede disse forholdene. I tillegg vil en undersøke borkaksens egenskaper som
vekstmedium for vegetasjon. Prosjektet omfatter sål.etles både tekniske-, og sikker. . .

Målsetting Gjennom praktisk rettede tekniske-, sikkerhetsmessige-, biologiske- og
estetiske undersøkelser, registreringer, vurderinger og forsøk tar en sikte på å
skaffe grunnlag for fornuftig disponering av borkaks ved oppbygging av det nye
landskapet ved vannkraftutbygginger.

Arbeidsprogram

Styringsgruppeog arbeidsgruppe er allerede etablert. Arbeidsopplegget kan
skisseres i 3 grupper. 1. En grunnleggende litteraturstudie som allerede er i
gang. 2. Laboratoriearbeid (analyse m.v.) vil bli gjennomført ved NGI og NLH.
3. Praktiske forsøk/prøver/registreringer i felt vil bli gjennomført på ut-
valgte anlegg. Et enkelt pilotprosjekt er under forberedelse for gjennomføring
allerede i år.

Ansvarlig avdeling

VN
Potensielle samarbeidende/utførende institusjoner

NVE-S, NGI, NLH g Vassdragsreg.forening

Resultater

Publiseres fortrinnsvis2 VN's publikasjoner.

[a. ----- ---- -····-·-

1 980 198 ? 1988 1989 1990

Bemanning i månedsverk

v's andel 3 l l 3 2

Andre inst itus]oner 10 12 12 12 12

'5Sum 13 16 16 15 1l

------
Ressursbehov kroner

Lønninger 50 000 660 000 660 000 620 000 580 000
----···

Anil rt' utg1ft er 250 000 a50 000 50 000

50 000 910 000 910 000 620 000 630 000'5 um
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ILTAK I VASSDRAG, - BIOTOPJUSTERING

Delprosjekt

Vegetasjonsetablering

Pros jektbeskrivelse

Ved inngrep av forskjellige slag er vegetasjonsløse områder et vanlig forekom-
mende og lite nskelig biprodukt. Av rent estetiske grunner, men i like stor
grad for å hindre erosjon og økologisk utarming, er det meget viktig med hurtig
vegetasjonsetablering. Kunnskapene om de forhold som styrer vegetasjonsetab-
leringen, spesielt i vann, er fortsatt mangelfulle og må bedres. Vegetasjons-
forsøk på land på tipper o.l. har gitt gode resultater.

Målsetting Finne frem til metoder og plantevalg ved praktjske forsøk som gir
en rask og minst mulig vedlikeholdskrevende suksesjon under forskjellige mitj-
forhold. Kartlegge vegetasjonsutbredelsen i eldre magasiner og langs kanaler for
finne egnet pl anternaterial e som utgangspunkt for en aksellerert naturlig
tvikl ing.

Arbeidsprogram

TJygravede kanaler, (Hareidselva, Søya, Moelva, Lesjaleirene, Østamyrene m.fl.)
vil bli undersøkt og utplantingsforsøk er allerede igangsatt (1985). Etter
hvert som VF setter igang nye kanaliseringsprosjekter vil disse bli løpende
vurdert. Betydningen av plantedekke  i  strandsonen i flerårsmagasiner er op1i-
startet (1985). Man konsentrerer seg om identifikasjon av arter, vurdering av
produksjonspotensialet og erosjonshindrende virkninger.

A II s v a I l 1 >; .1 v d l' I 1  }

VN/VF

Pot l' ris iel l e  s u mur Ii e Idende/ 11 t før e 111I t• 1 11 sl i t us .ion f' r

NLH, Univ. SINTEF HL

Resultater

Resultatene vil bli publisert fortløpende i VN I s publikasjoner. Porsj ektet vil
være en integrert del i Biotopjusteringsprosjektet.

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemann1ng i månedsverk

v's andel 4 4 4 4 4

Andre l li.", I 1 ( US I ull t' I 6 6 b 11 I?

c;,,m 10 10 1 ') 15 16'-

------- -----·--

Ressursbehov l kr ,,n P 1

l.onn1nget hoo 000 ho0 000 500 ODO 620 l)OO oo0 000

Andre utgfte1 150 000 200 000 150 000 200 000 200 000
l--
I
I ', um 550 000 Goo000 650 000 820 000 860 000I



\'ASSDl-!AC;SDIREK l'OR4.TE'l

FoU-PROS JEK'TER

Hovedprosjekt

TILTAK I VASSDRAG D

De1pros jekt

Produksjonsfremmende tiltak (bunndyr, fisk, fugl). Biotopjustering 2

Pros jektbeskrivelse

Pros.jektet by gger på prosjekt D 1, Vegetasjonsetab1ering.To delprosjekter er
igangsatt i 1985: 1. Skape bedre oppholdssteder for fisk i kanaliserte/forbygde
elver ved utlegging av stein og forskjellig bunnsubstrat (Hareidselva, Søya,
Moelva, Follestadelva).2. Nytte meandre eller avsnøringer av innsjøer (viker,
bukter) for dannelse av biodammer (Søya, Meltingen, Bjoreio, Otra).

