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FOR ORD 

Vassdragsdirektoratets Avdeling for vasskraftundersøkelser (VU) legger 

med dette fram rapport for 1987 og planer for 1988. 

Rapporten er først og fremst beregnet på intexn bruk i direktoratet og 

avdelingen. Den oppSLmIDerer arbeidet i året san gikk, og gjelder san 

hovedplan for virkscmheten i inneværende år. 

Men rapporten er også SØkt utfo:rmet slik at den kan brukes til å pre

sentere avdelingen for våre samarbeidspartnere utenfor direktoratet. 

Oslo, 04.03.88 

Erik Kielland 

avd. dir. 
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I SAMMENDRAG 

Avdelingens målsetting er, med de personellmessige og andre ressurser 
vi disponerer, å bidra til en best mulig sarrordnet forvaltning av 
landets vannressurser. 

Personellmessig har vi hatt en stabil situasjon også i 1987. Bård 
Aspen sluttet 01.11.87, og Jan Fredrik Holrrqvist, san til da var kort
tidsengasjert, overtok Aspens tidsbegrensede stilling. Den 01.11.87 
begynte også Erik Helland-Hansen, i en nyopprettet NJRAD-kanpensa
sjonsstilling. 

Den 02.02.87 tiltrådte Sverre Husebye i en tidsbegrenset stilling. 
Harald HøifØdt og Lars Stalsberg gikk .inn i hvert sitt 9-rnåneders en
gasjement henholdsvis 25.08.87 og 10.08.87. 

Av Energidirektoratet har vi lånt en sti l lingshj erI11lel san skal brukes 
til å ansette en systemplanlegger. Vassdragsregisteret har fått opp
rettet en 4-års oppdragsfinansiert hjemnel san er under utlysing. 

Inndelingen av W i 3 kontorer har i realiteten vært praktisert i hele 
1987, men det lyktes ikke å få den formalisert. På 1989-budsjettet vil 
imidlertid Vassdragsdirektoratet gå .inn for at Vassdragsregisteret får 
kontorstatus . 

Virkscmheten i W er mangfoldig og anfatter vidt forskjellige aktivi
teter. Nedenfor er n:Jen av de viktigste SUImlert opp. 

Vannkraftstatistikken viser en tilvekst til utbygd vannkraft i 1987 på 
2,4 '!Wh. Denne relativt store økningen skyldes at 5 større kraftverk, 
blant dem Kobbel v og Al ta, ble ferdige dette året. OJså klarlagt 
tilgang- økte (med 1,7 'IWh), i alt vesentlig fordi Stor-Glanfjord og 
Beiarn fikk konsesjon i 1987. 

Vi venter nå at utbyggingstakten vil bli dramatisk redusert de karmen
de årene. Den energimeldingen san ble lagt fram i statsråd 10.04.87, 
med sterk satsing på gasskraft, innvarslet en ny tid i lX)rsk elforsy
ning. 

Av de 40 'IWh utbyggbar vannkraft vi har igjen, utover klarlagt til
gang, er det bare 14 san ikke er båndlagt av Samlet plan. Av disse 14 
har vi tidligere regnet at 7 '!Wh kan bygges ut før århundreskiftet, 
men dette kan nå vise seg å være et for optimistisk anslag. 

Når arbeidet med nyutbygginJer nå avtar, vil h:Jvec:ltyn;;Jden av W' s 
engasjanent på vannkraftsektoren flyttes over på det eksisterende 
system. Det blir Irer aktuelt å bygge an eldre kraftverk, enkeltvis 
eller i grupper, på en slik måte at vannkraftsystemet tilpasses det 
nye, blandede system med sitt innslag av gasskraft. OpprustinJ/ 
utvidelses-prosjektet, san har pågått siden 1986, har fått en ny be
tydning. 

Innen vannbruksplanlegginJ (VBP) har virkscmheten konsentrert seg an 
Arosvassdraget og otra, med l1erlhJldsvis sekretariatsfunksjon og del ta
kelse i styringsgruppen. 

vår rolle på dette fagfeltet krever en prinsipiell avklaring. Vi mener 
fortsatt at vi bør en;Jasjere oss i VBP i forbindelse med saker san er 
Vassdragsdirektoratets ansvarscmråde. I de karrnende år vil dette 
særlig gjelde ved revisjon av reguleringskonsesjoner etter hjemfall. 

Sammen-generelt 
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Vi bØr også delta aktivt i den utvikling av organisasjonsformer for 
drift av vassdrag sem nå er i gang. Opprettelsen av driftsråd reiser 
viktige prinsipielle spørsmål an formidet til konsesjonærens ansvars
og myndighetsanråde. 

Arbeidet med. Verneplan IV vil kanne i gang i 1988. VU vil være repre
sentert i Kontaktutvalget og prosjektledelsen, og vil dessuten få 00-
vedansvaret for å utrede vannkraftinteressene , og etablere et in
formasjonssystem for de aktuelle vassdrag. 

Den nye NVE/NORAD-avtalen trådte i kraft 01.07.87. Statkraft omfattes 
ikke lenger av avtalen, sem har en kanpensasjonsranme på 4 årsverk. 

VU ble i 1987 betydelig styrket på bistandssektoren ved at vi fikk l 
NORAD-kanpensasjonsstilling til. Vi vil arbeide for at NVE sem insti
tusjon blir NORAD's støttespiller, slik at det overfor NORAD er NVE og 
ikke den enkelte fagengasjerte sem garanterer for kvalitet og opp
fØlging. 

Det er også viktig at VU's rolle sem NORAD-koordinator blir reell, 
slik at all u-Iandsbistand fra Vassdragsdirektoratet kanaliseres 
gj enn::m VU. 

Vassdragsregisteret opJ;:nådde i 1987 å få en oppdragsfinansiert stil
lingshjernnel (i 4 år f.o.m. 1988). Bare lederen har fast stilling. 
Resten av arbeidet må gjøres av korttidsengasjerte, så selv an den nye 
hjernnelen betyr en forbedring, er fortsatt bemanningssituasjonen 
uroldbar på leNJre sikt. 

REGINE, sem er kjeInell i Vassdragsregisteret, og innelx>lder den geo
grafiske informasjonen an nedbørfeltene og vassdragsstrukturen, vil 
bli ferdigstilt i februar 1988. 

Deretter vil KART, san innelx>lder en digi tal beskrivelse av enhetene i 
REGINE, bli prioritert opp. 

INNSJØ-registeret, san ferdigstilles i sarnne takt sem REGINE; vil bli 
splittet i 2 deler; ett for uregulerte sjøer (INNSJØ) og ett for regu
lering'Smagasiner (MN3ASIN). Opplegget for MAGASIN er resultatet av et 
samarbeid med. Konsesjonskontoret, og vil bli utviklet san en del av 
I:Nf\GREP-databasen. 

Vassdragsregisteret har mIdt en rekke brukerkurs i 1987, både internt 
i NVE og eksternt. Det å:rvisse Brukerfonnn ble i 1987 avhJldt på Selbu 
med 37 deltakere. Info:rmasjcnsvirksanheten vil bli ytterligere trappet 
opp i 1988. 

FoU-virkscmheten har i 1987 vært konsentrert an utvikling av en ef
fekt:mJdell (ved EFI/NI'H), kostnadsutvikling for vannkraftverk og 
diverse utviklingsarbeid for Vassdragsregisteret . Det meste av dette 
vil bli viderefØrt i 1988. 

Dessuten vil vi ta opp nye saker, sem verdsetting av eldre vannkraft
verk, utnyttelse av magasiner under LRV og pålagte minstevannføringer , 
driftsråd for vassdrag og vannbruksp1ananalyse. 

Sammen-generelt 
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Il GEHERELT 

1. lIJVEI:I-W.. - DELMÅL 

I forbindelse med innføring av "Målstyring og virksanhetsplanlegging" 
i NVE, ble det hØsten 1987 for første gang definert Hovednå.l, Delmål 
og Arbeidsmål 1988 for avdelingen. 

Arbeidsmål 1988 er ikke lenger åjour. Derfor skal bare Hovedmål og 
Delmål gj engis her. 

Pga. avdelinJens mangesidige arbeidsoppgaver, måtte Hovednål n;tdven
digvis gis en meget generell og lite presis fonn (W·s Hovedmål kunne 
for så vidt like gjerne gjelde for hele Vassdragsdirektoratet). 

1.1 Hovednål 

Bidra til en best mulig sarrordnet fo:rval tni..rg av landets vannressur-
ser. 

1.2 Delmål 

a) Holde oversikt over utbygd og gj enværende, nyttbar vannkraft, 
utrede landets vannkraf1:p:)tensiale. Skaffe fram og sørge for syste
matisk bearbeiding og lagring av data for planlegging og optimal i -
sering av elproduksjonssystemet, koordinere bruken av simulerings
m:::deller. 

b) Drive vannbnJksplanlegging (VBP), dels ved direkte deltakelse , dels 
ved å være koordinerende ledd innen Vassdragsdirektoratet for VBP
prosjekter san naturlig h;t>rer inn under direktoratets ansvarsan
råde. 

c) I samarbeid med l'()RAD og andre stille ekspertise til rådighet for 
u-hjelp, både ved direkte engasjement og san koordinator for Vass
dragsdirektoratets samlede innsats på u-hjelpssektoren. 

d) Videreføre oppbyggingen av, og stå for driften av et nasjonalt in
formasjcnssystern for opplysninger knyttet til nedbØrfelt og vass
drag (Vassdragsregisteret ) . 

Sammen-generelt 
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2. ORGANIS:E:RIN:; 

2.1 Bemarming 

For tiden er det til VU knyttet 19 stillinger. Kontorpersonale, san er 
organisert under VA, er da ikke medregnet. 

De 19 stillingene fordeler seg slik: 

11 faste (F) 
4 tidsbegrensede 

(3 til 31.12. 89, 
1 til 31.12.91) (T) 

2 kanpensasjcos-
stillinger (r-DRAD) (K) 

2 korttidsenJasje-
menter (E) 

Pr 04.03.88 er disse ansatt i stillingene: 

(F) avd. dir. EKI Erik Kielland 
overing. JAA Jens Aabel l ) 

" MHF Marit Flood 
" SHO Svein Hanstvedt 
" TJE Torodd Jensen 
" HST Hallvard stensby 

avd. ing. KHB Kåre H. Berg 
" JSL Jan Slapgård 
" Ar-o Arne NordTo 
" (utlyst) 

irxJeniør SEN Susan Norb:m 

(T) overing. AVO Astrid Væsø 
" (urner utlysing) 

avd·irxJ· JFH Jan Fredrik Hol.nqvist (fra 01.11. 87 ) 
" SHU Sverre Husebye (fra 02.02.87) 

(K) sjefirxJ· EHH Erik Helland-Hansen (fra 01.11.87) 
overing. THE Torstein Herfjord 

(E) konsulent HHØ Harald HøifØdt (til 25.05.88) 
fØrstesekr . LST Lars stalsberg (til 25.09.88) 

l) Jens Aabel er avdelirxJsdirektØrens stedfortreder. 

Overing . Bård Aspen sluttet 01.11.87. 

De 3 tidsbegrensede stillingene er bestemt for videreføringen av 
Samlet plan. 

De 2 karpensasjcosstillingene dekkes av r-oRAD, OCJ skal ivareta rådgiv
ning innen VAR-teknikk, san ellers er lite dekket av NVE's kanpetanse. 
Dette er en gjenytelse for NVE's bistand til r-DRAD på anrådene vass
drags- OCJ kraftverksplanle;;J9'irxJ· 

De 2 engasjanentsstillingene er knyttet til Vassdragsregisteret. 

Sammen-generelt 
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2.2 Arbeidsanråder 

Etter å ha hatt en "flat" organisasjonsform i alle år, har VU f.O.ffi. 

1987 i realiteten fungert sam 3 kontorer. 

Vi arbeider for å få kontorinndelingen formalisert. Vassdragsdirekto
ratet har frenmet forslag an at Vassdragsregisteret (VUR) blir eget 
kontor f .O.ffi. budsjettåret 1989, mens formaliseringen av de to andre 
kontorene er utsatt i påvente aven samlet vurdering av direktoratets 
avdelings- og kontorstruktur . 

De 3 kontorene er: 

l. Kraftkc:ntoret (VUK) 

Ingen kontorleder, kontoret ligger direkte under avdelingsdirektøren. 
De 3 overingeniørene i VUK har prosjektlederjkoordinatoransvaret for 
sine respektive faganråder: 

TJE: Samlet plan, opprusting/utvidelser 
HST: FoU, effektverdier 
MHF: Ka1sesjonssaker, vassdragsdrift 

l avdelingsingeniør og l ingeniør dekker hjelpefunksjoner slik: 

JSL: KostnadskontrDll 
SEN: Statistikk, oversikter 

AvdelingsdirektØren er prosjektleder for VUK's rapporter an kraft
tilgangen. 

De 3 overingeniørene og avdelingsingeniøren har delt landet geografisk 
mellan seg: 

TJE 

Akershus 
Opplarxl 
Vest-Agder 
Rogalarxl 
Nordlarxl 
(IXlrd for M:> i Rana) 
Trans 
Fi.nmIark 

HST 

Østfold 
Hecinark 
Telanark 
Aust-Agder 
Sogn og Fjordane 

MHF 

Buskerud 
Vestfold 
lbrdaland 
Mtlre og 
Ransdal 
S-Trøndelag 

JSL 

N-TrØndelag 
Nordland 
(syd for 
M:> i Rana) 

Hver enkelt arbeidsoppgave for VUK utføres aven arbeidsgruppe, ledet 
av den sem har koordinatoransvaret for fagfeI tet. Den geografisk an
svarlige skal være rred i gruppen, og hjelpefunksjoner trekkes inn 
etter behJv. 

