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Vannføringsmåling med ”saltfortynnings-
metoden” fra Lislefjødd øverst i Otravass-
draget. En kjent mengde salt slippes i elva. 
Sensorer plasseres et stykke nedstrøms der 
saltet er helt utblandet i vannet.  Vannfø-
ring kan beregnes ut fra graden av fortyn-
ning av salt. Metoden brukes ved turbu-
lente forhold der andre målemetoder ikke 
er egnet.
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Kjære leser

Året fikk en dramatisk inngang med 
Dagmars herjinger på Vestlandet i 
romjula og kvikkleireskredet på Byne-
set i Trondheim 1. januar. Begge disse 
naturhendelsene preget deler av NVEs 
arbeid i årets første måneder. Både av 
rent praktisk karakter med store opp-
ryddings- og sikringsoppgaver og med 
tanke på evaluering og rutineoppføl-
ging. Etter slike hendelser må vi alltid 
stille oss spørsmålet om var planene 
våre gode nok, var vi godt nok øvet, 
kan vi gjøre noe bedre neste gang natu-
ren viser muskler. Evalueringene etter 
Dagmar førte til skjerpet regelverk.

Komplekse varsel
En av NVEs oppgaver er å være Norges 
hydrologiske fagmyndighet, der en av 
de mest kjente tjenestene er flomvars-
lingen. Denne tjenesten er operativ 
24 timer i døgnet alle årets dager, og 

sendte i 2012 ut 50 varsler. Når NVE 
varsler flom er dette basert på kvali-
fiserte vurderinger fra vakthavende 
hydrolog ut fra observasjoner fra et 
landsdekkende nett av målestasjoner 
for vannstand, snømålinger, nedbørak-
kumulasjonskart, satellittbilder for 
å bestemme snømengden, prognoser 
fra met.no, hydrologiske beregnings-
modeller, kontakt med NVEs region-
kontorer og andre lokale informanter, 
samt observasjoner og prognoser fra 
regulanter. Allikevel bommer vi fra tid 
til annen. I 2012 hadde vi to hendelser 
der vi ikke traff 100% med varselet 
vårt. Det første var i juli i Målselv i 
Troms. Der ble omfanget av lokal som-
mernedbør mye større enn forventet. 
Den andre episoden var i august i 
Nedre Eiker i Buskerud. Der var det i 
forkant sendt ut varsel om ekstremvær 
for Agder og Telemark, men i stedet 
kom det kom det store lokale nedbør-

mengder lenger nordøst som førte til 
lokale flomskader. 

Regional snøskredvarsling 
NVE vet at det stilles store forventnin-
ger til våre varsler og jobber hele tiden 
med å sikre kvaliteten på disse, og å 
utvikle nye varslingsprodukter. Et av 
de store løftene vi gjorde i 2012 var 
den regionale snøskredvarslingen. I 
løpet av året har vi kurset og samkjørt 
over 50 observatører spredt rundt i 24 
varslingsområder. Alle observatørene 
er lokalkjente i sitt område og har 
gjennomgått opplæring som snø-
skredobservatør. De har i tillegg solid 
egenerfaring og kompetanse innen 
ferdsel i skredterreng og vurdering av 
skredfare i fjellet. Mange er utdannede 
fjellførere. Snøskredvarslene for alle 
områdene blir sendt ut fire ganger i 
uken på varsom.no i hele snøsesongen. 
Snøskredvarslingen er et samarbeids-

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud på besøk i Gausdal for å se på oppryddingsarbeidet etter pinseflommen  i 2011. F.v. Hans Oddvar 
Høistad ordfører i Gausdal kommune, Per Sanderud vassdrags- og energidirektør, Jon Sylte Miljø- og næringssjef i Gausdal kommune og Tore 
Leirvik daglig leder NVE Anlegg region øst. Foto: Erik Due/NVE 
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Klimatilpasning
I 2012 har NVE rettet oppmerksom-
het mot oppfølgingen av tiltakene 
i NVEs Klimatilpasningsstrategi 
(2010-2014). Klimatilpasningsarbeidet 
pågår i hele NVE og har ulik karakter. 
Arbeidet spenner fra etablering av et 
referansedatasett for overvåking av 
klimaendringers effekt på hydrologi 
og forskningsaktiviteter, til hvordan 
klimatilpasning skal innarbeides i de 
daglige forvaltningsoppgavene. For 
eksempel tas effekten av klimaendrin-
ger på flom inn som en del av grunn-
laget for flomsonekart og i vurderings-
grunnlaget for damsikkerhet. NVE har 
også deltatt i etableringen av Norsk 
Klimaservicesenter (KSS) under ledelse 
av met.no. 

Elsertifikater
I 2012 har vi hatt stort fokus på opp-
følgingen av det felles svensk-norske 
elsertifikatmarkedet for å bidra til at 
Norge oppfyller sin fornybarforplik-
telse. I løpet av året har vi godkjent 
anlegg med samlet produksjon på 
omlag 800 Gwh for ordningen. 

Styrket konsesjonsbehandling
Konsesjonsbehandlingen er styrket. 
NVE behandlet i 2012 konsesjons-
saker som kan gi totalt 4,42 TWh ny 
produksjon og satte bl.a. rekord med 
123 behandlede småkraftsaker. Vi har 
også informert om at de prosjektene 
som skal inn under elsertifikatord-
ningen måtte søke konsesjon innen 
utgangen av 2012. Dette har medført 
et stort antall nye konsesjonssøknader, 
slik at køen, på tross av rekordmange 

prosjekt mellom NVE, Statens vegve-
sen, Jernbaneverket, met.no og med 
deltakelse fra NGI. Varslingssentralen 
er lokalisert i NVE-huset på Major-
stuen sammen med flomvarslingen. 
Knyttet til varslingstjenestene ble også 
regobs.no for innhenting og deling av 
data fra felt, og xgeo.no for analyse av 
data utviklet.

Varsling og kartlegging
 I 2012 startet vi arbeidet med å sende 
ut testvarsler for jordskred. Dette skal 
bli en permanent ordning og varslene 
skal også presenteres på varsom.no i 
løpet av 2013.

Det er beregnet at rundt 70 000 
mennesker i Norge bor utsatt til for 
skredfare i bratt terreng. NVE har 
derfor utviklet en ny kartserie som vil 
gi en langt mer presis oversikt over 
skredfaren i norske kommuner. Kom-
munene Odda og Årdal var de to første 
kommunene som ble ferdig kartlagt 
med faresoner for snø-, stein- og jord-
skred. 

Lettere hverdag for strømkundene
Det stilles store krav til oss nasjonalt, 
men også internasjonalt har NVE en 
viktig samarbeidsflate, spesielt på 
energisiden. Vi har deltatt aktivt i 
utviklingen av et felles nordisk slutt-
brukermarked for strøm og senere et 
felles europeisk kraftmarked. NVE har 
jobbet spesielt med å utrede løsnin-
ger som skal gjøre det lettere for den 
enkelte strømkunde å orientere seg i 
kraftmarkedet. Vi vet at kommende 
EU-regelverk vil sette krav til oss på 
dette feltet i tiden som kommer. 

ferdigbehandlede saker, har vokst i 
løpet av året. 

Nettet er sentralt for fornybarsat-
singen, og for forsyningssikkerheten. 
Mye godt arbeid er gjort i året som 
gikk, og vi har konsesjonsbehandlet 
til 1350 kilometer sentral- og regional-
nett. 

Rustet for framtiden
På bakgrunn av alle utfordringene 
NVE og samfunnet står overfor har 
vi i 2012 hatt en organisasjonsgjen-
nomgang for å sikre at NVE er best 
mulig rustet for fremtidens utfordrin-
ger. Vi har etablert to nye avdelinger 
– Elmarkedstilsynet for oppfølging 
av kraftmarkedet og Tilsyns- og be-
redskapsavdelingen for det samlede 
tilsynsarbeidet. 

2012 har vært et år i endring. NVE 
vil fortsette å endre seg, slik at vi til en 
hver tid er best mulig rustet til å jobbe 
for vann og energi for en bærekraftig 
utvikling. 

Per Sanderud
vassdrags- og energidirektør

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud intervjues av TV2 etter kvikkleireskredet som gikk på Byneset i Trondheim 1. januar 2012.  
Foto: Erik Due/NVE 
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Menneskene og organisasjonen

NVE har et hovedansvar for Norges 
vassdrags- og energiforvaltning. NVE 
bistår Olje- og energi departementet 
(OED) med forvaltning og utvikling av 
regelverk, samt gir støtte til departe-
mentet i oppfølgingen av regjeringens 
politikk. NVE er en fleksibel organisa-
sjon som både er endringsvillig og til-
pasningsdyktig, og som på kort varsel 
kan påta seg nye oppgaver gitt av OED. 

NVE er en organisasjon med høy tverr-
faglig kompetanse, ca. 70 prosent av 
de tilsatte har utdannelse på master-
nivå eller høyere og ca. 30 prosent har 
bachelorgrad eller lavere. Ved årsskif-
tet var det 35 tilsatte med doktorgrad, 

81 sivilingeniører, 162 med høyere 
realfaglig utdannelse, 34 med høyere 
økonomisk utdannelse, 14 jurister og 
30 med annen høyere samfunnsfaglig 
utdanning.

Det har vært en økning i andel kvinne-
lige tilsatte fra 38,6 prosent i 2011 til 
40,4 prosent i 2012. I 2012 var 25 av 49 
nytilsetninger kvinner.

I NVE har om lag 280 av de tilsatte 
teknisk eller naturfaglig bakgrunn. 
Innenfor disse gruppene er NVE særlig 
konkurranseutsatt når det gjelder sivil-
ingeniører, elektro- og vassdragstek-
nikk samt innen geofag som hydrologi 

og geologi. Andre tunge faggrupper er 
blant annet jurister, samfunnsøkono-
mer, informatikere og kandidater fra 
ulike studieretninger ved Universitetet 
for miljø- og biovitenskap. NVE har 
fagfolk fra ca. 20 nasjoner.

NVE har hovedkontor på Majorstuen i 
Oslo og regionkontorer i Førde, Hamar, 
Narvik, Trondheim og Tønsberg.

Representanter fra snøskredvarslingen sjekker snødekkets oppbygning på Skurvefjellet i Hemsedal. Foto: Anders Wartiainen/NVE
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Årsverk og turnover

Medarbeidere

 574 562 546

Turnover (%)

 5,4 3,2 4,8

Medarbeidere, hovedkontor

 414 403 391

Medarbeidere, regionkontor

 160 159 155

Gjennomsnittsalder (år)

 45,3 45,2 45,0

Stillingsutlysninger

 61 46 51

Søkerere til utlyste stillinger

 1527 875 1235

 2012 2011 2010

 2012 2011 2010

 2012 2011 2010

 2012 2011 2010

 2012 2011 2010

 2012 2011 2010

 2012 2011 2010
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble grunnlagt i 1921 og er underlagt Olje- og energidepartementet 
med ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser.

