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Forord

NVEs designhåndbok er et verktøy som hjelper oss til å synliggjøre våre verdier og vår kompetanse, og som 
bidrar til å gjøre NVE tydelig og tilgjengelig for våre brukere og for publikum og offentligheten for øvrig. 
NVE skal være synlig, tydelig og tilgjengelig.
 
En grafisk profil er med på å forsterke vår felles identitet, motivere oss, og fremme den kvaliteten NVE  
representerer innenfor et bredt forvaltningsområde. Vårt brede spekter av oppgaver gjør at NVE har en stor 
kontaktflate over hele Norge. Vi er i kontakt med kommuner fra Lindesnes til Kirkenes, med kraftprodusen-
ter, nettselskap og energibransjen for øvrig, vi gjennomfører og fremmer forskning og utviklingsprosjekter, 
vi arrangerer folkemøter, befaringer og feltarbeid. Vi møter og samarbeider med en rekke andre offentlige 
og private aktører. Vi utgir publikasjoner, vi holder foredrag, vi deltar i debatter. Kort sagt: Vi er til stede.
 
Derfor er det viktig at vi i NVE gir et klart og utvetydig bilde av oss selv. Ved å bruke felles visuelle virke- 
midler øker vi kjennskapen til direktoratet og gir troverdighet i vår kommunikasjon. En samlet visuell 
profil viser NVE som en samlet og sterk fagetat og bidrar til å styrke vår autoritet innen våre myndighets-
områder. Det skal aldri være tvil om at det er Norges vassdrags- og energidirektorat som er til stede der vi 
befinner oss, eller at NVE er avsenderen av våre publikasjoner eller foredrag. Derfor skal anvisningene i  
designhåndboken følges. Det er et lederansvar å sørge for gjennomføringen.
 
Designhåndboken gir en samlet fremstilling av elementer som skal benyttes i visuell sammenheng. Den er 
et styrende dokument som understøtter NVEs overordnede strategi og vår kommunikasjonsstrategi. I tillegg 
til logo, fargeprogram, typografi og dekorelementer beskriver designhåndboken en serie standardiserte pro-
dukter som er godkjente og produksjonsklare. Maler for de mest brukte produktene, som publikasjoner og 
presentasjoner, ligger tilgjengelig via din arbeids-pc.
 
Designhåndboken beskriver ikke alle tenkelige forhold eller gir anvisninger om all visuell profilering. Det 
vil dukke opp situasjoner hvor man må improvisere, og hvor man må finne løsninger som tilpasses ulike 
målgrupper og den aktuelle situasjon. Da skal det likevel tas hensyn til intensjonene i håndboken. Har du 
spørsmål eller behov for å avvike fra anvisningene i designhåndboken så ta kontakt med kommunikasjons-
staben på forhånd.

Oslo, september 2012

Per Sanderud
vassdrags- og energidirektør
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      Grunnelementer        A 

Oversikt

Grunnelementene logo, fargepalett og typografi er byggesteinene i et grafisk profilprogram. De er faste og 
kan ikke forandres. Bruken av dem skal alltid være i overensstemmelse med retningslinjene i designprogram-
met. Konsekvent bruk av grunnelementene viser en etat med styring og orden. Vår store kontaktflate gjør at 
vi må ha kontroll over disse virkemidlene slik at vi gir et utvetydig bilde av oss selv i alle sammenhenger. 
 
Logoen er vårt viktigste kjennemerke og skal alltid benyttes der vi er representert. Det gjelder også der vi 
samarbeider med andre virksomheter. Våre hovedkjennetegn utgjøres også av skrifttyper, farger og mønster-
elementer. En konsekvent bruk av de visuelle grunnelementene bidrar til at vi blir godt synlige og gjenkjent. 
NVE skal være synlig, tydelig og tilgjengelig.

NVEs logo kan benyttes i fargeutgave, som sort/hvit, som negativ logotype, eller som refleks. Som hoved- 
regel skal fargeversjonen benyttes. Logoene er tilgjengelige på www.nve.no, eller hos Kommunikasjonsstaben.