Målsetting

Ved praktiske forsøk vinne erfaring med tiltak som kan bedre de biologiske for-
hold j kanaliserte elver eller i reguleringsmagasinerog derigjennom øke pro-
duksjonen av i første rekke fisk og fugl.

Arbeidsprogram

1. I kanalis erte elver eller planlagte kanaliserte elver legges st eir:ut i for-
skjellig mønster. ?.. Utleggelse av bunnsubstrat av forskjellig type for bedre
gyteforholdene for fisk, men også for å bedre bunndyrproduksjoner. 3.  Meandre
skapes om til biodammer. De biologiske forhold, særlig for fisk og fugl under-
søkes. Prosjektet vil bygge på Terskelprosjektet og vil inngå i Biotopjuster-
ingsprosjektet.

Ansvarlig avdeling

VN/VF
Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

UiO, DVF, NLH

Result ater

Resultatene vil bli fortloponde presentert VN's publikasjoner.

Tidsplan 1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning i månedsverk

v'es andel 4 4 4 4 4

Andre ins I i tusj on•· r
12 1h 12._ ")

·------- - - ------ - ---·•···•·- -

Lr 16 18 19 18 2l

Ressarsbeho i kroner

l.antnger 640 000 68 000 760 00() r2o 000 1 000 uoo

And r 1· utgifter 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000

5 un 790 000 830 000 960 000 920 000 1 200 000



VASSDRAGSDIREK TORAT ET

F !'-PROS JEKTER

Hovedprosjekt

TILTAK I VASSDRAG, - Biotopjustering D

Delprosjekt

Minstevannføring og temperatur 3

Prosjektbeskrivelse

Tiltak i vassdrag, - Biotopjustering, er i høy grad sentrert om to sentrale
fysiske forhold, vannføring og vanntemperatur. De fleste miljøfaktorer som
spiller noen vesentlig rolle for levende organismer kan avledes av disse. In-
tegrert i prosjektene D 1 og D 2 er det derfor planlagt undersøkelser av disse
forhold. Prosjektet er å betrakte som en del av Biotopjusteringsprosjektet.

Målsetting

Klarlegge vannføringens og vanntemperaturens betydning for forskjellige organ-
ismesamfunn med sikte på å finne frem til bedre kriterier for fastsettelse av
min stevannførj nger, manøvreringL;reglementer og bedrebus is for vannbrukspluner.

Arbeidsprogram

Forsøk er allerede igangsatt i Skjoma ( •rerskelprosj ektet). Disse vil bli fulgt
opp og vidrefort i D 1 og D 2 (Biotopjusteringsprosjektet). Utlegging av Jog-
gere og kryssanalyser med biologiske data.

Ansvarlig avdeling

VN
Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

VH, Univ., DVF

Resultater

Resultatene vil bli fortløpende presentert  i  VN's publikasjoner.

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning i månedsverk

----
V's andel 2 2 3 3 2

Andre inst 1t us )oner 2 2 3 3 2

Sum 4 4 r
6 40

Ressursbehov i kroner

Lonninger 160 000 160 000 2l0 000 2l0 000 160 000

Andre 11 tgifter 0 000 0 000 l0 000 40 000 0 000

Sum 200 000 200 000 280 000 280 000 200 000



------------

VASSDRAGSDIRL IORATEI

F o!-PROS J E K T ER

Hovedprosjekt

VANNBRUKSPLANLEGGING VBP E

Delprosjekt

Kvantifisering av vannbruksinteresser

Prosjektbeskr1velse

T VBP forutsettes brukernes krav omsatti praktisk h&nterbare, of'te stedsav-
hengige verdier for vannmengde, vannkvalitet, arealer m.v. Med utgangspunkti
vannmengdekrav søkes utviklet et sett av bruksformindikatorer som kan brukes
som generelt planleggingsgrunnlag i VBP. Samarbeide med vannkvalitetsmiljøene
nødvendig for å få.  til ett fullt dekkende planleggingsgrunnlar,.