Om NVE

Analyse  EA    
Energibruk  EE  
Fornybar energi  EF  

Nett  EN  
Ressurs  ER    

     Energi  

 
Hydrologi  Tilsyn og beredskap

Bre, is og snø  HB  
Geoinformasjon  HG  

Hydrometri  
- Teknikk og feltdrift HHT  

Hydrometri - Datakvalitet HHD 

Hydroinformatikk  HI 

Hydrologisk modellering  HM  

Sediment og erosjon  HS  

Vannbalanse  HV  

Varsling av flom og     
jordskredfare  HF  

 Vassdrags- og energidirektør VED

Internasjonalt utviklingssamarbeidIN  Kommunikasjon
                          

Areal og sikring  SVA  

Skred- og 
flomkartlegging  SVK  

Skredkunnskap 
og -formidling  SKF

Fjellskred SVF  

Region Midt-Norge  RM  

Region Nord RN

Region Sør RS

Region Vest RV

Region Øst RØ  

Damsikkerhet TBD    
Miljøtilsyn  TBM   

 
Beredskap TBB

Skred- og vassdrag  

     -stab

A
n

le
g

g
R

e
g

io
n

k
o

n
to

r

E Administrasjon AHTB

VED

SV 
Konsesjon 

Energikonsesjon  KE 
Nettkonsesjon  KN 
Småkraftverk  KSK

Vassdragsinngrep KI 

Vassdragskonsesjon  KV 
 
 

KElmarkedstilsynet

Kraftmarkedet  ETK  
Regulering av nett-tjenester ETP

Økonomisk regulering  ETØ 
 
 

ET

Arkiv, bibliotek 
og museumsordning  AA  
Drift og service  AD  
Informasjonsteknologi  AIT  

Juridisk AJ  
 

Personal og organisasjon  APO  

Økonomi  AØ  

KS

For å møte fremtidens utfordringer 
har NVE i 2012 hatt en prosess for å 
gjennomgå og justere organisasjonen. 
Prosessen har vært initiert og drevet 
av NVE. Det er 12 år siden forrige bre-
de organisasjonsgjennomgang. NVE 
har etter den tid fått flere oppgaver og 
større ansvar, samtidig som det stilles 
nye krav og forventinger framover.

Ytre påvirkninger i form av klima-
endringer, økt fokus på samfunnssik-
kerhet og internasjonale forpliktelser 
og føringer, har vært ett utgangspunkt 
for å se på NVEs organisasjon på nytt. 

Viktige premisser for organisasjons-
gjennomgangen har vært politiske 
føringer gjennom blant annet stor-
tingsmeldinger, etablering og eventu-

ell integrering av nasjonalt senter for 
overvåkning av store fjellskred og EUs 
tredje energimarkedspakke. Dette har 
medført endringer i avdelingsstruktu-
ren ved at det er opprettet to nye av-
delinger; Avdeling for tilsyn og bered-
skap og Avdeling for elmarkedstilsyn.
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Dam Sognsvann i Oslo. Dammen ble fornyet i løpet av 2011 og 2012, da dammen ikke tilfredsstilte ulike konstruktive krav gitt i  
damsikkerhetsforskriften. I tillegg til at damsikkerheten er ivaretatt, er det laget publikumsvennlige løsninger ved fornyelsen av dammen. 
Foto: Roar Sivertsgård/NVE 
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NVE styrte sin virksomhet etter  
følgende fire hovedmål i 2012:

Befaring under seminaret NVE arrangerte om risiko for fjellskred fra fjellmassivet. I løpet av 2013 blir det avgjort hvordan 
fjellskredrisikoen i dette området skal følges opp videre. Foto: Hallvard Berg/NVE
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1. Ivareta miljø- og brukerinteresser i vassdrag.

2. Ivareta sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen og sikre  
samfunnet mot skred- og vassdragsulykker.

3. Fremme verdiskapning gjennom effektiv og miljømessig  
akseptabel energiproduksjon.

4. Fremme effektiv og sikker overføring og omsetning av  
energi og effektiv energibruk.
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Hovedmål 1:  
Ivareta miljø- og brukerinteresser i vassdrag

Innerdalsdammen i Tynset kom-
mune. Personene på dammen tar 
kontrollmålinger av dimensjonene 
på overløpsdammen, til bruk for 
modellforsøk på NTNU. Disse 
modellforsøkene skal dokumen-
tere om dammen har tilstrekkelig 
flomavledningskapasitet.
Foto: Rune Engesæter/NVE
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1. Avveie motstridende miljø- og bru-
kerinteresser ved revisjon av eksiste-
rende vilkår og ved behandling av nye 
tiltak i vassdrag med utgangspunkt 
i vassdragslovgivningen, herunder 
vannkraftprosjekter og andre vass-
dragsinngrep som uttak av vann til 
settefiskanlegg.

2. Føre tilsyn med at miljø- og  
sikkerhetskrav i nye og eksisterende 
konsesjoner følges opp.

NVE og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har startet arbeidet med priorite-
ring av vassdrag der konsesjonsvilkårene kan revideres. Ved årsskiftet var det 28 
vilkårsrevisjoner under behandling i NVE. Det kom inn 5 krav i 2012, og det ble 
åpnet for vilkårsrevisjon i 4 saker.

Gjennom gruppebehandling av småkraftsøknader kan nå større områder ses i en 
helhetlig sammenheng. Dette gir høringsparter et godt grunnlag for å bidra til 
å sikre at det er de miljømessig og produksjonsmessig gode prosjektene som får 
konsesjon. 

NVE har bl.a. ferdigbehandlet 65 konsesjonspliktvurderinger av små-, mini- og 
mikrokraftverk. Av disse har 39 fått konsesjonsfritak og dette utgjør ca. 93 GWh.

NVE har behandlet 9 søknader for vannuttak til settefiskanlegg og gitt 12 kon-
sesjoner til andre typer vannuttak som snøproduksjon, drikkevann og grunn-
vannsuttak.

NVEs miljøtilsyn har godkjent 97 detaljplaner for miljø og landskap. Det er 
gjennomført 34 systemrevisjoner i henhold til internkontrollforskriften og 182 
stedlige anleggsinspeksjoner fordelt på 155 vannkraftanlegg, 19 settefiskanlegg, 
4 vannverk og 2 andre tiltak. 

Resultatkrav Kommentarer

Konsesjonsbehandling og tilsyn

  Delmål 2010 2011 2012

 Generelt 12 493 8 790 13 188

Fremme samfunnsmessig forsvarlig utnyttelse av  
vassdrag og grunnvann

4 283 4 608 4 828

Ivareta miljøkvalitetene i og langs vassdrag 2 309 2 488 2 582

Utvikle og formidle kunnskap om vann og vassdragw 33 685 29 321 27 867

SUM TOTALT 52 770 45 207 48 465

Oversikt over anslått vare- og tjenestekjøp under hovedmålet: (beløp i 1000 kr)
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3. Bidra til å sikre verneverdiene bl.a. 
gjennom å oppdatere og formidle in-
formasjon om vernede vassdrag. Bidra 
i arbeidet med planprosjekt i Vefsna.

4. Bidra i oppfølgingen av vedtatte 
forvaltningsplaner og i arbeidet med 
karakterisering av gjenstående vass-
drag som skal inngå i den neste plan-
perioden. Vassdrag av stor betydning 
for NVEs forvaltningsområder skal 
prioriteres. NVE skal også bidra tilopp-
datering av nasjonale veiledere for å 
ivareta NVEs forvaltningsområder og 
drive og videreutvikle det kartbaserte 
verktøyet Vann-Nett.

5. Opprettholde en best mulig kunn-
skapsbase for energi- og vannressurs-
forvaltningen gjennom hydrologiske 
analyser og FoU. Hydrologisk overvåk-
ning skal skje gjennom effektiv drift, 
vedlikehold og investeringer i det 
hydrologiske målestasjonsnettet.

NVE har samlet informasjon om de vernede vassdragene, og videreutviklet og 
oppdatert internettsidene. Her har det blitt vektlagt å synliggjøre naturmangfol-
det knyttet til særlig landskapsmessig og geologisk mangfold. 

NVE har deltatt i planprosjektet for Vefsna og har bidratt med bl.a. kartlegging 
av vannkraftspotensial og verneverdier, dataframstilling og kart og befaringer i 
planområdet. 

NVE har sammen med DN og Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) bidratt 
til utvikling av bibliotek for avbøtende tiltak (tiltaksbiblioteket). NVE har videre 
gitt innspill og uttalelser til vesentlige vannforvaltningsspørsmål og til revisjons-
prosjektet samt i arbeidsgrupper under den felles europeiske gjennomførings-
strategien. 

NVE har hatt hovedvekt på ferdigstilling av karakteriseringen av vassdrag med 
fysiske inngrep, rapportering om oppfølging av tiltak i tiltaksprogrammene. 
Dette har skjedd i nært samarbeid med vannregionmyndighetene. NVE har hatt 
spesiell fokus på å motivere regulantene til å bidra med kvalitetssikring lokalt 
for å oppnå god miljøtilstand i vassdragene.

Vann-Nett ble klargjort for å kunne overføres til ny teknisk plattform med ny 
datamodell. Overføringen er planlagt utført i januar 2013.

Det utføres løpende kvalitetssikring av hydrologiske beregninger i forbindelse 
med NVEs konsesjonsbehandling samt beregning av hydrologisk grunnlag for 
konsesjonsavgifter og - kraft. Det er i 2012 utført 59 kontroller av eksterne flom-
beregninger vedrørende damsikkerhet. I tillegg ble det meget omfattende arbei-
det med ny kapasitetskurve for Øyeren ved Mørkfoss sluttført og publisert. Dette 
bidrar til å fjerne usikkerheten rundt flomvannstandene for Øyeren. 

I forbindelse med Vannforskriften er det utarbeidet et kartbasert verktøy for 1 
276 grunnvannsforekomster i Norge. Verktøyet er utviklet for vannregionmyn-
digheten.

FoU-prosjektene har særlig hatt fokus på bedre flom- og skredvarsling og effek-
ten av klimaendringer på hydrologi. 

