
Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) 

er et direktorat under 

Olje- og energideparte-

mentet med ansvar for å 

forvalte landets vann- og 

energiressurser. 

NVE skal sikre en helhet-

lig og miljøvennlig for-

valtning av vassdragene, 

fremme en effektiv kraf-

tomsetning og kostnads-

effektive energisystemer 

og bidra til en effektiv 

energibruk. 

NVE har en sentral rolle 

i beredskapen mot flom 

og vassdragsulykker og 

leder den nasjonale 

kraftforsynings-

beredskapen. 

NVE er engasjert i FoU 

og internasjonalt sam-

arbeid innen sine fag-

områder. NVE er nasjonal 

faginstitusjon for hydro-

logi. 
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E-postadresse: rm@nve.no

Region Nord (RN)
Kongensgate 14-18, P.boks 394, 8505 Narvik
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Kart over vannkraftanlegg

Forskrift om internkontroll 
for å oppfylle lov om vassdrag 
og grunnvann trådte i kraft 
21. februar 2003.

Internkontrollforskriften § 4-2 
beskriver kravet til kart:
”Internkontroll innebærer at 
virksomheten skal ha over-
sikt over virksomhetens vass-
dragsanlegg/grunnvanns-
uttak, herunder ajourførte 
hovedtegninger med hoved-
data.”

Dette faktaarket gir informa-
sjon om hvilke temaer som 
skal og hvilke temaer som 
bør være med på disse kartene. 
Det er utarbeidet forslag til 
kartsymboler for alle tema. 
Beskrivelse av hvordan de 
enkelte symbolene lages er 
vist i internettutgaven av dette 
faktaarket. NVE anbefaler 
at de foreslåtte symbolene 
brukes.

Krav til kartfremstilling vil 
bli tilpasset virksomhetens 
størrelse. Virksomheten 
bestemmer selv om kartet 
skal foreligge på papir eller 
digitalt.

  Tipp (tegning som viser godkjent 

form og snitt, ev krav til overflateutse-

ende, vegetasjon osv)

  Dam (tegninger som viser godkjent 

utforming og terrenganslutning)

  Inntak (tegninger som viser god-

kjent utforming)

  Utløp (tegninger som viser godkjent 

utforming)

  Magasin (data fra utført magasin-

kontroll som dokumenterer høyde 

HRV-bolt og overløp)

  Minstevannføring (vannførings-

kurve og ev. tegning måleterskel)

  Biotoptiltak  (nøyaktig plassering, 

type, ev. funksjonskrav f eks krav til 

vannivå i terskelbasseng)

  Sikringstiltak (nøyaktig plassering, 

type, funksjonskrav)

I den grad disse opplysningene ikke 

finnes tilgjengelig i NVEs arkiv, vil de 

bli etterspurt fra regulant. 

Krav til kartet
Kravet til kartinnhold er basert på 

følgende forutsetninger:

  Anleggseier skal ha en lett tilgjen-

gelig oversikt over eget anlegg, slik at 

alle ansatte har tilgang til nødvendige 

data i forbindelse med drift og vedli-

kehold

  NVE skal ved systemrevisjon og 

anleggsinspeksjon ha tilgang til kart 

som viser hvordan anlegget er bygd 

opp, hvilke delanlegg det består av og 

viktige punkt ut fra gjeldende vilkår 

(f.eks. punkt for måling av minste-

vannføring)

Kartet bør være i målestokk 1:50 000 

eller mer detaljert. Hvis anlegget av 

praktiske årsaker skives ut på flere 

kartblad, skal det utarbeides et over-

siktskart som viser hvordan de ulike 

kartbladene ligger i forhold til hver-

andre. Av praktiske årsaker bør papir-

format på A4 eller A3 benyttes. Kartet 

skal entydig vise hvor i terrenget de 

ulike delanleggene er. Dersom symbo-

lene i deler av kartet kommer for tett 

til å være leselige, bør disse områdene 

vises separat i en mer detaljert måle-

stokk. 

Anleggsdelene bør i tillegg til kart-

symbolet som viser type, også være 

identifisert med et navn eller et 

nummer som gir en entydig identifi-

kasjon av delen. 

Buer kraftverk i Rakkestadelva utnytter en fallhøyde på 16 meter. Vannveien er lagt 
som rørgate på terreng. På kartet avmerkes dette med symbolene for kraftverk og 
vannvei-rørgate

I enkelte vassdrag med pålegg om minstevannføring mangler stabile måleprofiler. 
Da er det aktuelt å bygge måleterskler som her i Kalvedalsbekken ved Kalvedalen 
kraftverk. Målepunkt for minstevannføring skal kartfestes
 

Raudalsdammen er 41 m høy og ble 
bygd i 1951-52. Reguleringshøyden er 
på 30,3 m og tidlig på våren er Rau-
dalsmagasinet tappet ned mot laveste 
regulerte vannstand (LRV). 
 