Målsett.ing

Det skal fremmes forslag om bruksformindikatorer for alle brukerinteresser i
vassdrag. Krav til vannmengde- og vannkvalitet inngår som et viktig mellom-
stadium.

Arbeidsprogram

Plan1eggingen sk,ieri samråd med Vannressursrådetog MD/SFT. Em helhetsplan
utarbeides og oppgavene fordeles i h.h.t. de enkelte forvaltningsenheters fag-
ansvar. FoU virksomheteni V vil ta utgangspunkti vannmengdekrav. Innsamling
av eksisterende data og viten i vannfaglige miljøer er første stadium.

Ansvarlig avdeling

vu
Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

MD SFT NIVA CEFO

Resultater

Skal være fritt tilgjengelig. Delrapport utgis av V. Utgivelse av et totalt
sett vannbrukskriterier kan skje i Vannressursutvalgets regi.

Tidsplan 1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning manedsver k

V's andel 2 2 2 2

Andre institusjoner 5 7 7 7

Sum 7 9 9 9

Ressursbehov i kr oner

Lønninger 2l0 000 360 000 360 000 360 000

Andre utgi ft er 60 000 70 000 70 000 7 000

Sum 300 000 30 000 30 000 30 000



VASSDR AGSDIREKIORAII

I· , , I -- i' ROS EK TER

Hovedpros jekt

VANNBRUKSPLANLEGGING E

Delprosjekt

Matematiske modeller i VBP 2

Prosjektbeskrivelse

Norge gjør i VBP i svært liten grad bruk av matematiske optimaliserings- og
simuleringsmodeller som er direkte knyttet til planJegging av vanlig bruk.
MOdeller i bruk i Norge er sektorielle, dvs. knyttet til vannkraft, forurens-
ning eller beskriverulike fenomenel'isolert. Matematiskeplanleggingsmodeller
er svært mye i praktisk bruk i utlandet.

Målsetting

Innhente og vurdere operative vassdragsmodeller i Norge og utlandet. Teste
modellerpå prøvevassdrag. Hovedvekt legges på kvantitetsrelaterte modeller.

Arbeidsprogram

Arbeidet bliri første omgang konsentrert om å skaffe status over modellbruken
i Norge og få gjeldene verktøy vurdert for bruk i forvaltningen. Dernest velge
ut en eller hayst to lovende modeller som utprove: i praktisk bruk.

Ansvarlig avdeling Potensielle samarbeidende/utførende institusjoner

vu SI, NIVA, Berdal, NTH, EFI m. 1.

Resultater

Publiseres i V's, FoU-serie. Fritt tilgjengelig.

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning 1 månedsverk

V's a nde! 2 3 3 3

Andre l nst l t lJ S J c,neI 10 12 12 12

l S u:n 12 15 15 15

Ressursbehov l kroner

Lonn1nger 500 000 600 000 600 000 600 000

Andre ut gifter 0 000 60 000 60 000 60 000

Su: 550 000 660 000 660 000 660 000



VASSDRAGSDIREK TORATET

FoU-l'ROSJEKTER

Hovedprosjekt

VANNBRUKSPLANLEGGING E

Delprosjekt

Metoder for sammenveiing og prioritering 3

Prosjektbeskrivelse

I all VBP og sektorbehandling foretas sammenveiing av ikke-kommensurable storr-
elser. Bedre beskrevet miljøgrunnlag her er ønskelig. Metoder knyttet til vann
kraftutbygging vil stå sentralt.

Målsetting

Bedre beslutningsgrunnlaget ved avveiinger av økonomisk kvantifiserbare verdier
mot mindre kvantifiserbare (myke verdier).

Arbeidsprogram

Det begges videre på erfaringer fra flermålsnytte analyser gjort i Samlet plan
(Carlsen - Wenstop). Metodens åpenbare svakheter søker utbedret for praktisk
bruk. Det vil bli lagt vekt på sammenlikning av alternativer av samme prosjekt.

Ansvarlig avdeling

vu
Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

Berdal A/S NIBR BI

Resultater

-Ian 198 1987 1988 1989 1990

---------·
Bemanning m1inedsverk

V's and e 1 2 2 2

Andre institusjoner
5 6

Sum 6 8 9 10

Ressursbehov kroner

Lonninger 2l0 000 320 000 360 000 lo 000

Andre utgifter
30 000 0 0 50 000

Sum 270 000 360 000 10 000 l50 000



FI' -PROS JEK !ER

Hovedpros jekt

VANN BRUKSPLANLEGGING I
Delprosjekt

Kompetanseoppbygging hos fylker og utbyggere 4

P rosje k tbesk r i ve 1 sl'

Dette gjelder generell opplæringsvirksomhet overfor de viktigste involverte
parter med utgangspunkti V's fagkompetanse. VBP utføres i fremtiden regionalt
eller lokalt og dette forutsetter herved kompetanse.