Den geografisk ansvarlige i VUK trekkes også inn i vannbruksplan
legging når det er vannkraftinteresser i vassdraget. 

Sammen-generelt 
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2. Vannkcntoret (VW) 

Kontorleder: Jens Aabel (JAA). 

Under kontoret ligger disse faganrådene : 

Alle typer verneplaner, fylkesplaner, vannbruksplanlegging, FoU. 

Av hjelpefunksjoner skal nevnes: 

KHB: Vassdragsni vellement . 

I saker der det er varmkraftinteresser skal VUK trekkes inn (den geo
grafisk ansvarlige). 

Grensen mellan VUK og VW' s arbeidsoppgaver er ikke all tid lett å 
trekke, og det fo:rutsettes et nært samarbeid mellan de to kontorene. 

3. NJRAD-stillingene 

Disse tilhtlrer ikke n::>e kontor, men er lagt direkte under avdelings
direktØren. 

Fordi EHH og THE har varmtaglig kanpetanse, vil de i sitt arbeid for 
W være tilknyttet VW. 

4. Vassdragsregisteret (VUR) 

Kontorleder: Svein Hanstvedt (SHO). 

Kontoret har ansvaret for utvikling og drift av Vassdragsregisteret , 
san er et nasjcnal t infonnasjcnssysten for opplysn:inJer knyttet til 
vassdrag og nedbØrfeI t. 

Pr 04. æ. 88 var 5 medarbeidere knyttet til Vassdragsregisteret. Ar
beidet er splittet qJp på flere aktiviteter. Kontorets ansatte har 
fått tildelt særlig ansvar for disse faganrådene: 

SHO: Mninistrasjcn, d:lkumentasjcn, FoU, EDB-registeret RAPPORT 
AVO: Drift av registeret, kartbasen, EDB-registrene INNSJØ og INt-GREP 
JF1i: Hardware, EDB-registrene INNSJØ og STASJON 
HHØ: Kartbasen, vedliketold av ROOINE 
LST: Kartbasen, EDB-registeret STATISTIKK, a.ba1nentservice 

SpØrsnål knyttet til frandrift og faglige problemer behandles i 
plenum. 

2.3 Intern kamunikasjoo. 

Kontakten innen W fonnaliseres gjenrx:m rrøter på 3 plan: 

Fagmpter hver mandag fra 1()(x)-IIOO, stren;;Jt begrenset til l time. Her 
drØftes løPende saker. 

Sammen-generelt 
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Avdelir9sm1>ter mldes san lunsjmt>ter ca l garYJ pr måned. Hovedpost er 
et foredrag med lysbilder/video av almen interesse. Dessuten gis gene
rell informasjon. 

Arssaninar i januar. Her gj enn::rrgås hvert enkelt arbeidsanråde på 
grunnlag av notater, utarbeidet og fordelt på forhånd. Prosjekt
ansvarlig innleder i 20-30 min, etterfulgt av diskusjcn i plenum. Dis
kusjCl1eI1 darmer grunnlaget for årsrapport/planer for neste år. Semina
ret ooldes på Kikut-stua og varer l 1/2 dtlgn, inklusive skitur/retur. 

Alle har adganJ til fagmt>tene. Ved avdelin;Jsm,t>tene og årssaninaret er 
det obligatorisk franm;7)te. 

Sammen-generelt 
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III DE ENKELTE ARBEIDSOMRADER 

1. VANNI<RAFl' 

1.1 Innledning 

Arbeidet innen vannkraftsektoren i W har de senere år hatt tre 
hovedfunksjoner : 

• Registreringer (utbygd og nyttbart potensiale) 
• Kontroll (konsesjonssøknader, søknader an planleggingsstøtte) 
• Forprosj ektutredn.inger (Samlet plan (SP), opprusting/utvidelse 

( o/u), generell ressurskartlegging (småkraftverk». 

Tyngden av arbeidet mht. tidsforbruk og ressurser har ligget på for
prosj ektutredningene. 

I de karrnende år forventer vi endringer i ovennevnte bilde. Kontroll
oppgavene vil fortsette san før, men antatt færre prosj ekter vil gi 
oss mulighet til å følge opp planleggingen for konsesjonssøknader 
bedre. I tillegg vil arbeidet med hj emfallsaker øke. 

Registreringsoppgavene vil fortsette i den utvikling vi har sett til 
nå med å etablere bedre datagrunnlag og samkjøring av våre data med 
andre registre i NVE. 

12 

Forprosjektutredninger vil avta, men spesielt for SP vil det være et 
visst antall hvert år, avhengig av gjeldende energipolitikk og eventu
ell energi tilgan;1 fra gassfyrte vannekraftverk. Forprosj ekteringen vil 
være nedgående for o/u-prosjektet. VUK' s innsats vil i større grad 
rette seg inn rrot spesielle vannkraftprosjekter (san pådriver) eller 
emner innen energisektoren san kraftverksteknikk, Økoconianal yser og 
simuleringer . 

på disse anrådene kan det så være aktuelt å gå mer i dybden enn det 
tidligere arbeidsoppgaver har kunnet tillate. 

Driftssimuleringer vil her stå sentralt både innen vannbruksplan
legging og analyse av nt>dvendig energitilgan;1. 

1.2 Statistikk, oversikter 

Bakg:nmn 

Et lands vannkraftpotensiale er ikke noe entydig begrep. Det kan be
regnes på flere prinsipielt forskjellige måter, f.eks. disse 3: 

l) uten begrensninger, verken økon:miske eller andre. 

2) Med øJrorx::misk begrensning, dvs: Bare vannkraft san er billigere enn 
alternativ energi regnes med. Skadevirkni.nJer san kan måles i kr og 
Øre tas med i lønnsanhetskalkylen. 

3) Son 2), men også skader og ulemper san ikke kan kvantifiseres tas 
med i vurderingen, skjønnsmessig. 

Prinsipp 1) gir naturligvis mest energi, 3) minst. 

Vannkraft 



VU har tidligere ~t landets vannkraftpotensiale etter 1) til 556 
GWh. Landet ble delt i snå arealenheter, og ved hjelp av isohydatkart 
og topografiske kart kumle en bestemne den potensielle energi i 
avløpet fra hver arealenhet, målt fra arealenhetens nivå til havets 
overflate. 

Når en skal gi oppgaver over vannkraft sem Økon::misk ressurs, burde 
prinsipp 2) vært lagt til grunn, og ITlal19'e tror også at det er dette 
sem gjøres. 

I virkeligheten er landets vannkraftpotensiale, slik det framstår i 
statistikker, all tid blitt beregnet etter prinsipp 3). Dette fordi 
planlegging av konkrete enkeltprosjekter foregår på denne måten. Det 
er disse, antatt realiserbare, enkeltprosjekter sem i sum utgjør det 
vi kaller nyttbar vannkraft. 

Denne S\..II11æn vil være mindre enn økon::misk nyttbar vannkraft, beregnet 
etter prinsipp 2). Differansen er antakelig betydelig, og hadde vi 
visst hvor stor den var, kunne den vært registrert sem veITlet poten
siale. VeITlet enten på tegnebrettet, fordi utbyggeren ikke kunne regne 
med. å få konsesjon, eller under selve konsesjonsbehandlingen. 

eOeOeOeOeOe 

VU fører regelmessig (ved hvert årsskifte) ajour oppgaver over utbygd 
og nyttbar vannkraft. Dataene utgjør grunnlaget for NVE's statistik
ker. Videre er de kilde for Statistisk Sentralbyrås elektrisi tets- og 
ressursstatistikk. Materialet presenteres i diverse publikasjoner. 
Viktigste regelmessige presentasjonsfonn er de såkalte VU-skjemaer. 
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Et VU-skjemasett består pr 01.01.88 av 194 blad, ett for hvert vass
drag hvor det finnes utbygde kraftverk på minst l MN. Skj emaene viser 
innbyrdes beliggenhet av kraftverk og delfelter. For kraftverk er des
suten oppgitt installasjon, slukeevne og energiekvivalent, for delfelt 
reguleringsmagasin og midlere årstillØP. Skjemasettene h::>ldes ajour 
ved årlig utsendelse av erstatnings- og suppleringsblad. 

Alle VU-data for utbygd og nyttbar vannkraft lagres på E- og V- direk
toratets felles database, ELINFO . 

Rapport 1987 

utbygd vannkraft økte i 1987 med 861 MW til ialt 25.121 MW installert 
effekt, og med 2.392 GWh til i alt 105.108 GWh midlere årlig produk
sjonsevne. Den vesentligste del av Øk:ni.nJen k.a'mer fra fØlgende 
kraftverk: 

Install. Midl. årsprod. 
MN GWh 

Skarje 160 135 
Myster 107 346 
Naddvik 100 389 
Kobbelv 300 652 
Alta 150 664 

Resten av øknin:Jen fordeler seg på mindre nyutbygginger og opprust
ningsprosjekter . 

Vannkraft 



Nyttbar vannkraft, dvs. surrrnen av enkeltprosjekter registrert av VU, 
er pr 01.01.88 170 TWh. 

I alt Herav prosjekttype 
1 2 

utbygd 105,1 
Under utbyggirYJ 3,7 
Kcl1sesjcn søkt 10,9 5,5 5,4 
Forhåndsmeldt 6,0 1,4 4,6 
Rest 23,3 6,9 16,4 
Varig vernet 21,0 

Sum 170,0 13,8 26,4 

(Tallene CIDJir midlere årlig produksjc:osevne i TWh.) 

Fratrukket 21 TWh san ligger i varig vernede vassdrag, blir utbygg
bar vannkraft 149 TWh. 

Klarlagt utbyggirYJ, dvs. utbygd eller under utbyggirYJ, er 109 TWh. 

Gjenværende utbyggbar vannkraft, 40 TWh, er sortert på 2 prosjekt
typer: 

1) Prosjekter san kan konsesjensbehandles, fordi de er mIdt uten
for Samlet Plan (SP), eller er i SP-kategori I. 

2) Prosjekter san ikke kan konsesjensbehandles, fordi de er i SP
kategori Il eller Ill, eller ennå ikke er behandlet i SP. 

Planer 1988 
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• Vi vil i samarbeid med VUR og WK forsøke å utvikle et bedre num
mersystem for vassdrag og kraftverk, med mål å lagre relevante data 
fra ELINFO i et felles register for Vassdragsregisteret og WK' s 
konsesjcnsdatabase • 

• Videre vil vi, san et ledd i dette samarbeidet med WK, starte re
gistrerirYJ av differansen I1'ellan konsesjensSØknaders og ferdige 
anleggs potensiale (produksjcnjeffekt) for å avklare hvor mye san 
har blitt "vernet" gjenn::rn konsesjensbehandlirYJ. 

1.3 Samlet Plan 

Bakgrunn 

Samlet plan (SP) for vassdrag ble gitt en h:Jvedrevisjon i 1987. Derme 
er ennå ikke behandlet i StortirYJet. ytterligere en revisjon er under 
utarbeidelse. 

Vannkraft 



Rapport 1987 

W utførte følgende oppgaver i forbindelse med SP: 

• Til revisjonen 1988 er teknisk/Økonomisk plan klar for 18 viderefø
rin;Jsprosjekter og 23 nye prosjekter. Av disse ble henlxlldsvis 11 
og 6 utarbeidet i 1987. I samarbeid med kraftselskapene ble det ut
arbeidet teknisk/Økoncmiske planer, til dels ved bruk av konsulen
ter. Engasjerte konsulenter til SP-prosjekter i 1987 var: Berdal 
A/S, Grøner A/S, Ødegaard & Grøner A/S, St:rrtmne A/S og Nonnann A/S. 
De fleste prosjekter er befart med prosjektendringer til følge. 

• Det er utarbeidet ny mal for kap 3 san gir den teknisk/økonomiske 
beskrivelsen i vassdragsrapportene i SP. I samarbeid med WR har 
Statens Kartverk laget standard kartgrunnlag for SP-prosjekter. VUR 
og VUK har også samarbeidet an ny tegnforklarin;J til kartene. 

• Etter oppdrag fra W har Ing. arr. F. Grøner A/S i samarbeid med 
Ing. A.B. Berdal A/S og Nybro-Bjerck A/S fullfØrt en revidert 
utgave av kostnadsgrunnlaget san er benyttet i Samlet plan. (Se 
også lU1der IV FoU). 

• W-fX)tater nr 26/87 og 55/87 beskriver sentrale problanstillin;Jer 
innen SP med hensyn til rangerin;J av prosjekter og magasinandel i 
kategori I -prosjekter . 

Planer 1988 

• Nye prosjekter i SP vil i h:Jvedsak rette seg not anbygging av be
stående anlegg. 

• En større analyse mht. linjenett, SP's kategori I, Il og III og 
geografisk plasserin;J av prosjektene vil bli prioritert. 

• Avklarin;J av gasskraft-spørsmålet vil gi grunnlag for en kritisk 
vurdering av Økoncmien for uregulerte prosj ekter og prosj ekter med 
store magasiner. 

1.4 Opprusting/utvidelser 

Bakgrunn 
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Opprustin;J og utvidelsespotensialet er ikke endret i 1987. Vi har et 
opprustin;Jspotensiale på ca O, 7 TWh og et utvidelsespotensiale på ca 
7,8 TWh. Det meste av utvidelsespotensialet er vurdert i SP og 3, 7 TWh 
er plassert i kategori I. 

