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SAMMENDRAG

Denne sluttrapporten omhandler Vassdragsdriftprogrammet som pågikk i perioden 1988 - 1994 og ble
administrert av FoU-seksjonen ved NVE. Programmet hadde som hensikt å møte behovet for raske
svar på spørsmål knyttet til forvaltning og drift av vassdrag, og har bidratt til å styrke kompetansen og
kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av våre vassdrag. Rapporten gir en kortfattet redegjørelse for
de prosjekter som har vært gjennomført og støttet av Vassdragsdriftprogrammet.

I midten av 1980 - årene ble det fokusert sterkere på forvaltningen av våre vassdrag. Det ble stadig
fremhevet viktigheten av samordning, flerbruksplanlegging og flerbruksvurderinger. Politisk var det
også økt vektlegging av naturmiljø, friluftsliv/rekreasjon samt helse og miljø i beslutningsprosessen.

Vassdragsdriftprogrammet ble delt opp i flere ulike prosjektområder. Under hver av disse ble det igjen
igangsatt flere undersøkelser for å oppfylle intensjonene og kriteriene for oppstart av programmet.

ABSTRACT

This is the final report from the Watercourse Management Programme (1988 - 1994). The programme
was managed from the Research and Development Unit at the NVE. The purpose of the programme
was to meet urgent needs for answers to questions related to the management of watersheds. The
results of the various projects within this programme have strengthened the competence and
knowledge on watershed management in Norway.

In the mid-eighties, an increasing focus was given to the management of our watercourses. The
importance of coordination, multiple-use planning and assessments was repeatedly stressed. Politically,
an increasing emphasis on the environment, recreation and health could be seen in the decision making
process.

The Watercourse Management Programme was divided into several sub-programmes, under which a
number of projects and investigations were initiated. This report gives a brief overview of the projects
that were supported by the programme.
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FORORD

Vassdragsdriftprogrammet pågikk i perioden 1988 til 1994 og ble organisert gjennom NVEs FoU-
enhet. Programmet hadde som hensikt å møte behovet for raske svar på spørsmål knyttet til forvaltning
og drift av vassdrag, og har dermed bidratt til å styrke kompetansen og kunnskapsgrunnlaget for
forvaltningen av våre vassdrag. Behovet for et FoU-program som favnet vidt, resulterte i et program
med en lang rekke ulike prosjektområder, og det har derfor ikke vært hensiktsmessig å organisere en
oppsummerende konferanse fra programmet.

Med denne sluttrapporten ønsker NVE å gi en kortfattet redegjørelse for de prosjekter som har vært
gjennomført og støttet av Vassdragsdriftprogrammet. For mer detaljerte beskrivelser henvises det til
de fire statusrapportene som erblitt gitt ut fra programmet (Berg og Faugli 1990; Berg og Faugli 1991;
Eikenæs og Faugli 1992; Berg 1994). Hver av kapitlene i denne sluttrapporten inneholder dessuten en
referanseliste med aktuell litteratur fra de ulike prosjektene, og i tillegg finnes det en alfabetisk
litteraturliste bak i rapporten. Det gjøres oppmerksom på at det også er in1dudert publikasjoner fra
arbeid som kan regnes som oppfølging av programmets prosjekter.

Programmet er i hovedsak finansiert med midler fra konsesjonsavgiftsfondet (perioden 1988-1991) og
med midler over statsbudsjettet (1992-1994).

Frem til 1991 var daværende vassdragsdirektør Pål Mellquist ansvarlig for programmet, mens
forskningssjef Per Einar Faugli hadde ansvaret fra 1991. Etatens FoU-enhet har hatt det daglige

ansvaret under hele programperioden, først ved Faugli og fra 1991 hadde overingeniør Gry Berg det
daglige ansvaret.

Denne publikasjonen er utarbeidet ved seksjonen for forskning og utvikling (tidligere FoU-enheten)
hvor Eva Skarbøvik har hatt hovedansvaret for utarbeidelsen med hjelp av Per Einar Faugli og Gry
Berg. Toril Almenningen, Olianne Eikenæs, Øystein Grundt og Anne Haugum har også bidratt.

Oslo, oktober 1997

Per Einar Faugli
forskningssjef
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SAMMENDRAG

I midten av 1980-årene ble det fokusert sterkere på forvaltningen av våre vassdrag. Det ble stadig
fremhevet viktigheten av samordning, flerbruksplanlegging og flerbruksvurderinger. Politisk var det
også økt vektlegging av naturmiljø, friluftsliv/rekreasjon samt helse og miljø i beslutningsprosessen.
På flere hold, bl.a. fra miljøvernetatene og fra fylkesmennene, ble det på disse felt etterlyst forsknings-
initiativ fra daværende NVE -Vassdragsdirektoratet for å se FoU-arbeidet under én vinkling. Saks-
behandlingen ble mer omfangsrik både kvalitativt og kvantitativt. Søknad om å starte programmet
Vassdragsdrift ble fremmet overfor Olje- og energidepartementet 1. juni 1987. Programmet startet opp
i 1988, og siste bevilgningsår var 1994.

Vassdragsdriftprogrammet ble organisert i flere ulike prosjekter. Under hver av disse ble det igjen
igangsatt flere undersøkelser for å oppfylle intensjonene og kriteriene for oppstart av programmet.
Nedenfor gis en oversikt over hvilke prosjekter som ble opprettet:

Vannbruks- og flerbrukspianlegging

Vannbruksplaner setter kxav til tverrfaglig og sektorovergripende tenking. Arbeidet med planene har
derfor satt på dagsordenen forvaltningens behov for et bredere perspektiv enn det som enkeltfaglige
forskningsaktiviteter kan bidra med. Dette arbeidet har også på mange måter vært banebrytende for
NVEs samarbeid med kommunene. Parallelt med utformingen av planene har det foregått et arbeid
med å utvikle metoder for slik planlegging, og i den forbindelse har Vassdragsdrift støttet et prosjekt
som har evaluert vannbruksplanlegging i Norge. Prosjektet ble avsluttet med en rapport over status og
erfaringer ved vannbruksplanlegging. Målet med prosjektet var å finne ut hva som bidrar til å styrke
og svekke vannbruksplanene som styringsredskap.

Verneplanen for vassdrag - forvaltning av verna vassdrag

Bakgrunnen for å starte prosjektet "Differensiert forvaltning av vernede vassdrag" var å følge opp
Stortingets gjentatte henstillinger om å unngå inngrep som kunne redusere verdiene i de verna
vassdragene. Selve prinsippet "Differensiert forvaltning" går ut på at vassdrag/vassdragsavsnitt blir
inndelt i 3 klasser, der verneverdier og inngrepsstatus er kriterier for klasseinndelingen. Den 3-delte
klasseinndelingen er felles med klasseinndelingen i rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag.

Forskref

Forskref har som hovedmål å fremskaffe langtids dataserier innen biologi, hydrologi og geofag i
vassdrag som er minimalt påvirket av menneskelig aktivitet. Dette vil øke kunnskapene om naturlige
svingninger i denne typen økosystem. Det legges vekt på at undersøkelsene skal være mest mulig
tverrfaglige, og fagområdene omfatter hydrologi, sedimenttransport, vannkjemi, begroing, plankton,
fisk og bunndyr. NVE videreførte dette prosjektet for perioden 1990-1994 gjennom bevilgning fra
Vassdragsdriftprogrammet.
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FoU og reguleringer

Prosjektet "Opprusting og utvidelse av kraftverk" (0/U) ble igangsatt våren 1986 etter initiativ fra
OED. Prosjektets hovedmål var å arbeide for økt interesse for opprusting og utvidelse av vannkraft-
verk. Dette skulle gjøres gjennom utarbeidelse av oversikter over potensialet, vektlegging av prosjekter
som var interessante og som kunne realiseres innen overskuelig framtid (demonstrasjonsprosjekter).
I tillegg ønsket man å overføre erfaringer fra prosjekter som var realisert samt bringe fram og vurdere
barrierer og problemer som hindret eller forsinket 0/U arbeid. Vassdragsdriftprogrammet var involvert
i laveste regulerte vannstand (LRV)-prosjektet og prosjektet om minstevannføring og energi-
pro duksjon.

FoU og vassdragstekniske inngrep

NVE har ansvaret for å ivareta erosjonssikring og forbygningsarbeider i våre vassdrag. Da Vassdrags-
driftprogrammet startet opp hadde etaten i lang tid vært utsatt for kritikk for ikke å ha tatt tilstrekkelig
miljøhensyn under planleggingen og gjennomføringen av sine prosjekter. Det var derfor naturlig at
Vassdragsdriftprogrammet støttet enkelte prosjekter hvor miljøstudier ble foretatt. Etter samordning
av Biotopjusterings- og Vassdragsdriftsprogrammet ble undersøkelsene i sideelva Gråelva til Stjørdals-
vassdraget og Leira på Østlandet gitt prioritet. Begge disse store prosjektene er også en samfinansiering
både internt i etaten og med eksterne deltagere. Et viktig moment ved slike prosjekter er å få frem
hvilken effekt eventuelle tiltak har rent forurensningsmessig.

Erosjon og sedimenttransport

Kjennskap til prosessene rundt erosjon og transport av sedimenter i vassdrag har stor betydning for
forvaltningen. Partikulært materiale i vassdrag kan både være en ressurs og en forurensingskilde.
Endringer i erosjon og sedimenttransport kan oppstå som følge av inngrep fra ulike næringsvirk-

somheter. Slike endringer kan ha stor innvirkning på vassdrag og kystnære områder, og er derfor av
betydning for vassdragsforvaltningen. Problematikken rundt grusuttak er spesielt viktig for NVE, da
etaten gir konsesjon for uttak av grus og har ansvar for at uttak ikke forårsaker miljøskader. Presset på
grusressursene i vassdragene har økt ettersom andre forekomster av grus har blitt uttømt eller båndlagt.
Det er derfor viktig for NVE å kjenne til prosessene rundt transport av grus i vassdrag.

Grunnvann og markvann

I den senere tid har det vært økende interesse for grunnvann i Norge. Dette har bl.a. sammenheng med
at åpne kilder for drikkevann er mer utsatt for både lokal og langtransportert forurensing enn
grunnvannskilder. Grunnvann er naturlig beskyttet mot forurensing og har generelt en god kvalitet.
Videre har Gardermoutbyggingen på et av landets største grunnvannsreservoarer bidratt til at vern om
gaumvannsressursene har blitt en politisk målsetning.
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FRIEND - databasen

Vassdragsdriftprogrammet har også bidratt med midler til den norske delen av prosjektet Flow
Regimes from International Experimental and Network Data (FRIEND). FRIEND inngår som
prosjekt 1 i UNESCOs Internasjonale Hydrologiske Program (IHP - V).

Kunnskapsformidling

Vassdragsdriftprogrammet har sett behovet for formidling av kunnskap både internt mellom forskere
og overfor andre målgrupper. Derfor har programmet støttet bl.a. seminarer, konferanser, bøker og
video. Selv om programmet primært var forvaltningsrettet, er det av interesse å få materialet ut til andre
brukere også.

NVE tok den gang (som nå) et klart ansvar for å koordinere FoU-aktiviteter innen sitt forvaltningsfelt
og for selv å ha muligheten til å få gjennomført FoU-aktiviteter for å løse sine problemstillinger. Dette
er ofte problemstillinger andre brukere ikke har, derfor må forvaltningen selv finansiere slike prosjekter
100 %. Departementet fulgte dette opp ved å gi etaten denne muligheten. Ettertiden har vist at dette
var en riktig vei å gå. Det er fortsatt nødvendig at etaten har egne FoU-program som kan ta hånd om
de forvaltningsrettede problemstillingene. Aktiviteten må være tilrettelagt slik at det tar kort tid før
eventuelle løsninger fremkommer. NVE har tatt konsekvensene av disse forhold i sin utforming av
FoU program for perioden 1997-2001. Programmet Vassdragsmiljø, der noen av aktivitetene fra
Vassdragsdriftprogrammet vil ra en naturlig plass, startet opp i 1997.
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Om programmet

BAKGRUNN
I midten av 1980-årenebie det fokusert sterkere på forvaltningen av våre vassdrag. Det ble stadig
fremhevetviktighetenav samordning,flerbruksplanleggingog flerbruksvurdering.Politiskvar det også
øktvektleggingav naturmiljø, friluftsliv/rekreasjonog helse og miljø i beslutningsprosessen. Saksbe-
handlingenble mer omfangsrikbåde kvalitativtogkvantitativt.Fra flere hold, bl.a. fra miljøvernetatene
og fra fylkesmennene,ble detpå dissefelt etterlyst forskningsinitiativfiradaværende NVE-Vassdrags-
direktoratet for å se FoU-arbeidetunder én vinkling.

Søknadom å starteFoU-programmetVassdragsdriftblefremmetoverfor Olje- og energidepartementet
1. juni 1987. Programmet startet opp i 1988, og siste bevilgningsår var 1994. Samtidig fulgte
departementet også opp med å bevilge midler til våre to FoU-program "Biotopjusteringer" og
"Etterundersøkelser". Departementet fant det naturlig at "i tråd med vedtatte endringer i NVE's
organisasjon jI St prp nr 57 (1984-85)) er det naturlig at Vassdragsdirektorateter det koordi-
nerendeforvaltningsorganfor de omtalte FoU-program" (St prp nr 15 (1987-88)).Departementet la
videre vekt på at programmene ble sett i sammenheng slik at det ble en overordnet styring og
prioritering.Biotopjusteringsprogrammetble avslutteti 1994 og sluttrapportenble publisert i 1995 (Eie
et al. 1995). Etterundersøkelsesprogrammetble avsluttet i 1996 og sluttrapportener forventet ferdig
i år. Det har vært et nært samarbeid mellom programmene og det er derfor naturlig å se disse i
sammenheng. Dette er noe av bakgrunnen for at denne sluttrapportenførst foreliggernå.

Deter ogsånaturligå se Vassdragsdriftprogrammeti sammenhengmed de enkelte prosjekter NVE fikk
midler til over Konsesjonsavgiftsfondetsrådighetsbeløp. Denne rapporten vil derfor også ta med
enkelte av disse prosjektene der det er en faglig og forvaltningsmessigsammenheng.

I søknaden til departementet av 01.06.87 het det at nytteverdien lå i å få frem bedre oversikt for
besluttendemyndigheternår det gjelder konsekvenser av "nåværende" forvaltningav vannressursene
og størremulighetfor å kunneminimalisereskadenefor de enkeltebrukerinteressene, slik at en samlet
fikk mest mulig optimalisert drift av det aktuelle vassdrag.

Detble viderei den førstesøknaden lagt vekt på hydrologiskemodeller, forholdetmellom vannføring
og vannkvaIitet på den ene siden og det biologiske liv på den armen. Det ble også lagt vekt på å
analysere visse vassdrag for å se situasjonen i sammenhengmed Verneplanen for vassdrag.

NVE la m.a.o. grunnlaget for å heve sin forvaltnings-og hydrologiskekompetanse vesentlig. Det ble
fokusertspesielt på følgende fagfelt: Markvann, glasiologi, fluviale forhold,manøvreringsproblema-
tikk, konsekvenser av magasintapping, flomforhold,vannbruksplananalyserog drift av vassdrag.