A 1

Swift
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      Grunnelementer      A   

Logo og logovarianter 

Som refleks
Logoen er i refleksmateriale og bakgrunn i valgfri farge

A 2

Forenklet logo

Nynorsk

Engelsk

Bokmål

NVEs hovedlogo består av etatsmerke og etatsnavn satt sammen etter følgende beskrivelse: ”Norges vassdrags- 
og energidirektorat” settes i Frutiger 55 Roman. Forholdet mellom etatsnavn og etatsmerke som er beskrevet 
er fast og kan ikke forandres. 
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      Grunnelementer        A 

NORGES VASSDRAG- OG ENERGIDIREKTORAT

Diplom
tildeles

NORGES VASSDRAG- OG ENERGIDIREKTORAT

Diplom
tildeles

1/1 1/1

1/2

1/2 1/2

1/2

1/1

1/2

1/2

1/2

1/1 1/2

Logoen skal alltid plasseres øverst på arket, midtstilt 
eller mot venstre marg.
På publikasjoner, brevark og i annen offentlig sam-
menheng skal logoen som hovedregel være i farger. 
På interne dokumenter kan svart/hvit logo benyttes.

Det skal alltid være fri plass rundt logo. Tegningen 
under beskriver et minimumsareal der det ikke skal 
forekomme annen tekst eller figurer. Det er viktig at 
logoen framstår tydelig. Fri plass på alle sider gjør 
logoen lett i øyefallende.

Logoplassering, beskyttelsesområde

A 3

Trykt gjengivelse av NVEs logo basert på innscanninger  
fra papir e.l., eller nedlasting fra nett skal ikke fore-
komme, da disse har en for dårlig oppløsning og  
(farge)kvalitet til trykking.

www.nve.noNVE Anlegg

1/2

1/21/2 1/2

1/21/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

min.

1/2

Frutiger Bold, SentrertFrutiger Bold, Sentrert i høyden,  
i flukt med venstrekant logo
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      Grunnelementer      A   

Logoplassering, bakgrunner

Ved bruk av logo i farger på mørke bakgrunner
skal logo ha hvit skrift

Ved bruk av logo i farger på lyse bakgrunner
skal logo ha svart skrift

Rød logo på rød bakgrunn skal ikke brukes,  
heller ikke hvit skrift på gul bakgrunn.

A 4

Minimum størrelser - spesielle tilfeller
Minimum størrelse på NVEs logo er 6 mm med utgangspunkt i kvadratet og det er kun 
den forenklede logo som kan benyttes i størrelser under 12 mm (samlet høyde).
Denne versjonen skal kun brukes i spesielle tilfeller, f.eks. trykt på kulepenner. 
I slike tilfeller skal den alltid være stående. Trykkes web-adressen samtidig, skal disse 
stå tydelig adskilt.
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      Grunnelementer        A 

80%, 60%, 40 %, 20% raster av overnevnte kan brukes

Pantone  
4515 C

Pantone 
557 C

Pantone  
668 C

Pantone  
652 C

Pantone 576 C Svart 15 %

Støttefarger:  

PMS 186 C=0 M=91 Y=76 K=6

Pantone 444Pantone 138Pantone 654

NVE har fire hovedfarger: mørk blå, mørk gul, grå og  grønn. Dette symboliserer NVEs ansvarsområder: vann 
(mørk blå), energi (mørk gul) og sikkerhet/tilsyn (grå) og miljø (grønn). I tillegg til hovedfargene er det tatt 
ut fire støttefarger. Disse skal primært brukes på etatens trykksaker og elektroniske medier og har et mer 
dempet uttrykk.

Effektfargen (rød) er hentet fra logoen. Den skal benyttes der en trenger markering med sterke virkemidler.  
Den skal brukes i små mengder og ikke rastrert. På store flater vil den bli for dominerende. 