OpprustinJs- og utvidelsesprosjektet har en styrinJskanite bestående 
av representanter for: Samkjørin;Jen, Vassdragsregulantenes forenin]', 
Norske Energiverkers Forbund, NVE-E og NVE-V med E. Kielland san for
mann. OED har observatørstatus og del tar på alle ~ter. 

Vannkraft 



Rapport 1987 

• Dem:lnstrasjonsprosjekter 

En rekke opprustingsprosjekter vil ha barrierer san hindrer snarlig 
realisering. Dem:lnstrasjonsprosjektene skal peke på disse og gi grunn
lag for å karrne med forslag til løsninger. De er derfor valgt ut for å 
dekke flest mulig typer barrierer, san: Flere eiere, kcnflikt med 
vernede vassdrag, bedrifts- og sam:Eunnsøkon:miske forlx>ld, tekniske 
problemer og kcnflikt med andre brukerinteressesr . 

Av 13 d.erra1strasjonsprosjekter er fØlgende prosjekter ferdigbehandlet 
i 1987: 

Rj ukanprosj ektet 
Hunsfoss/Vigelandsfoss 
Rekva"tn 
Gausvikvassdraget 

Riksheimsel va 

(økning 700 GWh og ca 800 fJM) 
(økning 100 GWh og 35 fJM 
(økning 94 GWh og 24 fJM) 
(kort rapport sem ka1kluderte med at pro
sjektet er for dyrt) 
(økning 19 GWh 5 fJM) 

I tillegg er arbeid satt i gang på M::xlumprosjektene og Storelvvass
draget. 

Til utredning av prosjektene har konsulentfinnaene Str<tmne, Lindboe/ 
Multiconsult, Ødegaard & Grøner, Berdal og Grøner vært en;Jasjert. 

• Magasiner under LRV 

Potensialet er kartlagt (3 'IWh) og prosjekter med potensial over 50 
GWh er vurdert mht. erosjon. Fra dette arbeidet er 6-7 prosjekter (ca 
1 'IWh) plukket ut for videre bearbeiding. 

Arsrapport for prosjektet: Se W-rx:>tat nr 6/88. 

• Potensiale ved utnyttelse av minstevannføringer 

I samarbeid med VR er det laget et spørreskjema for å registrere alle 
påbud an minstevannslipping og muligheter for å utnytte denne vann
meoJden til kraftproduksjon. Spørreskjemaet er utarbeidet i samarbeid 
med VOR for i tillegg å kunne gi Vassdragsregisteret verdifulle in
fonnasjoner. 

• Verdi av eldre kraftanlegg 
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Det er laget en mal for å presentere denonstrasjonsprosjekter sem også 
beskriver hvordan verdi av eldre anlegg skjematisk kan beregnes med 
bruk av aldringsku:rve. 

Vannkraft 



Planer 1988 

Arbeidet med dem:>nstrasjonsprosjektene fullfØres etter eksisterende 
liste, sam omfatter Mbdumprosjektet, Begnaprosjektet, Nesåa/Tunnsjø
dal, Skjerka, Storelvvassdraget, Rcgnsfossen, Dale, Aura, RØssåga og 
Nore. 

Styringskani teen har prioritert en beskrivelse av allerede utførte ITO

derniseringer fra 1980 for å bringe fram erfaringsnateriale. 

Arbeid med seminar hØsten -88 an o/u settes i gang. Seminaret åpner 
for alle grupper san er involvert i vannkraftutbygging. Irwitasjon 
sendes også til Sverige og Finlarrl. 

Med bakgrunn fra d.erronstrasjonsprosjektene vil bearbeidingen av bar
rierer med sikte på forslag til lct>sn:ln;J gradvis øke i 1988. Det er 
aktuelt å danne undergrupper f.eks. innen vassdragsjus og økorx::mi. 

Arbeidet med å undersøke potensialet ved å utnytte minstevannføringer 
fortsettes ved at spørreskjemaet san er utarbeidet sendes til landets 
elverk og brukseierforen:in;;Jer i samarbeid med VR. 

1.5 Ka1sesjalSsaker 

Bakgrunn 
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W foretar kostnadskcnb:oll og produksjonssimulering CN kcosesjonsSØk
te prosjekter for å vurdere sarn:funnsØkc;nsk nytte CN prosjektene. 

Rapp:?rt 1987 

I løPet CN 1987 har W fått oversendt 9 saker med forespørsel an tek
nisk/Økorxmisk vurdering. Disse er: 

Kosåna 
Grøa 
M:lksa 
OVerføring av Buollanj åkka ffi. fl. 
Gj en;;Jedalsvassdraget 
Skafsåvassdraget 
Hanlavassdraget 
OVerføring av Botnavatn ffi. fl. 
Daleelva og Garilla 

13 saker er ferdigbehandlet i løPet CN året, de er: 

Melfjord (nytt forslag behandles i 1988) 
BjØllånes 
Rei.rd<svatn 
Dale i Volda 
M:>stjørn/Bersåvatn 
Fallselva 
Lysenel va/Krokvatn 
Hekni 
&tnstevatn 
Brulandsfoss 
Abbujåkka 
Grøa 
JØrpelarrl 

Vannkraft 



Planer 1988 

• W vil i framtiden utføre kostnadskontrollen så raskt san mulig 
slik at Energidirektoratet i sin vurderinJ kan få med seg eventuel
le endrinJer i utbygginJskostnaden. Det endelige svaret fra W vil 
ikke bli utarbeidet før vurderinJen i E foreligger, slik at derme 
kan karmenteres i W' s vurderinJ. 

• Det er flere ganJer karlret ønske an at kostnadstallene for pro
sjektene skal være rær åjour enn de er. Inndelin'J i Økcn:miklasser 
bygger i sin opprinnelse på indifferenskostnaden. Irxiifferenskost
naden beregnes på nytt bare annet hvert år (01.01.86, 01.01.88 
osv). I ugunstigste tilfeller er derfor kostnadsoverslagene vel 2 
år gamle. 

Selve vurderinJen og plasserinJen i Økcn:miklasser må fortsatt 
bygge på de gamle beregn.inJene, rren for at en også skal få med 
ferskere kostnadstall vil W oppdatere kostnadsoverslaget så lanJt 
fram det er mulig. Dette får inJen reell betydrli.NJ for vurderinJen, 
rren det i.rIøtegår den kri tikken san er karlret til at overslagene er 
for gamle. 

1.6 Systenplanlegging 

Bakgrunn 
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OEn har slått fast at det tilligger NVE å stå for planlegginJen av 
landets totale energisystem. Vi står derfor overfor et økt en:]asjement 
fra NVE' s side når det gj elder systanplanleggin'J. 

på denne bakgnmn er det opprettet et Systemråd for NVE. Systemrådet 
skal ha san siktemål å gi råd an en samfunnsøkorx:misk optimaliserinJ 
ved innpassinJ av de enkel te kanponenter i energisystemet. Rådet sam
rrensettes av representanter fra NVE, Statkraft, SamkjørinJen og den 
øvrige kraftfo~. Fo:rmanns- og sekretærfunksjCX1eI'l for rådet til
legges NVE, og det skal rapporteres til EnergidirektØren. 

Det er videre funnet hensiktsnessig å ~å et nærmere samarbeid 
mellan E og V med tanke på best mulig utnyttelse av de to direktorate
nes ressurser. 

Praktisk vil dette skje gjenn::m opprettelse av en arbeidsgruppe bestå
ende av to persc:ner fra ES og to fra W. 

Rapport 1987 

Det har vært ooldt innledende mt>ter mellan W og ES der arbeidsopp
gaver / arbeidsdelinJ har vært diskutert. 

Vannkraft 



Planer 1988 

• Introduksjon av gass i energi forsyningssystemet medfører økte krav 
til vannkraften (magas:iner, effekt). Planleggin] av tilpasningen 
mellan gasskraft og vannkraft vil derfor bli en oppgave san vi må 
legge stor vekt på i tiden frannver. 

• Ka1kret vil arbeidet bestå i å framskaffe datagrunnlag, gjenn::mføre 
beregninger og presentere resultater. Framskaffin] av data er i 
prinsippet en enkel, men svært arbeidskrevende oppgave. Et mål med 
dette arbeidet må være å kamle fram til et enhetlig datasett san 
kan nyttes i alle brukenni1jøer for systemplanleggin] . 

• Planleggin]sh:Jrisont, fOl:utsetninger: Det vil være aktuelt å lage 
datasett for forskjellige tidspunkter og med forskjellige forutset
nin]er for kraftbehJv /krafttilgang . 

1.7 Annen vil:ksatilet 

Rapp?rt 1987 

• Planleggin]sstøtte til snåkraftverk. 

Det er behandlet 5 planleggin]sstøtte-8Øknader i 1987. 2 av disse er 
foreslått avslått pga. Økon:rni og forholdet til SP. En av SØknadene 
ble foreslått utsatt i påvente av flerbruksplan. 4 SØknader er for 
tiden under behandlin]. 

• VUK har i mange tilfeller arbeidet med saker der vi har spesielle 
kunnskaper. Her kan nevnes: 
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Hjemfallssaker, uttalelse til Brundtlandrapporten og simulerin]er av 
aVløPSforhold i vassdrag for andre forvaltningsinstanser enn NVE, pro
duksjcosberegninger for private konsulenter og elverk og deltakelse i 
vannbruksplaner . 

• Bistandsarbeid 

VUK har hatt 2 turer til Lesotn:J san OORAn' s representant og rådgiver 
ved bygginJen av 2 snåkraftverk. VUK har også utarbeidet en oversikt 
over tilgj~elig n:>rsk ekspertise til et treningssenter for kraft
verkperscrlell (Kafue Gorge i Zambia). VUK har vært med på å evaluere 
undervisningsopplegget for studenter fra u-land på NTH. 

Planer 1988 

Det forventes økende etterspørsel etter tjenester VUK kan yte, 
spesiel t innen simuleringer, vannkraftteknisk bistandsarbeid og hj ern
fallssaker . 
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2. VANNFAG 

2.1 Innledning 

I avdelingens målbeskrivelse inngår vannbruksplanlegging (VBP) san en 
vesentlig arbeidsoppgave. Hovedansvaret for dette i avdelingen er lagt 
til Vannkontoret. så langt er det vel riktig å si at VBP har fått en 
treg start så vel i Vassdragsdirektoratet san i systemet forøvrig. 
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Riktignok har vi det siste året hatt et goot og posi ti vt samarbeid med 
kamrunene i Årosvassdraget an vanr1bruksplanen der. Også i otra er man 
goot i gang med vannbruksplanleggingen, der med NVE plassert i styr
ingsgruppen. 

Likevel famler vi litt i mørket for å finne vår naturlige og akseptab
le plass i dette bildet. Ekste:rne synspunkter på vårt engasjement i 
VBP-sanmenheng går ofte på at NVE er et sektororgan san behandler 
saker etter vassdragslovgivningen, mens vannbruksplanleggingen bØr 
foregå etter plan- og bygningsloven. Det betyr at kamruner og fylkes
kamn.mer skal stå for planarbeidet og etter beOOv trekke inn fageks
pertise. 

på den annen side synes kraftselskapene i stadig større grad å aksep
tere VBP san en hensiktErnessig og n;tdvendig planform ut fra deres in
teresser i vassdragene, og da ikke bare san en konsekvensanalyse av en 
vannkraftutbygging, men san en bredere vurdering av tilstand og utvik
lin] i vassdraget. 

I dette urene farvannet er det så vi skal stake ut en kurs for VU ' s 
(og V' s) engasjement innenfor vannbruksplanleggin] . 

Vi har tidligere (W-nJtat nr 2/87) tatt opp nrulige innfallsvinkler 
for vårt engasj ement innen VBP. Disse er: 

1. Vassdrag der hele eller deler av reguleringskonsesjcnen hjanfaller, 
og der forholdene indikerer beOOv for endrete ~in]sreglemen
ter, regulerin]sgrenser ffi.ffi. 

2. Vassdrag der det er aktuelt 11'ed større opprustin]/utvidelse av 
eksisterende kraftverk eventuelt sarnnenslåin] av stasjoner. 

3. Vassdrag der det planlegges nye, større kraftutbyggin]er. 

Videre kan det føYeS til: 

4. Vassdrag der det er planer an større forbygni.n;;Js- og terskelar
beider, endrin] av det fysiske og biologiske miljØ i og ankring 
vassdraget ffi.ffi. 

Vi synes fortsatt disse innfallsvinklene er de naturlige for vårt en
gasjement hvis vi vil IX>e mer enn bare å levere data til den vann
bruksplanleggingen andre måtte <tI1ske å sette i gang 11'ed. 

San en naturlig følge av vårt engasjement innenfor vannbruksplan
leggin] bØr vi også være 11'ed å utvikle organisasjCl1Sfonner for drift 
av vassdrag. Planlegging og drift bØr gå naturlig sanrnen slik at de 
retningslinj ene san trekkes opp i en vannbruksplan også fØlges opp 
gjeruxm den daglige forvaltning av vassdraget. 

Vannfag 



En del utredningsarbeid og forsøk har vært gjort innenfor drift av 
vassdrag, men fortsatt gj enstår mye og her bØr NVE med sitt ansvar og 
sine kontakter spille en aktiv rolle. 