Programmet sto sentralt i VassdragsdirektoratetsFoU-plan 1988-1992og var et viktig element i den
forvaltningsrettedeforskningensom NVE dengang startet opp (Faugli 1988).Forvaltningenvil alltid
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ha behov for å få løst sine definerte problemstillinger gjennom FoU. Dialogen med utførende instans,
som oftest et av våre forskningsmiljøer, er da av stor betydning.

KOORDINERING

I programmetble det også lagt vekt på nært samarbeid med de andre aktørene innen sektoren, så som
miljøvernforvaltningen, energibransjen og forskningsrådene. Ikke minst var det viktig å samordne
dette forvaltningsrettede FoU-programmet med de brukerstyrte programmene som fant sted i
daværende NTNF, som "Miljøvirkninger av vassdragsreguleringer (MVU)", "Bedre bruk av vannress-
ursene (BBV)", "Effektivt energisystem (EFFEN)" og NAVFs program "Forskningsprogram om fiske-
forsterkningstiltak (FFT)". NVE v/FoU-seksjonen hadde for øvrig delprogramlederansvaret i EFFEN-
Miljø. Dette programmet ble avsluttet i mars 1997 (Norges forskningsråd 1997).

Ved sin start fulgte Vassdragsdriftprogrammet opp Regjeringens ønske (jf. St prp nr 12 (1986-87)):
"Idet mangfoldavprosjekter det søkes om midler til, kan enkelte i noen grad synes sammenfallende,
særlig innen vassdragsvirksomheten.Det er derfor viktig at fOrskningsinnsatsenkan koordineres
instansene i mellom, slik at nytteverdien blir størst mulig". Vassdragsdirektoratet fikk derfor en
betydelig koordinerende rolle innen FoU-sektoren på dette feltet.

Programmet har bidratt til å legge det faglige grunnlaget for å kunne følge opp departementets mål om
at: "En viktig del av NVEs miljøinnsats består i å samle kunnskap om vannets kretsløp og om
økosystemeneomkringvassdragenetilnyttefbr å kunne vurdere miljøkonsekvenseneavfeks. inngrep
i vassdrag" (St prp nr 1 (1992-93)).

I programmet er det også blitt fokusert på å få frem betydningen av en helhetlig vassdragsforvaltning
ra vassdragets kildeområder til utløpet sjø/hav. Dette må sees i relasjon til departementets utsagn om

at: "En *ktiv vassdragsforvaltningforutsettergodog tilstrekkeligvassdragsinformasjon".Videre:
"Det siste år viser en tendens til økende hruk av vassdrag til annet enn kraftutbygging og dermed
større vektpå.fierbruk. Dette stiller stadig større krav til NVE somforvalter av vassdragsloven"
(St prp nr 1 (1994-95)). Grunnlaget for å kunne følge opp dette er å ha et godt beslutningsgrunnlag for
de ulike involverte fagfelt, og kunne se disse i en helhetlig sammenheng.

FINANSIERING

Programmet ble opprinnelig finansiert med midler fra Konsesjonsavgiftsfondet. Senere ble bevilgning
gitt direkte over statsbudsjettet. For perioden 1988-1994 var bevilgningen på 13 millioner kr. Midler
ble også tilført gjennom arbeid, egen finansiering og annen subsidiering fra de deltagende instanser.

PROSJEKTOMRÅDENE

Prosjektene som er omtalt i denne publikasjonen, ble støttet (jennom Vassdragsdriftprogrammet 1988 -
1994. Disse kan grupperes i flere forskjellige programområder: Vannbruksplanlegging; forsknings-



og utviklingsaktiviteter i verna og regulerte vassdrag; forbygningsvirksomhet og konsekvensene av
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dette; samt FoU-aktiviteter innen ulike hydrologiske fagområder.

Mange av problemene innen vassdragssektoren er komplekse og trenger tverrfaglige løsninger.
Relevante prosjekter her er: Forskref, Gråelva og Langfiordjøkulen.

Forskningsprosjekter bygger ofte på foreliggende dataserier. Innen enkelte fagfelt har det vist seg at
det var nødvendig å bygge opp slike. Her kan nevnes: Målenett for markvann, Nasjonalt målenett for
sedimenttransport og FRIEND-databasen. Videre må nevnes prosjektet Forskref hvor det bygges opp
biologiske dataserier i sammenheng med hydrologiske måleserier.

Det er innen programmet lagt betydelig vekt på å sikre kompetanse for fremtiden og ha et opplegg som
sikrer resultatspredning.

Vannbruks- o flerbruks laner
Planlegging vedrørende bruken av et vassdrag har stått sentralt. Gjennom programmet fikk etaten
koordinert sin virksomhet som spenner fra hydrologiske konsulenttjenester til å representere
departementet i styringsgrupper. Oppgaven har etterhvert gått over i det ordinære forvaltningsarbeidet
hvor departementet i forbindelse med statbudsjettet for 1995 i tildelingsbrevet til NVE av 12.01.1995
påpeker at "Økt deltagelse i vannbruksplanlegging kan være et viktig hjelpemiddel som ledd i arbeidet
med å effativisere vassdragsforvaltningen".

Vassdragsdrift har støttet arbeidet med omlag tyve vannbruksplaner. I tillegg til den betydning
vannbruksplanlegging har hatt for de enkelte vassdrag og kommuner, har dette arbeidet også fremmet
en tverrfaglig og sektorovergripende tenkning som har kommet forvaltningen til gode. Arbeidet med
vannbruksplaner har også betydd mye for utviklingen av samarbeidsformer mellom NVE og
kommunene.

Verne lanen for vassdrac, o forvaltninc, av verna vassdra
Programmet tok initiativ til, og fikk startet opp flere prosjekt for å få bedret det faglige verne-
grunnlaget. Det ble spesielt arbeidet med geofaglige problemstiIlinger og problemer rundt type- og
referansevassdragsbegrepet.

Dette la også grunnlaget for prosjektet "Differensiert forvaltning av vernede vassdrag", som Vassdrags-
avdelingen sluttførte i 1996. De fremlagte resultatene er nå tatt i bruk i forvaltningsarbeidet.

Arbeidet med forslaget til ny vannressurslov (NOU 1994:12) og flomtiltaksutvalgets innstilling (NOU
1996:16) viser begge viktigheten av at vassdragsplanIegging skjer i nær forståelse med involverte
aktører og lovverk. Slikt sett burde etatens arbeid med dette videreføres for å bygge opp en samlet
innsats på feltet.

Prosjekter i verna vassdrag har omfattet FoU-oppgaver knyttet til å identifisere verneverdier i verna
vassdrag, noe som siden har gitt støtet til ytterligere kartlegging av verneverdier.
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Forskref
Vassdragsdrift bidro også med midler til prosjektet forsknings- og referansevassdrag (Forskref), et
posjekt som i dag drives av SFT, DN og NVE, og som har til hensikt å skaffe langtidsserier av
hydrologiske, biologiske og geofaglige data i vassdrag med få eller ingen inngrep.

Re =-ulerin=ero =behovet for FoU
Prosjekter knyttet til driften av regulerte vassdrag har bl.a. lagt grunnlaget for det innledende arbeidet
med minstevannføringsproblematikken. Dette er et emne som har blitt ytterligere aktualisert gjennom
forslaget til ny vassdragslov (NOU 1994:12), og som bLa. ble videreført gjennom minstevannførings-
prosjektet i EFFEN-Miljø programmet (Faugli 1997). Vassdragsdrift har også støttet undersøkelser
om bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag, og har bidratt med midler til prosjekter om
damsikkerhet.

FoU innen forb in er o vassdra -rsteknikk
Allerede i 1988 ble det gjennomført et forprosjekt innen problemområdet "flomkart". Resultatene har
vært grunnleggende for det videre arbeidet etter flommen på Østlandet i 1995. Av andre flomrelaterte
prosjekter som en har hatt nytte av i arbeidet etter flommen i 95 kan nevnes omleggingen av Gråelvas
løp gjennom et kvikleireområde og undersøkelsene rundt betydningen av erosjonsforebyggende tiltak.

H drolo ,iske ros.ekter
De hydrologiske prosjektområdene har først og fremst inkludert erosjon og sedimenttransport,
markvann og grunnvann. Det er også gitt støtte til noe glasiologiske undersøkelser. Vassdragsdrift-
programmet har også støttet den norske delen av det europeiske FRIEND-prosjektet, eller the
European WaterArchive, som det nå kalles.

Sekundær effekt
Som en sekundær effekt av programmet fikk NVE utløst midler til "Damsikkerhetsprosjektet" (Larsen
1992). Dette har lagt grunnlaget for det sikkerhetsarbeidet som gjennomføres på feltet nå.

FUNKSJON OG NYTTEVERDI

Programmet har bidratt til at Norge har videreutviklet den vassdragsfaglige kompetansen og at vi har
bedret den faglige kvaliteten på vår vassdragsforvaltning. Programmet gjorde det mulig for NVE å
utvikle kompetanse på felter som ville bli sentrale i fremtiden samt å videreutvikle kompetansen på de
tradisjonelle feltene. Et annet moment var at det også ga etaten mulighet til å initiere prosjekter/
programmer av stor betydning som så kunne videreføres på selvstendig grunnlag i samarbeid med
andre "tunge" aktører. Videre kunne NVE bruke programmet til å bli deltager i andre etaters FoU-
aktiviteter. Dette var spesielt avgjørende i "utviklingen" av forholdet til miljøforvaltningen. Det må
også nevnes at FoU-aktivitetene var med på å fokusere på betydningen av en statlig helhetlig
vassdragsforvaltning. Dette var viktig tidlig på 90-tallet da den statlige energi- og vassdragssektoren
ble omorganisert.
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Programmet har hatt en betydelig funksjon innen den nasjonale kompetanseoppbygging, idet det har
gitt støtte til en rekke hovedfags- og doktorgradsarbeid. Stipender er delt ut til utdannings- og
forskningsprosjekter som har vært av interesse for forvaltningen. Vassdragsdriftprogrammet har også
støttet seminarvirksomhet og gitt bidrag til enkelte trykksaker og bøker som har omhandlet emner av
betydning. Det er viktig at forvaltningsorganer kan forestå slikt arbeid. Dette sikrer at det utdannes
personell med nødvendig kompetanse for fremtiden og at relevante resultater spres, slik at de også kan
nyttiggjøres av andre interesserte i samfunnet.

NVE tok den gang (som nå) et klart ansvar for å koordinere FoU-aktiviteter innen sitt forvaltningsfelt
og for selv å ha muligheten til å få gjennomført FoU-aktiviteter for å løse sine problemstillinger. Dette
er ofte problemstillinger andre brukere ikke har, derfor må forvaltningen selv finansiere slike prosjekter
100 %. Departementet fulgte dette opp ved å gi etaten denne muligheten. Ettertiden har vist at dette
var en riktig vei å gå.

Det er fortsatt nødvendig at etaten har egne FoU-program som kan ta hånd om de forvaltningsrettede
problemstillingene. Aktiviteten må være tilrettelagt slik at det tar kort tid før eventuelle løsninger
fremkommer. Disse FoU-aktivitetene er et supplement til de program Forskningsrådet gjennomfører.
Flere av prosjektene som ble finansiert gjennom Vassdragsdrift, har pekt på nye arbeidsområder innen
samme emne. Dette gjelder ikke minst innen emneområder som minstevannføring, inngrep og
flerbruksplaner, samt fagproblematikk knyttet til flom og flomberedskap; erosjon og sedimenttransport;
og markvann/grunnvann. Forvaltningen vil alltid ha behov for FoU-programmer der kravet til raske
svar på akutte spørsmål og problemer ivaretas. Overføringen av Forskref fra Forskningsrådet
(daværende NTNF) til forvaltningsetatene har også vist forvaltningens særlige ansvar for å ivareta og
drive lange måleserier i vassdrag. NVE har tatt konsekvensene av disse forhold i sin utforming av FoU
program for perioden 1997-2001 (NVE 1997). Programmet Vassdragsmiljø, der noen av aktivitetene
fra Vassdragsdriftprogrammet vil få en naturlig plass, startet nå opp i 1997.
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2. Vannbruks-og flerbruksplanlegging

I programperioden sto planlegging av et vassdrags bruk og drift sentralt. Mange aktører var involvert
og det var ofte vanskelig å ha full oversikt over dette til enhver tid. Hensynet til lovverket og gitte
konsesjoner gjorde det nødvendig at sentrale aktører deltok. NVE fulgte dette opp for en rekke
vassdrag.

En vannbruksplan kan defineres som
"en ,flerhruksplanfor utnytting og vern av vannforekomster i et nedbørfelt med tilhørende
kystområde. Planen skal behandle, avveie ogforeski tiltakfor samtlige hruksfirmer av vann.
Den angir rammebetingelser for sektorplaner .for kraftutbygging, vannforsyning, avløp,
vernetiltak, m.m." (Ibrekk et al. 1994).

I tillegg til vannbruksplanenes betydning for de respektive vassdrag og kommuner, har dette arbeidet
også bidratt til å klargjøre NVEs rolle både som forvaltningsetat og som planlegger og vassdrags-
teknisk sakkyndig. I tillegg har NVEs ekspertise innen hydrologiske fagområder vært brukt under
arbeidet med flere av planene.

NVE holdt 30. - 31. mars 1992 et internt seminar om vannbruks- og flerbruksplanlegging i regi av
Vassdragsdriftprogrammet. Her ble bl.a. erfaringer innhentet fra NVEs ulike roller i dette planarbeidet,
som styringsgruppemedlem, faggruppemedlem, oppdragstaker (konsulent), bidragsyter, osv. Det ble
påpekt at NVE som styringsgruppemedlem er ansett som en nøytral og seriøs part som kan fungere
som brobygger og megler. I faggruppene og som konsulenter er NVE nyttig pga. sin faglige tyngde,
bl.a. innen feltene vannføringsforhold, flom- og lavvannsføring, is- og vanntemperaturforhold og
sedimenttransport. Spørsmålet ble imidlertid reist om hvilke prioriteringer som bør tas og hvilken
strategi NVE bør legge seg på for å opptre som en samlet etat.

Gjennom det interne seminaret fikk programmet satt vannbruksplanlegging på dagsorden. Prosjektet
"Differensiert forvaltning i vernede vassdrag" var en oppfølging innenfor denne kategori av vassdrag.
Likevel er det gjort lite internt for å samordne etatens aktivitet. Det ble tydelig at en måtte skille klart
mellom rollene som forvaltningsetat og konsulent. Etterhvert har plan- og bygningsloven fått en
sterkere forankring i det kommunale planarbeid også når det gjelder de vassdragsnære områdene.
Forholdet er bl.a. omtalt i utkastet til ny vannressurslov (NOU 1994:12).

Departementet påpekte også i foibindelse med budsjettet i 1995 (St prp nr 1 (1994-95)) viktigheten av
at etaten har en aktiv holdning og rolle innen vassdragsplanleggingen. Nødvendigheten av samarbeid
mellom involverte aktører når det gjelder bruk og drift av et vassdrag fremkommer også klart i
Flomtiltaksutvalgets innstilling (NOU 1996:16), og i forbindelse med fastsettelse av minstevannføring
i tidligere regulerte vassdrag (Faugli 1997).