NVE har også i 2012 gjennomført som planlagt målinger av vannstand i elver, 

Resultatkrav Kommentarer

Resultatkrav Kommentarer

Resultatkrav Kommentarer

Vernede vassdrag

EUs rammedirektiv for vann (vannforskriften)

Hydrologi
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7. Videreføre arbeidet med å kart-
legge og formidle norsk vassdrags- og 
vannkrafthistorie gjennom Museums-
ordningen. Behandle søknader om 
støtte til kanaler som kulturminner i 
vassdrag og det fredede kraftanlegget 
ved Tyssedal. 

Tilskudd er gitt til Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft- og Industristad-
museum (NVIM) og midler til vedlikehold av Halden- og Telemarkskanalene og 
det fredede kraftanlegget Tysso I. I tillegg er det bevilget noe prosjektstøtte til 
videreutvikling av Nordfjord folkemuseums vassdragspark, Norsk Bremuseums 
utendørs mammutpark for barn og Brøste og Stueflåtten kulturlags senter som 
viser bruk av vannkraft historisk sett.

Prosjektet www.vasskrafta.no ble avsluttet som prosjekt med historisk omtale 
av ti kraftanlegg. Utstillingen ”Linjer i landskapet” hadde i 2012 et samlet be-
søkstall på 85 000 etter visning på Teknisk museum, Norsk Industri-arbeidermu-
seum, Oljemuseet og Nordfjord folkemuseum. 

Museumsordningen sto for utarbeidelsen av boka ”Regiontjenesten 100 år 1912-
2012” som ble lansert under 100-års markeringen 24. okt. i Førde. Publikasjonen 
”Vann- og energiforvaltning – glimt fra NVEs historie” ble utgitt både i norsk og 
engelsk versjon.

Resultatkrav Kommentarer

Museums- og kulturminnetiltak

6. Arbeide med å tilpasse stasjonsnet-
tet til krav i vannrammedirektivet om
basisovervåking, og styrke datatilfan-
get om klimaendringenes effekt på de 
nasjonale vannressursene.

Et mindre antall av NVEs målestasjoner for vannstand/vannføring er under plan-
legging for å dekke kravet om nettverk for basisovervåking fullt ut. 

innsjøer og magasiner, vannføring, grunnvann, sedimenter, breer, snø, is og 
vanntemperatur. Videre er det lagt spesiell vekt på investering og drift av måle-
stasjoner relatert til skred samt stasjoner som gir kunnskap om virkninger av 
klimaendringer på norske vassdrag. 
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Hovedmål 2: Ivareta sikkerhet og beredskap 
i kraftforsyningen og sikre samfunnet mot 
skred- og vassdragsulykker

SeNorge.no viser daglige oppdaterte kart over 
snø- og vær- og vannforhold og klima for Norge. 
SeNorge.no er et samarbeid mellom NVE, met.
no og Kartverket.Foto: Bjørn Emil Lytskjold/NVE
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8. Bidra til sikker og effektiv krise-
håndtering, herunder gode kommuni-
kasjonsløsninger. NVE skal til enhver 
tid ha oppdaterte beredskapsplaner og 
gode rapporteringsrutiner.

9. Følge opp og vurdere behov for 
tilpasninger og tiltak innenfor NVEs 
ansvarsområder som følge av endrede 
klimaforhold.

NVE har oppdatert beredskapsplanene, har gjennomført øvelse for ledelsen og 
forsterket ytterligere kommunikasjonsutstyr og lokaler for krisehåndtering. 

NVE har i 2012 hatt fokus på oppfølgingen av tiltakene i NVEs Klimatilpasnings-
strategi (2010-2014). Klimatilpasningsarbeidet pågår i hele NVE. Resultatet er 
at i Norge kan det tas høyde for endringer i fremtidige flomstørrelser (det vil si 
klimatilpasse) i arealplanlegging og ved dimensjonering av dammer eller annen 
infrastruktur som for eksempel bruer.

Videre har NVE i 2012 fått utredet og publisert egne sårbarhetsrapporter knyttet 
til erfaringer fra ekstremværet Dagmar, skogvekst og rydding rundt kraftled-
ninger og ising på nettet. Det er også gjennomført en undersøkelse av bransjens 
arbeid med klimatilpassing. Utredningene brukes til aktivt kommunikasjon og 
veiledning til energibransjen.

Resultatkrav Kommentarer

Generelt om krisehåndtering og beredskapsarbeid

  Delmål 2010 2011 2012

Generelt 1 151 2 283 3 312

Sikre liv og verdier mot tap og skader forårsaket 
av flomerosjon og skred

162 435 211 914 239 671

Ivareta en god flomvarslingsberedskap 4 669 7 290 8 264

Fremme sikkerhet ved dammer og andre  
vassdragsanlegg 

1 526 1 811 1 536

Fremme en god kraftforsyningsberedskap 3 899 3 525 3 453

SUM TOTALT 173 680 226 823 256 236

Oversikt over anslått vare- og tjenestekjøp under hovedmålet: (beløp i 1000 kr)
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10. NVE skal utrede, stille krav og føre 
tilsyn med kraftforsyningens økende 
avhengighet av IKT og de sikkerhets-
messige utfordringer dette medfører, 
særlig knyttet til driftskontrollsyste-
mene.

11. Arbeide for å videreutvikle energi-
forsyningens evne til å forebygge og 
håndtere ulike former for ekstraordi-
nære hendelser gjennom regelverk, 
veiledning, øvelser og tilsyn. I 2012 
skal NVE i særlig grad arbeide med å 
gjennomgå og oppdatere beredskaps-
regelverket.

12. Føre tilsyn med at krav til sikring 
og beredskap til enhver tid blir et-
terlevd.

13. Gjennomgå rutiner og regelverk 
for rasjonering, herunder oppdatere 
avsavnsverdier og definere grensen 
mellom sonevis utkobling og rasjo-
nering klarere. Prioritere arbeidet 
med kraftforsyningsberedskap og 
reparasjonsberedskap, herunder det 
nordiske og europeiske samarbeidet 
på området.

NVE har gjennomført en egen utredning om sårbarhet knyttet til AMS. Dette har 
vært grunnlag for veildening og kravstilling til bransjen. IKT-sikkerhet generelt, 
og SCADA-sikkerhet spesielt, er vektlagt særskilt i ny forskrift om forebyggende 
sikkerhet og beredskap for energiforsyningen. NVE har også gjennomført et 
forprosjekt vedrørende en egen rådgivnings- og varslingstjeneste for alvorlige 
IKT-hendelser, og gjennomfører egne tilsyn med de viktigste driftskontrollsyste-
mene i bransjen.

NVE har fastsatt ny forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energifor-
syningen. NVE har et omfattende veilednings- og tilsynsprogram, og har i 2012 
også gjennomført større regionale samvirkeøvelser for kraftforsyning, EKOM, vei, 
regionale og lokale beredskapsmyndigheter i både Sogn og Fjordane og Trønde-
lags-fylkene. Øvelsene følges opp gjennom egne evalueringsrapporter.

Det er i 2012 gjennomført tilsyn med 15 nettselskapers arbeid med vedlikehold 
og modernisering av overføringsanlegg. Tilsynene resulterte i 7 avvik og 26 
merknader.

Det er i 2012 gjennomført totalt 147 beredskapstilsyn med nett- og produksjons-
selskaper, samt fjernvarmeselskaper. 19 av tilsynene har vært gjennomført som 
stedlige tilsyn, mens det i tillegg er gjennomført 128 skriftlige tilsyn i nettsel-
skaper med særlig oppmerksomhet om beredskap for uværssituasjoner (som 
ekstremværet Dagmar i 2011). Det ble på disse tilsynene avdekket 349 avvik og 
52 merknader. Avvikene er pålagt rettet. Tallet på avvik understreker behovet for 
videre oppfølging av kraftforsyningens arbeid med sikring og beredskap. Ut fra 
en sårbarhetsvurdering har nettvirksomheten høy prioritet.

NVE retter økt oppmerksomhet omkring vedlikehold og beredskap for kritiske 
transformatorer i nettet.

I 2012 ble det avsluttet et FOU prosjekt hvor et av delmålene var å revidere gjel-
dende avsavnsverdier, dvs. den økonomiske verdi av ulempen en kraftforbruker 
opplever ved å bli rasjonert. Resultatene fra prosjektet er (foreløpig) implemen-
tert i NVEs plan for gjennomføring av rasjonering i sentral- og regionalnett. 
Rasjoneringsmyndighetens rutiner er gjennomgått og det er startet prosesser for 
å lage konkrete prosedyrer for de viktigste oppgavene i, og i forkant av, en rasjo-
neringssituasjon. 

NVE er en pådriver for nordisk beredskapssamarbeid innenfor rammen av 
Nordisk beredskapsforum (NordBER). Fremdriften i arbeidet er i hovedtrekk i 
samsvar med en vedtatt tre-årig handlingsplan. NVE overtok i 2012 ledelse og 
sekretariat i NordBER. Det ble også fastsatt en ny handlingsplan for dette sam-
arbeidet. NVE følger også opp EU-direktivet om sikring av grenseoverskridende 
infrastruktur.

Resultatkrav Kommentarer

Kraftforsyningssikkerhet og beredskap
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14. Bidra til å forebygge skader fra 
flom, erosjon og skred gjennom:
– å kartlegge og informere om fareom-
råder,

– å bidra til at det blir tatt hensyn til 
flom- og skredfare i kommunal areal-
planlegging,

– å gi kommuner faglig og økonomis-
ke bistand til planlegging og gjen-
nomføring av sikringstiltak, herunder 
opprydding og reparasjon av flomverk 
som ble ødelagt av flommer somme-
ren 2011,

– å overvåke og varsle flom- og skred-
fare og

– å gi kommuner, politi og andre be-
redskapsmyndigheter faglig bistand 
under beredskaps- og krisesituasjoner.

I 2012 har flomvarslingstjenesten vært operativ alle dager, hele døgnet, hele året. 
Det er utstedt totalt 50 varsler i 2012 fordelt på 38 forskjellige situasjoner (75 
dager). 

NVE bidrar til at hensynet til flom- og skredfare blir ivaretatt i arealplaner ved 
utvikling av veiledere, retningslinjer samt ved innspill og uttalelser til de en-
kelte planer. Resultatet fra farekartlegging formidles til kommunene for bruk i 
kommunal arealplanlegging. NVE vurderer at direktoratets innsats har bidratt 
til at kommunene i økt grad tar hensyn til flom- og skredfare. 

Arbeidet med sikrings- og miljøtiltak var preget av krise- og hastetiltak som 
følge av flommene i 2011 og 2012.  Deler av budsjettet er omdisponert til krise- 
og hastetiltak som følge av flom- og skredhendelser. I tillegg er ca. 9 millioner 
kroner omdisponert til overvåkning og varsling av store fjellskred. Dette er ut fra 
en nytte-kost vurdering prioritert foran oppstart og fremdrift av ferdig planlagte 
flom- og erosjonssikringtiltak.  