I den nærmeste tiden vil vi ut fra de tidligere nevnte innfallsvinkler 
ka1ma med konkrete forslag til vassdrag vi kan jobbe med, og drØfte 
mulighetene for et felles opplegg med Miljøverndepartementet og deres 
ytre etater. 

Evnen og viljen til samarbeid bØr seire over kampen an retten til pro
blemene i disse sakene. 

2.2 Vannbruksplanlegging 

2.2.1 Aros 

Bakgrunn 
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Representanter for innlandsfiskenemndene i Lier, Asker og Røyken samt 
Buskerud Laksestyre tok initiativ til å starte vannbruksplanl9CJ9in] 
(VBP) i Arosvassdraget h;t>sten 1983. Det ble opprettet et utvalg på 8 
medlemner san pr oktober 1984 presenterte en rapport i form av et "For
prosjekt - Vannbruksplan for Arosvassdraget". 

I lØpet av året 1985 ble forprosjektet behandlet i de tre karmunene og 
på vårparten 1986 forelå det enstemnige vedtak an å gå videre med vann
bruksplanleggin]en. 

16.04.86 ble styrin]sgruppen for planarbeidet etablert. 

Det ble samtidig utnevnt en kontaktperson i de tre karnn.mene san hver 
for seg skulle organisere en prosjektgruppe. 

Prosj ektgruppene var organisert og begynte sitt arbeid h;t>sten 1986. I 
løPet av det året san har gått siden da, har det vært enkel te endrin
ger i sanmense~en av styrirYJsgruppen og prosjektgruppene. 

For at ikke verdifull kjennskap til VBP skal gå tapt på denne måten, 
bestemte styringsgr:uppen i m;t>te den 19.08.87 å samle foreliggende data 
i en statusrapport innen årets utgang. Det er denne rapporten san nå 
foreligger. For å oolde tilk:nyt::ni.rxJen til det pågående planarbeidet er 
rapporten kalt: 

"Vannbruksplan for Arosvassdraget (foreløpig). Statusrapport januar 
1988" . 

Det understrekes at rapp::>rten ikke er å oppfatte san vannbruksplan da 
planarbeidet vil fortsette i 1988 og mye arbeid gjenstår før vann
bruksplanen foreligger. 

I det videre arbeid legges til grunn at vannbruksplanen skal være en 
flerbruksplan for utnyttelse og vern av Arosvassdraget med tilht>rende 
kystanråde. Planen skal behandle, avveie og foreslå tiltak for aktuel
le bruksfonner av vann i nedbørfeltet. 

Vannbruksplanen må få status san en del av karmuneplanene. Den skal 
presentere et begrunnet handlinJsprogram og må legge grunnlaget for en 
organisasjc:n san kan gjenrx:mføre programnet og oppdatere planen slik 
at den til en hver tid er ajour i henh:>ld til karmuneplanene. 

Vannfag 
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Rapport 1987 

De tre prosjektgIUppene i kam1Unene Lier, Asker og Røyken har vært i 
arbeid hele året 1987. I tillegg har faggIUpper mer eller mindre ar
beidet i sarnne perioden med feltarbeid, txJvedsakelig i scmner og h;Ost 
innen fagene jordbruk, vannanalyser og fiske. Sekretariatet har sanmen 
med VH nedlagt et betydelig arbeid med vannførin;;1små.lin;;1er og det er 
opprettet en ny målestasjon i Verkenselva. 

For overvåking' av vannkvaliteten i vassdraget har Miljøverna,vdelin;;1en 
}x)s Fy1kesnannen i Buskerud fra våren 1987 hatt gående et systemati
sert analyseprogram. Rapporten forventes å foreligge i februar 1988 
hvor b1.a. fosfortransporten i vassdraget og ut i Oslofjorden er be
regnet. 

Vannførin;;1en i Årosel va har inntil siste ht>st bare vært registrert i 
eksisterende målestasjoner i Åros hvor SUl1lI18Sjonstall for ukemiddel er 
registrert. Det har vært lagt ned mye arbeid i å få en bedre oppløs
IlinJ på disse registrerin;;1ene hvor minstevannførin;;1er og flarmer fram
går. Til dette fonnål ble det opprettet en ny målestasjon i Verkensel
va ved Sætredanmen like ovenfor utløPet i Gjellumvann. Bestående måle
stasjon i Åros bør rehabiliteres i sarnne hensikt. 

Fra våren 1987 har en egen faggruppe arbeidet med landbruksdelen til 
VBP hvor forurensningene fra jordbruket vil utgjøre en vesentlig del. 
Dette arbeidet fortsetter i 1988. 

Fiske og fiskeribiologi forventes å gi en god an~ an tilstanden 
på vassdraget san et supplement til overvåking'sprograrnnet. 

Av de resultatene san hittil foreligger, ser det ut til at de største 
problemene har forbindelse med forurensningssituasjonen og de store 
endrin;;1ene i vassførin;;1 med flarmer og minstevannførin;;1er san gjør 
elva til en dårlig resipient og mindre egnet til fiske og friluftsliv. 

Planer 1988 

Samarbeidet forutsettes å fortsette i 1988 med rehabiliterin;;1 av be
stående stsjon i Åros og opprettelse av permanente registrerin;;1s
rutiner. Når rappJrtene fra faggruppene foreligger ut på etterjuls
vinteren, vil beh:Jvet for ytterligere feltarbeid og rapporterin;;1 i 
1988 bli vurdert sanmen med styrin;;1sgruppene. 

Sekretariatet er opptatt av å koordinere aktuelle faganråder i et 
felles forurensnin;;Jsbudsjett vil utgjøre et IDeg'et vesentlig bidrag til 
den endelige vannbruksplanen, spesielt når det gjelder handlin;;1splanen 
og anbefalin;;1 av til tak not forurensninger. Av nye undersØkelser i 
1988 kan erosjansmålin;;1er bli aktuelt. Dette vil i tilfelle inngå san 
en del av forurensningsbudsjettet. 

Når det gj elder fullførinJ av VBP er det realistisk å regne med at 
feI tsesc:r.gen 1988 vil gå med til utarbeidelse og innsamlin;;1 av data. 
Det må understrekes at de endelige rapp::>rtene fra prosjektg:ruppen.e og 
faggruppene må påbegynnes til ht>sten. 

Likevel er det lite sannsynlig at disse vil foreligge før oppunder jul 
med ferdigstillin;;1 av VBP ved årsskiftet 1988/89. 

Vann fag 
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Sekretariattjenesten i VU vil kreve to marm i bortirrot full tid i 
IXJVEmber og desember. 

For ytterligere detaljer an VBP-arbeidet i Arosvassdraget henvises til 
VU-IX>tat nr 9/88. 

2.2.2 Otra 

Bakgrunn 

Flerbruksplanen for Nedre otra har sin opprinnelse i fØlgende forlx:>ld: 
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otteraaens BrukseierforeninJ søker an fornyelse av kalsesjon av 
22.11.1912 og kalsesjon av 09.07.1942, som gjelder magasiner i feltet. 
Med unntak av Byglandsfjord søkes det an forlengelse av dagens rnan:vv
rerin]sreglement. Frist for uttalelse til den ClTISØkte fornyelse av re
gulerin]ska1sesjcnene er satt til 01. 01.90. 

Kraftverkene Hunsfoss og Vigeland planlegges for anbyggin]. på sikt 
vil også Nc:meland og Iveland bli anbygd da alle disse 4 kraftverkene 
bare har ca 50% av installert slukeevne i Steinsfoss som er det 5. 
kraftverket mellan Byglandsfjorden og Kristiansandsfjorden. 

Den forurensende industrien skal ha nye utslippska1sesjcner. Det er 
spsiel t Hunsfoss Fabrikker og i n:::>en grad Norsk Wallboard som for
urenser. 

Det er et ønske fra flere lx:>ld at nedre del av otra (ned.strttms Venne
Slafjorden) igjen skal kunne få en vannkvalitet som tilfredsstiller 
friluftslivet. Det vil si en vannkvalitet tilsvarende det en reprodu
serende laksest8l1m3 krever. 

Fase 1 forutsettes unnagjort i 1988, da vannbruksplanen skal munne ut i 
en tiltaksplan. 

Fase 2 forutsetter at ansvarlige forvaltni.nJsorganer følger opp til
taksplanen gj enn:m å nytte de virkemidler som er dispcnible. Denne 
fasen bØr kunne avsluttes i løPet av 1989. En del til tak vil ha lengre 
tidslx>riscnt enn dette. 

Styrin]sgruppen for prosjektet er samnensatt med representanter fra : 

Karn1unene 
Vest-Agder Fylkeskarmune 
Industriselskapene 
otteraaens BrukseierforeninJ 
Vassdragsdirektoratet 
Fylkesmannens miljøvernavd. (sekretariat) 

Kostnadsranmen for prosjektet er kr 460.000, - for hvert av årene 1987 
og 1988. 

Vannfag 



RaPJ.X?rt 1987 

Hunsfoss fabrikker har ~asjert konsulenter for å: 

• Vurdere rensetil tak 

• Vurdere prosessendriLger slik. at vannforbruket og kj emikaliefor
bruket senkes. 

• Vurdere avskjærende ledning, enten i rør, i tunnel eller kan
binasjon. Det er meningen at ~ednin:]"en skal føres til sjøen. Av-
skjærende ledning er sett på san det eneste tiltak san 100% sikrer 
elva not skadelig forurensning. 

En vurdering fra VU viste at avskjærende tunnel vil koste ca 100 mill 
kr (01.01.87) inkludert produksjcnstap i Vigeland kraftstasjcn fordi 
Hunsfoss i dag bruker ca 1,5 m3 /s i produksjonen. Den avskjærende 
tunnelen muliggjør tilknytning CN kamrunale avløpssystemer fra Ven
nesla tilogmed Kristiansand, slik. at sanering av dagens kloakk
utslipp muliggjØres. Dette er til vurderiLg i de berørte kcmnuner. 

Kostnaden for tunnelen vurderes not kostnadsforskjellen rnellan nt>d
vendig rensetiltak med utslipp i elv og sjø, tilknytningsgevinst for 
karmunene og sikkerheten for at elva alltid er ren (herunder ht>rer 
også reduserte minstevannføriLgskrav). 

Økoforsk ved Universitetet i Oslo er ~asjert til å vurdere anråder 
laI'XJS vassdraget egnet for friluftsliv. De skal oolde nær kontakt med 
karmunene og informere styriLgskani teen underveis. 

DN er gitt oppdraget med å vurdere problemstilliLger ankring fisk i 
flerbruksplanen, san: 

o Kartlegging av nåværende bestandstatus 
o Vassdragets potensiale mht. fisk og målfonruleriLg for flerbruks

planen 
o Plan for oppbygging CN fiskebestandene 
o Vurdering av almenhetens adgang til fiske 

Arbeidet skal utfØres i samarbeid med otra Laksefiskelag . 

Plan for anbyggiLg CN kraftverkene Hunsfoss og Vigelandsfoss er under 
utarbeidelse for NVE's o/u-prosjekt. 

Planer 1988 
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Pga. store magasiner i feltet er dagens scnmervannføriLg lav (ca 50 m3 /s 
not rxmTlalavløp ca 145 m3 /s). Denne lave vannføringen forsterker: 

• Begroing CN Venneslafjorden og Kilefjorden 
• Forurensningsproblemene (dårligere fortynning) 

Begroing i Venneslafjorden kan løses ved at vannstanden heves. Dette er 
til tak san kan kanbineres ved anbyggiLgen av Hunsfoss kraftverk. 

økning av scnmervannføriLgen reduserer vinterproduksjonen fra hW't
liggende magasiner dersan ikke Byglandsfjorden kan få endret mcm;tNre
riLgsreglewent og økt reguleriLg for å tilfredsstille krCN nedstrc:tms. 

Vannfag 
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Industrien ønsker å disp::nere et magasinvolun sem kan gjøres tilgjen
gelig ved revisjonen. Økt avløp i elva under anfattende vedlikeh:>lds
arbeid vil fortynne eventuelle utslipp pga. uhell. 
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Dagens lave scmnervannførinJ medfører også at turbiner i Hunsfoss og 
Vigelandsfoss (spesielt Hunsfoss) ofte må stanses pga. kavitasjonsfare. 

Den verdi kraftproduksjonen har av at minstevannførinJen er 50 ffi3/S og 
ikke f.eks. 70 ffi3/S kan bli trukket inn i diskusjonen an finansiering av 
til tak not forurensning. 

For ytterligere detaljer an VBP-arbeidet i otra henvises til VU-notat 
nr 7/88. 

2.3 Verneplaner 

2.3.1 Verneplan for vassdrag 

Forberedende arbeid med Verneplan IV har pågått med varierende styrke 
i hele 1987. 

San en del av dette har type- og referansevassdragsprosjektet blitt 
gj enrx:mført. Her har en rekke ekspertgIupper forsøkt å avklare probIe
rær rundt type- og referansevassdrag innenfor ulike fagcmråder for på 
denne måten å gi et gnmnlag for hvilke typer vassdrag man bør legge 
lxJvedvekten på i Verneplan IV. 

Prosjektet ble ikke ferdig i 1987, men resultatene ventes tidlig i 
1988. 

Når det gjelder selve organiserinJen av Verneplan IV-arbeidet har det 
vært flere m;t>ter me11an NVE, OEn, Ml) og DN det siste året. Det har 
bl. a. resultert i at det på neste års budsj ett er bevilget inntil 3 
mill kr til verneplanarbeidet. 