Ettertiden har vist at det er nødvendig å videreføre det arbeid som ble startet opp innenfor programmet
på dette feltet.
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Vannbruksplaner setter krav til tverrfaglig og sektorovergripende tenking, og arbeidet med planene har
derfor satt på dagsordenen forvaltningens behov for et bredere perspektiv enn det som enkeltfaglige
forskningsaktiviteter kan bidra med. Arbeidet har også på mange måter vært banebrytende for NVEs
samarbeid med kommunene. Parallelt med utformingen av planene har det foregått et arbeid med å
utvilde metoder for slikplanlegging, og i den forbindelse har Vassdragsdrift støttet et prosjekt som har
evaluert vannbruksplanlegging i Norge. Målet med dette prosjektet, som resulterte i en rapport over
status og erfaringer ved vannbruksplanlegging, var å finne ut hva som bidrar til å styrke og svekke
vannbruksplanene som styringsredskap (Ibrekk et at. 1994).

En vannbruksplan skal være et hjelpemiddel for forvaltningen av vassdraget, og må kobles til det
ordinære plansystemet hvis den skal ha juridisk status. Det lovmessige grunnlaget ligger i plan- og
bygningsloven av 1986. Vannbruksplanene synes å ha hatt svært ulik organisering, og Ibrekk et al.
(1994) påpeker at dårlig organisering kan ha ført til mangelfull oppfølging og gjennomføring.
Tilsvarende har arbeidet med endel planer i for stor grad vært en ren administrativ prosess med liten
kobling til det politiske systemet. Mange foreslåtte tiltak har i praksis vist seg vanskelig gjennom-
førbare pga. mangelfull økonomi. Ambisjonsnivået har således ofte vært for høyt i forhold til
mulighetene til å få gjennomført tiltak. Ibrekk et al.'s (1994) gjennomgang av vannbruksplaner
konkluderte med at vannbruksplanene har hatt stor nytteverdi, men at denne kan økes ved å bedre
organiseringen av planprosessen, samt å bedre det faglige og administrative grunnlaget for
planleggingen.

Frem til 1990 var det blitt utført rundt 65 vannbruksplaner her i landet (Ibrekk et al. 1994). Vannbruks-
planer foreligger fra aIle fylker, men det er størst behov for slike planer i vassdrag med betydelige
forurensingstilførsler, og i områder med vannmengdekonflikter (først og fremst pga. vannkraft-
utbygging). Tabell 1 gir en oversikt over de flerbruks- og vannbruksplanene som NVE har støttet
gjennomVassdragsdriftprogrammet.
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Tabell 1. Oversikt over fierbruks- og vannbruksplaner støttet av NVE gjennom Vassdrags-
drif roorammet, oo hvor NVE har deltatt i styrinos- oo/eller faggru er.

Status Hovedreferanse *Vassdrag

Alta-Kautokeino Ferdig i 1995. Flerbruksplan Alta-Kautokeinovassdraget 1995.

Børselva, Nordland Ferdig i 1991. Hamarsland et al. 1991.

Bøvra, Surnadal Forslag lagt frem i Surnadal kommune 1995.
1995.

Gaula Ferdig i 1990. Styringsgruppen for flerbruksplan Gaula 1990.

Guddalsvassdraget Ferdig i 1994. Rådmannen i Fjaler kommune og ISIS 1994.

Hellelandsvass-draget Ferdig i 1995. Undheim et al. 1995.

Lakselva Påbegynt 1992,
forsinket.

Mandalsvassdraget Ferdig i 1994. Styringsgruppen for flerbruksplan Mandalsvassdraget
Videreføring fra 1994.
1994. **

Orkla

Styringsgruppen for Flerbruksplan Namsen 1994.

Flerbruksplan for Nordalselva og Stordalselva. Åfjord
kommune 1994.

Ferdig i 1991. Kvernmo og Bierach 1991.

Fylkeslandbrukskontoret i Rogaland 1992.

Namsen Ferdig i 1994.

Norddalselva og Påbegynt i 1994.
Stordalselva, Åfjord
kommune.

Orrevassdraget i Plan for uttak av
Rogaland. vatningsvann.

Ferdig i 1992.

Pasvikvassdraget Utkast forelå i
1996, ble lagt frem
for Grense-
kommisjonen. Vil
bli videreført.

Reisavassdraget Ferdig i 1993. Styringsgruppen for vannbruksplan for
Reisavassdraget 1993.

Skiensvassdraget Ferdig i 1992. Dalland 1992.

Stjørdalselva Ferdig i 1991. Kringen et al. 1991.

Tyrifiorden og Ferdig i 1993. Styringsgruppen for vannbruksplan for Tyrifjorden og
Steinsfiorden Steinsfiorden 1993.

Verdalsvassdraget Ferdig i 1991. Kolle 1991.

Øvrige rapporter og utredninger finnes i referanselisten.
** I samarbeid med EFFEN - Miljøs engasjement i prosjektet.
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Ibrekk, H.O., Husebye, S. og Sørensen,J. 1994. Vannhruksplanlegging: Status og erfaringer. NIVA-
rapport 3010. 46 s. ISBN 82-577-2460-2.

NOU 1994:12. Lov om vassdrag og grunnvann. Nærings- og energidepartementet. 521 s.
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Verneplanen for vassdrag -
forvaltning av verna vassdrag

I hovedsaker arbeidetmed forvaltningav verna vassdrag blitt finansiertmed midler over NVEs eget
budsjett. Vassdragsdriftprogrammethar imidlertid støttet visse prosjekter samtidig som ansatte ved
forskningsenhetenhar gittfagligebidraginnendettearbeidet.Lederen for enheten deltok også i etatens
arbeid med Verneplan IV.

Innledningsvisble det tatt et initiativ for å rafrem geofaglig dokumentasjonsmaterialetil Verneplan
W forvassdrag.Metodeutviklingble foretattgjennomarbeider ved Hydrologiskavdeling. Dette bygde
på metodikk fra Verneplan III (NOU 1983:42)og Bogen et al. (1992).Viktig var også arbeidet med
å klargjøre type- og referansevassdragsproblematikken,jf. Eie et al. (1992).

Detble ogsåigangsattutredningerfor å dokumenteregeofagligeverneverdier i vassdrag vernet under
VemeplanI og II. Det vistesegsnartathvis en skullekomme videre med forvaltningsoppleggeti disse
verna vassdragene var det nødvendig å ha god oversikt over verneverdiene.Arbeidet ble konsentrert
til vassdrag i Finnmark, Troms, Trøndelag og på Sunnmøre og Jæren (Eikenæs 1993, 1995 og Berg
1996)

Som følge av dette ble det i 1996 startet et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for
naturforvahning og NVE for å gjøre dokumenterteverneverdier i verna vassdrag lettere tilgjengelig.
NVEs vassdragsavdeling er ansvarlig for dette prosjektet.

Verneplanengasjementet innen programmet ga også støtet til oppstart av et prosjekt for å se hvordan
forvaltningen av de verna vassdragene kunne bedres. Et slikt opplegg var etterspurt av Stortinget.
Sentralt i diskusjonen sto den daværende vassdragsdirektøren og lederen for natur- og landskaps-
seksjonen(VN).Detteresultertei prosjektet "Differensiert forvaltningav verna vassdrag" som er blitt
gjennomført av Vassdragsavdelingen, og hvor lederen av FoU-enheten har deltatt i prosjektets
styringsgruppe.Figur 3.1 viser vassdrag hvor dette er iverksatt.

Bakgrunnen for å starte prosjektet "Differensiert forvaltning av verna vassdrag" var å følge opp
Stortingets gjentatte henstillinger om å unngå andre inngrep enn kraftutbygging i de verna
vassdragene. Arbeidet startet i 1992 med utarbeidelse av retningslinjer for forvaltning av verna
vassdrag. Retningslinjeneble utprøvd i en rekke vassdrag i perioden 1993-1994.Ut fra de erfaringer
somble gjorti utprøvingsfasen,ble retningslinjenerevidert i 1995(Eikenæs og Pettersen 1995). Selve
prinsippet"Differensiertforvaltning"går ut på at vassdrag/vassdragsavsnittblir inndelt i 3 klasser, der
verneverdier og inngrepsstattis er kriterier for klasseinndelingen. Den tredelte klasseinndelingen er
fellesmed klasseinndelingeni rikspolitiskeretningslinjer for verna vassdrag. Klasse 1 beskrives som
by- og tettstedsområder,klasse2 som landbruksområderog klasse 3 som utmarksområder.Videre blir
det utarbeidet konkrete remingslinjer for de enkelte klassene. Generelt kan det sies at man er mer
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Nr Objektnr Objektnavn
1 002/4 Gausa
2 002/8 Sjoa
3 002/9 Finna
3 002/10 Bøvri
3 002/11 Skjøli
3 002/12 Ostrimffundra
4 002/21 Atna
5 012/18 Etna
6 015/1 Siljanvassdraget
7 018/2 Gjerstadvassdraget
8 020/1 Grimeelva
9 024/2 Lyngdalselva
10 055/2 Osetwassdraget
11 062/1 Vossavassdraget
12 083/2 Gautarvassdraget
13 103/3 Rauma
14 111/1 UtvåatilAlvund
15 122/1 Gaula
16 128/1 Ogna
17 135/2 Norddalselva
18 138/2 Argårdsvassdraget
19 139/2 Bjøra(Høytandsvassdraget)
20 152/1 Fusta
21 156/1 Straumdalselva
22 157/1 Helgåga
22 157/2 Flostrandvassdraget
23 174/1 Eivegårdselva
24 175/2 Kvitforsvassdraget
25 185/1 Alsvågvassdraget
26 191/4 Salangsvassdraget
27 19613 Sørdalselva
27 196/4 BarduelvaovenforAltevatn
27 196/5 Målselwassdraget
28 206/1 Manndalselva
29 208/1 Reisavassdraget
30 212/2 Atta-Kautokeinovassdraget
31 213/4 Reppalordvassdraget
32 224/1 Lakselva
33 311/1 Trysiivassdraget

B7-03-2 1 AVO

Figur 3.1 Kart som viser områder i Norge hvor det er utført differensiert forvaltning.
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restriktiv med inngrep i klasse 3 enn i klasse 1. Retningslinjene har ikke noen juridisk forankring, men
må oppfattes som retningsgivende for hvordan statlige og kommunale myndigheter bør forholde seg
til tiltak i de vema vassdragene. Det er viktig at de utarbeidede forvaltningsplanene blir knyttet opp til
eksisterende planarbeid i kommunene. Dette er også oppnådd i en rekke utprøvingsvassdrag, der
arbeidet inngår i kommuneplanen. Kobling mot vannbruksplan/flerbruksplanarbeid har også vært en
vei å gå. Prosjektet bIe avsluttet ved årsskiftet 1996/1997, men arbeidet med å forvalte de verna
vassdragene videreføres som en de1av den løpende virksomheten i NVE. Arbeidet med å dokumentere
de faglige verdiene i de verna vassdragene videreføres nå i et samarbeidsprosjekt mellom DN og NVE.

I sluttrapporten til Vassdragsdriftprogrammet er det også naturlig å nevne utarbeidelsen av boka "Elver

og vann. Vern av norske vassdrag" hvor Jon Arne Eie, Per Einar Faugli og Jens Aabel er forfattere.
Denne boka bygger bl.a. på de verneplanprosjekter FoU-seksjonen har dratt i gang og stått ansvarlig
for, og ikke minst på den erfaring seksjonens ansatte besitter innen dette tema. I tillegg til en
gjennomgang av aIle de verna vassdragene gis en generell og historisk utvikling av vår bruk av
vassdragene og hvorfor det er viktig å verne noen av landets vassdrag.
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NVE Publikasjonnr. 20 1992.18 s.
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4. Forskref

ProsjektetForsknings-og referansevassdrag (Forskref)ble startet i 1984,og ble drevet av daværende
Norges teknisk-naturvitenskapeligeforskningsråd(NTNF) frem til 1989 som en del av "Miljøvirk-
ninger av vassdragsreguleringer(MVU)-programmet"og det senere "Bedre bruk av vannressursene
(BBV)-programmet". Statens forurensingstilsyn (SFT), Direktoratet for naturforvaltning (DN) og
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) overtok ansvaret da NTNF avsluttet sitt engasjement. Ved
NVE har Vassdragsdriftprogrammet sørget for at den nødvendige videreføring og finansiering av
Forskrefble ivaretatt.EtterVassdragsdriftprogrammetsavslutninghar NVEs andel blitt finansiert over
etatensmidlertil anvendtvassdragsforskning.NVE har hatt ansvaret for prosjektledelse og hydrologisk
FoU i prosjektet ved henholdvis FoU-seksjonenog Miljøhydrologiskseksjon.

Forskref har som hovedmål å fremskaffe langtids dataserier innen biologi, hydrologi og geofag i
vassdragsom er minimalt påvirket av menneskelig aktivitet. Dette vil øke kunnskapene om naturlige
svingninger i denne typen økosystem. Det legges vekt på at undersøkelsene skal være mest mulig
tverrfaglige, og fagområdene omfatter hydrologi, sedimenttransport,vannkjemi,begroing, plankton,
fisk og bunndyr.

Forskref startet opp i vassdragene Atna, Numedalslågen, Gaula og Vefsna, men frem til i dag har
undersøkelsenebare foregåttkontinuerligi Atna. I begynnelsen av prosjektet ble det også foretatt noen
få undersøkelseri Gaula og Vefsna. I ettertidhar også Vikedalsvassdragetkommet til, hvor målinger
ble igangsatt i 1994.

Utbyttetav Forskref-programmethar bl.a. vært økt tverrfagligkontakt mellom ulike fagområder, samt
økt samarbeid mellom de tre involverte instanser.

Dethenvisesfor øvrigtil årsrapportenetil Forskref(Braadlandog øvstedal 1994;Fagerlund og Grundt
1997), en seminarrapport (Rosland 1993) samt ulike fagrapporter for en mer detaljertbeskrivelse av
de enkelte prosjektene i Forskref-programmet.

Litteratur

Braadland,T.og Øvstedal,J. (red.)1994.FORSKREF -forskning- og referansevassdrag.Årsrapport
1993. SFT, DN & NVE. Forskref nr. I - 1994. 144s.

Fagerlund,K.H.og Gnmdt, Ø. (red.)1997.FORSKREF- orskning-og referansevassdrag.Årsrapport
1994.SFT, DN & NVE. Forskrefnr. 1 - 1997. 99s.

Fagerlund, K.H. og Grundt, Ø. (red.) 1997. FORSKREF - ,forskning- og referansevassdrag.
Samlerapport Atnavassdraget 1985 - 1995.SFT, DN & NVE. Forskref nr. 2 - 1997. 215 s.
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Roslancl,D. S. (red.) 1993.SeminarrapportFORSKREF. SFT, DN & NVE. Forskref nr. 1 -1993.
136s.
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Reguleringer og behovet for FoU

Prosjektet "Opprusting og utvidelse av kraftverk (0/U) " ble igangsatt våren 1986 etter initiativ fra
OED. Styringskomiteen besto av representanter fra daværende Vassdragsregulantenes Forening,
Samkjøringen av kraftverkene i Norge, Norges Energiverkforbund og NVE. Prosjektets hovedmål var
å arbeide for økt interesse for opprusting og utvidelse av vannkraftverk. Dette ble gjort gjennom
utarbeidelse av prosjekter som kunne realiseres innen overskuelig framtid (demonstrasjonsprosjekter).
Videre ble det lagt vekt på å overføre erfaringer fra 0/U-prosjekter som allerede var realisert samt
frambringe og vurdere barrierer og problemer som hindret eller forsinket opprustings- og utvidelses-
arbeid. Vassdragsdriftprogrammet var involvert i delprosjektet "Laveste regulerte vannstand" (LRV)
og delprosjektet om minstevannføring og energiproduksjon. Deler av minstevannføringsproblema-
tikken ble også tatt opp gjennom Forskningsrådets program EFFEN-Miljø.