I 2012 har flomsonekartleggingen omfattet arbeid i 25 delprosjekter. Flomsone-
kart for Overhalla, Vigeland og Naustdal er overlevert kommunene. Faresone-
kartlegging for snø-, stein- og jordskred er gjennomført for to kommuner (Odda 
og Årdal). Videre har det pågått regional kvikkleirekartlegging i Troms, Snåsa og 
Tingvold/Eide. 

NVE har uttalt seg i ca. 2800 arealplansaker og fremmet innsigelser i 122 av 
disse. 

Totalt var 139 sikringstiltak under gjennomføring i 2012, herav 103 flom- og ero-
sjonssikringsanlegg og 36 skredsikringsanlegg. Av disse ble 88 ferdigstilt.
NVE har gitt tilskudd for å drifte overvåking av fjellskredfaren ved de fire høyri-
sikoobjektene Åkneset, Hegguraksla, Mannen og Nordnesfjellet. NVE har dekket 
70 prosent av driftskostnadene. 

NVE har i 2012 håndtert flere flom- og skredhendelser bistått med rådgivning til 
politi, kommuner og fylkesmenn samt i noen tilfeller fysiske tiltak for å begren-
se skadene. I flere av disse tilfellene har NVE opprettet egen beredskap. 

Resultatkrav Kommentarer

Flom, erosjon og skred
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19. Føre tilsyn og kontroll med dam-
mer og andre vassdragsanlegg. Bidra 
til kompetanse- og rekrutteringstiltak 
på damsikkerhetsområdet.

NVE har gjort vedtak i ca. 700 saker som omfatter konsekvensklasse, flombereg-
ninger, revurderinger og planer/kontrollplaner for bygging/utbedring av dam-
mer og rør. 

Det er gjennomført 17 revisjoner der fokus var på anleggets driftsfase og nød-
vendige beredskapsplaner ved unormale hendelser og internkontrollsystemet 
til eier. Det er gjennomført i 365 inspeksjoner av dammer og vannveier, både 
anlegg under bygging og i driftsfasen. 

NVE holder seg oppdatert og deltar aktivt i internasjonalt damsikkerhetsarbeid 
hovedsakelig gjennom den norske og internasjonale damkomiteen og gjennom 
årlige møter i det europeiske nettverket for damsikkerhetsmyndigheter og en 
svensk/norsk damsikkerhetsgruppe. 

Resultatkrav Kommentarer

Damsikkerhet/vassdragssikkerhet

16. Bistå departementet med faglig 
grunnlag for prioriteringer innenfor 
forvaltningsområdet flom og skred.

17. Fremskaffe et best mulig grunnlag 
for flomprognoser og -varsling gjen-
nom videreutvikling av prognosemo-
deller og flomvarslingsverktøy. 

18. Fortsette det pågående arbeidet 
med å koordinere og forberede oppga-
ver som følger av EUs flomdirektiv, 
innbefattet utarbeidelse og høring av 
forskrift og rapport om områder med 
betydelig flomrisiko. NVE må, der-
som flomdirektivet blir innlemmet i 
EØSavtalen, være forberedt på å starte 
nødvendig arbeid med flomsone- og 
flomrisikokart. 

I 2012 har NVE særlig bistått OED i utarbeidingen av Meld. St. nr. 15 (2011-2012) 
om flom og skred og for øvrig gitt innspill løpende etter behov på området.

I 2012 er nye rutiner implementert (sjekkliste med ukentlig rapportering og 
evaluering) og det er testet flere alternative modeller og støtteverktøy for flom-
varsling. I samarbeid med met.no er nye meteorologiske prognoser tilrettelagt 
og implementert. Et FoU-prosjekt for å videreutvikle og forbedre flomvarslingens 
modellverktøy har vært prioritert.

NVE har i 2012 deltatt i EUs Interreg-program SAWA, som har hatt som mål å 
utvikle strategier, metoder og tiltak for implementering av EUs flomdirektiv. 
Programmet ble avsluttet i 2012. NVEs deltakelse har bidratt til gjennomføring 
av en foreløpig nasjonal flomrisikoanalyse, utarbeidelse av eksempler på lokale/
regionale forvaltningsplaner for flomrisiko, fremskaffing av regionale data for 
flommer i et framtidig klima, og utvikling av risikoreduserende tiltak, særlig 
knyttet til overvannshåndtering. 

NVE har videre deltatt i relevante europeiske arbeidsmøter for flomdirektivet. 
Kontakten med de andre nordiske landene har vært nyttig. NVE levert en over-
sikt til OED over fordeler og ulemper ved å implementere flomdirektivet i Norge.

Resultatkrav Kommentarer

I 2012 er det etablert og testet en landsdekkende varslingstjeneste for jordskred-
fare som blir operativ i 2013. Varslingssystemet baserer seg på påviste sammen-
henger mellom tidspunkt for tidligere skredhendelser og meteorologiske og 
hydrologiske variabler. Hovedprinsippet er at varsel om jordskredfare utstedes 
når en kombinasjon av simulerte og observerte terskelverdier overskrides.

NVE har gjennom året prioritert utviklingen av snøskredvarslingen. Det er utvi-
klet metodikk, modeller, prosedyrer, kompetanse og it-systemer for varslingen. 
Det er utarbeidet testvarsler for 23 regioner to ganger i uken i vinterhalvåret. 
Operativ varsling fire ganger i uken for 24 regioner startet 14. januar 2013.

NVE har sammen med Statens Vegvesen og Jernbaneverket etablert samarbeids-
prosjektet ”Naturfare – infrastruktur, flom og skred” (NIFS). Prosjektperiode: 
2012 - 2015. Samarbeidsprosjektet fokuserer på koordinering av ulike oppgaver 
innenfor forvaltningssektoren og på forskning og utvikling innen flom- og skred-
forebyggende arbeid. Prosjektet har utgitt 20 fagrapporter.

NVE fokuserer på kontinuerlig kompetanseutvikling innenfor sine fagområder. 
Dette gjøres gjennom deltakelse på ulike kurs og konferanser, skredfaglig grup-
pe, samt aktiv deltakelse i kartleggings- og FOU-prosjekter; herunder spesielt 
NIFS-prosjektet. 

15. NVE skal videreføre arbeidet med 
å bygge opp kapasitet og kompetanse 
for å ivareta de statlige forvaltnings-
oppgavene innen forebygging av sk-
redulykker, herunder styrke arbeidet 
med å utvikle en operativ kunnskaps-
basert overvåkings- og varslingst-
jeneste for skred. Skredvarslingen 
skal baseres på feltobservasjoner og 
varslingsmodeller. Fortsette gjennom-
føring av sikringstiltak mot flom- og 
skredulykker og gi tilskudd til drift av 
igangsatte overvåkings- og varslings-
systemer for skredfarlige fjellpartier.
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Resultatkrav Kommentarer

I 2012 har NVE behandlet 21 søknader om godkjenning som vassdragsteknisk 
ansvarlig (VTA) og 35 søknader om godkjenning som fagansvarlige.

NVE finansierer en professor II stilling i damsikkerhet ved Norges teknisk-natur-
vitenskaplige universitetet (NTNU). Formålet er å bedre utdanningskapasiteten 
og støtte masteroppgaver innen fagområdet. 
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Hovedmål 3: Fremme verdiskaping  
gjennom effektiv og miljømessig 
akseptabel energiproduksjon

Istockphoto
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20. Prioritere behandlingen av pro-
sjekter som raskt kan bidra til å styrke 
forsyningssikkerheten, særlig i utsatte 
regioner. Dette innebærer at NVE skal 
gi førsteprioritet til kraftledninger 
i sentral- og regionalnettet. Dernest 
skal vannkraft-, vindkraft- og fjernvar-
meprosjekter prioriteres.

NVE har gitt konsesjons/sendt innstilling til OED på til sammen ca. 1 350 km 
ledning, fordelt på regionalnett/produksjonsledninger (ca. 330 km, inkludert 
innstillinger), sentralnett (ca. 850 km) og elektrifisering (ca. 170 km). 

Det er spesielt ny sentralnettsledning til Finnmark som utgjør mange kilometer 
(513 km). Dette er en ledning som vil være av vesentlig betydning for å styrke for-
syningssikkerheten til Troms og Finnmark. Av ledninger som legger til rette for 
ny fornybar energiproduksjon, er Storheia-Trollheim av størst betydning med 1,4 
TWh ny vindkraft i Snillfjordregionen. NVE har også prioritert spenningsoppgra-
dering mot Kristiansand som styrker nettet mot Sørlandet, bl.a. ved å gi konse-
sjon til Bamble-Rød.

I større vannkraftssaker ble det gjort vedtak om opprustinger og sendt innstillin-
ger til OED på totalt 748 GWh. I tillegg ble det avgitt én negativ innstilling. NVE 
har avsluttet til sammen 123 småkraftsaker. Det er gitt konsesjon til 60 søknader 
som utgjør 583 GWh, 36 er avslått og 27 saker er trukket eller henlagt. NVE har 
innført gruppevis behandling av søknader. Dette vil gi et bedre grunnlag i konse-
sjonsavveiningen og for sakene under ett gi bedre fremdrift.

NVE har gitt 12 vindkraftkonsesjoner med en samlet ytelse på 1150 MW, tilsva-
rende en produksjon på inntil 3 TWh. I tillegg er det oversendt 11 klagesaker til 
OED. 

Det er i 2012 meddelt bare en ny fjernvarmekonsesjon. Det er revidert 24 eksiste-
rende konsesjoner.

Resultatkrav Kommentarer

Konsesjonsbehandling og tilsyn knyttet til ny produksjon

  Delmål 2010 2011 2012

Generelt 5 094 2 977 5 454

Ivareta en effektiv og miljømessig akseptabel  
energiproduksjon

2 513 2 343 2 009

Utvikle og formidle kunnskap om ressursgrunnlag og 
teknologier for ny energiproduksjon

8 768 7 737 11 179

SUM TOTALT 16 375 13 057 18 642

Oversikt over anslått vare- og tjenestekjøp under hovedmålet: (beløp i 1000 kr)
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Folkemøter er et ledd i mange kosesjonssaker. Her fra folkemøte om løyve til Kjølen  
Vindkraftverk i Aremark i Østfold. Foto: Bjørn Svenungsen/NVE
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Behandlede konsesjoner, småkraft Antall behandlede vindkraftsaker 

21. Samordne konsesjonsbehandlin-
gen slik at det kan bli en hensiktsmes-
sig koordinering og prioritering av 
nye energianlegg og bistå fylkeskom-
muner som gjennomfører regional 
planlegging av vindkraft og små vann-
kraftverk.