Videre er det oppnådd rimelig enighet an en organisasja1Sl'1l:)()ell sem 
gjengitt nedenfor: 

NoU an Verneplan IV 

PROSJEKTLEDELSE 

TEKN. SEKR. VU 

Natur 
ffi.ffi. 

Kultur 

VassdragsdirektØr 
statens Naturvernråd} 1 medlan 
Statens Friluftsråd 
Kul turvernnyndigheter 
Miljøverndepartementet 
DN 
VU 
VN 

Prosjektleder fra VN 
Forsk.sjefen i V 
Vassdragsforval ter 
DN 
VU 

Arbeidsgrupper 

Kraft 

Vannfag 
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Fra VU' s side vil Kielland være medlem av Kontaktutvalget og Aabel med 
i prosjektledelsen. Den arbeidsgl:uppen san skal ta for seg kraftsiden, 
vil være d::rninert av VUK med mulig deltakelse fra VR og DN. 

Det er særlig to stridstemaer det har vært fokusert på så langt i ar
beidet. 

Det ene er hvilke vassdrag san skal være med, hvem san skal velge dem 
og hvordan de skal velges. For vår del er vi spesielt opptatt av de 
"viktige, kraf~e" vassdragene med magasinmuligh.eter, så san Ratnna, 
Øvre otta, Øvre Glarma, Tovdal m.fl. Forøvrig har fylkesnennene fått 
forespørsel am å komme med forslag til vassdrag. 

Det andre stridstemaet er tidsperspektivet. MO ønsker en rask prosess 
slik at Verneplan IV kan samkjøres i tid med neste (og siste?) revi
sjon av Samlet plan. Det betyr n:Je sånt san ferdig stortingsproposi
sjon an drØyt et år. Dette er et opplegg Vassdragsdirektoratet ikke 
tror er verken faglig forsvarlig eller praktisk gjennanførbart. Vi 
planlegger etter 3-4 års perspektiv. 

En avklaring her vil gi ranmene for det arbeid sem er i vente med Ver
neplan IV det nærmeste året. 

2.3.2 Andre verneplaner 

I tillegg til verneplan for vassdrag, sem prinært retter seg lIDt 
kraftutbygging, pågår et omfattende arbeid i regi av de enkelte fyl
ker/fylkeskam1Uner an vern av anråder sem berØrer vannressursene og 
kraftforsyn:lngen. Det er her snakk an vern etter naturvernloven av 
våtJnarksanråder, myranråder, edel l auvskog , geologiske fonnasjoner o.a. 

Disse sakene har vi til uttalelse i foroold til de fOl:val tniI'YJsinte
resser vi ivaretar, og det er etter hvert IX>kså store arealer sem 
fredes på denne måten. 

2.4 Vassdragsnivelleænt 

FØlgende elver ble nivellert i 1987: 

Bygdaelva med Holedalselva og FrØysadalselva i Hellesylt. 
Riksheimsel va i Sykkylven 
Akerselva i Oslo 
Lysakerelva i Oslo/Bænml 

San ni vellører fungerte Kåre Berg, Arne NordYo og Einar Ibe.rful t. 

ReSUltatet av de nevnte nivellementene er utarbeidet og tegnet opp på 
kladd. For Lysakerelva er nedbØrfeltet beregnet, men det gjenstår å 
beregne nedbØrfei tene for de andre elvene. 

Videre er resultatet av nivellementet av Aroselva med Grodalselva i 
Asker/RØyken blitt utarbeidet og tegnet opp i 1987. (Aroselva med 
Grodalselva ble nivellert i 1986). 

Forøvrig har en i 1987 svart på henvendelser i forbindelse med eldre 
nivellementer san er utfØrt. 

En begynte i 1987 på utarbeidelsen av en tabell over nivellerte fosser 

Vann fag 
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i Norge. San grunnlagsnateriale bruker en bl.a. de forskjellige tabel
lene over fosser i Norge sem tidligere er blitt utarbeidet ved VH og 
VU. En hadde tenkt å ordne fossene i denne tabellen slik at en begyn
ner med fossene i Haldenvassdraget og Glåmavassdraget og følger kysten 
rundt og tar for seg de vassdragene der det finnes fosser. 

I den nevnte nye tabellen over nivellerte fosser er det også tatt med 
enkelte sem ikke er nivellert. En finner tilnærmet den fal!htJyden 
disse fossene har, ved å telle koter på SK' s nye gradteigskart i måle
stokk l: 50.000 (serie M7ll). Disse kartene er meget OWaktige. 

Den nevnte tabellen over fosser innelx>lder fØlgende rubrikker: 

Beliggenhet 
Elv 
Vassdragsnurnner 
Navnet på fossen 
Tilnæ:rmet oorisontal len::Jde i ID (den oorisontale lergden fra toppen av 
fossen til foten av fossen) 
Fal!htJyden i meter 
l) Total 
2) Av dette tilnærmet loddrett 

Et fall sem er brattere enn ca 30° (ca 2 ID fall pr ID oorisontal 1en::J
de), regnes for å være tilnærmet loddrett. Hvis en foss består av 
flere tilnærmet loddrette fall, fØrer en opp hvert fall for seg. 

Bortsett fra enkel te tilnærmet loddrette fall har en i tabellen ikke 
tatt med fosser san har en fallh;tlyde på under 20 ID. 

Ved hjelp av fotn::>ter blir det i tabellen opplyst an hvilke fosser sem 
er varig vernet, og hvilke fosser san er helt eller delvis utbygd. 
Selv an en foss er utbygd, kan det under flan gå noe vann i fossen. I 
ei el v med stor vannføri.r.g kan en foss være irnpc:oerende selv an den 
for en stor del er utbygd. 

Det kan være delte I1leI1.:inJer an hvor bratt et vannfall må være før det 
kan kalles for en foss. Her katrner naturligvis størrelsen av vann
føri.r.gen inn i bildet. I store elver san Glåma, Gudbrand..c::dal slågen, 
Dramselva, Numedalslågen, otra, Namsen, Reisaelva og Tana, bruker en 
navnet foss an et vannfall san i mindre elver kalles for et stryk. 

på sanrne måte katrner størrelsen av vannføri.r.gen inn i bildet når det 
er spt>rsmål an hvilke vannfall en skal ta med i tabellen, og hvilke en 
ikke skal ta med. Enkelte elver kalles for fianeiver. Det er bare 
under flan at det er vann i disse elvene. 

Qn vinteren er forøvrig flere htJye vannfall frosset. 

I 1988 skal en nivellere flere elver i Oslanarka. utgiftene i for
bindelse med dette arbeidet skal fordeles mellan de berørte kamn.mer. 

Vannfag 



2.5 Annen vi.I:Ksarhet 

2.5.1 NUmedalslågen 

Vannbruksplanarbeidet i Numedalslågen ble avsluttet i 1987. Rapporten 
ble overlevert Buskerud Fylkeskatrnune den 08.12.87. I dette arbeidet 
hadde W en representant på vegne av Vassdragsdirektoratet sem igj en 
representerte om. 

2.5.2 Prosjekter far VB 

I 1987 har W etter forespørsel fra VH påtatt seg driften av målesta
sjoner for materialtransport i fØlgende vassdrag: Atna, Etna/Dokka og 
Jostedt>la. W har kcnstruert og bygd opp tre faste målestsjoner, en i 
hvert vassdrag. De tre stasjcnene skal iInJå i det landsanfattende må
lenettet for erosjon. og sedimenttransport sem er i ferd med å etable
res i regi av VHB. 

I 1987 har det til de tre prosjektene rnecl<:Jått ca 60 dagsverk, hvorav 
28 feltdtlgn. 

Planer 1988 
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Rapporteringen sem skal bestå av en felt/data-rapport fra hvert pro
sj ekt, skal utføres av W i 1988 så snart dataene er ferdigbehandlet i 
Hydrologisk avdeling. Det er fra VHB sin side ytret ønske an en til
svarende deltakelse fra W i 1988. 

2.5.3 Landbruksveka 

I forbindelse med Landbl:uksveka 13.-21.06.87 ble det lagt vekt på å 
lage en generell presentasjon. av W. UtgC3n3spunktet var at avdelingen 
også ved senere anledn.inJer skulle kunne ha nytte av det arbeidet sem 
ble nedlagt. Materialet ble derfor gitt en slik fonn at de ulike "kon
torene" på W skal kunne benytte dette til presentasjan. også i andre 
samnenhenger . 

Med utgC3n3spunkt i avdelingens interne organisasjCl1Splan ble de gene
relle arbeidsoppgavene beskrevet. Hvert "kontor" inkludert u-lands
virkscmheten ble videre gitt en kort antale supplert med billed
materiale. 

Vassdragsdirektoratet gikk til innkjøP av det meste av utstillingsut
styret . Dette er nå tilgj engelig for avdelingen derscm det er behJv 
for dette. 

2.5.4 Skilting av elver 

Arbeidet med stedsnavnskil ting av vassdrag sem avdØde vassdrags
direktØr Sperstad tok ini tiati vet til, har foreløPig resultert i at 
man i Vegdirektoratet stiller seg positivt til et samarbeid an saken. 

Vannfag 



31 

Det sem ligger i kortene er en ski l t:ing der viktige txJvedveger krysser 
alminnelig kjente vassdrag. Prototypen av skilt har vært forsøkt og 
det er nå snakk an å lokalisere pennanente ski l tpunkter. Qn det også 
kan være aktuelt å merke større innsjøer for veifarere er ennå uklart, 
men det har vært nevnt. Vegdirektoratet er generelt sett strenge med 
oppsett:ing av ski l t langs veiene. 

2.5.5 Generelle vannfaglige oppgaver 

Av generelle vannfaglige arbeidsoppgaver det siste året kan nevnes 
ht>ringsuttale1ser på en rekke planutkast så sem fylkesplan for Aust
Agder, Buskerud og Oppland, Flerbruksplan for Gudbrandsdalslågen og 
ymse verneplaner for myrer, våtmarker o.l. 

I denne forbindelse har vi etterlyst en bedre koordiner:ing i slike h;Z>
r:ingssaker. Noen av sakene kanner til oss, noen kanner til VN, mens 
andre sendes til VF. For å bedre informasjon og samarbeidsrutiner har 
vi foreslått et planfaglig forum hvor representanter for W, VN, VF og 
VAJ orienterer hverandre an h;Z>r:ingssaker sem er sendt direktoratet og 
diskutere hvordan vi skal legge opp uttalelsene. Vi skal i hvert fall 
prøve dette i 1988, så får vi se hvordan det virker. 

Deltakelse i Vannressursutvalget har vært en oppgave sem har vært 
tillagt W. 31.12.87 utlØp Vannressursutvalgets manjat og det synes 
ikke å være stemn:i.n'J for å reoppnevne utvalget. Qn det er aktuelt med 
noen fonn for kontaktforum i stedet for Vannressursutvalget, er ennå 
uavklart, men utvalget selv anbefaler en fonn for etterfølger. 

Kielland er utpekt til å være kontaktperson for en organisasjon sem 
kaller seg European Ccmni ttee for Water Resources Management 
(ECnJARM). 

Gruppen er sprunget ut av IAHS og IAHR og skal ha sitt første konsti
tuerende rrøte i Southampton i april 1988. 

Vannfag 



3. U-IANDSBISTAND 

3.1 Innledning 

VU's bidrag i forbindelse med u-Iandsbistand var i 1987 hovedsakelig 
knyttet til r-.oRAD's virksanhet i Afrika. De enkelte prosjekter er 
nevnt under de følgende pkt 3.2 og 3.3. Kanpetansen innen vann- og 
sanitærfag ble styrket siste år ved at en ny medarbeider ble ansatt. 

Avdelingen har etter hvert opparbeidet en vesentlig erfaring i u
landsbistand slik at det er naturlig at W fortsatt vil ha koordine
ringen innen Vassdragsdirektoratet når det gj elder slike oppdrag. 

Erfaringen fra bistandsarbeid dekker flere fagfelt hvorav de antatt 
viktigste er: 

• Generell rådgivning for bistandsarbeid 
• Vann- og sanitæranlegg 
• Småkraftverk 
• Forprosjekt kraftverk 
• Vannbruksplaner 

3.2 OORAD-samarbeidet 
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Formaliseringen av r-.oRAD-NVE-samarbeidet ble fornyet i samarbeidsavta
len mellan Departementet for utviklingshjelp (DUH) og NVE datert 
25.06.87 for perioden 01.01.87 til 31.12.89. Vedlegg 1 til avtalen 
skisserer NVE' s ~tansecmråde i samarbeidet med fØlgende h:Jved
punkter: 

1. Energidirektoratet 

• Energiforsyn.i.n:J og energibruk 
• Kraftforsyn.i.n:Jsberedskap 
• Tilsyn og kootroll med elektriske anlegg og elektrisk materiell og 

standardisering 

2. Vassdragsdirektoratet 

• Hydrologi 
• Vannbruksplanlegging 
• Vann, avlØP og sanitær 
• Vannkraft 
• El veforbygni.nJ 
• Miljøvern og miljQlæssige vurderinger 

VU-prosjektdeltakelse i 1987 

• Lesoth:::> Minikraftverk, teknisk støttefunksjon. 

• Kafue Gorge Tra.i.ni.n:J Centre for Hydro-PcMer Personnel, assistanse 
vedrørende undersøkelser i IX>rske fagmiljøer og rappJrtering. 

• Evaluering av NHL' s kurs i Hydro PcMer Pla.nn.:irg for OORAD-stipen
diater fra u-land. 

• Deltakelse i diverse u-Iandskurs og saninarer. 

• OORAD-representant ved WI-D/UNDP' sInterlaken IaNSS Consul tation i 
Sveits. 