LAVESTE REGULERTE VANNSTAND

Prosjektet Laveste regulerte vannstand (LRV) pågikk i perioden 1986-92, og var et delprosjekt under
prosjektet Opprusting og utvidelse av kraftverk (0/U). Formålet med LRV var å utrede hvor
realiserbart det ville være å utnytte vannvolumet under laveste regulerte vannstand som tørrårssikring.
Ekstreme tørrår opptrer statistisk en gang i løpet av 30 år. I utredningsarbeidet ble det lagt vekt på
miljøvirkninger, juridiske forhold og samfunnsmessig nytteverdi. Resultatene er bl.a. publisert i
Husebye (1993). Prosjektet viste at magasinene kan deles i tre grupper etter utnyttingsgrad: Enkelte
magasiner kan utnyttes uten større konsekvenser, noen tåler ingen ytterligere senkning, mens en tredje
gruppe kan tåle en viss senkning utover dagens. Av magasiner med et teoretisk potensial høyere enn
50 GWh, kan i underkant av 100 GWh nyttes som tørrårsreserve uten at det, ifølge utrederne, vil oppstå
uakseptable virkninger. LRV prosjektets resultater er nært knyttet opp mot problemstillinger som
inngikk i EFFEN-programmet.

Litteratur

Dahl, T.E. 1990. Senkning av vannstanden i Totak og Strandevatn, erosjon og ras. NHL-SINTEF-
gruppenprosjektnr. 604537.Rapport STF60 F90015. 16s.

Husebye, S. 1993. LRV-prosjektet: Utnyttelse av vannvolumet under laveste regulerte vannstand i
ekstreme torrår. NVE Publikasjon nr. 4 1993. 51 s.

Lahoratorium ,fbr firskvannsøkologi og innlandsfiske (LEI) 1989. Opprusting og utvidelse av
eksisterende kraftverk. Energitilgang ved senkning under LRV i magasiner. Zoologisk museum,
Universiteteti Oslo. Notat nr. 2-1989. 28 s.
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Laboratorium.fiff ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) 1990. Effekter på bunndyr ogfisk ved
eventuell senkning av Totak i Telemark.Zoologisk museum, Universitetet i Oslo. Rapport nr. 122,
1990.38 s,

Laboratoriumfir ferskvannsøkologi og innlandsfiske(LFI) 1990. Utvidetsenkning av Strandavatn i
ekstreme tørrår. En vurderingav effektenpå.fisk. Zoologisk museum, Universiteteti Oslo.Notat
nr. 2 1990.4 s.

Norgesvassdragsog energiverk 1992.LRV-prosjektet - tørrårssikring.NVE-VK-Notatnr. 8/92. 10s.

Norges vassdrags og energiverk 1993. Totakog Strandevatn. Verdiav vann under LRV. NVE- ER-
Notat nr. 1/93. 9s.

Norskhydroteknisklaboratorium(NHL)- SINTEFgruppen1988.Hydrauliskeproblemer ved senkning
av magasiner under LRV. Rapport nr. STF60 E88158. 25 s.

Norsk hydroteknisk laboratorium (NHL) - SINTEF gruppen 1989. Senkning av Totak, Telemark.
Geotekniskeundersøkelser.Geoteam.11s.

Norskhydroteknisklaboratorium(NFIL)- SINTEFgruppen 1990.Senkning av Totakog Strandavatn.
Kapasitet ved tappingog fylling. Rapport nr. STF60F90016. 36 s.

Wathne,M. 1989. Oppffiling av magasiner.fra laveste tappevannstand.Hydrologisk analyse. NHL-
SINTEF-gruppenprosjektnr. 604560.Rapport nr. STF60A89028. 16 s.

MINSTEVANNFØRING OG ENERGIPRODUKSJON

Også dette prosjektet inngikk som en del av prosjektet Opprusting og utvidelse av kraftverk (0/U).
Delprosjektet om minstevannføring hadde som mål å vurdere mulighetene for utnyttelse av pålagte

minstevannføringer til kraftproduksjon.

I prosjektets startfase ble det gjennomført en undersøkelse der 80 % av landets kraftselskap deltok.
Undersøkelsen konkluderte med at det totalt slippes vann som kunne gitt grunnlag for 1 Twh økt
produksjon fra landets utbygde vannkraftsystem. Bare vel 10 % av dette ble regnet som realistisk
innvinnbart.

Utnyttelse av minstevannføringer til kraftproduksjon kan skje på følgende måter Korvald et al. 1992):
• Reduks•on av minstevannførin ,skravet eller mer hensiktsmessi e åle i forhold til miFø o

energi-interesser
Det er blitt hevdet at verdien av å opprettholde minstevannføringen for andre brukerinteresser nå

kan være redusert, bl.a. fordi tømmerfletning delvis har gått over i historien, og sur nedbør har

redusert bestanden av ferskvannsfisk på Sørlandet. En undersøkelse av dette ble foreslått i
Falsefoss, men ble ikke gjennomført fordi det ikke lyktes å få med den berørte kommunen.

Debatten om en mer hensiktsmessig fastsettelse av minstevannføring har imidlertid fortsatt etter
at 0/U prosjektet ble avsluttet, og ble videreført i delprogram Miljø i EFFEN-programmet.
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av ta efordelin en over tid samtidi =som totalt volum holdes uendret
Energibehovet er ikke likt gjennom hele året, og heller ikke gjennom døgnet. På samme måte er
behovet for vannføring i elva ulikt fordelt gjennom året. Et prosjekt i Hunderfossen tok for seg
hvordan en endring av minstevannføringen i løpet av året, uten at det totale årsvolurnet ble
forandret, ville påvirke fiskeinteressene. En undersøkelse av oppgang av ørret i fisketrappen i
Hunderfossen viste at vannføringen har stor betydning for fiskeoppgangen, idet både stor og liten
vannføring begrenser oppgangen i trappen (Jensen og Aass 1991). Videre ble det hevdet at hvis
det konstant slippes bare minstevannføring over dammen i august-september vil endel fisk ikke
klare å komme opp trappen, men vil søke mot avløpstunnelen fra kraftverket, hvor strømmen er
større. Dette kan rettes på ved å slippe lokkeflommer med jevne mellomrom. Andre lignende
undersøkelser tyder imidlertid på at halvparten av landets fisketrapper ikke fungerer, eller fungerer
dårligere enn ønskelig, noe som medfører at resultatene fra Hunderfossen ikke uten videre kan
overføres til andre kraftverk (Korvald et al. 1992).

Erstatnin av minstevannførin en
Minstevannføringen kan erstattes ved å tilføre nytt vann fra nabovassdrag, eller ved å etablere nye
magasin i nedbørfeltet som kan fange opp flomvannet. Løsningen ble planlagt for Sira-Kvina
kraftverket som beskrevet i Korvald og Sira-Kvina Kraftselskap (1992).

Utn else av minstevannførin en ved n e "minikraftverk"
Energien fra minstevannføringen kan utnyttes enten ved å bygge kraftverk i dammen der
minstevann-føringen slippes, slik det ble gjort i Strandfossen, Kjølula og Djupdal minikraftverk
(Norsk Vandbygningskontor og Stensby 1989; og Korvald og Sira-Kvina Kraftselskap 1992), eller
ved å bygge kraftverket i stryk og fosser nedstrøms dammen, slik det ble gjort i Skoltefossen
kraftverk i Begna (Hafslund Engineering og Jensen 1991).

En viktig faktor ved dette prosjektet var avdekkingen av behovet for ny viten om minstevannføringens
størrelse og fordeling over tid. Problematikken omkring minstevannføring ble videreført gjennom
delprogrammet EFFEN-Miljø.

Pros'ektet "Virknin =erav minstevannførina i vassdraa med amle re ulerin er"
Dette prosjektet tok sikte på å gi en sammenfattende framstilling av virkningene av å tilføre vann til
vassdragsavsnitt med såkalt "hard" regulering. Det er utført befaringer av elvestrekninger, vurderinger
av behovet for minstevannføring og/eller andre tiltak i fire regulerte vassdrag. Vurderingene er foretatt
av ulike tverrfaglige faggrupper med bakgrunn i naturfaglige forhold. Arbeidet har gitt et godt faglig
grunnlag for å anbefale fastsettelse av minstevannføring, eventuelt andre tiltak. Prosjektet foreslår at
det blir tatt i bruk en metode kalt ekspert-metoden. En gruppe nedsettes med fageksperter som må få
klarlagt hvilken funksjon og bruk vassdraget skal ha, deretter fremsetter gruppen minstevannførings-
forslag ut fra de faglige forhold (Faugli 1997).

I utdrag til ny lov om vassdrag og grunnvann (NOU 1994:12) foreslås det at alminnelig lavvannføring
skal gjelde som minstevannføring. Dette er en hydrologisk statistisk størrelse og tar ikke hensyn til
økologiske naturmiljøforhold. Under NVE-seminaret på Hell i november 1995 ble det understreket at
en multifaglig vurdering bør ligge bak fastsettelsen av minstevannføring (Skarbøvik og Faugli 1996).
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BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND FYLKE
(BBF)

Prosjektet som begynte i 1989, er et samarbeid mellom Glommens og Laagens Brukseierforening,
Foreningen til Bægnavassdragets Regulering, Oppland Energiverk, Foreningen til Randsfiordens
regulering, Fylkesmannen i Oppland, Fjelloppsyn i Øystre Slidre og Fjelloppsyn i Fron. Disse danner
styringsgruppen. Direktoratet for naturforvaltning og NVE deltar som observatører.

Bakgrunnen for prosjektet var å samle alle instanser som er involvert i arbeidet for å redusere
skadevirkninger for fiske etter en regulering. Således kunne man få en oversikt og innsyn i det som ble
gjort og mulighet til å følge opp de undersøkelser som ble utført med praktiske tiltak.

Hensikten med prosjektet er å samordne driften av de fiskebiologiske etterundersøkelsene i fylket, samt
en oppfølging av undersøkelser med tiltak, for å få en bedre utnyttelse av de ressurser som brukes til
fisketiltak i regulerte vassdrag. Gjennom prosjektet har en også fått anledning til å gjennomføre
aktuelle tiltak utenom konsesjonsbetingelsene, og innen prosjektets økonomiske rammer har
styringsgruppen mulighet til å velge de arbeidsoppgaver den finner mest formålstjenlig for å skape et
bedre forhold for fisk og fiskere i de regulerte vassdragene i fylket.

1ettertid har ulike involverte instanser uttalt seg om prosjektet. Både regulantene, rettighetshaverne,
fylkesmannen og NVE har funnet det positivt med samarbeid og åpne diskusjoner mellom de
involverte partene i slike saker. Regulantene påpekte imidlertid at man har fokusert for sterkt på ørret
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og heller burde ha satset på en god forvaltning av både ørret og andre fiskearter, som abbor, sik og
røye. Rettighetshaverne har pekt på det positive i at man gjennom dette prosjektet har kommet i gang
med utprøving av mer utradisjonelle tiltaksformer, spesielt habitatsforbedring som alternativ til
fiskeutsetting. Av mangler påpekte rettighetshaverne at det er for omstendelig å gjennomføre tiltak,
og at prosjektet er for lite kjent for allmennheten.

Fylkesmannen har funnet det fordelaktig at prosjektorganiseringen har gitt anledning til å gjennomføre
de undersøkelser og tiltak styringsgruppen til enhver tid har funnet mest formålstjenlig. Det har også
vært en fordel at prosjektet har vært ledet av en fast engasjert prosjektleder som har vært involvert både

undersøkelser og tiltak.

NVE har uttalt at det er en fordel at man nå kan vurdere hele fylket under ett. Etaten har også antydet
at prosjektets vellykkethet kanskje skyldes at det er få involverte fra regulantenes side, slik at det har
blitt få brukseierforeninger å forholde seg til. NVE har også sett det positive i at etatens vassdrags-
tekniske ekspertise har blitt benyttet på et tidligst mulig stadium i aktuelle saker, noe som har vært
effektiviserende. Av mangler har NVE ment at det kan være mer å vinne ved ytterligere koordinering,
og at det har vært en tendens til å utsette vanskelige saker og heller behandle de enkle sakene.

Det er siden startet tilsvarende prosjekter i fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Telemark.
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KJEMISKE REAKSJONER I BETONGDAMMER

Damsikkerhet er en viktig oppgave for NVE, og Vassdragsdrift har støttet prosjekter vedrørende alkali-
reaksjoner i og karbonatisering av betong i dammer.

Alkalireaksjoner fører til volumøkning i betong som igjen kan føre til riss og sprekker. Vassdrags-
tilsynet har gjennomført en visuell inspeksjon av 22 betongdammer i Norge for å se om alkalireak-
sjoner i betong er et problem. På grunnlag av observert krakeleringsmønster ble åtte dammer plukket
ut for nærmere undersøkelse (Svendsen og Torblaa 1989a). 1tillegg til denne registeringen er det også
igangsatt prosjekter som har søkt å etablere et faglig grunnlag for materialteknisk håndtering av alkali-
reaksjoner for norske tilslag og norsk betonganvendelse (Øye et al. 1993; Jensen og Danielsen 1993;
Meland et al., 1994).

Karbonatisering av betong innebærer at armeringen blir lettere angrepet av rust. Det ble derfor
gjennomført en undersøkelse av 21 norske dammer for å se om karbonatisering var et problem ved
betongdammer. Resultatene viste stort sett at det foregår lite karbonatisering av norske dammer, og at
dette derfor ikke er noe problem i Norge (Svendsen og Torblaa 1989b).
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6. FoU innen vassdragsteknikk

NVE er det statlige organ som har ansvaret for å ivareta erosjonssikring og forbygningsarbeider i våre
vassdrag. En historisk gjennomgang av disse arbeidene er utarbeidet av Andersen (1996). Da
Vassdragsdriftprogrammet startet opp hadde etaten i lang tid vært utsatt for kritikk for ikke å ha tatt
tilstrekkelig miljøhensyn under planleggingen og gjennomføringen av sine prosjekter. Det var derfor
naturlig at Vassdragsdriftprogrammet støttet enkelte prosjekter hvor miljøstudier ble foretatt.

Det er viktig å kjenne til strømningsforhold i vassdrag og hvordan inngrep medfører endringer.
Vassdragsdrift toppfinansierte forskningsprosjektet som gikk ut på studier av tersIder, kanaler med
loner, hydrauliske beregninger i sammensatte profiler og buner som ble foretatt i daværende Norsk
Hydrotekniske laboratorium sin modellrenne. Modellrennen var spesiallaget for disse studiene.
Resultatene herfra danner basis for planlegging og miljøtiltak ved vassdragstekniske inngrep.