Følgende tema skal være 
med som bakgrunnskart:

  By, tettsted

  Vann (hav, innsjø, elv) 

  Kommune- og fylkesgrense 

  Veier (europa-, riks-, fylkesvei, kommu-

nal vei, privat vei, traktorvei)

  Grense for verneområde

  Høydekurve

  Nedbørfeltgrense for regulering

  Stedsnavn (byer, tettsteder, vassdrag, 

verneområder, kommune- og fylkesnavn)

Følgende tema skal være 
med på kartet:

  Kraftverk - navn, effekt (MW) og mid-

lere årsproduksjon (GWh) 

  Pumpestasjon – navn og effekt (MW) 

  Pumpekraftverk – navn og effekt (MW) 

  Dam

  Inntak

  Magasin (Navn og HRV/LRV)

  Vannvei (vannførende tunnel)

  Vannvei (kanal eller rørgate i dagen)

  Vannvei (nedgravd rørgate)

  Tunnel – ikke vannførende

  Tipp (som anleggseier har råderett 

over)

  Massetak (steintak, løsmassetak)

  Vei som tilhører anlegget og som 

anleggseier har ansvar for

  Låst vegbom tilknyttet anleggets veier

  Myndighetspålagt infoskilt (magasin, 

minstevannføring)

  Punkt for måling av pålagt minste-

vannføring

  Biotoptiltak (terskel, strømkonsen-

trator, bune, løpstilpasning – kun tiltak 

anleggseier har ansvar for)

  Sikringstiltak (terskel, erosjonsvern 

– kun tiltak anleggseier har ansvar for)

  Hydrologisk målepunkt (kun stasjoner 

anleggseier er pålagt å drive)

  Fisketrapp (kun konsesjonspålagte)

  Andre konsesjonspålagte tiltak (f eks 

bruer av hensyn til friluftsliv – type tiltak 

påføres)

  Bygninger og andre hjelpeanlegg 

anleggseier har ansvar for innenfor 

reguleringsområdet (f eks dagbygg ved 

(95 MW, 360 GWh/år)

(76 MW, 165 GWh/år)
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Høgfjellet
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STOREFJORD I

STOREFJORD II

Magasin

Nedbørfeltgrense for regulering

Vannvei (vannførende tunnel)

Vannvei (rørgate, kanal)

Vannvei (nedgravd rørgate)

Tunnel (ikke vannførende)

Kraftlinje

Anleggsvei

Kraftverk

Pumpestasjon

Pumpekraftverk

Dam

Inntak

Målepunkt minstevannføring

Hydrologisk målepunkt

Andre konsesjonspålagte tiltak

Biotoptiltak

Fisketrapp

Informasjonsskilt

Massetak

Riggområde

Sikringstiltak

Tipp

Administrasjonsbygg

Bygning tilhørende anleggseier

By, tettsted

Vann

Fylkesgrense

Kommunegrense

Europavei, riksvei

Fylkesvei

Kommunal vei, privat vei

Traktorvei

Grense for verneområde

Høydekurve

Elv, bekk

Kraftverkstema Bakgrunnskart

Eksempelkart
Storfjord I og II kraftverk

Målestokk 1 : 50 000
Ekvidistanse 20 meter

0 3 km

fjellanlegg, damvokterbolig, messebygg, 

driftshytte, lukehus, hus over sjakt, tverr-

slagsport)

  Riggområder (kun områder som ikke er 

tilbakeført og godkjent eller som anleggs-

eier fortsatt har råderett over) 

Følgende kan være med 
dersom praktisk mulig og 
ønskelig:

  Administrasjonsbygg

  Kraftlinjer

  UTM-rutenett i lokal sone eller lengde/

breddegrad (kartdatum angis)

I tillegg skal følgende info 
være med:

  Målestokk og grafisk målestokk

  Tittel

  Tegnforklaring (NVEs forslag til symbo-

ler anbefales brukt)

  Nordpil (når nord ikke er opp på kartet)

Dokumentasjon ved 
miljøtilsyn
Ved systemrevisjon vil kart som er utar-

beidet i tråd med denne beskrivelsen 

være tilstrekkelig. 

Dersom det som en del av systemrevisjo-

nen gjennomføres en anleggsinspeksjon, 

vil NVE ta utgangspunkt i oversiktskartet. 

For viktige anleggsdeler, vil NVE 

normalt etterspørre mer detaljerte opp-

lysninger enn det oversiktskartet gir. 

Dette gjelder f eks for:

  Kraftstasjonsbygg (fasadetegning)

  Portalbygg (fasadetegning)