Målsetting

Høyne kunnskapsnivået hos fylker og utbyggere. Bedre sette disse i stand til å
utøver praktisk planlegging.

Arbeidsprogram

Planlegges sammen med MD. Kortvarige 2 dagers innføringskurs i VBP. Møteserier
i hvert fylke. Kontakt med utbyggere mer direkte med V.

Ansvarlig avdeling

vu
Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

MD, SFT, NIVA, NHK m.v.

Resultater

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning i månedsverk

v's andel

Andre 1 n s  t 1 t  u s J ,, n e r 5 5 5 5

Sum 6 6 6 6

Ressursbehov l kroner

Lonninger
20 000 2lo 000 2l0 000 4

Andre utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000

Sum 290 000 290 00() 290 000 2 0 000



VASSDRAGSDIREKTORATET

Fo u - P ROS JEKTE R

Hovedprosjekt

VANNBRUKSPLANLEGGING E

Delprosjekt

Samlet lovverk for vassdragsforvaltning 5

Prosjektbeskr1velse

Skaffe oversikt over den eksisterende lovgivning (lover og forskrifter) som
berører vassdragsforvaltningen, samt tilsvarende bestemmelser i andre land, og
bearbeide stoffet for & gjore det mer oversiktlig og samordnet.

Målsetting

Lage utkast til ny og tidmessig lov som kan erstattte vassdragsreguleringsloven,
vassdragsloven og kapitlet om vassfall i ervervskonsesjonsloven.

Arbeidsprogram

1985:
1986:
1987:
1988:

Planlegging, forberedelse.
Innsamling av materiale.
Utkast til ny lov, drøfting på seminar e.l.
Utarbeiding av endelig utkast.

Ansvarlig avdeling Potensielle samarbeidende/utførende institusjoner

VA

Resultater

Tidsplan 1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning månedsverk

V's andel 2 3 3

Andre institnusjonei 3 2 2

'Sum 5 5 5

Ressursbehov i kroner

Lønninger 200 000

Andre utgifter 50 000

Sum 250 000

200 000

50 000

250 000

200 000

50 000

250 000



Fol'--PROS KIER

Hovedprosjekt

KONTROLL OG TEKNISK TILSYN F

Delprosjekt

Analyse av virkninger av ulike tilsynsnivå

Pros je kt beskr ive lse

Damtilsyn: se vedlegg

Målsetting

Utvikling av et best mulig effektivt tilsynsorgan ut fra de ressurser som stil-
les til rådighet. Klarlegging av tilsynsnivå som anses forsvarlig.

Arbeidsprogram

Det skal utføres en bred gjennomgang og analyse av damtilsynets arbeidsområde
og arbeidsmetoder med tanke på de sikkerhetskrav som må stilles til enhver tid,
dvs. hvilket nivå det offentliges kontrollfunksjon skal legges på. Analysen
bør omfatte ulike nivåer for de tre faser: plankontroll, kontroll med utfør-
else, tilsyn med drift og vedlikehold

Ansvarlig avdeling

VV/VVT
Potensielle samarbeidende/utforende institusjoner

RL, NTH/NHL, SINTEF, Norsk Veritas o.a.

Resultater

Ti clsplan
1986 1987 1988 1989 1 990

Bem ann1 ng i må n e dsver k

V's andel 2 2 2

Andre inst ttus joner 8 8 8

Sum 10 10 10

Ressursbehov i kroner

Lønninger 550 000

Andre utgfter 50 000

Sum 600 000

550 000

50 000

600 000

530 000

7 00

600 000



Vedlegg

PROSJEKT F

Damti lyn

Pros 'ektbeskrivelse

Dant ilsynet st&r overfor en viktig problemstilling m.h.t. om tilsyns-

oppgavene blir 1 øst på en forsvarlig måte, fordi det er mange måter å

bygge opp og gjennomfore sikkerhetskontrollenp2. Skulle det inntreffe

alvorlige dambrudd som utløser katastrofale tilstander, vil det utvil-

somt blir stilt spørsmål om den sikkerhetsfilosofi som anvendes og hvor-

dan tilsynet fungerer i praksis. Dette er spørsmål som det er viktig å

få avklart før ulykker inntreffer med tanke på at det offentlige damtil-

syn skal arbeide effektivt og på et grunnlag som det er bred enighet om.