Også innenfor Biotopjusteringsprogrammet ble det sett på forhold vedrørende erosjonssikring og
forbygninger ( Eie et al. 1995). Biotopjusteringsprogrammet ble takket være NVEs FoU-plan 1988-
1992 gitt betydelig merbevilgning, slik at et større knippe problemer kunne tas opp (Faugli 1988).

Etter samordning av Biotopjusterings- og Vassdragsdriftsprogrammet ble undersøkelsene i sideeIva
Gråelva til Stjørdalsvassdraget og Leira på Østlandet gitt prioritet. Begge disse store prosjektene er
en samfinansiering både internt i etaten og med eksterne deltagere. Et viktig moment ved slike
prosjekter er å få frem hvilken effekt eventuelle tiltak har rent forurensningsmessig. Her har etaten også
vunnet betydelig erfaring gjennom sikringsarbeidene som er gjennomført i sideelva Helgåa i Verdals-
vassdraget.

Arbeidet med flomkart og andre flomproblemer ble tatt inn i programmet fra starten av. Stadige
flommer i våre vassdrag minner oss om hvilke dynamiske systemer de er og hvilket skadepotensiale
de kan være for samfunnet. Ikke minst flommen på Østlandet våren 1995 viste dette. Dette viser
betydningen av å ha FoU-aktiviteter på gang, slik at forvaltningens kunnskapsgrunnlag holdes vedlike
og videreutvikles. Dette danner grunnlaget for at riktigst mulige vedtak fattes til enhver tid.
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GRÅELVA: SIKRING MOT KVIKKLEIRESKRED

De nedre deler av Gråelva, et sidevassdrag til Stjørdalselva i Nord-Trøndelag, renner glennom meget
rasfarlige løsmasser. I området som ligger under marin grense har det vært flere store kvikkleireras
medbetydelige skadevirkninger og tap av menneskeliv. I slutten av åttiårene fant NGI ut at de nedre
områder av Gråelva faktisk er det området i Norge som er mest truet av ras i kvikkleire. På bakgrunn
av dette laget NVE i 1990 en omfattende forbygningsplan. Planen innebærer heving og steinsetting av
elve- og bekkeløp i de mest skredutsatte strekningene. Anleggsarbeidet startet i august 1992.

Vassdragsdriftprogrammet har bidratt til studier om konsekvensene av disse forbygningene.
Prosjektene har konsentrert seg om kartlegging av sedimentkilder i elva, målinger av sedimenttransport
før, under og etter forbygningene, samt effekter av redusert sedimenttransport på bunndyr og fisk i
elva. Det er også foretatt omitologiske forundersøkelser i vassdraget (Thingstad 1993), registrering av
oterforekomster (Rosendal og Heggberget 1992), samt undersøkelser av vegetasjon og flora langs elva
(Fremstad 1992).

Kartleggingen av sedimentkildene viste at store områder i Gråelvas nedbørfelt kan utsettes for
kvikkleireskred dersom det skjer en undergraving av sidebekkenes skråninger. Sedimentkildene ble
delt inn i tre hovedgrupper: Løpsmateriale, skråningsmateriale og materiale fra jordbruksområder.
Nesten 90 % av sedimenttransporten skyldes sannsynligvis løpserosjon langs hovedløpet, med
påfølgende utrasing av skråningene ned mot elva. Erosjonsprosessene i sideravinene var mindre
intensive, men det ble antatt at en senkning av erosjonsbasis antakelig ville føre til en økning i
erosjonen også i sidebekkene (Sandersen 1993).

Måling av sedimenttransporten i Gråelva ble igangsatt sensommeren 1991, noen måneder før sikrings-
arbeidene startet opp. Målestasjonen er plassert ved Børstad, der E 75 krysser elva, og er helårsdrevet
for å dekke eventuelle vinterflommer. Måleprogrammet pågår fremdeles, og har som formål å
kvantifisere i hvilken grad forbygningene virker inn på de sedimentproduserende prosesser i og langs
vassdraget, og dermed på sedimenttransporten i elva. Programmet vil også skaffe data for tolkningen
av økologiske virkninger av forbygningene og kvantitative data om erosjonseffekter av vinterflommer.

Måleprogrammet har så langt vist at området gir en sedimenttransport som er høyere enn vanlig for
marine leirområder. Et estimat viser at "normal" sedimenttransport ligger på ca. 3000 t/krd år, mens
det vanlige for norske leirområder regnes for ca. 250 t/km2 år. Verdiene varierer sterkt fra år til år. I
1992 gikk det 155 000 tonn sedimenter i elva, hvorav ca. 100 000 tonn passerte i løpet av noen få dager
som følge av en større flom. I 1993 var forholdene noe spesielle, siden forbygningsarbeidene hadde
begynt samtidig som elva arbeidet mot en ny likevektstilstand etter flommen i 1992.
Sedimenttransporten lå på ca. 100 000 tonn, hvorav 60 % gikk i februar og april. Målingene har også
vist at vinterflommene fører store sedimentmengder ut av vassdraget. En situasjon med intens nedbør,
tele og snøsmelting vil gi kraftig erosjon og sedimenttransport (Husebye i øvstedal 1995). Resultater
fra 1994 og 1995 viser en markert nedgang i total sedimenttransport. En samlerapport fra sediment-
undersøkelsene i Gråelva er under utarbeidelse (Husebye inprep.). Figur 6.1 viser sedimenttransporten
i Gråelva fra sept. 1991-1995.

Forbygningsarbeidenes innvirkning på sedimenttransporten vil gi nye økologiske forhold, og studier
av sedimentenes innvirkning på bunndyr og fisk i elva pågår. Studiene har omfattet målinger av vann-
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Figur 6.1 Total sedimenttransporti Gråelva i perioden september 1991 - 1995.

kvalitet, bentiske invertebrater og fisk. En rapport som sammenfatter resultatene fra undersøkelsene
i perioden 1990-92 (før stabiliseringstiltakenekom i gang) er utarbeidet. Rapporten viser at det var
høye tettheter av invertebrater, yngel og ungfisk i de øvre deler av vassdraget, der vannet var
forholdsvisrent, mens det var lavere konsentrasjoneri de nedre, leirpåvirkede områdene. Forskjeller
i vannkvalitet, bunndyrdiversitet og fisketetthet i vassdraget ble forklart av suspenderte uorganiske
partikler,noe som sannsynliggjøren økning i fiskebestandenetter at forbygningsarbeideter avsluttet
(Bergeretal.1994).Sluurapportenfra anleggsperioden1993-95(Berger etal.) viser at en stabilisering
av elvebunnen ved steinsettinghar hatt en positiv effektpå vannkvalitetennedenfor anleggsområdet
ved lavere turbiditet og redusert innhold av uorganiske partilder. Totalt sett har den samlede
ungfiskproduksjonen av aure i Gråelva økt etter at tiltakene i vassdraget kom i gang, mens
produksjonen av laks er uendret. De steinsatte områdene synes å være et bedre habitat for yngel og
bunndyr enn tidligere på grunn av større variasjon i bunnsubstratet.

SidenFoU-innsatseni Gråelvahar værttverrfaglig,har forskningeni elva ikke bare gitt verdifull viten
om de miljømessigekonsekvenseneav forbygningsaktivitetene,men ogsåøkt etatens erfaringsgmnnlag
for tverrfaglig forskning. Etaten søker i sitt fremtidige arbeid å øke denne innsatsen innen tverrfaglig
samarbeid (Skarbøvik og Faugli 1996).

250,000

41.03
39.9 40.01

162,781

55,744
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LEIRA: FORBYGNING MOT LEIREROSJON

Dette prosjektet ble startet opp i 1988 etter initiativ fra fylkeslandbrukskontoret i Akershus og Oslo.
Bakgrunnen var bekymringen for forurensningssituasjonen i vassdrag og sjøområder som følge av
avrenning fra jordbruksområder. Man ønsket en vurdering av forholdet mellom naturlig erosjon i
elveløp og erosjon fra jordbruksområder og man ønsket en klargjøring av nytteverdien for forurens-
ningssituasjonen ved eventuelle forbygninger mot erosjon.

Mot slutten av 80-årene og begynnelsen av 90-årene ble det registrert at vannkvaliteten i innsjøen
Øyeren og vassdragene på Romerike hadde blitt merkbart dårligere. Forholdet hadde først og fremst
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sammenheng med at partikkeltransporten i vassdragene hadde økt sterkt slik at siktedypet ble redusert.

I tilknytning til prosjektet ble sedimenttilførselen fra de forskjeIlige kilder i vassdraget undersøkt og
det ble opprettet målestasjoner for sedimenttransport i forskjellige delfelt i Leira.

Undersøkelsene viste at naturlige prosesser i dette vassdraget bidrar med ca. 55% av totaltransporten
mens jordbruket bidrar med 45 %. Tiltak mot jordbruksforurensning vil dermed ikke kunne fierne mer
enn en del av partikkelforurensningen. Mengden av partikler fra jordbrukserosjon kommer i tillegg til
bidraget fra den naturlige erosjonen. Når den naturlige erosjonen øker av klimatiske grunner vil den
totale partikkelforurensningen bli større. De hyppige flommene i Leira i slutten av 80 årene og
begynnelsen av 90 årene forårsaket omfattende erosjon i ravineområdene. Partikkelforurensningen var
dermed større i denne perioden enn på 70-tallet selv om bakkeplaneringen på den tiden ga et langt
større bidrag fra jordbruksområdene (Bogen et al. 1989, 1993, 1994; Bogen og Sandersen 1991).

I tilknytning til prosjektet ble også algetilgjengeligheten fra de marine leirene undersøkt og
sammenliknet med tilførsel fra jordbruksområdene. Krogstad og Løvstad (1990) angir fra 10% til 90%
algetilgjengelighet på materialet fra naturlige erosjonsprosesser.

Skred og utglidninger utløst av store flommer i raviner viste seg å være en av de viktigste
sedimentkildene i Leira. Erosjonsforbygninger i ravineområdene som sikrer mot erosjon fra store
flommer, kan dermed bidra til å redusere den totale sedimentforurensningen. Undersøkelsen i Leira
viser at noen få, svært aktive bekker kan bidra med en stor andel til sedimentbudsjettet. Sikringstiltak
kan dermed avgrenses til disse områdene samtidig som totaltransporten reduseres vesentlig.

Beplantning med trær kan også bidra til å redusere erosjonsprosessenes intensitet. Frivold (1991)
utredet trærnes effekt som stabiliserende element i leirskråningene. Gran har et flatt rotsystem som ikke
binder massene i samme grad som de dype røttene til bjerk og andre løvtrær.

I mange norske vassdrag har avrenningen blitt endret på grunn av drenering og/eller bakkeplanering
tilknytning til jordbruksvirksomhet. Det har vært iakttatt at slike inngrep kan føre til økt erosjon i de

nedenforliggende områdene. Resultatene fra prosjektet har overføringsverdi til andre leirområder i
Norge.

Urbanisering vil ha liknende effekter. Endringer i utslipp av vann kan ha samme effekt som en
Idimaendring. Et spesielt tilfelle er Gardermoutbyggingen hvor utslippet av vann fører til økt erosjon

det omkringliggende ravineområdet. Resultatene fra dette prosjektet har vært nyttige i denne
sammenhengen.
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ELVEMODELLEN"RENNA"

Bakgrunnen for dette prosjektet var at NVE hadde et sterkt behov for et bedre teoretisk grunnlag for
åplanlegge og dimensjonere ulike tiltak i vassdrag, som terskler, buner (utstikkere) og loner (irmsving
i elvebredd). Slike tiltak var da iferd med å få fotfeste både som erosjonssikring og som
biotopforbedrende tiltak i vassdrag. Vassdragsdrift bidro derfor med midler til en elvemodell
(RENNA) som ble utviklet ved daværende SINTEF-Norsk Hydroteknisk Laboratorium. RENNA har
også blitt benyttet til å finne erosjonsvirkningenav de utstikkerne som fiske- og grunneierinteresser
i sin tid etablerte i Gaula ved Lundamo, og ble benyttet av Vegvesenet for å undersøke utformingen
av ny bru over Sokna og riksvei ved Støren.
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FLOMKARTLEGGING

Flommen i 1995 har resultert i en rekke forslag fra NVE om hvilke tiltak som bør iverksettes for å
skjerpe flomberedskapen og minke skadevirkningene av flom. Regjeringen har fulgt dette opp gjennom
St meld nr 42 (1996-97). Problemstillingen er imidlertid ikke ny, og i perioden 1988 til 1990 støttet
Vassdragsdrift to prosj ekter som ga et viktig grunnlag for videre arbeid med utvikling av metoder for
fremstilling av flomkart.

Flomkart er et nyttig verktøy både i forbindelse med forvaltningsavgjørelser og i forbygningsvirk-
somhet. Slike kart gir bedre oversikt over flomvannstander og berørt areal ved ulike flomnivåer; bedre
grunnlag for konsekvensvurdering ved inngrep, sikrere fastlegging av aktuelt nivå på flomtopper og
bedre grunnlag for kost- nytteanalyser av flomsikringstiltak. Samfunnet har stor nytte av flomkart i
kommunal og statlig saksbehandling, da flomkart bl.a. kan benyttes til å fastslå byggegrenser mot
vassdrag i henhold til plan- og bygningsloven. Kartene kan også være aktuelle ved regulering av annen
arealbruk, for eksempel jordbruksaktiviteter. Videre vil flomkartfremstilling gi et bedre grunnlag for
beregning av hvordan flombølger forplanter seg nedover et vassdrag, naturlig eller i forbindelse med
dambrudd, og kartene med tilhørende data kan ha betydning for utnyttelse av vannmengdene i enkelte
kraftverk.

Hensikten med flomkart-prosjektet var først og fremst å utvikle metoder for flomkartfremstilling. Disse
metodene ga et grunnlag som kan brukes til fremstilling av flomkart i alle hovedvassdrag i Norge. En
arbeidsgruppe la frem en innstilling om metodeutviklingen i november 1990. Innstillingen ble lagt til
grunn for en videreføring av prosjektet, i form av fremstillingen av et flomkart for Orkla (Bævre,
1994). Metodene har også blitt lagt til grunn for fremstilling av flomkart for nedre deler av Leira i
Akershus, på oppdrag for Akershus fylkeskommune (Krokli og Voksø 1994).

Prosjektet "Flomkart - Orkla" siktet på å finne egnede metoder for fremstilling av flomhøyder med
angitte gjentaksintervall på et grunnlagskart, og visualisere flomsituasjoner på flyfoto. Strekningen fra
utløpet i Orkdalsfiorden og opp til Svorkmo ble valgt ut, og tverrprofiler ble tatt opp og lagt inn i
modellen for vannlinjer (HEC-2). En flomfrekvensanalyse ble gjennomført for å bestemme flommenes
gjentaksintervall (Bævre 1994).