Fargeprogram

Hovedfarger

VANN ENERGI SIKKERHET/TILSYN ADMINISTRASJON

A 5

MILJØ
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      Grunnelementer      A   

Pantone  
652 C

Pantone        RGB                CMYK 

186   186-13-46 0-91-76-6

654  28-62-115 100-68-0-38

138 216-132-28  0-42-100-1      

444 105-121-122 45-14-25-48        

576 105-146-58  59-5-94-26

4515 170-157-99 13-19-61-30

668 88-81-131 72-77-7-21

557 179-199-191 30-0-20-15

652 139-160-20 50-25-0-10

PMS 138

PMS 654

PMS 444

PMS 4515

PM 652

PMS 576

PMS 668

100% 80% 60% 40% 20%

Hovedfarger, støttefarger og effektfarger

A 6

Gode og stabile fargeinntrykk er avhengig av 
underlaget fargene gjengis på; matt eller blankt 
papir, plast, på skjerm, tekstil eller metall. Trykk-
metoden spiller også en rolle. Internasjonale 
fargesystemer har kodetall som gjør det mulig å 
oppnå god fargeharmoni uavhengig av overflater 
og materiellbruk. Gode og harmoniske fargegjen-
givelser er allikevel en stor utfordring i et grafisk 
designprogram. Korrekt fargegjengivelse er viktig 
for gjennomføringen av vårt grafiske design. NVEs 
farger skal benyttes alle steder der vi profilerer oss. 
Våre farger har følgende internasjonale koder:

RAL-farge 289 skal brukes til stativer/ Skiltstativ
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      Grunnelementer        A 

Typografi

A 7

Konsekvent bruk av våre skriftsnitt i all tekst er en 
forutsetning for å synliggjøre vår virksomhet på en 
god måte. Tekst kommer best frem ved bruk av enkel 
og ryddig typografi. Det er viktig å bruke et felles 
typografisk uttrykk som er samlende og vedvarende. 
Bokstavene skal være lette å lese, selv under varier-
ende lysforhold og i ulike omgivelser. 

Det betyr at det ikke bør forekomme mange forskjel-
lige tekststørrelser og typesnitt i en publikasjon eller 
på en tekstflate.

Designprogrammet har skrifttypen Frutiger og Swift 
som hovedskrift i sammenhenger der teksten frem-
står som en del av etatens visuelle identitet. Eksem-
pler på slik bruk: Skiltsystemer, dekor på kjøretøy, 
blanketter, formularer og publikasjonsomslag. 

Frutiger er til profesjonelt bruk, konsulenter/ grafiske 
designere, mens Arial er for den v   anlige pc-bruker. 
Arial benyttes også på internettsidene, og er satt som 
standard på nve.no. Skrifttypen har god lesbarhet på 
skjerm. Frutiger og Arial finnes bla. i skriftsnittene: 
Regular/Italic/Bold/Narrow. Swift og Times benyttes  
i sammenhenger hvor det er mye tekst: Brev, hånd- 
bøker, brosjyrer, rapporter, årsberetninger mm. 
Times og Arial er lettleste og er tilgjengelige på de 
fleste PC-menyer.

Frutiger

Arial

Swift

Times
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      Grunnelementer      A   A 7

Frutiger 45 Light

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Swift light

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Times  Italic

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Times light italic

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Swift Bold cond.

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Times  Reg.

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Swift Regular

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Times Bold 

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Times  Bold  Italic

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Swift Bold 
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Swift Extra Bold 
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Frutiger 55 Roman 

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Frutiger 56 Italic 

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Frutiger 75 Black 

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Frutiger 65 Bold

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Arial regular

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå

Arial Black

ABCDEFGH 
IJKLMN
opqrstuv 
wxyzæøå

Arial Narrow
ABCDEFGH 
IJKLMN
opqrstuv 
wxyzæøå
1234567890!?#%&
ABCDEFGHIJKLMN
opqrstuvwxyzæøå
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      Grunnelementer        A 

I mange sammenhenger trenger vi profilelementer 
i tillegg til logo. Profilelementet skaper identitet og 
symboliserer NVEs fagområder energi, miljø, vann, 
sikkerhet og tilsyn. Profilelementet gir en ekstra syn-
lighet der vi er til stede.

Buene gir rom for tolkning. Eksempel: buedammer, 
ledninger, daler, rørgater, fosser, ringer i vann, elver 
som møtes, grafer. Grafikken er satt sammen  
av hovedfargene i designprogrammet.   

Profileelementene skal aldri benyttes alene, men 
alltid sammen med logo. Det kan settes hvit skrift 
med mørk bakgrunn og svart  tekst på lys bakgrunn.
Profilelementet benyttes på de fleste trykte media og 
i annonsering. Kan også benyttes andre steder, men 
da i samråd med grafisk designer/kommunikasjons-
stab.