NVE har prioritert koordinering av nett- og produksjon ved konsesjonsbehand-
ling av store vindkraftverk. Det gjelder blant annet utbygging av nødvendig nett 
i Snilfjord og gruppevis behandling av konsesjonssøknader for småkraftverk. Det 
har vært liten aktivitets i forhold til å bistå kommuner som gjennomfører regio-
nal planlegging av vindkraft og små vannkraftverk. 

22. Følge opp innføring av nettsel-
skapenes tilknytningsplikt for sam-
funnsmessig rasjonelle produksjons-
prosjekter (sett i sammenheng med 
nett) og forbruk på alle nettnivå.

NVEs har behandlet innkommende saker om tilknytingsplikt i henhold til gjel-
dene praksis.

23. Godkjenne detaljplaner for nye 
energianlegg og kontrollere at miljø- 
og sikkerhetskrav i konsesjoner følges 
opp. 

24. Forestå forberedende behandling 
av søknader om konsesjon til små 
vannkraftverk opp til 1 MW før vedtak 
fattes av fylkeskommunene. 

NVEs miljøtilsyn har godkjent fire miljø-, transport- og anleggsplaner og gjen-
nomført syv anleggsinspeksjoner av vindkraftverk for å påse at fastsatte miljø-
krav blir fulgt opp.

I 2012 er det ikke sendt noen innstillinger til fylkeskommunen.

Behandlet Avslag Konsesjoner * avslag/avsluttet
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26. Forvaltning av elsertifikatordnin-
gen, herunder godkjennelse av anlegg, 
tilsyn med kontofører og koordinering 
med svenske myndigheter.

27. Bidra i arbeidet med nasjonal 
handlingsplan i tilknytning til forny-
bardirektivet og delta aktivt i  
Concerted Action.

NVE har sørget for etablering av rutiner for godkjenning av anlegg med rett til 
elsertifikater, registrering av alle elsertifikatpliktige, behandlet søknader om 
fritak og fulgt opp nettselskapenes rapporteringsplikt. Videre har NVE utarbei-
det veiledning om kraftleverandørenes prising av elsertifikat-kostnaden ut mot 
kundene og grunnlag for beregning av rett til elsertifikater for opprutning og 
utvidelsesprosjekter     

NVE har behandlet 170 innkomne søknader hvorav 154 ble godkjent. 

NVE har hatt tett kontakt med Statnett og følger opp de sertifikatpliktige gjen-
nom innsyn i registeret. Det har vært avholdt månedlige videomøter med sven-
ske energimyndigheter, samt tre møter i komiteen1  og to arbeidsmøter med 
Energimyndigheten i Sverige. 

NVE har bidratt i arbeidet med handlingsplanen, og har levert store deler av 
teksten som ble oversendt ESA i juni. Handlingsplanen beskriver hvordan Norge 
skal nå sitt mål om 67,5 prosent fornybarenergi i 2020.  

NVE har deltatt i Concerted Action både i Tallin og i Praha. NVE deltar i grup-
pene som dekker samarbeidsmekanismer, opprinnelsesgarantier og energibruk 
(varme).

25. Bistå departementet i:
a. arbeidet med fornybardirektivet.
b. oppfølgingen av strategien for forny-
bar energiproduksjon til havs.

a) NVE har oppdatert merknadene til forskrift om opprinnelsesgarantier 
som ble endret som følge av at nytt fornybardirektiv trådte i kraft i desember 
2011. NVE har bidratt i arbeidet til Norges handlingsplan, se pkt 27.

b) NVE har i 2012 ferdigstilt arbeidet med den strategiske konsekvensu-
tredningen for fornybar energiproduksjon til havs. OED skal nå avgjøre hvilke 
områder som skal åpnes for fornybar energiproduksjon til havs.

Resultatkrav Kommentarer

Andre forvaltningsoppgaver knyttet til å fremme energiproduksjon

1 I følge traktaten mellom Norge og Sverige skal det opprettes en komitè. Komiteen består av Energimyndigheten i Sverige og NVE. Den skal møtes minst to 
ganger i året. 
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30. Ha god innsikt i den langsiktige ut-
viklingen i energi- og effektbalansen. 

31. Ha god oversikt over og innsikt i 
mulighetene for å øke regulerings-
evnen i det norske kraftsystemet yt-
terligere, herunder muligheter for økt 
effektkjøring og pumpekraft.

28. Forestå gjennomføring av strate-
giske konsekvensutredninger for for-
nybar energiproduksjon til havs, følge 
opp arbeidsgrupper i regi av North Sea 
Countries Offshore Grid Initiative og 
delta i arbeidet med forvaltningsplan 
for Nordsjøen.

29. Delta i og bidra økonomisk til 
tverrsektorielle samarbeidsprosjek-
ter for kartlegging og overvåkning av 
biologisk mangfold og arbeidet med 
Artsdatabanken.

NVE har kartlagt faktorene som påvirker den langsiktige uviklingen av kraftsys-
temet. NOU 2012:9 har vært lagt til grunn for dette arbeidet. Norges kraftsystem 
vil påvirkes av hvilke valg andre land gjør for sitt kraftsystem. Det er derfor for-
etatt en gjennomgang av offentlige planer for kraftsystemene i enkelte europeis-
ke land. Dette arbeidet vil fortsette i 2013 og dokumenteres fortløpende. Samlet 
sett vil dette bidra til at NVE har god innsikt i den langsiktige utviklingen i 
energi- og effektbalansen.

NVE har fått utviklet en metode for å identifisere potensialer for pumpekraft.

NVE har deltatt i to av arbeidsgruppene i The North Seas Countries’ Offshore 
Grid Initiative (NSCOGI). NVE har bidratt i arbeidet med forvaltningsplan for 
Nordsjøen.

NVE har ferdigstilt rapporten Havvind – Strategisk konsekvensutredning i de-
sember 2012. 

NVE har bidratt med kr. 400 000 til Artsdatabanken og 1,0 mill. kr. til kartleg-
gingsprosjekter.

Resultatkrav Kommentarer

Analyser og utredninger av kraft- og energisystemet

2260_a�rsmelding_pr030513.indd   27 03.05.13   09:27



28

Hovedmål 4: Fremme effektiv og sikker 
overføring og omsetning av energi og 
effektiv energibruk 

NVE på ekskursjon på Sogn koblingsanlegg i Oslo. 
Foto: Camilla Orten/NVE
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32. Sikre at samfunnets behov for 
overføring og distribusjon av energi 
ivaretas på en best mulig måte og med 
minst mulige miljøulemper gjennom 
en effektiv og kvalitetsmessig forsvar-
lig konsesjonsbehandling, herunder 
følge opp kraftledningsstrategien i 
Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) og styrke 
tilsynet med kraftledninger.

33. Følge opp de nordiske energiminis-
trenes vedtak om at regulatorer skal 
ha et nordisk perspektiv når fremti-
dige nettinvesteringer godkjennes 
og at nettinvesteringer som skaper 
samfunnsøkonomisk nytte for hele det 
nordiske området skal gjennomføres.

Meld.St. nr. 14 (2011–2012) Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet er lagt 
til grunn ved NVEs konsesjonsvedtak for nettanlegg. Det er blant annet fastsatt 
vilkår om kamuflerende tiltak og mulighetene for sanering og omstrukturering 
er vektlagt og vurdert i alle de store sentralnettsakene.

NVE følger opp det nordiske regulatorsamarbeidet (NordREG). Det er her utar-
beidet et notat (memorandum) som beskriver systemansvarlig nettselskap (TSO) 
sine syn på fordeling av nytte og kostnad ved grensekryssende investeringer. 
Notatet danner grunnlaget for videre arbeid i NVE. 

Resultatkrav Kommentarer

Konsesjonsbehandling av kraftledninger, fjernvarme og nedstrøms gassinfrastruktur

  Delmål 2010 2011 2012

Generelt 3 747 4 493 4 488

Ivareta effektive og miljømessig akseptable  
overføringsanlegg

4 225 4 359 3 393

Regulere nettomonopolene med vekt på  
samfunnsøkonomisk effektivitet

61 579 62 206 124 608

Legge til rette for et vel fungerende kraftmarked 2 310 1 328 1 311

Fremme et leveringssikkert energisystem med 
tilfredsstillende kvalitet

33 549 12 277 24 051

Fremme et fleksibelt energisystem og effektiv 
energibruk

17 449 13 388 13 006

SUM TOTALT 122 859 98 051 170 857

Oversikt over anslått vare- og tjenestekjøp under hovedmålet: (beløp i 1000 kr)
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38. Bistå departementet med vur-
dering av oppvarmingsløsninger i 
energieffektive bygg og virkemidler 
for å fremme effektiv energibruk. 
Energiomlegging skal inngå som en 
integrert del av vurderingene av forsy-
ningssikkerhet og utvikling av regule-
ringsregimer.

39. Sikre at lokale energiutredninger, 
pålagte kraftsystemutredninger og 
NVEs egne nettanalyser gir et godt 
grunnlag for forståelse og utvikling av 
energisystemet.

NVE har bidratt til kunnskap om framtidens oppvarmingsløsninger gjennom 
energibruksrapporten 2012 hvor ble oppvarmingsløsninger som ivaretar ener-
gibruk, energifleksibilitet, innemiljø og kostnader i lavenergi og passivhus ble 
beskrevet.

NVE har i 2012 vedtatt ny forskrift om energiutredninger. Den nye forskriften 
gir nye krav til kraftsystemutredningene (KSU), mens forskriften om lokale 
energiutredninger (LEU) er uendret. Den nye forskriften er basert på føringer fra 
nettmeldingen. De nye kravene vil gi en bedre involvering av interessenter samt 
et bedre og mer systematisk grunnlag for forståelse av utviklingen i energisyste-
met. NVE vurderer hvordan de lokale energiutredningene i større grad enn i dag 
kan benyttes til å fremme sikker energiforsyning i det kommunale planarbeidet, 
og har ført tilsyn med arbeidet i 2012. 

34. Overvåke og analysere kraft- og 
energimarkedene for å kunne varsle 
knapphet og anstrengte kraftsituasjo-
ner, nasjonalt og regionalt.

35. Ivareta regulatoroppgaver knyttet 
til nettregulering og tariffering.

36. Hindre ulovlig kryssubsidiering 
mellom nettvirksomhet og produk-
sjon/omsetning.

37. Følge løpende den internasjonale 
utviklingen innen ”smart grid”-løsnin-
ger og de muligheter det kan gi for det 
norske kraftsystemet.