Vassdragsdrift har også bidratt med midler til en diplomoppgave om flomskader i Mjøsområdet etter
flommen 3. - 4. september 1988 (Harby 1988). I oppgaven ble det bl.a, vurdert hvilke virkninger
forbygninger har for å begrense flomskader.
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Erosjon og sedimenttransport

Kjennskap til prosessene rundt erosjon og transport av sedimenter i vassdrag har stor betydning for
forvaltningen. Dette temaet er utførlig omtalt av Bogen (1986). Partikulært materiale i vassdrag kan
både være en ressurs og en forurensingskilde. Det grovkomete materialet kan tas ut og utnyttes
kommersielt. Det finkomete materialet kan avsettes på elvesletter og i deltaområder og bygge opp
disse, samtidig som slammet gir næring til planter. Blir mengden av slam for høy kan man imidlertid
snakke om "sedimentforurensing". NVE har undersøkt problematikken rundt sedimentforurensing og
eventuell forbygning mot dette i Leira på Romerike, samt forbygning mot erosjon i Gråelva i
Trøndelag, som beskrevet i kapittel 6 i denne rapporten. For høy konsentrasjon av sedimenter i vannet
reduserer siktedypet og minker dermed lysmengden og levevilkårene for dyr og planter i elver og
deltaområder. Sedimentene kan dessuten virke slipende på plantene i vannkanten. I tillegg til at
sedimenter kan representere et problem i seg selv, har små partilder også evnen til å knytte til seg
forurensende stoffer, som tungmetaller og næringsstoffer (særlig fosfor).

Endringer i erosjon og sedimenttransport kan oppstå som følge av inngrep fra ulike næringsvirk-
somheter, som grusuttak, vassdragsreguleringer, skogsdrift, jordbruk og veibygging. Slike endringer
kan ha stor innvirkning på vassdrag og kystnære områder, og er derfor av betydning for vassdrags-
forvaltningen.

Problematikken rundt grusuttak er spesielt viktig for NVE, da etaten gir konsesjon for uttak av grus
og har ansvar for at uttak ikke forårsaker miljøskader. Presset på grusressursene i vassdragene har økt
ettersom andre forekomster av grus har blitt uttømt eller båndlagt. Selv om grusen i vassdragene
representerer en inntektskilde for grunneieren kan uttak av grus gi negative økonomiske konsekvenser,
da dette kan redusere fiskebestanden. Det er derfor viktig for NVE å kjenne til prosessene rundt
transport av grus i vassdrag (dvs. bunntransport). Vassdragsdrift har også støttet et hovedfags- og
doktorgradsarbeid om bunntransportert materiale i Fortunelva i Sogn og Fjordane (Fergus 1992, 1993,
1994).

Inngrep med vegetasjonsfierning i høyfiell kan gi langvarige virkninger, da det tar lang tid før den
sårbare vegetasjonen gror til igjen. Dette kan medføre økt erosjon. Vassdragsdriftprogrammet har
støttet målinger av sedimenttransport i høyfiellsvassdrag uten bre, for at kunnskap om erosjons-
prosesser og sedimenttransport i slike områder skal bedres.

I dette kapitlet er det også beskrevet et prosjekt som NVE utfører på Langfiordjøkulen i Nord-Norge.
Breer er blitt stadig viktigere som indikatorer på klimautviklingen, og det var derfor ønskelig å
undersøke flere breer i vår nordlige landsdel. Målinger av erosjon og sedimenttransport blir utført, i
tillegg til glasiologiske og hydrologiske undersøkelser.

Gjennom programmet er det blitt bygd opp flere målestasjoner som har gitt grunnlaget for et nasjonalt
målenett. Dette har ført til at Norge har en aktiv FoU-innsats internasjonalt innen fluvialgeomorfologi.
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NASJONALT MÅLENETT FOR SEDIMENTTRANSPORT

Prosjektets mål er å bearbeide og publisere metodikk og resultater fra det nasjonale målenettet for
erosjon og sedimenttransport, utlede sammenhenger som gir gninnlag for å estimere sediment-
transporten i vassdrag som det ikke er foretatt målinger i, samt å finne metoder for å bestemme
sedimenttransportensvariabilitet over lange tidsrom.

Figur 7.1 gir en oversikt over målestasjoner for sedimenttransporti endel norske vassdrag.

Utvikling av målerutiner og dataprogrammer har vært viktig. Tallfesting av transportens ulike
størrelsesfraksjoner har bl.a. gitt viten om når vannet inneholder partikler som virker slipende på
turbiner.En rekkeaktiviteteri tilknytningtilnæringsvirksomhet,som grusuttak,vassdragsreguleringer,
veibygging, skogsdrift og jordbruksvirksomhet kan føre til endringer i sedimenttransporten og
innvirker dermed på vassdragene.

Målenettetfor sedimentliansporttallfesterhvordanstørrelsenpå transporteni vassdragene varierer med
tiden. Ved å undersøke og etablere sammenhenger mellom erosjonsprosessene og transporten i
forskjellige sedimentologiske miljø, får dataene lettere overføringsverdi til umålte vassdrag. I
tilknytningtil forskjelligeprosjekter etableres det kortvarige måleserier. I de fire hovedtyper av
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vassdrag er det imidlertid etablert langsiktige måleserier. Stasjonen ved Lia bru i Atna og stasjonen
BayeIva er representative for vassdrag i høyfiell og arktis. Stasjonen ved Fossum bru i Atna er
representativ for skogsvassdragene. I leirområdene måles Leira ved Krokfoss, og i breområdene
Nigardsbreen ved brefronten.
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EROSJON OG SEDIMENTTRANSPORT I HØYFJELL UTEN BRE

Prosjektet har sørget for opprettelse og drift av målestasjoner i høyfiellsfelter i Norge. Formålet har
vært å få mer eksakt kunnskap om erosjonsprosesser og sedimenttransport i slike områder.
Målestasjoner er opprettet i Foksåi på Dovrefjell, og i Julelva på Varangerhalvøya i øst-Finnmark.
Stasjoner i Atna og Londonelva på Svalbard bidrar også i denne sammenhengen, men har blitt
finansiert fra andre kilder.

Resultatene har vist at det er stor forskjell på ulike høyfiellsområder, avhengig av klima, bergarter og
løsmasser.

Prosjektet er viktig for bedret forvaltning av høyfiellsornråder. Høyfjellsornråder har sårbar vegetasjon,
inngrep kan gi vegetasjonsfjerning, og det kan ta lang tid før det gror til igien.

NVEs utredning av miljøkonsekvenser av veibygging mellom Longyearbyen og Svea for Nærings-
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departementet i 1992 var for en stor del basert på resultater fra dette prosjektet (Husebye et al. 1992).
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PARTIKKELBUNDEN FORURENSNING: SPREDNING AV TUNGMETALLER FRA
KNABEN GRUVER

Prosjektet omhandler transporten av partikkelbundne stoffer i Knabåni i Kvina-vassdraget. Prosjektet
har vært et samarbeide mellom NVE og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet gjennom et
doktorarbeid. Målet var å undersøke nåværende forurensingsstatus langs sideelva Knabåni og
hovedelva KVina. Videre å beregne årlig transport av tungmetaller i vassdraget, spesielt vektlegge
flommenes betydning for massetransporten, samt å vurdere risiko for videre spredning av molybden
og andre tungmetaller nedover vassdraget og ut i Nordsjøen.

Det er omfattende spredning av molybden og kobber fra avgangsmassene ved Knaben gruver.
Elveslettene nedstrøms for deponiet har svært høye molybdenkonsentrasjoner.

NVEs engasjement har vært å bidra med kunnskap om erosjonsprosesser, sedimentkilder, drive en
målestasjon for vannføring og sedimenttransport, og det har vært gitt støtte til en doktoravhandling
(Langedal 1996).
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Langedal, M. 1996. Fluvid dispersion particle-bound heavy metals: an evaluation of overbank
sedimentsas samplingmedium.forregionalgeochemical mappingand environmentalstudies. NTNU.
Doktor ingeniøravhandling1996:123

LANGFJORDJØKULEN

Da breer som indikatorer på klimautvildingen er blitt stadig viktigere, var det ønskelig å komme i gang
med målinger av bre i Nord-Norge (utenom Storsteinfiellbreen i Skjomen og deler av Svartisen var det
lite gjort på dette området). Målingene omfattet massebalanse, brebevegelse, istykkelse, erosjon,

sedimenttransport og sammenlignende avløpsmålinger mellom bredekte og brefrie felt. Resultatene
viser at Langfiordjøkulen ligner mer på Svalbards breer enn på andre norske breer, både mht.
massebalansens omsetning, utseendet og formlandskapet. Massebalansen er stabil og nær likevekt.
Målingene har vært svært verdifulle, bl.a. fordi Langfiordjøkulen dekker en bretype der vi ikke har
andre målinger i Norge.

Etter en forundersøkelse i 1988 ble det i 1989 igangsatt hydrologiske undersøkelser på jøkulen, bLa.
sedimenttransportmålinger i breelva og avløpsmålinger fra Andrevann og Tredjevann nedenfor breen.
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Elvehøy, H. og Haakensen, N. 1992. Glasiologiske undersøkelser i Norge 1990 og 1991. NVE
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18/93.

BUNNTRANSPORT VANDRINGSHASTIGHET

Løsmasser i form av sand og grus er en betydelig ressurs. Etterhvert som andre grusforekomster har
blitt uttømt eller båndlagt, er presset på grusressursene som transporteres i vassdragene økt sterkt.
Grunneierene ønsker å utnytte denne ressursen, men i praksis viser det seg at større uttak av grus i
mange tilfeller kan føre til negative konsekvenser. Andre inngrep i vassdragene som f.eks. reguleringer
og overføringer kan også innvirke på transporten.

NVE gir konsesjoner for grusuttak og har ansvar for at uttak av grus ikke forårsaker miljøskader, og
kunnskap om bunntransport er derfor nyttig viten for NVE.
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Målet med prosjektet har vært å bedre metodikken for målinger av det reelle volum av transporten av
grus og sand i vassdragene, samt å utprøve metodikk for å bestemme materialets vandringshastighet
i vassdragene. Vassdragsmiljøprogrammet har ftilgt opp denne problemstillingen gjennom prosjekter
som har som mål å øke vår kunnskap om bunntransport.
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Grunnvann og markvann

I den senere tid har det vært økende interesse for grunnvann i Norge. Dette har bLa. sammenheng med
at åpne vannkilder for drikkevann er mer utsatt for både lokal og langtransportert forurensing enn
grunnvannskilder. Grunnvann er naturlig beskyttet mot fomrensing og har generelt en god kvalitet.
Videre har Garden-noutbyggingenpå et av landets største grunnvannsreservoarer bidratt til at vern om
grunnvannsressursene har blitt en politisk målsetning. Deler av målsetningen i det nasjonale
forskningsprogrammet "Miljø i grunnen" sammenfaller med behovene NVE har i sitt forvaltnings-
ansvar for grunnvann og markvann.

For å kunne se sammenhengen mellom overflatevann og grunnvann må en ha gode kunnskaper om den
mellomliggende umettede sonen med markvann.

NASJONALT MARKVANNSNETT

Sommeren 1987 ble det på initiativ fra Hydrologisk avdeling nedsatt en arbeidsgmppe som skulle se
på muligheten av å opprette et norsk operativt observasjonsnett for markvann. I 1989 og 1990 ble seks
markvannsstasjoner installert, senere har ytterligere to kommet til. Alle åtte stasjonene er per i dag
fjernoverførte.

Prosjektet er en forvaltningsoppgave. I tillegg til å samle inn data fra stasjonene, har prosjektet også
som oppgave å systematisere og gjøre alment tilgjengelig allerede eksisterende markvannsdata i en
database. Dette vil gjøre det mulig å yte nødvendig informasjon om markvannet til alle brukere og
interessenter. I dag er det tilgjengelig data på rådatabasis for alle stasjonene. Avledete parametre er
i dag bare delvis tilgjengelige, men vil bli det i fullt monn i løpet av 1997. Figur 8.1 viser observasjoner
av grunnvannstand, snø og tele, samt nedbør, jord- og lufttemperatur ved markvannsstasjonen
Nordmoen på øvre Romerike i løpet av vinteren og våren 1995/96.
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FORURENSINGSTRANSPORT I MARKVANN OG GRUNNVANN

Vassdragsdrift har bidratt til et dr.scient. prosjekt (Nils-Otto Kitterød, NVE) om forurensingstransport
i markvann og grunnvann. Prosjektet har inngått i Faneprosjekt Gardermoen, og har vært støttet av
Forskningsrådet og NVE.

Innenfor feltet grunnvann og forurensingsspredning er ett av hovedproblemene å gi en geologisk
sannsynlig beskrivelse av inhomogeniteter i reservoaret. Hvordan inhomogenitetene er fordelt i feltet
forklarer hvilken vei forurensingen transporteres og hvor raskt spredningen skjer. Prosjektet har bestått
av følgende deler:
i. Sporstoffbrsøk ifilt i grunnvann og markvann;som har økt forståelsen for fysiske transport

mekanismer både i mettet og umettet sone, og som har gitt praktisk erfaring om hvordan slike
forsøk bør utføres for å oppnå et vellykket resultat.

Utviklingav rutinerlbr betinget estimering av mest sannsynliggeologisk arkitektur;hvor arbeidet
har bestått av innsamling av feltdata, utvikling av prosedyrer for tolking av georadar-data, samt
implementering av tredimensjonal kriging.

Utviklingav rutinerfor stokastisk simulering avpetrosiske parametre; som er sluttført og
validitert. Rutiner er blitt utviklet for tredimensjonale felt.

iv.. Simulering av mettet og umettetforurensingstransport; som ikke er sluttført, men hvor det
foreligger konkrete planer om videre strømningssimuleringer. For transport i mettet sone
er det implementert en analytisk modell for beregning av radielle hastighetsfelt.

Metodene som er utarbeidet er teoretisk avanserte, men er allikevel godt egnet til praktisk å beregne
transport av forurensing i umettet sone. En gjenstående oppgave er å overføre resultater fra
eksperiment-området til Gardermoen som helhet, innenfor rammen av en sårbarhetsevaluering.
Verktøyene for gjennomføring av en slik evaluering er klare.
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FRIEND databasen

Vassdragsdrift har også bidratt med midler til den norske delen av prosjektet Flow Regimes from
International Experimental and Network Data (FRIEND), som inngår som prosjekt 1 i UNESCOs
femte Internasjonale HydrologiskeProgram (IHP - V). Den opprinneligeideen bak prosjektet var å
samlesammen og analysere data fra en rekke europeiske forsøksfelt.Det viste seg imidlertidat slike
datavar vanskeligeå få tak i, og at datakvalitetenvar ujevn. Data fra de europeiske feltene ble derfor
supplertmed data franasjonalenettverk.I første fase av prosjektet ble det samlet inn data fra ca. 2100
europeiske nedbørfelt; i hovedsak døgnavløp og flomdata, men også noe nedbørdata. Databasen
omfatternå data fra 3845nedbørfelt,der nedbørfeltene er beskrevet ved ulike størrelser som feltareal,
arealdekke og -bruk (fiell, skog, myr, sjø, urbanisert, osv.), skråning, dreneringstetthet, jord-
klassifisering, m.m. Endel digitalisering og kartproduksjon er utført og er nå videreført med GIS-
verktøy.

FRIEND-basen har fått et meget stort omfang og er nå en av de største hydrologiske databasene i
verden. Selv om databasenbare er opprettet for forskningsformål,er det åpenbart at den kan ha stor
verdii forvaltningav vannressursenei Europa. Det må likevel understrekes at databasen i dag bare er
stilttil disposisjon for ren forskning innenfor en eller flere av delprosjektene.De seks delprosjektene
er:

Databasearbeid. Koordinator:Gwyn Rees, Institute of Hydrology.
Databasen omfatter 22 land, deriblandt Russland, Polen, Tsjekkia, og Slovakia.FRIEND-
datasenteret i NVE fungerer nå som regional koordinator for Norge, Sverige, Finland og
Island.