VUB-årsrapport 



• Bearbeidelse av materiale for å utfonne NJRAD' s "Water Strategy"
publikasjen. 

• Teknisk rådgiver og redaktør for "Joint Armual Review" av pro
sjektene Water Supply and Sanitatien Developnent, Rukwa og Kigana 
og Rukwa Integrated Rural Developnent Prograrme (RUDEP) i Tanzania. 

• Kigcma/Ujiji Urban Water Supply. Rehabilitatien. 

Total t tidsforbruk i 1987 var tortinot et årsverk. 

VU er/kan bli involvert i følgende prosjekter i 1988 

• TAN 055/060 - Rukwa/Kigana i Tanzania. Vann, sanitær, miljØ 

• KEN 020 - Mirx:>r Urban Water Supply, Kenya 

• Turkwel River Envirc:nnental Study, Kenya (usikkert) 

• ZIB 007 - Water Sector Prograrme, Zimbabwe 

• Sri-Lanka, Vannfaglig assistanse 

• Kafue Gorge Trair1inJ Centre for Hydro-power PerscI1ne1, Zambia 

• Lesotb:J Minikraftverk, oppfØlgin;} 

• Nordic Dcn:>rs Meetin;} wi th World Bank/WHO 
O Representere NJRAD 
O Andre mt>ter 

• Kanite for forskni.nJ og utviklin;} i u-land 

• Samarbeid med "IlU.llti-kcntorene" 

• Policy-<tirument for vannsektoren 

3.3 Annen u-landsbistand 
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VU har i 1987 deltatt i en del mt>ter i forbindelse med utbyggin;} av 
småkraftverk i Kaziba i Zaire, samt del tatt i FN-sambandets saninar an 
sanitærtiltak i utviklin;}sland. 

Hvorvidt avde1in;}en blir involvert i annen u-1andsbistand i 1988 er 
foreløpig ukjent og vil bl.a. være avhen:Jig av vår egen arbeidssitua
sjen. 

VUB-årsrapport 
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4. VASSDRAGSRIDISTERET 

4.1 Innledning 

Bakgrunnen for at arbeidet med Vassdragsregisteret ble satt i gaI1<J, var 
at man saknet en samlet oversikt over datainnsamling og virkscmheter i 
vassdragene. Vassdragsforval tning og -forskning er spredt på en rekke 
forskjellige fagetater, kunnskapen er derfor også spredt. Undersøkelses
opplegget i vassdragene kan derfor lett bli urasjonelt, og beslutnings
grunnlaget for dårlig når vedtak skal fattes. 

Målsettingen for arbeidet med Vassdragsregisteret er at registeret skal 
bli et nasjonalt infonnasjonssystem for opplysninger knyttet til vass
drag og nedbØrfelt. Vi vil arbeide for å få til en hensiktsmessig ar
beidsdeling og infonnasjonsutveksling med andre institusjoner an miljØ
informasjonssystemer genereI t. 

Vassdragsregisteret er en database san består av flere EDB-registre. 
Alle EDB-registrene vil videreutvikles over tid, og nye vil kærne til. 
Pr dato ser en forenklet systemskisse slik ut: 

stiplet linje betyr at register eller forbindelseslinje ennå ikke er 
operativ, ræn at dette er planlagt. BØlgepil betyr at forbindelsen 
mellan registrene inntil videre går via mellanledd. 

Beskrivelsen i denne årsrapporten tar utgaI1<Jspunkt i hvert enkelt av 
disse EDB-registrene, gir en kort beskrivelse av dem og gjør rede for 
virkscmheten i 1987 og planene for 1988. 

VR Arsrapp 
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4.2 Databasen 

Rapp:>rt 1987 

Databasen opereres på OORD-maskiner med programsystemet FICS. 

Databasen er anstrukturert en del i 1987. Endringen har gått ut på å 
legge ut flere datafelt til oppslagsregistre, der innholdet kan koples 
til h:Jvedregistrene ved bruk av koder. Fra brukerens side får dette 
ingen betydning, men det minsker plassforbruket i maskinen og gjør 
oppdatering enklere. 

På oppdrag fra NVE har Kvam Data AlS i 1986 utarbeidet et eget menyopp
legg for Vassdragsregisteret, og det er utviklet et eget program for in
teraktiv skjennhåndtering av REGINE's hierarki. Dette gjør det atskillig 
enklere for brukerne å bli fortrolig med praktisk bruk av hele databasen 
Vassdragsregisteret , og betyr en stor forbedring av systemet. Det har 
imidlertid vist seg å hefte enkel te feil ved programsystemet, og dette 
har lagt beslag på noe tid til klargjøring i 1987. Så vidt vi kan se i 
dag, furgerer nå programnet etter sin hensikt. 

Bruken av databasen på skjenn er dokumentert i brukerhåndbokas kap 4. 

Planer 1988 

Vi vil legge inn flere oppslagsregistre der vi ser beh:Jv for det. 

Menyopplegget vil utvikles videre etter hvert san nye registre legges 
til basen. Vi ser også beh:Jv for å legge inn flere standard utskrifter 
enn de seks san nå kan aktiviseres fra menysystemet. 

Det er nt>dvendig å vedlikeh:>lde spesialprogramnet san knytter Vassdrags
registerets øvrige infonnasjoner sterkere til REGINE' s hierarkiske inn
deling. Målsettingen her er at brukerne gjenrx:;m REGlNE skal få et signal 
an hvor mye infonnasjcn sem ligger inne i hele databasen. 

I 1988 vil vi legge an Vassdragsregistert til FICS-6-versjcn. Qnleggin
gen skjer når REGINE er blitt landsdekkende. Vi vil også arbeide for å 
få fram en PC-versjcn av Vassdragsregisteret, fortsatt med programsy
stemet FICS. Brukerl1åndboka vil bli ajourført, tilpasset FICS-6. 

4.3 RmINE 

REGlNE (REGIster over NEdbØrfelt) er kjernen i Vassdragsregisteret, og 
i.n:neh:>lder den sentrale, geografiske infonnasjonen an de enkelte ned
bØrfeltene og delfeltene, og i tillegg infonnasjon an vassdragsstruktu
en. Registeret er hierarkisk, dvs. består av både overordnede og under
ordnede enheter. Enhetene er identifisert med vassdragsnurnner. 

REGINE i.n:neh:>lder også opptellinger av poster i de øvrige registrene 
for den aktuelle nedbØrfelt-enheten. 

Rapport 1987 

I 1987 har vi ferdigstilt Trctodelagsfylkene, l'brdland, l'brd-Trans, 
Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Mtlre og Ransdal. (Øst
landet ble klargjort i 1986). Ved årsskiftet inneh:>ldt REGlNE ca 20.000 
enheter. sør-Trans og Finnmark gj ensto. 

VR Arsrapp 
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Planer 1988 

Gj enstående deler av Norge vil bli ferdigstil t vinteren 1988. 

Vi regner med noderat oppdaterinJ og ved1ikeOC>ldsvirksanhet med irmde
linJ i nye arcråder i 1988. Vi vil også legge inn IXleI1 flere datafeI t, 
f.eks. arealoppgaver fra digitale kart m.m. 

4.4 KARI' 

KART in:nelx>lder en digital beskrivelse av enhetene i REGINE, identifi
sert med vassdragsnurrmer. Både overordnede og underordnede enheter i 
RffilNE er representert i KART. I tillegg har KART en forenklet vannkon
tur , digitalisert fra kart i målestokk l: 1 mill. 

KART håndteres på en ND 110-satelitt, i utviklin;,}sfasen med program
systemet IGS. 

Rapport 1987 

I 1987 er det foregått utviklin;,} av kartprograrrrnet IGS for klargjørings
fonnål, presentasj<n og bn.ik av KART. Utviklin;,}sarbeidet er gjort av 
konsulentfirmaet Geodata Ccnsul t. San testaTIråde er valgt landet ankring 
Oslofjorden. 

Det er utarbeidet manuskart over vassdragsanrådene i målestokk 
1:2.000.000. Kartet skal utgis i serien "Nasjonalatlas for Norge". 

Etter forespørsel fra Fylkesmennene er det utarbeidet plott av M7l1-kart 
for Telemark, Nord-TrØndelag og deler av Nordland. 

Planer 1988 

Når RmlNE og INNSJØ er klargjort for hele landet, vil arbeidet med KART 
bli prioritert opp. I fØrste atg'arYJ vil vi ta sikte på å opprette data
baser OCleI1lunde etter sarrrne lest san hittil er testet ut for Oslofjord
arcrådet . Dette er en tidkrevende og tildels vanskelig oppgave, san vil 
legge beslag på store ressurser i 1988. 

Vi vil legge inn digitale karmunegrenser og isohydater på anlegget i 
1988. Disse infonnasjonene vil også håndteres med programsystemet IGS. 

Vi tar sikte på å dokumentere RmINE' s :tx:Jvedinndelin;,} på oversiktskart i 
målestokk 1:500.000 i 1988. MålsettinJen er å produsere kart for en 
mindre samlin;,} vassdragsanråder av garYJen, i fonnat A3 og A4, tilsanrnen 
61 kart. 

I årene frarrover vil KART bli videreutviklet til å anfatte stadig mer 
innlx>ld og flere funksjoner. 

4.5 INNSJØ 

INNSJØ i.rlnelx>lder geografisk infonnasjen an innsjøer over 1 km2 og regu
leringsnagasiner. Dataene er hentet fra RmINE. Den vesentligste nytten 
av registeret pr dato er å entydig fastsette innsjøers sjønurnner. 
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Rapport 1987 

INNSJØ ferdigstilles i sarrme takt san RffiINE. Dataene er i h:Jvedsak 
hentet fra en mellanversjon av RffiINE. 

37 

Ved årsskiftet 1987-88 innelx>ldt INNSJØ ca 2.100 sjøer (over 1 km2 ) og 
regulerinJsrnagasiner. Første, landsdekkende versjon av INNSJØ vil inne
oolde snaut 3.000 enheter. 

Planer 1988 

INNSJØ innelx>lder i dag få data ut over geografisk infonnasjon, struk
turinfonnasjon og identifikasjon med sjøn1..lTlller og magasinn1..lTlller. Oppleg
get for registeret er litt urasjonel t, fordi det har informasjon både 
for sjøen i naturtilstand og sjøen san regulerinJsnagasin. Bare ca 30% 
av enhetene er regulerinJsrnagasiner idag, og det reserveres derfor mye 
unyttet plass i filen. 

Når første versjon er ferdigstil t ut fra dagens kriterier, vil registe
ret bli splittet i to deler; ett for uregulerte sjøer (INNSJØ) og ett 
for regulerinJsrnagasiner (MAGASIN). Opplegget for det nye magasin
registeret lages i samarbeid med Konsesjooskcntoret i NVE-Vassdrags
direktoratet, og registeret blir en del aN llN3REP. 

Vi kalkulerer også med at det fra bl:ukernes side er beb::Jv for flere 
sjøer i INNSJØ erm det vi har ut fra dagens kriterier. Før vi går til 
det skrittet å utvide INNSJØ med flere enheter, vi vi utarbeide klare 
kriterier for hvilke sjøer san skal representeres og eventuelt an det 
skal gjenn:::mføres en trinnvis utvidelsesprosess. Brukerne og datapro
dusenter til registeret vil bli tatt med på råd an dette. 

Både det nye innsjØregisteret og det nye magasinregisteret vil innelx>lde 
flere data fra og med 1988. 

4.6 RAPPORl' 

RAPPORT gir referansedata for litteratur i Vassdragsregisteret . Registe
ret innelx>lder vanlig, bibliografisk infonnasjon, ekstrakt (i eget re
gister) og i tillegg et opplegg for stedfestinJ med vassdragsn1..lTlller san 
koplinJ rrot RffiINE og INNSJØ. 

For RAPPORT er det utviklet et enkelt emneklassifikasjoossystem, san ved 
siden aN frie emneord gir referansene en faglig avgrensning. Emn.eklassi
fikasjoossystemet kan enkelt utvides. 

Rapport 1987 

I 1986 ble det i9anJsatt et større forsøksprosjekt med Vassdragsregiste
rets r~rtbibliotek med støtte fra NI'NF-MVU-prograrrmet. Forsøket ble 
aNSluttet ht>sten 1987 og Cbkumentert i en prosjektrapport. Virksanheten 
førte til at rapportbiblioteket fikk ialt 900 referanser fra Skiens
vassdraget og Lågen-Mjøsa-distriktet. 5 institusjoner deltok i forsøket. 
Disse var: rbrge geologiske undersøkelser, rbrsk hydroteknisk laborato
rium, rbrsk Institutt for vannforskni.ng, Fylkesmannen i Oppland og Fyl
kesmannen i Telemark. 

VR Arsrapp 
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Kcnsulentfinnaet A.R. Reinertsen har foretatt datainnlegging i RAPPORT 
på oppdrag fra Fylkesnannen i !'brd-Trøndelag. 

Etter test-virksanhetene er opplegget for RAPPORT konsolidert, registre
ringsskjema er endret, og det er utarbeidet ny rettledrU..ng for inn
legging av referanser. 

Planer 1988 

Opplegget for RAPPORT er nå så godt at vi i 1988 vil invitere naturlige 
samarbeidspartnere an å del ta i oppdatering av RAPPORT san et felles re
feransesystan. Vi er kjent med i.nnvendi.nJen at ernneklassifikasjoossyste
met ikke er godt 0Clk gjenn::marbeidet, ræn rrener likevel at systemet er 
tilstrekkelig godt til at det sarnnen med bruken av de frie emneordene 
kan ajourføres til ny standard for ernneklassfikasjen. 