Denne grafikken er vektorisert og kan forstørres uten 
tap av kvalitet. Utsnittet kan varieres uten at gjen-
kjennelseseffekten forsvinner.

Profilelementer

Vann

Energi

NVE

Sikkerhet/tilsyn

Administrasjon

Miljø

A 8



17

      Grunnelementer      A   

NORGES VASSDRAG- OG ENERGIDIREKTORAT

Diplom
tildeles

Makrografikk

En makrografikkversjon av profilelementet i  en lys 
gråtone for å kunne benyttes som mønster over større 
flater. 

Mønsteret er tenkt som innslag på brosjyrer og  
utstillinger og ellers i markedsføringssammenheng. 
Det har en overordnet administrativ symbolikk. Det 
kan settes (svart/hvit) tekst over mønsteret. 
 
Mønsteret er et støtteelement og kan ikke brukes 
uten logo. 

Denne grafikken er  også vektorisert og kan forstørres  
uten tap av kvalitet og utsnittet kan varieres uten at 
gjenkjennelseseffekten forsvinner. Andre kombina-
sjoner av forløpninger i profilfargene kan lages (se 
publikasjonsdelen), men da i samråd med grafisk 
designer/kommunikasjonsstab.

A 9

www.nve.no

Miljø

www.nve.no

N O R G E S  V A S S D R A G -  O G  E N E R G I D I R E K T O R ATN O R G E S  V A S S D R A G -  O G  E N E R G I D I R E K T O R AT

Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et 
earum vent elecaepudam ipsunde lesendi 
picilia meneceaquo iliciliquo di nessitis vo-
lupta tatior re Ceaquidel invelesto omnis 
aliquo mo et earum vent elecaepudam ip-
sunde lesendi picilia meneceaquo iliciliquo 
di nessitis volupta tatior re

Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et 
earum vent elecaepudam ipsunde lesendi 
picilia meneceaquo iliciliquo di nessitis vo-
lupta tatior re Ceaquidel invelesto omnis 
aliquo mo et earum vent elecaepudam ip-
sunde lesendi picilia meneceaquo iliciliquo 
di nessitis volupta tatior re

Ansvarlig redaktør: Bjørn Svenungsen 
Fagansvarlig: Lisa Vedeld Hammer (nett) 
og Erlend Bjerkestrand (vind)
Layout: Rune Stubrud

Konsesjoner til vindkraft og 
kraftledninger i Snillfjordområdet

NVE har den 28. juni 2012 gitt konsesjon til fire vind-
kraftverk i Snillfjord og Frøya kommuner og en ny 420 
kV kraftledning mellom Storheia i Åfjord kommune og 
Trollheim i Surnadal kommune. En utbygging av disse 
vindkraftverkene kan gi ca. 1,4 TWh ny kraftproduk-
sjon per år. Prosjektene vil gi ny elektrisitetsproduksjon 
i et underskuddsområde og styrke forsyningssikkerheten 
i Midt-Norge. Vindkraftutbygging i Snillfjordområdet 
er et viktig bidrag til å følge opp politiske målsetninger 
om økt satsing på fornybar kraftproduksjon i Norge. 

F
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2012

Informasjon 
fra Norges vassdrags- 
og energidirektorat    

Hva NVE gir konsesjon til?
Det gis konsesjon til fire vindkraft-
verk med en installert effekt på totalt 
510 MW, som kan tilsvare ca. 1,4 TWh 
produksjon. I Snillfjord kommune gis 
det konsesjon til vindkraftverkene 
Geitfjellet (170 MW, SAE Vind DA), 
Remmafjellet (130 MW, Zephyr AS) 
og Svarthammaren/Pållifjellet (150 MW, 
SAE Vind DA). I Frøya kommune gis 
det konsesjon til Frøya vindkraftverk 
(60 MW, Sarepta Energi AS). Det er 
også gitt konsesjon til Statnett SF for 
en ca. 134 kilometer lang 420 kV
kraftledning fra Storheia transfor-
matorstasjon i Åfjord kommune 
til nye Trollheim transformatorsta-
sjon i Surnadal kommune via en ny 
transformatorstasjon i Snillfjord. 