Lavvannsgmppen. Koordinator:Alan Gustard, Institute of Hydrology,Wallingford, England.

Storskalahydrologi.Koordinator:Nigell Arnell, Institute of Hydrology,Wallingford, England.

Flomgruppen. Koordinator:Saska Blazkova.

Prosesshydrologi.Koordinator: Pertti Sauna, HydrologiskaByrån, Finland.

Biologisk delprosjekt, som har kommet til relativt nylig.

FRIEND-prosjektetsstyringsgruppehar vedtattå omdøpedatabasentil "the European WaterArchive".
Ideenbak FRIEND-prosjektethar fått en sterk internasjonal spredning. Et tilsvarendeprosjekt har blitt
opprettet for Middelhavslandene (AMHY) koordinert av CEMAGREF i Lyon av Guy Oberlin. Det
finnesogsået lignendeprosjekti det sørligeAfrikamedbritiskstøtte, mens det er planer om et prosjekt
i Vest-Afrika med fransk støtte. Likeså er det startet opp prosjekter i Hindu-Kush (Himalaya) med
støttefraTyskland,samt i Sør-Amerika(AMIG0). I Japanarbeides det med å opprette et prosjekt som
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omfatter flere land i Øst-Asia, Australia og New Zealand. De har så langt produsert en River Catalogue
som beskriver utvalgte nedbørfelt i alle land i regionen. Ytterligere to bind skal produseres i denne
serien.

Den fordel NVE har ved å være involvert i dette prosjektet kan sammenfattes i følgende punkter:

kontaktnett vedrørende databaser, databaseutvikling og -nye analysemetoder,
plattform for nordiske og internasjonale forskningsprosjekter;
nye metoder og programvare som etterhvert kan tas i bruk i saksbehandlingen, noe som vil være
fordelaktig for forvaltningen av vannressursene; og
forum for informasjon om GIS, spesielt med tanke på hydrologiske anvendelser.

Databasen i NVE ble i mars 1996 opprettet som en del av HYDRA II systemet, dvs. NVE/Hydrologisk
avdelings datasystem for lagring og bearbeiding av hydrologiske data. Dataene er lagt ut i
aksessbegrensede tabeller der brukere kan tildeles rettighet til å lese spesielle serier eller grupper av
serier. All tilgang skjer gjennom programmer i Hydrologisk avdelings programbibliotek. Databasen
utgjør nå sammen med applikasjonssystemet en effektiv plattform for FRIEND-relatert forskning og
for fellesnordiske prosjekter. En beskrivelse av FRIEND-basen er under utarbeidelse og forventes
ferdig i løpet av 1997 (Roald, inprep.).
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10. Kunnskapsforrnidling

Vassdragsdriftprogrammet har vært forvaltningsrettet. Det er derfor lagt vekt på å få resultatene
meddelt i et språk forvaltningenforstår. Dette legger grunnlaget for at resultatene skal kunne bedre
forvaltningsgrunnlaget.Formidlingmå derfor prioriteres. Formidlingsbehovfinner man både internt
mellomforskereog ogsåmellomforskereog "samfunnet" giennom en etterspørsel etter fagkunnskap.
Forskereetterlyserbedrekommunikasjonmellom disiplinenefor å produsere tverrfagligkunnskap og
løsninger. Ved å avsette tilstrekkelig med tid og ressurser på kommunikasjon innenfor forsknings-
program, vil en kunne imøtekomme dette og samtidig opparbeide seg erfaringpå dette feltet.

STØTTE TIL SEMINAR O.L.

Seminar: Vassdra sforsknin mot år 2015 Juni 1989.

Ansvarligfor detteseminaretvar Per Einar Faugli,NVE. Hensiktenmed seminaret var å fokusere på
betydningen av vassdragsforskningen i Norge, og å planlegge hvilke innsatsområder som ville bli
viktigei kommendeår innendette emnet. Innleggeneble gruppert i tre deler: Planlegging;Hva vi kan
brukevassdragenetil i fremtiden og hvilke kunnskapskravsom stilles; og Tekniske og administrative
verktøy - hva finnes og hva må utvikles. Innleggene og diskusjoneneunder seminaret ble publisert i
Faugli (1990).

Som en oppfølging av dette seminaret arrangerte NVE høsten 1995 et nytt seminar om anvendt
vassdragsforskningi fremtiden. Seminaret resulterte i en rapport hvor seminardeltakernesforslag til
fremtidige FoU-områder er referert og trukket sammen i en analyse (Skarbøvik og Faugli 1996).

Internasonalkonferanse"B o tettstedsh drolo i under vinterforhold"i Narvik 19. - 20. mars 1990.

Ansvarligfor dennekonferansenvar RolfSkretteberg,NVE. Bakgrunnenvar behovet for å få analysert
de spesielle avrenningsproblemer som man erfarer vinterstid i våre byområder, omfanget av disse,
hvilkenviten som finnes internasjonalt,hvordan denne viten benyttes, og sist men ikke minst, hvilke
tiltaksom er nødvendigeforå sikreat vikan ta hånd om overvannetpå en best mulig måte i fremtiden.

Ber enskonferansen "Inn -rre i vassdrao-"2. - 4. februar 1993.

I februar 1993 ble konferansen "Inngrep i vassdrag, konsekvenser og tiltak - en kunnskapsopp-
summering"arrangert,og detble gitt ut rapport (Faugli et al. 1993).Selv om denne konferansen først
og fremst ga en oppsummering av problemstillingene i FoU-programmene "Biotopjusteringer" og
"Etterundersøkelser", var en del av emnene også aktuelle for Vassdragsdriftprogrammet. I den
forbindelsestøttetVassdragsdriften evalueringav konferanserapporten.Rapportevalueringenble utført
av Østlandsforskning (Østdahl 1994).Erlandsen et al. (1997)bygger sin populærfagligepublikasjon
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på resultatene fra Bergenskonferansen.Denne er imidlertidblitt ajourført med resultater fra senere
avsluttedeprosjekter/programmer.

Landskonferanse:"Formidlin o utviklin av kvaliteteri vassdra " 7. - 9. .uni 1994.

Prosjektlederforlandskonferansenvar ØisteinDalland,Telemark fylkeskommune.Landskonferansen
haddesom hensiktå utveksleerfaringersamtå mønstreeksemplerpå metodikk og objekter som kunne
formidlekvaliteter i vassdrag. Det ble lagt vekt på både nyere og eldre vassdragsbruki et nordisk og
internasjonaltperspektiv. Konferansenvar den første landskonferanseninnen dette emnet og ble en
møtep1assfor ulike aktører,brukere, fagpersonellog formidlere.Konferansenresulterte i en rapport,
(Dallandog FaugIi1995),ogproblemstillingener siden fulgt opp gjennomNVE-prosjektetVassdrags-
formidlingog organiseringsbehov,som er avsluttetmed en publikasjon (Almenningen 1996).

Fa øte: "Gråelva: Naturfauliukunnska so summeriner"21. - 22. *uni1994.

I forbindelsemed sikringsarbeidetmot kvikkleireskredi Gråelva er det utført en rekke undersøkelser
i elva. Noenav disseble støttetav Vassdragsdriftog er referert til tidligere i denne sluttrapporten.For
å bringe sammen de ulike aktørene som arbeider på dette området, arrangerte NVE et fagmøte i
Stjørdal i juni 1994. En samlet presentasjon av prosjektene i Gråelva ga en god oversikt over hvi1ke
undersøkelsersompågikkog fremdelespågår i vassdraget, og var av betydningbåde for forvaltningen
og de enkelte aktørene (Øvstedal 1995).

Fa møte: "Orkla: 0 summerende ros'ektmøte" 21. - 22. 'anuar 1992.

Vassdragsdrift var involvert i utarbeidingen av flomkart for Orkla, og bidro derfor med materiale til
et oppsummerendemøte omprosjektenei Orkla.Møtetble arrangert i Trondheim av NVE i samarbeid
med Sør-TrøndelagKraftselskap, og resultatene er publisert av Berg og Faugli (1992).
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STØTTE TIL BØKER OG ANNEN KUNNSKAPSFORMIDLING

N breatlas for Sør-Nor e

Ansvarligfor dette prosjektet var Gunnar Østrem, NVE. Det førstebreatlaset over breer i Sør-Norge
kom i 1969, og var basert på eldre kart og flybilder.Med midler fra bl.a. Vassdragsdriftprogrammet
ble det i 1988 laget et nytt og mer nøyaktig atlas. Det nye atlaset inneholder nye opplysninger om
breoverflatenog terrenget foranbreen, samt angivelse av rasfare for hver breenhet. Atlaset består av
en tekstdel, en tabelldel med kart, samt oversiktskartog register. Tekstdelen inneholderkapitler om
klima,geologi,bremålinger,navnsetting,brevariasjoner,m.m, samt en meget fyldig litteraturlisteover
detmeste som er skrevet om breer i Sør-Norge.Tabelldelen inneholder en rekke data om hver enkelt
av de 991 breenhetene som til sammen dekker 1592km2av Sør-Norge.For hvert dreneringsområde
er det lagetkart som viserbreensnøyaktigebeliggenhet,med henvisning til topografiskekart som kan
være aktuelle for brevandring eller undersøkelser. Oversiktskartog register gjør det lett å finne frem

Atlaset.

Østrem, G., Dale Selvik, K. og Tandherg,K. 1988.Atlas over breer i Sør-Norge. NVE Vassdrags-
direktoratet. Meddelelse nr. 61.fra Hydrologisk avdeling. 248 s.

Video: Flom - rosesser o tiltak

Detteer en videosom erprodusertforNVE av Senter for Livslang Læring, Høgskolen i Lillehammer.
Manus er ved Steinar Pettersen, NVE og faglig veiledningved Hallvard Berg og Jim Bogen, NVE.

Vassdragsdriftprogrammethar bidratt med midler til forskningpå sedimenttransport.Denne videoen
formidlerkunnskaper om dette temaet.

Videoeninformererom sentraleprosesseri vassdragved flom:erosjon,oversvømmelse og oppbygning
av elvesletter, elvevifter og deltaer. Den tar også for seg hvordan prosessene kan føre til problemer i
forhold til menneskelig virksomhet, og hvordan slike problemer kan reduseres.

Senterfor Livslang Læring, Høgskolen i Lillehammer 1996. VIDEO:FLOMprosesser og tiltak.
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Men vannet rant videre

"Men vannet rant videre" er en videoproduksjon som inngår i prosjektet "Telemark viser verda
vassvegen". Telemark fylkeskommune er ansvarlig for prosjektet og prosjektleder er Øistein Dalland.

Videoen formidler budskapet om sammenhengen mellom vassdragskultur, industrihistorie og miljø
hvor vannet er en evigvarende ressurs. Notodden blir brtild som eksempelsted.

En rekke instanser har gitt økonomisk støtte til videoproduksjonen, deriblant NVE. Denne er også vist
av NRK TV.

Man e bekker små

Et lære- og aktivitetshefte om bekker, utarbeidet av Fylkesmannen i Oppland v/miljøvernavdelingen.
Jostein Skurdal var prosjektleder og prosjektet ble gjennomført i samarbeid mellom de ulike
fagseksjonene i miljøvernavdelingen.

Målet medprosjektet var å bevisstgjøre lokalbefolkningen om bekkens verdi for dyreliv og rekreasjon,
samt å gi folk et virkemiddel til å ta vare på lokale bekker. Det ble derfor utarbeidet en generell
brosjyre og en info-pakke. Info-pakken inneholdt et lære- og aktivitetshefte med beskrivelse av en
bekk, hvilke dyrearter som kan finnes i bekker, hva som skjer i nedslagsfeltet, hvordan ulike inngrep
og utslipp kan påvirke miljøet og hva som kan gjøres for å bedre forholdene i bekken. Det ble også
utarbeidet et skjema for diagnostisering av bekkens tilstand, med en tilhørende veileder.

Heftet ble distribuert til skoler, foreninger og ulike lokale organer og etater.

Fylkesmannen i Oppland 1990. Mange bekker små! Et lære- og aktivitetsWte om bekker.
Fylkesmannen i Oppland,Miljøvernavdelingen.17s.

Vann og vassdrag

NVE har gjennom Vassdragsdrift programmet gitt trykningbidrag til det første bindet i fagbokserien
Vann og vassdrag. Dette er en nytitgave av en lærebokserie utgitt ved Universitetet i Oslo v/Biologisk
institutt, med Jan Økland som faglig ansvarlig. Boken, "Vann og vassdrag 1. Ressurser og problemer",
ble utgitt gjennom Vett & Viten AS i 1995, og tar for seg de aspekter ved vann som er av direkte nytte
eller skade for mennesker. Det redegjøres for bruken av vann og vassdrag, for fysiske inngrep og for
forurensing og skadelige organismer. Boken har et eget kapittel om vassdragsreguleringer og andre
inngrep i vassdrag, hvor bl.a. inngrepenes innvirkning på det biologiske livet diskuteres. I tillegg har

boken et kapittel om institusjoner som arbeider med vann og vassdrag, hvor NVE er presentert i et
delkapittel. Her gjøres det rede for NVEs strukturelle oppbygging, overordnede mål og arbeidsområder.
Det er Per Einar Faugli som har vært ansvarlig for denne presentasjonen.

Økland, J. og Økland, A.K. 1995. Vannog vassdrag I. Ressurser og prohlemer. Vett & VitenAS,
Stabekk, Norge, 357 s.
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11 Stipender og annen kompetanseoppbygging

Vassdragsdrift har støttet en rekke hovedfags- og doktorgradsarbeid innen emner som berører
forvaltningenav ferskvann,bl.a. spørsmålknyttet til biotopjusteringer,hydrologi, inngrep i vassdrags-
systemet, vannbruksplanlegging,vassdragsdriftog vassdragsjus.

årene 1988, 1989 og 1990 lyste NVE ut innti1 10 FoU-stipender årlig innen vassdragssektoren.
Stipendenesstørrelse varierte mellom 4000 og 15 000 kroner, og ble hovedsakelig gitt til hovedfags-
og doktorgradsstudenter,men var ikke forbeholdtdisse. I 1988ble det bl.a. gitt et stipend til en studie
omrettsligeog rettspolitiske aspekter ved utnyttelse av gnmnvann, som ble utført av sorenskriver dr.
juris. BjørnStordrange(Stordrange 1988).Av stipendene som ble gitt i 1989kan nevnes ett som gikk
til en studieom vannbruksplanleggingog dens forhold til plan- og bygningsloven.Arbeidet resulterte
i en hovedfagsoppgave (Jensen 1989). En liste over stipendene tildelt i perioden 1988 - 1990 finnes
i appendix.

Ogsåetter 1990har Vassdragsdrift støttet flere hovedfags- og doktorgradsarbeider,et utvalg av disse
er:

Dr. scient.oppgaveom forurensingstransporti markvann og grunnvann.Nils-Otto Kitterød,NVE,
Hydrologiskavd.Prosjekteter beskrevet under emnet Markvann og grunnvann i denne rapporten.

Dr. ing. oppgave ved NTNU, Institutt for geologi og bergteknikk, om spredning av tungmetaller
fra Knaben gruver. Marianne Langedahl. Prosjektet er beskrevet under avsnittet om Erosjon og
sedimenttransport i denne rapporten.