NVE følger kraft- og energimarkedene. Gjennom arbeidet med ukentlige og 
kvartalsvise rapporter har NVE til enhver tid god innsikt i situasjonen i kraft-
markedet og kan på kort varsel varsle knapphet og anstrengte kraftsituasjoner. 
Kraftmarkedsmodellene er viktig prognoseverktøy for å vurdere kraftsituasjonen 
fremover. 

NVE har ivaretatt regulatoroppgavene knyttet til nettregulering og tariffering 
gjennom tilsyn med aktørenes etterlevelse av bestemmelsene i henholdsvis kon-
troll- og leveringskvalitetsforskriften. Det er fattet vedtak om inntektsrammer 
og mer-/ mindreinntekt, og fordeling av tariffstøtte, samt behandlet saker der 
det er uenighet mellom nettselskaper og kunder om tariffer og leveringskvali-
tet. Videre er det publisert oversikter over både tariffer og avbrudd i det enkelte 
nettselskap.

Det er også forberedt og fattet vedtak om endringer kontrollforskriften, leve-
ringskvalitetsforskriften og systemansvarsforskriften.   

NVE har arbeidet for at alle berørte nettkonsesjonærer skulle starte arbeidet 
med å etablere en samordning av tariffering i regionalnettet (regionalnettsord-
ningen). Statnett ble gitt ansvar for ordningen, som skulle tre i kraft 1. januar 
2014. OED har imidlertid bedt NVE om ikke å arbeide videre med ordningen. Det 
betyr at tariffering av regionalnettene videreføres som i dag, og at det fortsatt vil 
være den enkelte nettkonsesjonær som er ansvarlig for å tariffere egne regional-
nettsanlegg. 

Den årlige kontroll av regnskapene til samtlige nettselskaper er gjennomført 
og det har i tilegg vært stedlig tilsyn hos ti selskaper. Videre er det ført særskilt 
tilsyn med nettselskap som kjøper tjenester innenfor eget konsern. 

Internasjonalt har NVE gjennom det europeiske regulatorsamarbeidet fulgt i 
EU-kommisjonens ”Smart Grid Task force”. Nasjonalt har NVE deltatt som obser-
vatør i styringsgruppa til Smartgridsenteret ved NTNU og SINTEF, samt deltatt i 
arbeidsgrupper i regi av Norsk elektroteknisk komité (NEK).

Effektivt energimarked og sikker energiforsyning
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44. Holde oppsyn med kraftmarkedet 
og dets aktører, herunder forbruker-
spørsmål og spørsmål knyttet til gren-
sekryssende handel og infrastruktur.

40. Videreføre arbeidet med å etablere 
en felles tarifferingsordning for regio-
nal- og sentralnettet.

41. Delta i det nordiske (NordReg) 
og europeiske regulatorsamarbeidet 
(ACER og CEER) og bidra til gjennom-
føring av prosjekter i regi av Nordisk 
ministerråd.

42. Bistå departementet med gjen-
nomføringen av den tredje energi-
markedspakken, herunder deltakelse i 
arbeidsgruppe og arbeid med eventu-
elle forskriftsendringer.

43. NVE skal vurdere om dagens sel-
skapsstruktur på nettsiden er hen-
siktsmessig.

NVE har i 2012 startet et skriftlig tilsyn med samtlige nettselskapers oppfølgning 
og rutiner knyttet til forskriftskrav om nøytralitet og informasjonsplikt. Dette 
tilsynet vil bli avsluttet i 2013. NVE har avsluttet saken vedrørende brudd på re-
glene om funksjonelt skille i Trønder Energi. 

NVE har startet arbeid for å kartlegge barrierer for mer aktiv deltakelse for kun-
dene i kraftmarkedet. Arbeidet vil bli videreført i 2013. Det er også gjennomført 
en kartlegging kraftleverandørens forventninger til fremtidige produkter. 

Varedeklarasjonen for 2012 er publisert og basert på nye beregningsmetoder 
med utgangspunkt i en felles europeisk metodikk.   

Det er løpende ført tilsyn med at nettselskapene oppfyller plikten om daglig rap-
portering av forbruk i eget nett.  

Gjennom faste oppfølgningsmøter er det løpende ført tilsyn med systemansvars-, 
markedsplass-, avregnings- og utenlandskonsesjonene. Systemansvars-, markeds-
plass- og avregningskonsesjonen ble fornyet med virking fra 1. januar 2013.   

NVE har forberedet og fattet vedtak om samordning av tariffering i regionalnett. 
OED har bedt om at ordningen stilles i bero.

NVE har deltatt i nordisk regulatorsamarbeid hvor hovedinnsatsen har vært bi-
drag i det pågående utredningsarbeidet knyttet til felles nordisk sluttbrukermar-
ked fra 2015, samt vurderinger av modeller for TSO-enes kapasitetsfastsettelse i 
lys av den tredje energimarkedspakken. Innenfor det europeiske regulatorsamar-
beidet (ACER og CEER) har NVE prioritert å delta i utarbeidelsen av felles euro-
peisk regelverk, og i implementeringen av markedskoblingen både for spot og 
intradag-markedet i sentral Vest-Europa. Gjennom å fremme norske synspunkter 
bidrar NVE til at nytt europeisk regelverk for balansemarkeder, nettilknytning 
og systemdrift ivaretar sikker energiforsyning. 

NVEs bidrag i arbeidsgrupper både i nordisk regulatorsamarbeid og ACER bidrar 
til å bedre utnyttelsen av energisystemet gjennom utvikling av regler for kapasi-
tetsfastsettelse.

NVE har gjennom hele 2012 arbeidet med ulike spørsmål knyttet til iverksettelse 
av den tredje energimarkedspakken, og gitt innspill til OED.

På oppdrag fra NVE har PWC utarbeidet en rapport om skalaegenskaper i nett-
selskapenes foretningsprosesser. Rapporten danner grunnlag for NVEs pågående 
arbeid med å identifisere barrierer mot hensiktsmessige sammenslåinger.

Resultatkrav Kommentarer
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46. Følge opp nettselskapenes utrul-
ling av avanserte måle- og styringssys-
temer (AMS), herunder informasjons-
tiltak og krav til sikkerhet. Føre tilsyn 
med fjernvarmeanlegg og forvalte 
regelverk knyttet til leveringsvilkår og 
prising av fjernvarme.

NVE har, basert på innrapportering fra nettselskapene, kartlagt og publisert sta-
tus for planer og utrulling av AMS. 

Avregningsansvarlig har på oppdrag fra NVE, og i samarbeid med bransjen, utre-
det ulike løsninger for en felles IKT-løsning for aktørene på sluttbrukersiden i 
kraftmarkedet. NVE anbefaler en løsning med sentral datalagring.

Det er gjennomført og publisert en egen utredning om sårbarhet knyttet til 
AMS. Dette har vært en del av NVEs veiledning til bransjen innen AMS-sikkerhet. 
Utredningen har også vært et viktig grunnlag for fastsetting av relevante krav i 
ny forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen.

NVE har ført tilsyn med seks fjernvarmeanlegg i 2012. Gjennom tilsynene har 
NVE kontrollert at fjernvarmeselskapene overholder leveringsvilkår som bidrar 
til sikker forsyning av fjernvarme. 

Resultatkrav Kommentarer

45. Føre tilsyn med anleggs- og områ-
dekonsesjonærenes leveringskvalitet, 
vedlikehold og modernisering, samt 
arbeide for at gjeldende regelverk 
bidrar til tilfredsstillende forsynings-
sikkerhet og effektiv drift. Utarbeide 
en årlig rapport om driften av kraft-
systemet. Rapporten skal inneholde 
informasjon og analyser knyttet til 
tilstanden i kraftsystemet, herunder 
feil i viktige overføringsforbindelser 
innad i Norge og til utlandet. Sluttføre 
oversettelsen av en nasjonal tilstands-
database for transformatorer innen 1. 
september 2012.

NVE gjennomførte 20 revisjoner med anleggs- og områdekonsesjonærenes vedli-
kehold, modernisering og leveringskvalitet. Det er relativt mange avvik når det 
gjelder selskapenes registrering og rapportering av avbrudd. Flere avvik er også 
registrert når det gjelder selskapenes dokumentasjon av egne anlegg og tilhø-
rende vedlikeholdsplaner. Avvikene følges opp gjennom å gi pålegg om retting 
og eventuell ny rapportering til NVE.

Det er imidlertid ikke funnet avvik av stor alvorlighetsgrad på disse områdene i 
2012. 

I 2012 har NVE revidert forskrift om leveringskvalitet, forskrift om systemansva-
ret, forskrift om energiutredninger og bidratt til presiseringer i energilovsfor-
skriften vedrørende vedlikehold og modernisering av anlegg. Forskriftendrin-
gene som er vedtatt vil bidra til økt fokus på forsyningssikkerhet gjennom blant 
annet pålagt utredningsarbeid og utøvelsen av systemansvaret.

Rapport om driften av kraftsystemet for 2011 (NVE rapport 21-2012) ble oversendt 
OED i juni 2012.  Av vesentlige feil på utenlandsforbindelsene nevnes her feil på 
sjøkabel til Nederland i april 2011 som medførte utkobling av forbindelsen i 47 
døgn. Videre er kapasiteten mellom Norge og Sverige fortsatt noe begrenset som 
følge av feil på Oslofjordkablene. Stormen Dagmar, feil på krafttransformatorer i 
Frogner i Sørum og feil på 420 kV-forbindelsen i Nordland medførte at mengden 
ikke levert energi i Norge i promille av levert energi i 2011 har ikke vært dårli-
gere siden denne statistikken ble innført i 1996.

I 2012 ble tilstandsdatabasen for krafttransformatorer etablert. Alle krafttrans-
formatorer i Norge er nå i hovedsak registrert i denne databasen.
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50. Bistå departementet med å tilrette-
legge for god oppfølging og gjennom-
føring av nytt bygningsenergidirektiv, 
energitjenestedirektivet, energimerke-
direktivet og økodesigndirektivet.

Dette arbeidet må koordineres med 
arbeidet knyttet til handlingsplanen i 
fornybardirektivet.

Føre tilsyn under økodesigndirektivet,
bygningsenergidirektivet og energi-
merkedirektivet, og bidra for at samar-
beidet om markedstilsynet med øvrige 
nordiske land blir et velfungerende, 
permanent samarbeid.

47. Føre tilsyn med nedstrøms gassin-
frastruktur. Utføre regulatoroppgaver 
knyttet til nedstrøms gassvirksomhet, 
jf. delegering av myndighet etter na-
turgassforskriften.

48. Ha god innsikt i utviklingen av 
energibruk og faktorer som påvirker 
denne. Videreutvikle og oppdatere 
statistikk for stasjonær energibruk og 
bistå i utviklingen av
virkemidler.