NVE har samtidig avslått omsøkte vind-
kraftverk på Heimsfjellet i Hemne 
kommune (SAE Vind DA). Prosjektene 
Engvikfjellet (Trønder-Energi Kraft 
AS) og Geitfjellet (Zephyr AS) i Snill-
fjord kommune overlapper de konse-
sjongitte vindkraftverkene Svart-
hammaren/Pållifjellet og Geitfjellet,
og er avslått.
  

Hvorfor gir NVE konsesjon? 
Myndighetene i Norge og Sverige har 
forpliktet seg til å finansiere 26,4 TWh 
fornybar kraftproduksjon innen 2020. 
Etter NVEs vurdering er prosjektene i 
Snillfjordområdet svært viktige for
å nå Stortingets mål om ny fornybar 
energiproduksjon. Med en ny sammen-
hengende 420 kV ledning fra Namsos 

Geitfjellet vindkraftverk sett fra Krokstadøra (Foto: SAE vind)
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B     Postale trykksaker

Kontortrykksaker
Generelle regler

Swift

Kontortrykksakene: Brevark, konvolutter, takkekort, visittkort, som er vist, skal benyttes i all korrespondanse 
fra etaten. De er lagt inn som faste maler i de programmer etaten benytter. Det er også faste maler for møte-
referat, notater, møteinnkalling og en rekke andre dokumenter. Maler for visittkort ligger som en bestillings-
funksjon på Intranett.

B 1

Med hilsen fra
Norges vassdrags- og energidirektorat

Navn
Higher Executive Officer
Section for Human Resources  
Development
Administration Department

Middelthunsgate 29
P.O.Box 5091 Majorstua
N-0301 Oslo
Norway

Telephone: +47 22 95 95 95
Direct phone: +47 22 95 93 00
Mobile phone: +42 35 72 20
Telefax: +47 22 95 90 00
E-mail: xyz@nve.no
Internet: www.nve.no
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Brevarkets første side har 
logo i fargeversjon i øvre 
venstre hjørne.  
NVEs kontaktdetaljer, org.
nr. og bankkontonr. er 
trykket midtstilt nederst 
på arket.

Ved brevutsendelser 
sammen med andre etater 
settes logoene inn i et 
blankt Word-ark. I slike 
tifeller oppgis ingen adres-
ser nederst på arket.

Brevmaler
Foreligger på fellesområdet for etaten som Word-mal

Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO  Telefon: 09575, Telefaks: 22 95 90 00   E-post: nve@nve.no   Internett: www.nve.no,  
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA  Bankkonto: 7694 05 08971

Region Sør
Anton Jenssens gate 7 
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B 
6801 FØRDE

Region Midt-Norge
Trekanten Vestre Rosten 81 
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18  
8505 Narvik

Hovedkontor
Drammensveien 211
0212 OSLO

Region Øst
Vangsveien 73  
2307 HAMAR

B 2
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Konvolutter
B4/B4 vindu 10

Navn:
Frutiger 65 Bold 7/9

Adresse: 
Frutiger 45 Light 7/9

Midtstilles på klaff
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NVE
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo



21

      Grunnelementer      A   

21

      Postale trykksaker      B   B 3

Spesifikasjoner som over

15

20

10

Navn:Frutiger 65 Bold 7/9   Adresse: Frutiger 45 Light 7/9   Midtstilles på klaff

10

NVE
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo
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Takkekort

Typografi
Swift Regular12/14 pkt

Format
90 x 140 mm

foreligger på bokmål, nynorsk og engelsk og en utgave for Biblioteket

Produseres på Kopisenteret i NVEs lokaler, Oslo. 

10

10

76

10

10

15

15

Med hilsen fra
Norges vassdrags- og energidirektorat
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Navn
Higher Executive Officer
Section for Human Resources  
Development
Administration Department

Middelthunsgate 29
P.O.Box 5091 Majorstua
N-0301 Oslo
Norway

Telephone: +47 22 95 95 95
Direct phone: +47 22 95 93 00
Mobile phone: +42 35 72 20
Telefax: +47 22 95 90 00
E-mail: xyz@nve.no
Internet: www.nve.no