En slik avklaring bør gi svar på samfunnets behov for kontroll innen

denne sektor sett i forhold til den kontroll som utovres innen andre sammen-

lig11bare sektorer - (offshorevirksomhet, skipskontroll, arbeidstilsyn m.v.).



VA: IRAGSDIRK TORA LET

KONTROLL OG 'I'EKNISK TILSYN F

Delposjekt

Flommer og flomskader

l'rosjcktheskrivelse Flomskader vil bli et stadig tilbakevendende problem i norske
vassdrag. Spesielt viktig er de regulerte vassdragene for de vanlig fore-
kommende flommene tilsynelatende er blitt redusert. Regulantenes og lokalsam-
funnets beredskap er neppe godt nok fordi man lite kjenner til konsekvensene
av sjeldne flommer, selv ikke flommer som har vært observert i historisk tid.
Det må samles inn et betydelig hydrologisk, hydrauljsk Og geografisk /okononisk
materiale for å vurdere omfanget av en skadeflom. Manøvreringen av vassdragene

s mu. 1g.
Mal settng

Vurdere og eventuelt endre manøvreringsreglementene for å dempe skadene mest
mu1ig ved en kommende storflom. Styrke beredskapen til lokalsamfunnet langs
vassdraget.

Arbeidsprogram Fem flomutsatte vassdrag velget ut, f.eks. Glomma, Sira-Kvina,
Etneelv, Gaula og Alta. For hver bestemmes en modellflom. Hovedelven må måles
opp for å få bakgrunnsinformasjon for routing- og vannlinjeberegninger. Det
foretas videre en registrering av neddemmete bygninger og arealer. Deretter kan
man beregne vassdragenes flomskadefunksjoner. Dermed kjenner man den okonomiske
lum:::;ekvensenav alvorlige flomskader. Modellgrunnlaget for å simulere vas;-
Jragencs drift i en flomsituasjon er  nå tilstede for å f utarbeidet funk·onell

eringsreg emen er 1 samarbeid med de lokale beredskapsansvarlige.

Ansvarlig avdeling

VF og VH

Potensielle samarbeidende/utførende institusjoner

Forsikringspoolen,RL lokale instanser,NHL,
v . u or vass ygg,

Resultater

Gjennomtenkte manøvreringsreglementer og funksjonelle prosedyrer i tilfelle
skadeflom iberegnet et operativt system for flomprognoser.

Tidsplan
1986 1987 1988 1989 1990

Bemanning i må n l' dsver k

V's ande l

Andr l' inst 1t us on e r 17 17 17 5 r;

Sum 18 18 18 6 6
----- --------

Ressursbehov i kroner

I.unning t' r 750 000 750 000 750 000 250 000 250 000

Anti re utgift er 150 000 150 000 100 000 100 000 100 000

Sum 900 000 900 000 850 000 350 000 350 000



VEDLEGG 2

Dette vedlegget er en liste over de forkortelser som er brukt i V's

FoU-program.

FORKORTELSE INSTrrUSJON

BI

DNMI

DVF

EFI

GEFO

HFI

JRI

LD

MD

NAVF

NEVF

NGI

NHK

NHL

NIBR

NIVA

NLH

NTH

NTNF

NVE--S

NPI

OED

RL

SGF DH

SFT

SIFF

SINTEF

Uio

V

VRU

Bedriftsøkonomisk institutt

Det norske meteorologiske institutt

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk

Elektrisitetsforsyningens forskningsinstitutt

NLVF's institutt for georessurs- og forurensingsforskning

Havforskningsinstituttet

Jordregisterinstituttet

Landbruksdepar tementet

Miljøverndepartementet

Norges almenvitenskapelige forskningsråd

Norske elektrisitetsverkers forening

Norg es geotekniske institutt

Norsk hydrologisk komit
Norges hydrotekniske laboratorier

Norsk institutt for by og regionforskning

Norsk institutt for vannforskning

Norges landbrukshoyskole

Norges tekniske høyskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd

NVE, Statskraftverkene

Norsk polarinstitutt

Olje- og energidepartementet

Vassdragsregulantenes forening

Sogn og Fjordane distriktshøyskole

Statens forurensningstilsyn

Statens institutt for folkehelsen

Selskapet for industriell og tekniske forskning ved NTH

Universitetet i Oslo

Vassdragsdirektora tet

Vannressursutvalget

6 8630/ IMB