Også på enkel te andre anråder bØr opplegget for RAPPORT bearbeides 
videre. Dette får ingen kcnsekvenser for innlegging av referanser. 
Endringene er av rent teknisk art, med sikte på å opprette et mer rasjo
neI t produkt og forbedre SØkeprosessen. 

Vi qnsker best nulig tilpa.sni.n:J mellan RAPPORT og forskjellige biblio
teksystemer i institusjensbibliotekene, og vil arbeide for at dataut
veksling og registeropplegg kan gjøres så rasjcnelt san nulig ut fra 
denne målsettingen. 

4.7 STATISTII<K 

STATISTIKK inneholder data fra Folke- og Boligtellinga 1980 og Land
brukstellinga 1979. Enheten er "statistikkanråde", san består av en 
samling grunnkretser san best nulig samsvarer med en samling RroINE
enheter. Hele landet består av ca 1100 statistikkanråder på laveste 
nivå. STATISTIKK vil bli ajourført med data fra nye, landsanfattende 
tellinger. 

Rapport 1987 

Inndelingen av !'brge i statistikkanråder (san tidligere er gjort av 
Statistisk Sentralbyrå) er gj9I'lI"Cllgått, de enkelt enhetene er identifi
sert på nytt, og det er opprettet et foreløPig FICS-register med data 
fra LandbnJkstellinga 1979 og Folke- og Boligtellinga 1980, overfØrt fra 
Byrået. 

Det er videre satt i gan:J arbeid med kval i tetsk<ntroll av dataene. Her 
er det avdekket uregelmessigheter san krever kcntroll av Byråets ruti-
ner. 

Planer 1988 

Vi kalkulerer med at STATISTIKK vil være operativ våren 1988, an ikke 
ufortsette problemer inntrer. 

Det er IKKE planer an å ajourføre STATISTIKK med data fra tilskottsord
nirYJene i landbruket. Dette skyldes vesentlig at vi ikke qnsker at re
gisteret skal legge på seg hvert år og bli uhåndterlig, og at vi ikke 
vil prioritere ajOl.lrlx>ld av disse dataene framfor andre utviklingsopp-
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gaver. STATISTIKK skal gi trender over larYJ tid og rådata for anal yse
fonnål, men ikke være n:leI1 kanplett databank for larXD::rruket. 

Fra vår side er det heller ikke planer an å sette i garYJ finere sted
festing av gårdsbruk og boliger enn til enheten statistikkanråde. Vi 
tror at STATISTIKK, i den fonnen den får, vil gi viktige grunnlagsdata 
an aktivitetene i et nedbØrfeI t, og at brukerne kan nytte disse for 
flere formål. Vi har imidlertid merket oss at det fra flere hold i for
val1::ni.n:Jen er etterlyst spesielt landbruksdata for mindre anråder enn 
statistikkanråder . 

4.8 STASJOO 

STASJON vil i.nnehJlde referanser til målestasjcner og dataserier , san 
f. eks. vannstand/vannføring, vannkvali tet, nedbØrforhJld osv. Register
~legget forstkes strukturert så generelt at det kan nyttes san et re
feransesystan for alle typer miljc;lldataserier. 

Rapport 1987 

I samarbeid med NI'NF-MVU-progranmet er det definert et ka1kret forsøks
prosjekt med sikte på å utvikle et referansesystan for målestasjcner og 
dataserier. Det er videre <JpIn9VIlt en prosjektleder og en kcntaktgruppe 
med representanter for forskjellige vannfaglige institusjcner. 

Et viktig fonnål med å Clpp1eVI1e en slik kcntaktgruppe er å få feed-back 
fra flere hold i Il'Odelleringsfasen, og sikre støtte for det ferdige 
~legget. Denne kcntaktgruppa har holdt sitt første mt>te for å fast
legge en strategi for arbeidet frarrover, og har diskutert et første
utkast til innlx>ld i et registeropplegg for dataserier. 

Hydrologisk avdelin;1 i NVE-Vassdragsdirektoratet har satt i garYJ et 
prosjekt med bl.a. å stedfeste sine målestasjcner etter ROOINE's innde
ling. Dette gjør at målestasjCX1eI1e senere på en enkel måte kan legges 
inn i STASJON. 

Planer 1988 

Forsøksprosjektet vil bli fullfØrt i 1988. Prosjektet skal d::lkuroonteres 
i en sluttr8{P)rt og munne ut i et ka1kret referansecwlegg for vann
faglige målestasjcner og dataserier. Siktemålet er imidlertid å gjøre 
~legget så generelt at det kan nyttes til alle typer undersøkelser i 
naturmiljøet. 

Fra 1989 er det hensikten å sette i garYJ rnassivregi8trering og 
åjourh:::>ld til STASJON. 

4. 9 ~ og tilhørende registre 

Registersystaæt vil i.nnehJlde ntlkkeldata an tekniske i.nrx]rep i til
~ til vassdrag, i forbindelse med f. eks. kraftutbygging, vann
fo~, elveforbygning', terskelbyggin;1 ffi.ffi. 
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RapP?rt 1987 

Det var på forhånd ikke satt av ressurser til arbeidet i 1987. 

Vi har innledet et samarbeid med Konsesjonskontoret i Vassdragsdirekto
ratet om et opplegg for registrering av tekniske inngrep i forbindelse 
med en database over vassdragskonsesj oner . 

Planer 1988 

I~p i vassdrag kan omfatte en rekke, vidt forskjellige, tekniske an
legg med tilknytning til vassdragsproblematikk: Kraftstasjoner, danrner, 
terskler, forbygn.in:Jer eller for den saks skyld aVløPSrenseanlegg, 
fisketrapper I oppdrettsanlegg o.l. 

Registersystemet vil bestå av et oversiktsregister (INN3REP) og et de
taljregister for hver type inngrep san er foretatt. En forenklet system
skisse er vist nedenfor: 

Oversiktsregisteret INN3REP vil bare inneholde infonnasjon om type inn
grep, stedfesting og henvisning til konsesjon/tillatelse. I samarbeid 
med Kalsesjonskontoret vil registrene KRAFTVERK, OVERFØRIN:; og MAGASIN 
(se planer 1988 for INNSJØ, (kap. 4.5)) bli opprettet og koplet til 
INN3REP. Disse registrene vil i.nn.etolde mer infonnasjon om det aktuelle 
~pet san er foretatt. 

Det vil etter hvert bli opprettet flere andre registre med tilknytning 
til INN3REP. på systemskissen er dette markert med piler til tanne bok-
ser. 
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4.10 Annen vi.:rksc:lmet 

Rapport 1987 

Kontoret har avholdt fem heldags brukerkurs for tilsatte i Vassdrags
direktoratet i 1987. Energidirektoratet, Statkraft og Administrasjonsav
deling'en har også del tatt på enkel te av kursene. Videre er det 
avholdt kurs ved Vassdragsdirektoratets TrØndelagskontor . Her del tok 
også fem representanter for Direktoratet for naturforvaltning'. I tillegg 
har vi avholdt kurs ros Fylkesmannen i Nord-TrØndelag og Fylkesmannen i 
Telemark. 

Saninaret "Vassdragsregisterets Brukerforum" ble avholdt på Selbu 
18.-19. november 1987. 37 deltakere fra forskjellige vannfaglige insti
tusjoner del tok i diskusjoner ankring' behov og strategi for Vassdrags
registeret i åra framover. 

Vi har deltatt på flere m;t>ter ffi.ffi. for å infonnere an utvikling'en av 
Vassdragsregisteret. 

Miljøvezndepartanentet ved statens Kartverk har satt i gang arbeid med å 
sannrdne miljØdataene i Norge. Vi har deltatt og vil fortsatt engasjere 
oss i de problernstilling'er san følger med dette arbeidet. 

vårt tradisjcosrike faglige kootaktorgan "Rådgivende utvalg for Vass
dragsregisteret" er oppløst. Det er erstattet med "Vassdragsdirektørens 
råd" sem har til oppgave å bistå med overordnede retning'slinjer for ar
beidet. Rådet har 3 medlemner; fra Vassdragsdirektoratet, Miljøve:rnde
partanentet og brukerne. Rådet har hatt 3 m;t>ter i 1987. 

Planer 1988 

Vi vil trappe opp infonnasjonsvirkscmheten kraftig i 1988. I løPet av 
våren vil en del sentrale, vannfag1ige institusjoner bli invitert til å 
tegne abc:rmement på Vassdragsregisteret. 

Vi vil satse sterkt på å støtte opp under nye abcnnenter, ved å tilby 
brukerlrurs, veiledning i datainnlegging' og samarbeid an videre utvik
ling'. 

"Vassdragsregisterets Brukerforum" vil bli en årviss begivenhet for å 
stake ut nye retn:i.ng'slinjer og tilpasse utvikling'en til brukernes 
<tru3ker i arbeidet framover. 

VR Arsrapp 



IV FoU 

Ved arorganiseringen av NVE ble FoU-siden vesentlig styrket. Det blir 
i 1988 lagt fram et nytt program for Vassdragsdirektoratets FoU-virk
sanhet. Fra dette er det 3 rovedprogram san vil berøre VU's arbeidsan
råder. Disse er: 

• Vannkraftutbygging 
• Vassdragsdrift 
• utvikling av Vassdragsregisteret 

2. ~ING 

Rapport 1987 

• Utvikling av effekt::nodell 

VU bistår med finansierinJ CX.J er med i styrinJskaniteen for dette 
prosjektet san utfØres av EFI/NI'H på oppdrag fra Energidirektora
tet. Øvrige deltakere i prosjektet er statkraft CX.J SamkjørinJen. 

Prosjektet går ut på å utvikle en simulerinJsrrodell san kan brukes 
til å fastsette verdien av effekt ved konkrete utbygginJsprosjek
ter. M:>dellen vil CX.Jså være egnet til å bestenme nytteverdien av 
kapasitetsøkni.n;J på linjeforbindeIsen mellan de ulike regionene. 

• Kostnader 

VU forsøker å oolde en systematisk oversikt over kostnadsutviklin
gen for vannkraftverk. 
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Viktigste bidrag til dette er kostnadsgrunnlaget san første gang 
ble laget ved oppstarten av Samlet plan for vassdrag. Denne rappor
ten er revidert CX.J rx:>e utvidet i 1987, jfr. Ill, 1.3 Samlet plan. 

Kostnadsgrunnlaget skal i tillegg til å gi relevante kostnadsdata 
for de enkel te anleggsdeler CX.Jså være så enkelt at ankostninJs
beregni.n;Jene kan utfØres forh::>ldsvis raskt. Ved å benytte sarnne 
kostnadsgrunnlag kan prosj ekter sarnnenliknes innbyrdes med god N/JY
aktighet. 

Planer 1988 

• Effektprosjektet vil bli fullført i 1988. 

• Kostnader 

Gjenn::::m arbeidet med å kostnadskontrollere ka1sesjonsSØknader oppar
beider vi et kostnadsmateriell san bØr lagres på en hensiktsmessig 
måte for senere bruk. Det sarnne gj elder kostnader for ferdige anlegg 
samt prosjekt san har fått planlegginJsstøtte. Til dette fonnål har vi 
tenkt å opprette en database. Denne vil i tillegg til selve kostnaden 
med prisnivå, CX.Jså i.nnelx>lde opplysninger an anleggsdelens type, 
størrelse osv. 
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Andre oppI ysn,inJer san kan være aktuelt å legge inn er hvor i landet 
anlegget skal ligge, fa1lhtJyde, vannføring' osv. I det hele tatt alle 
opplysn,inJer sem kan påvirke kosinaden. 

Det vil være hensiktsnessig at databasen blir sanordnet Vassdrags
registeret samt Vassdragsdirektoratets Konsesjonsdatabase. Arbeidet 
vil bli gitt hØY prioritet. 

• Verdsetting' av eldre kraftanlegg ved hjemfall 

Det er opprettet et utvalg i Vassdragsdirektoratet som skal foreta 
taksering' av kraftverk ved hjemfa1l. En viktig oppgave for dette 
utvalget vil være å trekke opp retningslinjer og fastlegge hvilke 
prinsipper sem skal gj elde for verdsetting' ved hj emfallssaker • 

• Opprusting' av eldre kraftverk 

Verdsetting'sspØrsnålet vil også her være hØYst aktuelt, da dette 
vil være avgjØrende for lctnnscmhetsberegning'er i opprusting'/ 
utvidelsesprosjekter . 

I tillegg kan det ved slike prosjekter reise seg spørsnål san man 
tidligere ikke har vært stilt overfor, spesielt på det juridisk/ 
øJ«n:rniske anråde. Et visst utvikling'sarbeid må derfor forventes. 

• Vannsenki.nJ under LRV. Minstevannføring'er 

Det er her prosjekter i gan:;J der man vil karme inn på problemstil
ling'er san kan anfattes av FoU-begrepet. Prosjektene er nærmere 
omtalt under III 1.4. 

3.~ 

Rapport 1987 

Det har i 1987 ikke vært i gan:;J FoU-prosjekter innen vassdragsdrift 
ved w. 