Hovedfagsoppgave ved Universitetet i Oslo, Geografisk institutt, om geomorfologiskeelveløps-
forandringer etter regulering i Fortunelva (Fergus 1993).

Dr. ing. prosjekt ved NTH, Institutt for geologi og bergteknikk, om sedimentundersøkelser i
Orkdalsfiorden,som inngår i Dr. ing. Prosjektet "Transport og avsetning av suspendertmateriale
fra elver" (Næss 1995).

Diplomoppgaveved NTH, Instituttfor vassbygging,om flomskader i Mjøsområdet etter flommen
høsten 1988 (Harby 1988). Oppgaven er også kort beskrevet i avsnittet om flom og flomkart i
denne rapporten.

Diplomoppgave ved NTH, Institutt for vassbygging, vedrørende modell for simulering av
begroingsendringer ved forandringer i vannføringsregimet(Stokseth 1994).
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• Hovedoppgave ved NLH, Institutt for biologi og naturforvaltning, om ørret i Øvre Heimdalsvatn
(Hasle og Skjølås 1995).
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APPENDIX I

LISTE OVER PROSJEKTER STØTTET AV VASSDRAGSDRIFTPROGRAMMET

1. FLERBRUKS- OG VANNBRUKSPLANER

Prosjekt

Alta - Kautokeinovassdraget

Børselva

Bøvra

Gaula

Guddalsvassciraget

Hellelandsvassdraget

Lakselva

Mandalsvassdraget

Namsenvassdraget

Norddalselva og Stordalselva

Orkla

Orrevassdraget

Pasvikvassdraget

Reisavassdraget

Skiensvassdraget

Stjørdalselva

Svalbard - Vannressursplan

Tyritjorden

Verdalsvassdraget

Evaluering av

vannbruksplaner i Norge 


Ansvarlig

Alta og Kautokeino kommuner

Fylkesmannen i Nordland

Surnadal kommune

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

Miljøvernavdelingen

Fjaler kommune

Eigersund kommune

Porsanger kommune

Vest-Agder Energiverk

Styringsgruppa for Flerbruksplan

Namsen (v/Firm Åge Særåsen);

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag.

Åfjord kommune

Orkdal kommune

Fylkeslandbrukskontoret i Rogaland

Sør-Varanger kommune og

Fylkesmannen i Finnmark

Nordreisa kommune

Telemark Fylkeskommune

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

P.E. Faugli og J. Aabel, NVE

Buskerud Fylkeskommtme

Verdal kommune

Sverre Husebye, NVE

Merknader

Avsluttet 1995

Avsluttet 1991

Forslag utarbeidet i 1995

Avsluttet 1990

Avsluttet 1994

Avsluttet 1995

Pågår

Avsluttet 1994

Avsluttet 1994

Påbegynt 1994

Avsluttet 1991

Plan for uttak av vatningsvann,

ikke fullstendig vannbruksplan.

Avsluttet 1992

Forslag lagt frem i 1996

Avsluttet 1993

Avsluttet 1992

Avsluttet 1991

Avsluttet 1991

Avsluttet 1993

Avsluttet 1991

Avsluttet 1994

I I



FORSKREF - prosjekter stottet av Vassdragsdrift (Forskref er siden videreført som eget
program).

Prosjekt

Hydrologi i Atna

Sedimenttransport i Atna

Bunndyr i Atna

Begroingsobservasjoner i

Atna

Planktonmateriale i

Atnsjøen

Ekkointegrering i Atna

Ansvarlig

Arve Tvede, NVE

Jim Bogen, NVE

Kåre Aagaard, NINA-NIKU

Eli Anne Lindstrøm, NIVA

Gunnar Halvorsen, NINA

Age Brabrand, LFI, Ui0

Merknader

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Fiskeribiologi i Atnsjøen Randi Saksgård og Trygve Hesthagen, Pågår

NINA

Fiskeundersøkelser i Gaula Jo Vegard Arnekleiv, UiT,

Vitenskapsmuseet LFI

Avsluttet

Geofaglege undersøkingar i Troms og

Finnmark Fylke

Kvartærgeologisk synfaring i eit utval

verna vassdrag på Jæren, Sunnmøre og

Fosen

Geofaglige undersøkelser i de verna vass-

dragene Bergselva (Grytdalselva),

Grytelvvassdraget og Salangselva

Type- og referansevassdrag

Olianne Eikenæs, NVE

Olianne Eikenæs, NVE

Gry Berg, NVE

Jon Arne Eie, NVE

Per Einar Faugli, NVE

Merknader

Avsluttet 1993

Avsluttet 1995

Avsluttet 1996

Avsluttet 1992

VERNEDE VASSDRAG

Prosjekt Ansvarlig

I I I



FoU OG FORVALTNING AV REGULERTE VASSDRAG:

Prosjekt Ansvarlig Merknader

LRV-Prosjektet: Utnyttelse av vannvolumet under

laveste regulerte vannstand i ekstreme tørrar

Minstevannføring og energiproduksjon

Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i

Oppland fylke (BBF)

Damsikkerhet: Kjemiske reaksjoner i betongdammer

Sverre Husebye, NVE

Sverre Husebye, NVE

Fylkesmannen i Oppland, Pågår

Miljøvernavdelingen

Vidar Nebdal-Svendsen, Avsluttet

NVE

Avsluttet 1993

Avsluttet 1992

FoU OG FORBYGNINGER

Prosjekt

Gråelva: Sedimentkilde-kartlegging

Gråelva: Sedimenttransport

Gråelva: Bunndyr og fisk

Leira: Forurensing som følge av leirerosjon og

betydningen av erosjonsforebyggende arbeid.

Elvemodel1 ved Norsk hydroteknisk laboratorium.

Ansvarlig

Frode Sandersen, NGI

Sverre Husebye, NVE

Hans Mack Berger, NINA

Hallvard Berg, NVE

Einar Sæterbø, NVE og

Einar Lahaug, NVE

Merknader

Avsluttet 1993

Pågår

Pågår

Avsluttet 1993

Avsluttet 1989

IV



HYDROLOGISKFoU

Prosjekt

Nasjonalt målenett for erosjon og sedirnenttransport

Bunntransportens vandringshastighet

Erosjon og sedimenttransport i høyfiell uten bre.

Forurensing: Spredning av tungmetall fra Knaben

gruver.

Nasjonalt Markvannsnett

Forurensingstransport i markvann og grunnvann.

Flomkart

Flomkart Orkla

Langfjordjøkulen, massebalansemålinger

Langfjordjøkulen, sedimenttransport

FRIEND

Ansvartig

Jim Bogen, NVE

Jim Bogen, NVE

Jim Bogen, NVE

Marianne Langedal, SINTEF

Tor S. Pedersen, NVE

Nils-Otto Kitterød, NVE

Halvard Berg, NVE

Ingebrikt Bævre, NVE - VRM

Jon Ove Hagen, Ui0/Gunnar

Atterås, NVE

Hans Christian Olsen, NVE

Lars Roald, NVE

Merknader

pågår

pågår

pågår

Avsluttet

Pågår

Pågår

Avsluttet

Avsluttet 1994

pågår

pågår

Pågår

KONFERANSER OG SEMINARER

Konferansens navn

Seminar: Vassdragsforskning mot år

2015

Intemasjonal konferanse: "By og

tettstedshydrologi under

vinterforhold"

Landskonferanse: Norsk

vassdragsvisning

Tid og sted

7. - 9. juni 1989 Tyrifjorden

19. - 21. mars 1990

Narvik

7. - 9. juni 1994

Bolkesjø

Ansvarlig

Per Einar Faugli, NVE

Rolf Skretteberg, NVE

Per Einar Faugli, NVE og Øystein

Dalland, Telemark

Fylkeskommune

Fagmøte: Gråelva, naturfaglig 21. - 22. juni 1994 Per Einar Faugli, NVE og Jarl

oppsummering Stjørdal Øvstedal, NVE
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SÆRSKILTE BIDRAG TIL RAPPORTER OG BØKER

Tittel Ansvarlig Referanse

Vann og vassdrag Jan Økland, Universitetet i Oslo

østrem, G.,Dale Selvik K. og

Tandberg,K. 1988.Atlas over breer

i Sør-Norge.NVE Vassdrags-

direktoratet.Meddelelse nr. 61fra

Hydrologiskavdeling.248 s.

FylkeSmanneni Oppland 1990.

Mange bekker små! Et lære-og

aktivitetshefteom bekker.

Fylkesmannen i Oppland,

Miljøvernavdelingen.17 s

Østdahl, T 1994.Evaluering av NVE

og VRrapporten "Inngrepi

vassdrag;konsekvenserog tiltak".

østlands:forskningRapport 23/1994,

48 s.

økland, J. og Økland,A.K 1995.

Vannog vassdragI. Ressurserog

problemer. Vett& VitenAS, Stabekk,

Norge, 357 s.

Nytt breatlas for Norge Gunnar Østrem, NVE

Mange bekker små Jostein Skurdal, Fylkesmannen i

Oppland

Evaluering av NVE og VR rapporten

"Inngrep i vassdrag; konsekvenser

og tiltak".

Torbjørn Østdakil, Østlandsforskning

VI



APPENDIX II
STIPEND FRA VASSDRAGSDRIFTPROGRAMMET

Utdelte stipend 1988:

Bernt H. Dybendal
Diplomoppgave ved Institutt for vassbygg, NorgeS Tekniske Høyskole.
- Arbeider med ismodell for drift av kraftverk.

Stein-Erik Lauritzen
Førstelektor ved Geologisk Institutt Avd. B, Universitetet i Bergen.

Videre bearbeiding av datamateriale fra vassdrag i karstområder.

Ingard Moen
Hovedoppgave i oseanografi ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Studie av det dynamiske samspillet mellom fiord- og kystvann.

Nils R.B. Olsen
Siv.ing. og vit.ass. ved Institutt for vassbygg, Norges Tekniske Høyskole.

Feltarbeid for hydraulisk modellforsøk for Jhimruk kraftverk i Nepal.

Aase Skaug
Hovedoppgave ved Institutt for landskapsarkitektur, Norges Landbrukshøgskole

Bruk av digitale terrengmodeller til formanalyse av kraftledninger.

Peer Sommer-Erichson
Hovedoppgave ved Geografisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Vannbruksplananalyse for nedbørsfeltet Fjellhamarelva/Sagelva i Oslo og
Akershus fylker.

Bjørn Stordrange
Førstelektor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

- Rettslige og rettspolitiske aspekter ved utnyttelse av grunnvann.

Knut øyjordet
Hovedoppgave ved Institutt for naturforvaltning, Norges Landbrukshøgskole.

Habitatbruk, ernæring og bestandsdynamikk for aure i Høyvatnet - ein djup
innsjø i Jotunheimen.

Raoul Bierach og Morten Ulleberg
Hovedoppgaver ved Institutt for naturforvaltning, Norges Landbrukshøgskole.
- Beregning av fangst, fiskeinnsats og rekreasjonsverdien ved fritidsfisket etter

laks og sjøørret i Stordalselva, Sør-Trøndelag.
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Tord Tjelflaat,Hilde Solem og Unni Thoresen
Hovedoppgaveved Telemark Distriktshøyskole.
- Egnethetsvurderingav Norsjø som råvannskilde for drikkevann,og hvilke

konsekvenser dette medfører for bading,båtbruk/rekreasjonog friluftsliv/
naturvern, ut fra en synoptiskbakteriologiskundersøkelse.

Utdelte stipend 1989

Lars Olav Grøvik
Hovedoppgaveved GeologiskInstituttAvd.B, Universitetet i Bergen.

Kartleggingog utarbeidelse av en sedimentologiskhistorie for utvalgte deler av Sel
Kommunei Gudbrandsdalen,samt finne steder som er egnet til grunnvanns-
uttak med tanke på vannforsyningtil Otta og Mysuseter.

Jarle Håvardstun
Hovedoppgaveved Zoologisk Museum,Universiteteti Bergen.
- Livshistorieog produksjon for arter av fiærmyggeneChironomusog
Micropsectra i et terskelbasseng.

Roar MidtbøJensen
Hovedoppgaveved Institutt for jordskifte og arealplanlegging,
Norges Landbrukshøyskole.
- Vannbruksplanlegging- forholdettil plan- og bygningsloven.

Kristin Langdalen
Hovedoppgaveved Geografisk Institutt,Universiteteti Oslo.
- Generelt om vannbruksplanleggingog bruken av Leiravassdraget.

Inger Svensgaard Moe
Hovedoppgaveved Institutt forjordskifte og arealplanlegging,
Norges Landbrukshøyskole.

Styring av arealbruk langs verna vassdrag - muligheter og begrensninger i
lovverk og forvaltning.

Ingun Raastad
Hovedoppgaveved Norges Idrettshøyskole.

Evaluering av kompensasjonstiltakfor friluftslivved vassdragsutbygging.

Terje Tvedt
Dr.Scient studie ved Senter for Utviklingsstudier,Universitetet i Bergen.

Studieobjekteter Nilen, hvor han studererhvordan oppfatningerom optimale
vannbmksplaner forandres over tid og hvordan disse endringenestår i sammen-
heng med og påvirkes av "eksterne" økonomiske,kulturelle,politiske og
diplomatiske omstendigheter.

VI I I



Jarl Øvstedal
Hovedoppgaveved Geologisk InstituttAvd.B, Universitetet i Bergen.
- En hydrologiskog hydrokjemiskbeskrivelse av Sirijordaskarstakvifer,
Nordland.

Utdelte stipend 1990

Per ChristianBarkenæs
Hovedoppgaveved Geografisk Institutt,Universiteteti Oslo.
- Sammenligningmellom grunnvannog overflatevannsom vaimforsyningskilde.

Ida Edfeldt
Hovedoppgaveved Institutt for jordskifte og arealplanlegging,
Norges Landbrukshøyskole.
- Bruks- og eiendomsrett til grunnvann. Sammenligningav norsk rettspraksis med
hensyn til grunnvannsrettighetermed rettspraksis i de andre nordiske land.

Leif Birger Lillehammer
Hovedoppgaveved Zoologisk Museum, Universiteteti Oslo.

Produksjon,vekst og biomasseutviklinghos 0+og l+laks (Salmo Salar) i en
kunstig kanal, sammenlignetmed utviklingenhos naturlig stamme i elv.

VidarLunde
Hovedoppgave ved zoologisk Museum, Universiteteti Oslo.

Bunndyrsamfunnog produksjon i en forsøkselv (kanal).

Arve Næss
Dr.Ing studie ved Institutt for Geologi og Bergteknikk,Norges Tekniske Høyskole.

Transport og avsetning av suspendertmateriale fra elver.

OddmundSoldal
Dr.Scient studie ved Geologisk InstituttAvd.B, Universitetet i Bergen.

Stabilitetenav grensesona mellom ferskt og salt grunnvann.

Kirsten Winge
Forskningsassistentved Vitenskapsmuset - Zoologisk avd., Universitetet i Trondheim.

Virkninger av mekanisk omlagringav bunnsubstrat i elv.

Dag Yttri
Hovedoppgave ved Geografisk Institutt,Universiteteti Oslo.
- Drammenselva blir ren - Tilretteleggingfor rekreasjon og friluftslivlangs ei elv.
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