Visittkort

12
27

15

5

Typografi
Navn: Frutiger 65 Bold 9/11 pkt

Brødtekst: Frutiger 55 Regular 7/9 pkt

Visittkortet kan ha trykk på en eller begge sider. Kan fås på nynorsk. Når det er trykk på begge sider skal den ene siden 

ha engelsk tekst. Etatens stillingsbetegnelser skal benyttes. Akademiske titler (Dr. / PhD o.l.) kan tilføyes etter navn, men i 

brødtekst-størrelse. Det skal minimum brukes 250 gr. kartong ved produksjon

Bestilling i eget skjema på Intranett, produseres på Kopisenteret  

90

5

55

Navn
Førstekonsulent
Personal og organisasjon 
Administrasjon

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Telefon: 09575
Direkte linje: 22 95 93 00
Mobiltelefon: 4235 72 20
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: xyz@nve.no
Internett: www.nve.no

min 5

Namn
Fyrstekonsulent
Personal og organisasjon 
Administrasjon
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Papirbruk

Valg av papir har vesentlig betydning for hvordan sluttresultatet oppleves.  
For at trykksakene skal ha et mest mulig enhetlig uttrykk, er det en fordel at samme type papir 
velges. 

NVEs kopisenter bruker følgende som standard papir:
For ordinære trykksaker: 4CC: Omslag/Materie: 200/100 grams.

For mer spesiell formål: Edixion Hvit: Omslag/Materie: 300/130 grams
eller Galleri Art Silk: Omslag/Materie: 250/130 grams

For egne utskrifter benyttes 80 grams ubestrøket 

For omslagsmapper benyttes 300 grams kartong

Ved egen utskrift brukes standard printpapir, men høy grad av hvithet og en viss bestrøken overflate 
bør tilstrebes for god kvalitet på bilder og grafikk.

Materialet som brukes som rolluper er 102004030 PP-FILM MATT 250 MIC
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C 1

Generelle regler

Alle publikasjoner som skal gjøres tilgjengelige eks- 
ternt skal inngå i en av våre fem publikasjonsserier. 
De fem seriene er: Rapport, Veileder, Høringsdoku-
ment, Oppdragsrapport A, Oppdragsrapport B. 

Publikasjonsseriene letter arbeidet med katalogise-
ring og forenkler søkbarheten for eksterne brukere 
av NVEs publikasjonsdatabase.

Omslagene følger en standard mal, med logo øverst 
til venstre på forside, deretter tittel og forfatter,
grafikkfelt med nummer og et beskrivende bilde 
eller grafikk. Forsidebildet bør ha 300 dpi oppløsning. 
 Kommunikasjonsstaben kan bistå med å utforme 
grafikk/framskaffe bilde. Utgivelsesansvarlig avklarer 
copyright/bruksrettigheter for bildet/grafikken.

Baksiden inkluderer adresse, telefonnummer, nett- 
adresse og e-postadresse.

Saksbehandler setter vanligvis opp tekst og annet 
i publikasjonen selv i NVEs mal (beskrevet i i egen 
veiledning på Intranettet)  

På markedsføringsbrosjyrer, flyers og andre trykk- 
saker står en noe friere m.h.t layout.  Men også her 
bør en ha logoen øverst, sentrert eller til venstre -  
ikke til høyre, med mindre andre samarbeidsetater 
har hovedansvaret for utgivelsen og har sin logo til 
venstre. Avsenderadresse, telefonnummer, nett- 
adresse og e-postadresse er viktig.
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Rapport
NVEs hovedserie for publikasjoner (inkluderer også kart- og fremmedspråklige rapporter)

ISSN: 1501-2832  

ISBN: Ja, tildeles av KS
R

A
P
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R
T

x
2013

Tittel
Undertittel
Forfatter (red.)
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Undertittel

Forfatter

x  
2012

Veileder/Rettleiar
Serie som beskriver spesifikke emner, framgangsmåte etc. inkluderer også de tidligere seriene Retningslinjer  
og Håndbok. Dersom utgivelsen er skrevet på nynorsk, skal forsida gjenspeile dette (Rettleiar i stedet for Veileder)

ISSN: 1501-0678

ISBN: Nei

C 3
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Høringsdokument/ Høyringsdokument                
Brukes for midlertidige arbeidsdokumenter. Dersom utgivelsen er skrevet på nynorsk, skal forsida gjenspeile  
dette (Høyringsdokument i stedet for Høringsdokument)