49. Følge opp ordningen for energi-
merking av bygg. 

NVE har bistått OED i å tilrettelegge kunnskap om EU-direktiver innen energi-  
effektivisering. Dette gjelder både direktiver som er innført i Norge, og direkti-
ver som ikke er innført. I denne sammenheng har NVE deltatt i samarbeidsfora i 
EU både for energitjenestedirektivet og for bygningsenergidirektivet (Concerted 
Action). Det vises for øvrig til særskilt rapportering for forvaltning og drift av 
bygningsenergidirektivet, jf. pkt. 3.12.
 
I arbeidet med EUs regelverksutforming innen økodesign og energimerking av 
produkter, har NVE bidratt til god oppfølging, gjennomføring av nye regler ved å 
gjennomføre nasjonale høringer og informasjonsmøter og delta i møter i regi av 
EU-kommisjonen. NVE har også bidratt i den europeiske regelverksutformingen 
gjennom skriftlige kommentarer til Kommisjonen. Arbeidet bidrar til fremming 
av energieffektive produkter på det indre marked. 

 Det er gjennomført tilsyn med energimerking av produkter i 60 elektrobutikker 
og laboratorietesting og kontroll av elleve sparepærer. Resultatet fra butikkon-
trollene viste at 76 prosent av de utstilte apparatene var merket i tråd med for-
skriftene. Energimerkingen fremmer effektiv energibruk gjennom informasjon 
til forbrukeren om produktenes energibruk. 

NVE har bidratt i det nordiske tilsynssamarbeidet. Samarbeidet legger til rette 
for bedre samarbeid om tester og kontroll med produkter.
NVE har gjennomført de første tilsynene med energimerking av boliger og yrkes-
bygg. Det er fortsatt behov for informasjon om ordningen. 

NVE innehar rollen som gassregulator og har i egenskap av dette gjennomført 
stedlig tilsyn med ett naturgassforetak i 2012. 

NVE har i 2012 økt kunnskapen om energibruk ved å utvike statistikkgrunnlaget 
og gjennomføre utredningsprosjekter internt og eksternt. Dette skjer i samar-
beid med Statistisk sentralbyrå (SSB). 

I 2012 hadde Energibruksrapporten hovedvekt på energibruk i husholdningene. 
Et av de viktigste budskapene i rapporten var at den temperaturavhengige ande-
len av energibruken i husholdningene er høyere enn tidligere antatt. 

Energimerkeordningen er etablert og satt i drift. Ved årsskiftet var det registrert 
mer enn 250 000 energiattester. Energimerkesystemet er vedlikeholdt og videre-
utviklet gjennom året. I samarbeid med Enova er Energimerkekalulatoren tatt i 
bruk og er allment tilgjengelig både fra NVE og Enovas nettsider. 

Resultatkrav Kommentarer

Resultatkrav Kommentarer

Effektiv energibruk
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Andre innsatsområder:
Forskning og utvikling

Studentene Alexandra Messerli, Mathieu Tachon og 
Pierre-Marie Lefeuvre sender vann opp til brebunnen av 

Engabreen på Svartisen subglasiale laboratorium.
Foto: Miriam Jackson/NVE
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Forvaltningsrettet forsknings- og kunnskapsutvikling
NVE ble i 2012 tildelt 28 millioner kroner til forvaltningsrettet forskning og 
kunnskapsutvikling. Midlene er fordelt på NVEs egen forskningsaktivitet og 
oppdragsforskning. NVE samarbeider med en rekke andre utdannings- og fors-
kningsinstitusjoner, og har oppmerksomheten rettet mot forvaltningsmessig 
nytte av forskningen som utføres og bestilles.

Skred- og vassdrag
NVE har i 2012 videreført og satt i gang flere FoU-prosjekter relatert til skred-
forskning. Disse prosjektene skal styrke NVEs fagområde og være med å øke 
kunnskapen om skredprosesser, studere konsekvenser av skred, vurdering av 
risikoreduserende metode mot skred og hvordan skredrisikoen kan håndteres i 
forvaltningsarbeidet. Flere av prosjektene er flerårige og informasjon fra disse vil 
først foreligge om noen år.

NVE har i 2012 hatt oppstart av hovedprosjektet for etatssamarbeidet mellom 
NVE, Statens Vegvesen og Jernbaneverket; Naturfare – infrastruktur, flom og 
skred (NIFS). Prosjektet har i 2012 utgitt 14 fagrapporter, som inngår i NVE sin 
rapportserie. 

NVE har i 2012 tildelt FoU-midler til NGI sin snøskredforsking. Forskningen 
har fokusert rundt faresonering, varsling, sikringstiltak og snøskredforsking 
på fullskalaanlegget Ryggfonn. Det 3-årige FoU-prosjektet ”Effekt av progressiv 
bruddutvikling i kvikke og sensitive leirer”, ledet av NGI, er avsluttet og rappor-
tert i 2012. Det foreligger også sluttrapport i fem arbeidspakker fra det treårige 
forskningsprosjektet ”Safeland” under EUs  7. rammeprogram.

Hydrologi
Innen hydrologi ble det sluttført seks FoU-prosjekter i 2012. Prosjektet ”snøskred-
fare og senorge” har utviklet metodikk for snøskredfarevarsling og prosedyrer 
for feltobservasjoner, gjennomført testvarsling i to vintre og utviklet analyse-
verktøyet www.xgeo.no for varsling av jordskred, snøskred og flom. Prosjektet 
”AutoQ” har utviklet prototyper for automatisk måling av vannføring og dermed 
fastsetting av vannføringskurven (sammenhengen vannstand/vannføring). 
Prosjektet ”analyseverktøy for mark/grunnvann” har automatisert analysen av 
mark- og grunnvannssituasjonen samt utviklet/kalibrert en rekke fysiske model-
ler for mark- og grunnvannsimuleringer. Prosjektet ”ismodell” har utviklet og 
testet ut en modell for simulering av istykkelse på innsjøer og vann. Prosjektet 
”Watch” har analysert klimaendringers effekter på vannkraft i Norge og vann-
ressurser globalt, og har gitt flere vitenskaplige artikler. Prosjektet ”senorge 
snømodell” har forbedret snømodellen som benyttes i snøkartberegningene og 
beskrevet usikkerheten i modellen. Det pågår flere andre FoU-prosjekter som har 
levert resultater underveis i tillegg til sluttresultatene beskrevet over.
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Konsesjon
Forskningsaktiviteten i 2012 fokuserte på effektene av menneskelig aktivitet 
på noen utvalgte organismer: kraftledninger, vindkraft, vannkraft, turisthytter 
på reinsdyratferd, fugleavbøtende tiltak ved vindkraftverk, ålens passering av 
kraftverksinntak, menneskets oppfatning av skyggeeffekten av roterende vinger 
i vindkraftverk, hvordan kan steinbrudd omdannes til et positivt landskapsele-
ment, sikkerhetskrav til legging av rør i bratt terreng, og hva skal til for å få en 
rask revegetering i utfordrende terreng og klima. I tillegg forsøker forskningsak-
tivitet å avriste krypsivet noe av dets hemmeligheter for etablering av problem-
vekst. Tidspunktet for laksesmoltens utvandring fra vassdrag er nå modellert. 
Ervervet kunnskap har direkte relevans for igangværende og fremtidig konse-
sjonsbehandling av energi og overføringsanlegg.

Energi
Innen energiområdet har NVE i 2012 hatt 39 prosjekter fordelt på programområ-
dene økonomisk regulering, energibruk, klima, forsyningssikkerhet, leverings-
kvalitet, fornybar energi utover vannkraft og vannkraft. I flere av prosjektene er 
NVE en liten bidragsyter. På denne måten kommer NVE i inngrep med store pro-
sjekter og kan hente ut kunnskap og resultater, som er viktig for direktoratets 
forvaltningsarbeide og som NVE ellers ikke hadde oppnådd alene.

Økonomisk regulering har flere prosjekter der nettselskaper analyseres med 
hensyn på dagens reguleringsmodell for å se om det er grunnlag for å endre 
metoder og beregninger som bedre ivaretar forskjellen mellom de ulike nett-
selskapene. Klima, beredskap og forsyningssikkerhet er sett i sammenheng der 
en blant annet analyserer hvordan innføring av AMS kan bidra til klimagevinst 
i norsk kraftsektor. Det er sett på hvordan norskekraftselskaper er forberedt på 
klimaendringer og hvordan utviklingen i offshore nett kan påvirke norskkraft-
forsyning. Hovedaktiviteter for energibruk er rettet mot å bedre kunnskapen om 
energibruk i vanlige bygg og bygge opp datamateriale for analyser med hensyn 
til energibruk i yrkesbygg.

Under fornybar energi utover vannkraft ble det satt i gang tunge prosjekter for 
å videreutvikle kunnskap om bruk av norsk biomasse i energiforsyningen og 
ferdigstille detaljerte ressurskart for vindkraft som kan inneholde alle relevante 
parametere som kan dokumenteres. NVE deltar i IEA-vindkraft programmet og 
får gjennom dette innsikt i kunnskapsutvikling i andre land mot at NVE leverer 
informasjon om norske forhold.

For vannkraft er det arbeidet med grunnlag for å beregne ressursene etter ulike 
økonomiske parametre, som for eksempel kostnad for vind på land og offshore. 
NVE er aktivt med i CEDREN- Centre for Environmental Design of Renewable 
Energy. For beskjedne midler får NVE innsikt i resultater fra større programmer.

2260_a�rsmelding_pr030513.indd   36 03.05.13   09:27



37NVE ÅRSMELDING 2012

Det internasjonale bistandsarbeid er 
forankret i NVEs strategi: ”NVE skal bi-
dra til å oppfylle regjeringens mål om 
at Norge skal være en sentral pådri-
ver for en grønnere global utvikling. 
Dette innebærer at NVE skal bidra til 
kompetanse- og institusjonsbygging i 
utvalgte samarbeidsland, med særlig 
vekt på fornybar energi og bærekraftig 
forvaltning av naturressurser”

NVEs internasjonale bistandsarbeid er 
regulert gjennom en samarbeidsavtale 
mellom NVE og Norad/UD. I tillegg 
hjemler den NVEs oppgaver knyttet til 
institusjonsavtaler i utviklingsland. 
Avtalen forutsetter at NVE skal ha 
dekket sine kostnader. Totalt i NVE var 
det et ressursforbruk på ca. 14 årsverk. 
Til sammenligning var ressursforbru-
ket i årene 2010 og 2011 henholdsvis 
13,0 og 13,5 årsverk. Det vil si en liten 
økning i 2012. Dette har mest sam-
menheng med økt satsing på ren 
energi i bistandsarbeidet, I 2012 ble 
det gjennomført samarbeidsprosjekter 

Andre innsatsområder:
Internsajonalt arbeid

innen institusjonsutvikling i Bhutan, 
Etiopia, Filippinene, Nepal, Øst-Timor, 
Liberia, Ghana og Vietnam. Samtidig 
ble det gjennomført rådgivningsopp-
drag for UD/NORAD, som foruten 
ovennevnte land også omfattet Tanza-
nia, Zimbabwe, Sør-Sudan, Mozambi-
que og Angola.