Planer 1988 

Det er planer an å sette i gan:;J med flere prosjekter i 1988. W's 
qX1sker i denne forbindelse må ses i sanmenheng med øvrig FoU-virksan
het i etaten og de midler san står til rådighet. Aktuelle prosj ekter 
er: 

• VannbnJksplananalyse 

Vassdragene har i dag verdi utover ren kraftproduksjcn bl.a. sem 
følge av samfunnsnessige endringer og Økt press på vannressursene. 
I en framtidig nasjc:na.l fo:rval tning av vannressursene er det derfor 
påkrevet at interessene ses i sanmenl1erYJ. 

Prosjektet er et forsøk på å påvise/utrede belxJvet/nytten av VBP i 
forbindelse med vannressursfo:rvalt:ni.nJen i framtiden. Problemstil
lingen er å utarbeide en enkel metodikk for å påvise hvor og når en 
VBP bØr ~å san et ledd i fo:rval tni.n:Jen av vassdragene. Spesielt 
i forbindelse med framtidige kcnsesjcnsbehandling'erjhjemfall osv. 
synes det av stor betydnirg at VBP lages der det er samfunnsnessig 
behJv for det. 

FoU-Arsrapport 



• Merkin;;J og kcntrDII av HRV-LRV 

Prosjektet har til hensikt å bedre Vassdragsdirektoratets nrulighet 
til å føre kcntrDII med at konsesjCX'lSVilkårene overh:Jldes. Det tas 
sikte på å utvikle et system for felles merki.n:1 CN regulerin:Js
grensene (HRV /LRV) i magasiner der slike bestemneIser er gitt. Kri
terier for mer~en samt stedfesting og merkenes fysiske utfor
ming, vil inngå i forprosjekteringen. Selve merkingen i felt vil i 
stor grad bli tillagt kraftverkenes eiere samt NVE' s regiookcnto
rer. Det vil bli utviklet m:x:lell og rutiner for kcntrDll, registre
ring og overooldelse av man;!lvreringsreglementene. 

• Driftsråd for vassdrag 

I vassdrag der flere forskjellige brukerinteresser er tilstede kan 
det være aktuelt å oppnevne et råd for drift CN vassdraget. Dette 
kan f. eks. være sanmensatt CN representanter for brukergruppene og 
forskjellige faginstanser. 

Tanker og ideer an slike driftsråd ble lansert CN Vannressursutval
get gjenrx:m prosjektet "Organisert drift CN vassdrag". For flere 
vassdrag, bl. a. Gudbrandsdal slågen, er det framk:attæt planer an 

c::g;lrettelse CN driftsråd. I denne ~en vil det være <tl1ske
lig med et prosjekt sem går ut på å belyse driftsrådets funksjCX1er, 
formelle forankringer, Økax:mi ffi.ffi. 

4. VASSDRAGSRmISTERET 

Rapport 1987 
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Alt utviklingsarbeid for Vassdragsreg-isteret har preg av FdJ-virksan
het. store deler av virkscmheten finansieres da også over Ka1sesjons
avgiftsfoodets budsjett. I tillegg har NINF-MVU-programnet bidratt til 
to ka'lkrete prosjekter i 1987: 

• Vassdragsregisterets rapportbibliotek har blitt testet i et større 
anlagt forsøksprosjekt, ledet CN W. Prosjektet ble avsluttet i 
1987 med en sluttrapport sem vil bli sendt til sentrale, vann
faglige insti tusjCX1er . 

Prosjektet er forøvrig beskrevet også i årsrapportens del Ill, 
avsnitt 4.6. 

• "Referansearkiv for målestasjCX1er og dataserier" ble igan;;satt. 
NIVA har prosjektlederansvaret, og W har faglig lxlvedansvar. 
Prosjektet gjenn::mføres med finansiell bistand fra flere etater. 

Prosjektet er også beskrevet i del Ill, avsnitt 4.8. 

Planer 1988 

Prosjektet "Referansearki.v for målestsjCX1er og dataserier" blir fØrt 
videre. Det er tatt sikte på å avslutte prosjektet i 1988. 

For de øvrige prosjektene vises til del Ill, kap 4. 

FoU-Arsrapport 
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V APPENDIX 

1. VU-NOTATER/RAPPORI'ER/REFERATER 1987 

BETEGNELSE TITI'EL NR DA'ID SAKSB. 

VU-notat Opp:rustingsprosj ekter 1/87 09.01.87 HST 
VU-notat VBP i Vassdragsdirektoratet 2/87 19.01.87 JM 
VU-notat VUR, Kontoret for Vassdragsregisteret 3/87 20.01.87 SHO 
VU-notat VUR, Målsetting og organisering 4/87 20.01.87 SHO 
VU-notat Eksport av norsk vannkraftteknologi 5/87 21.01.87 TJE 
VU-notat Teknisk/økon::rnisk vurdering av 6/87 22.01.87 MW 

Melfjord-utbyggingen 
VU-notat Teknisk/Økoocmisk vurdering av 7/87 22.01.87 MW 

BjØllånes kraftverk 
VU-notat VU' s bemanning, kontorinndeling 8/87 22.01.87 EKI 
VU-notat SP, Erdal/Kol ar , Gravdalen, Randselv 9/87 27.01.87 ASP 
VU-notat Audnavassdraget, flerbruksplan 10/87 28.01.87 TJE 
VU-notat Teknisk/Økoocmisk vurdering av 11/87 10.02.87 JSL 

Reird<svatn 
VU-notat Teknisk/Økoocmisk vurdering av 12/87 13.02.87 MW 

Mel fj ord 
VU-notat Oppskrift for Kikut-saninar 13/87 16.02.87 ASP 
VU-notat Plassbeh:lv på NVE' s ND500-maskin 14/87 17.02.87 AVO 
VU-notat Utnyttelse av magasiner under LRV 15/87 20.02.87 TJE 
VU-notat Teknisk/økon:rnisk vurdering av 16/87 23.02.87 MHF 

M::>stjøm./Øvre Bersåvatn 
VU-notat Teknisk/økon:rnisk vurdering av 17/87 24.02.87 ASP 

Dale kraftverk Il og Fosse kraftverk 
VU-notat Melfjord-utbyggingen. Nytt overslag 18/87 26.02.87 MHF 

fra Statkraft 
VU-notat Teknisk/økon:rnisk vurdering av Dale 19/87 26.02.87 JSL 
VU-rapp. Arsrapporten 20/87 02.03.87 Alle 
VU-notat økninJ i ytelse og produksjon ved 21/87 03.03.87 TJE 

anbygging av kraftverk 
VU-notat Opprusting/utvidelses-prosjekter med 22/87 09.03.87 TJE 

konsesjon etter 01.01.1980 
VU-notat Flerbruksplan fl9deren 23/87 06.03.87 THE 
VU-notat r.t::x::hm1prosjektene og Begna kraftverk 24/87 10.03.87 HST 
VU-notat Teknisk/øJ«n:misk vurdering av 25/87 17.03.87 JSL 

Fallselva kraftverk 
VU-notat Rangering av vannkraftprosjekter 26/87 26.03.87 TJE 

i Samlet plan 
VU-notat Teknisk/øJ«n:misk vurdering av 27/87 01.04.87 JSL 

Lysenelva/Krakvatn 
VU-notat Hovedspørsmål an norsk u-hjelp 28/87 22.04.87 THE 
vu-notat Energimelding 87. Videre vann- 29/87 23.04.87 EKI 

kraftplanlegging 
VU-notat Kam1entarer til Kumnenej e-rapporten 30/87 23.04.87 JM 
VU-notat Prosjekter san foreslås vurdert i 31/87 29.04.87 TJE 

Samlet plan i 1987 HST 
ASP 

VU-notat WK' s konsesjonsdatabase 32/87 29.04.87 SHO 
VU-notat VUR. Forskjellige brukere på ND500 33/87 29.04.87 AVO 
vu-notat Medlanskap i Norsk Vannforening 34/87 29.04.87 JM 
VU-notat Kartvedlegg til VUR' s brukerhåndl::xJk 35/87 11.05.87 SHO 
VU-notat VUR's tilgjengelighet tilknyttet 36/87 11.05.87 AVO 

NDSOO 
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BETEGNELSE TITI'EL NR DATO SAKSB. 

VU-IXltat Opplæringssenter i Zambia 37/87 12.05.87 ASP 
VU-IXltat Vår virkscmhet i framtiden 38/87 25.05.87 EKI 
VU-IXltat Teknisk/~sk vurderinJ av 39/87 26.05.87 MHF 

Hekni kraftverk 
VU-IXltat Skisse for videreutvikling av 40/87 02.06.87 SHO 

RAPPORT 
VU-IXltat Vannressursutvalget 41/87 04.06.87 JAA 
VU-IXltat Referansesystem for vanndata. Finans. 42/87 24.06.87 SHO 
VU-notat Kafue Gorge 43/87 26.06.87 ASP 
VU-IXltat Kafue Gorge 44/87 21.07.87 ASP 
VU-IXltat Vannressursutvalget. Framtid 45/87 26.08.87 JAA 
VU-IXltat Teknisk/økon:misk vurdering av 46/87 01.09.87 JSL 

SØnstevam 
VU-IXltat Teknisk/økon:misk vurderinJ av 47/87 01.09.87 SEN 

Brulandsfoss 
VU-IXltat Samlet plan. Fylkesfordeling 48/87 03.09.87 ASP 
VU-IXltat Energi fra Kosåna, Vest-Agder 49/87 æ.09.87 TJE 
VU-IXltat Samarbeid NVE-Fylkesmannen 50/87 15.09.87 SHO 
VU-IXltat Brundtland-rapporten. Karmentarer 51/87 16.09.87 TJE 
VU-IXltat Teknisk/økcn::misk vurdering av Dale 52/87 21.09.87 JSL 
VU-IXltat Opprusting/utvidelse av eldre kr. v . 53/87 21.09.87 TJE 
VU-IXltat Konsesjcn av Jørpelandsvassdraget 54/87 29.09.87 TJE 
VU-IXltat Magasinprosent for kat.I-prosjekter 55/87 02.10.87 ASP 
VU-IXltat Behandling av plansaker i V 56/87 08.10.87 JAA 
VU-IXltat Utnyttelse av minstevannføring 57/87 13.10.87 TJE 

(nr 58 er erstattet av 74) 
VU-IXltat NVE' s plass i vannbruksplanlegging 59/87 22.10.87 JAA 
VU-IXltat Samlet plan. Justering av kategori- 60/87 06.11.87 EKI 

plassering 
VU-IXltat UtredningsbeOOv 61/87 10.11.87 TJE 
VU-IXltat LVK-seminar. Vannkraft/gasskraft 62/87 11.11.87 TJE 
VU-IXltat Brukerkurset den 04 .11 63/87 11.11.87 SHO 
VU-IXltat U-l andspol i tikk. Brundtland-rapp. 64/87 11.11.87 TJE 
VU-IXltat Fo~iMjøsa 65/87 12.11.87 TJE 
VU-IXltat Teknisk/økcn::misk vurdering av 66/87 16.11.87 MHF 

Abbujåkka 
VU-IXltat Krafttilgang- og utbyggingsbeOOv 67/87 18.11.87 EKI 
VU-IXltat Teknisk/økcn::misk vurdering av Grøa 68/87 18.11.87 SEN 
VU-IXltat Teknisk/økcn::misk vurdering av 69/87 19.11.87 MHF 

JØrpe1andsvassdraget 
VU-IXltat Karmentarer til flerbruksrapport 70/87 19.11.87 TJE 
VU-IXltat Al terrlative magasiner i Kosåna 71/87 30.11.87 TJE 
VU-IXltat Opprusting/utvidelses-seminar i 72/87 07.12.87 HST 

StrasbJurg 
VU-IXltat VUR. Utvikling av STASJON 73/87 07.12.87 JFH 
VU-IXltat VUR. Handlingsplan 74/87 08.12.87 SHO 
VU-IXltat FoU ved W 75/87 08.12.87 HST 
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2. KURS;'KæFERANSER 1987 

VU har deltatt på fØlgende kurs/konferanser i 1987: 

KURS/SEMINARER TEMA 

U-landsseminar Teknologioverføring 
LVK -seminar* ) Gasskraft/vannkraft 
Hydro-pcMer 87*) Norsk vannkrafttekn::>logi 
Kursdagene NI'H Eksport av fX)rsk vannkrafttekn. 
VR-seminar Kostnader ved kraftverk 
NVE/ seminar Verneplan IV 
Vassdragsforvalternes seminar-
serie Vassdragsjus 
-" - Arrangert av VH Hydrologikurs 
Fjellsprengningskonferansen, 
Water Power (strasbourg) Opprusting av kraftverk 
B:rukerkurs simuleringsm:x1eller EFI' s programsystemer 
NVE/FoU Jostedalsvassdraget 
NVE/FoU Aurlandsutbyggingen 
Vassdrags forvalternes seminar-
serie**) Vannkraft 
Vannforeningen 1/2-dagsntlte**) Vannkraft/gasskraft 
VBP-saninar Vannbruksplanlegging 
Type/referansevassdrag 
Vannforeningens ~te, 
(KØbenhavn ) Vannforsyning 
EEU-kurs Tekn::>logi i arktiske strøk 
Svalbard-kurs (Ny-Alesund) Tekn::>logi i arktiske strøk 
Landbruksforeningen 
Den nye plan- og bygn.loven 
Fiskeoppdrett-forurensning 
Kursdagene NI'H Vannforsyning 
Norsk senter for infonnatikk lnfonnasjonssysterner 
Fles-kurs Fles-drift 
Fles-kurs B:rukermt>te 
Norsk Data Drift I 
Norsk Data Costos-b:ruker 

* ) Kort forberedt innlegg ble mIdt 
** ) M3d foredrag 

Kurs-konf 
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