Samarbeidet er i hovedsak rettet mot 
utvikling av et bærekraftig forvalt-
ningsapparat knyttet til landenes 
energi- og vannressurser. Målet er å 
bidra til etableringen av selvstendige, 
sterke offentlige institusjoner innen 
vann- og energisektoren. Dette inne-
bærer både opplæring av fagpersonell 
og støtte til bærekraftig forvaltning, 
og utføres gjennom samarbeid i 
utviklingen av gode rammebetingel-
ser. Sentralt i arbeidet er utviklingen 
av lovverk og administrasjon samt 
oppbygging av relevante institusjo-
ner. Dette omfatter også utvikling av 
retningslinjer, rutiner og trening i å 
anvende disse. Trening og opplæring 

er sentrale elementer i mange av sam-
arbeidsforholdene, og gjennomføres 
både i Norge og i samarbeidslandene.

 En ikke ubetydelig del av økningen 
i ressursforbruk til internasjonalt ar-
beid er knyttet til finansieringsordnin-
gen EEA/Norway Grants som utgjør ca. 
2,0 årsverk fra NVE. NVE er program 
partner (DPP) i Bulgaria, Slovakia og 
Romania innenfor områdene fornybar 
energi og vannkraft, energieffektivi-
tet og klimatilpasning. NVE er også 
prosjekt partner i Bulgaria, Ungarn 
og Polen innenfor områdene energief-
fektivitet, utvikling av kraftmarked, 
vannforvaltning og flomberedskap. 
NVEs internasjonale virksomhet koor-
dineres av Internasjonal Seksjon som i 
2012 hadde sju fast ansatte. Ressurser 
fra avdelingene bidrar på fagspesifikke 
aktiviteter i programmene og utgjør 
4,5 årsverk. Langtidsrådgiverne i Li-
beria utførte drøyt 3,0 årsverk i 2012. 
Ved behov henter NVE inn ressurser 
fra eksterne konsulenter.

I forbindelse med ministerbesøk fra Etiopia, får delegasjonen demonstrert vannføringsmålinger i Glomma. Foto: David Alan Wright/NVE
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Utgifter og inntekter

Inntekter 2010 2011 2012
Gebyrinntekter 52,5 57 65,9
Oppdragsinntekter 35,8 29,7 32,7
Flom- og skredforebygging 13,7 25 20,3
Ref. internasj. bistandsvirksomhet og samarbeide 27,9 35,9 35,5
NVE Anleggs inntekt ink. salg utstyr 57,6 87,3 86,9
Sum 187,5 234,9 241,3

Utgifter 2010 2011 2012
Lønn (inkl. arbeidsgiveravgift) 264,1 283,5 302,8
Øvrige driftsutg ink. investering M-29 140,8 165,6 155,5
Oppdragsutgifter 35,8 33,2 36,8
Museums- og kulturminnetiltak 9,3 9,2 8,8
Flom- og skredforebygging 97,5 151,3 167,7
Hydrologisk stasjonsnett 6,5 5,7 4,8
Tilskudd til skredforebygging 41,8 51 64,5
Tilskudd til utjevning av overføringstariffer 60 60 120
Omlegging av energibruk og energiproduksjon 16,2 12,4 17,9
Forskning og utvikling 28,8 25,3 31,5
Internasjonal bistandsvirksomhet og samarbeide 31,1 35,9 34,1
NVE Anleggsutgifter inkl. investeringer og overføring reguleringsfond 65,7 89,3 91
Sum 797,6 922,4 1 035,4

Tall er oppgitt i millioner (NOK). 
Alle inntekter og utgifter er ført i henhold til kontantprinsippet
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 forfatter: Ingvild Vaggen Malvik ...[et al.] 
2012:4  Energy consumption author: Ingrid H. Magnussen, Dag Spilde and Magnus Killingland 
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2012:13  Vannet vårt redaksjon: Bjørn Svenungsen (ansvarlig redaktør),  
 Heidi H. Pikkarainen & Hanne N. Solum (redaktører), Margrethe Elster ... [et al.]  
2012:14  Capacity building in hydrological services  redaktør: Paul Christen Røhr ...[et al.] 
2012:15  Landsomfattende mark- og grunnvannsnett  Jonatan Haga og Per Alve Glad 
2012:16  Challenges in flood risk management planning authors: Eirin Annamo and Gunnar Kristiansen 
2012:17  Kvartalsrapport for kraftmarknaden  redaktør: Finn Erik Ljåstad Pettersen ; f 
 orfattere: Anton Jayanand Eliston ... [et al.] 
2012:18  Eksempelsamling Redaktør og forfatter Roger Steen 
2012:19  Annual report 2011 the Norwegian energy regulator editors: Per Tore Jensen Lund [og] Arne Søiland 
2012:20  Flomberegning for Levangselva (126.6Z)  forfatter: Lars-Evan Petterson 
2012:21  Driften av kraftsystemet 2011 redaktør: Karstein Brekke ; forfattere: Karstein Brekke og Helge Ulsberg 
2012:22  Annual Report 2011 [Norwegian water resources and energy directorate] ;  
 editors: Lisbeth Karijord, Tore Lium [and] Hanne Bakke 
2012:23  Flaumsonekart, delprosjekt Naustdal forfattarar: Siss-May Edvardsen [og] Camilla Meidell Roald 
2012:24  Årsrapport for utførte sikrings- og miljøtiltak i 2011 redaktør: Anne Haugum ;  
 forfattere: Roar Øvre ... [et al.] ; kart: Øyvind B. Andersen 
2012:25  Kvartalsrapport for kraftmarknaden redaktør: Finn Erik Ljåstad Pettersen ;  
 forfattarar: Anton Jayanand Eliston ... [et al.] 
2012: 26  Vann og energiforvaltning – glimt fra NVEs historie forfatter: Per Einar Faugli (kommer i 2013)
2012: 27  Management of Water and Energy – glimpses from the History of the Norwegian Water  
 Resources and Energy Directorate forfatter: Per Einar Faugli (kommer i 2013)
2012:28  Regiontjenesten 100 år forfatter: Elisabeth Bjørsvik 
2012:29  Flomsonekart, delprosjekt Vigeland forfatter: Per Ludvig Bjerke, Julio Pereira 
2012:30  Energibruksrapporten 2012 redaktør: Ingrid H. Magnussen ; forfatter: Ingrid H. Magnussen ... [et al.] 
2012:31  Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012 redaktør: Stein Beldring ;  
 forfattere: Stein Beldring, Harald Sakshaug, Morten Eken 
2012:32  Bioenergiressurser i skog redaktør: Øivin Saanum ; forfattere: Even Bergseng ... [et al.] 
2012:33  En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder redaktør: Vikas Thakur ; forelesere: Frode Oset ... [et al.] 
2012:34  Datarapport for kvikkleireskred ved Esp i Byneset i januar 2012 forfatter: Vikas Thakur 
2012:35  Erfaringer fra studietur til Ministry of Transportation (British Columbia) og Canadian Avalanche Center  
 forfattere: Tore Humstad, Eivind S. Juvik og Gunne Håland 
2012:36  Tid for ny markedsdesign? redaktør: Finn Erik Ljåstad Pettersen ;  
 forfattere: Finn Erik Ljåstad Pettersen og Anne Sofie Ravndal Risnes 
2012:37  Flomberegning for Fagernes(012.LZ) forfatter: Ingeborg Kleivane 
2012:38  Inventory of Norwegian glaciers editors: Liss M. Andreassen and Solveig H. Winsvold ;  
 authors: Liss M. Andreassen, Solveig H. Winsvold, Frank Paul and Jon Endre Hausberg 
2012:39  Totalavløpet fra Norges vassdrag 1900-2010 Lars-Evan Pettersson 
2012:40  Programplan 2012-2015 for etatsprogrammet ”Naturfare – infrastruktur, flom og skred (NIFS)  
 redaktør: Bjørn Kristoffer Dolva og Marie Haakensen ; forfattere: Ragnhild Wahl ... [et al.] 
2012:41  Vinden som blåste i fjor redaktør: Roger Steen ; forfatter: Kjeller vindteknikk AS v/Knut Harstveit et. al. 
2012:42  Kartlegging av grunnvannsressurser Panagiotis Dimakis 
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2012:43  Kvartalsrapport for kraftmarknaden redaktør: Finn Erik Ljåstad Pettersen,  
 forfattarar: Anton Jayanand Eliston ... [et al.] 
2012:44  Isstorm redaktør: Roger Steen ; forfatter: Bjørn Egil Nygaard og Svein Fikke 
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2012:64  Beregning av kapasitetskurver for Øyeren ved Mørkfoss forfatter: Demissew Kebede Ejigu og Erik Holmqvist 
2012:65  Ny forskrift om energiutredninger redaktør: Christina Kvamme ; forfatter: Christina Kvamme ... [et al.] 
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 redaktør: Hege Sveaas Fadum ; forfattere: Hege Sveaas Fadum ... [et al.] 
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 redaktør: Karstein Brekke ; forfattere: Karstein Brekke, Nils Martin Espegren og Anne Rogstad 
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 overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) redaktør: Anne Sofie Ravndal  
 Risnes ; forfattere: Anne Sofie Risnes Ravndal Risnes, Svein Olav Arnesen og Anne Rogstad 
2012:69  Beskyttelse av kritiske IKT-system i energiforsyningen redaktør: Frank Skapalen og  
 Roger Steen ; forfatter: Janne Hagen 
2012:70  Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten  
 og tariffer redaktør: Silje Cathrine Syvertsen ; forfatter: Silje Cathrine Syvertsen ... [et al.] 
2012:71  Endring av modeller for fastsettelse av kostnadsnormer fra 2013 forfatter: Roar Amundsveen ... [et al.] 
2012:77  Skredfarekartlegging på aktsomhetsnivå redaktør: Andrea Taurisano ; forfattere: Andrea Taurisano ... [et al.] 
2012:78  Ekstrem korttidsnedbør på Østlandet fra pluviometer og radar data forfattere: Karianne Ødemark ... [et al.] 
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