ISSN: 1501-2840

ISBN: Nei

C 4
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Oppdragsrapport A
Brukes hvor NVE har utført et oppdrag for andre bedrifter/etater

ISSN: 1503-0318

ISBN: Nei
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C     Publikasjoner

Oppdragsrapport B
Brukes hvor NVE har utført et oppdrag for andre bedrifter/etater hvor rapporten ikke skal offentliggjøres uten 
samtykke med oppdragsgiver

ISSN:Nei

ISBN: Nei
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C 6
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Flomberegning for Huselv (194.2) 
Lenvik kommune i Troms
Seija Stenius
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Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 09575 
Internett: www.nve.no

Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 09575 
Internett: www.nve.no

Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 09575 
Internett: www.nve.no

Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 09575 
Internett: www.nve.no

Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 09575 
Internett: www.nve.no

Oppdragsrapport A

Oppdragsrapport B

Rapport

Andre NVE utgivelser

Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 09575 
Internett: www.nve.no

NVEs serier 

Fargefelt indikerer  
hvilken serie publi-
kasjonen tilhører, 
tekstur symboliserer 
vann, energi, sikker-
het og tiltak. Rødt 
felt og grå tekstur 
viser  

Kontaktinfo på 
baksiden er viktig

Høringsdokument

Veileder
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Andre NVE-utgivelser 
Uspesifiserte utgivelser, eksempelvis for OED, andre departementer og offentlige etater.

ISSN: Nei

ISBN: Nei 
     

Budsjettforslag for 2013
20. april 2012

Unntatt off. jf. offl. §15, 1.ledd

20        11

20        11
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Interne /halvinterne publikasjoner
Mal tilgjengelig på fellesområdet. Settes opp av saksbehandler i Word

Tittel
Undertittel
Forfatter
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Ved samarbeid med andre virk-
somheter er det viktig å fremstå 
visuelt som del av et samarbeid. 
Er NVE eier av et prosjekt, har 
ledelse og/eller finansiering, 
skal vår logo fremstå alene og 
følge reglene for vår logobruk. 
Samarbeidspartnere skal da 
fremstå visuelt som sekundære.

Hvis alle parter reelt er likever-
dige skal samtlige logoer settes 
i lik størrelse på linje ved siden 
av hverandre og framstå like-
verdige. Vi benytter vår logo i 
farger dersom de andre partene 
benytter fargeversjon av sin logo.

Ved bruk av to/tre logoer: som 
vist i eksemplet.

Ved fire logoer kan disse,  
(hvis de er kompakte), settes 
øverst på forsiden.

Hvis det er fem logoer, skal tre 
settes på linje som vist, og to på 
linje under bildet på forsiden.
Det er viktig at disse reglene 
følges.  Hvis det ønskes vist 
logo(er) for en (eller flere)
konsulent(er) skal disse  
plasseres på kolofonsiden,  
eller de kan nevnes med navn 
på samme side.

Eksempel på plassering av to 
logoer og ekstern etat/bedrift 
har ansvaret for prosjektet, men 
NVE har ansvaret for produksjo-
nen av publikasjonen og publi-
kasjonen inngår i NVEs serie

Utgivelser i samarbeid med andre etater o.l. 
Sentrert35,5

20

10

15,5
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Flere trykksaker kan ha bestemt adressat, som  
brosjyrer, invitasjoner, DMer (direct mail) eller 
omslag, program og annet materiell til utstillinger/
messer.     

Disse kan utformes noe mer fritt enn rapport/veile-
der/høringsdokument-seriene, men intensjonene i 
designmanualen skal følges.

Bøker, årsmeldinger, brosjyrer og flyers rettet mot 
spesielle målgrupper kan utformes spesielt, men 
også her skal man følge reglene for logobruk og  
tydelig avsenderinformasjon.

Generelle regler

D 1

Dette omfatter også organisasjoner/foreninger hvor 
NVE er delaktige, f.eks. energimerkeordningen og 
Norges hydrologiråd (NHR).
Omslagsmapper og andre effekter til NVE arrange-
menter, med og uten samarbeidspartnere kommer i 
denne kategorien.

Størrelser her er A5 (falset A4) eller A4 (falset A3), 
smalt A5.

 

Kommunikasjonsstrategi  
for NVE
 

11.– 12. juni 2012, Quality Hotel Expo, Fornebu

NVEs beredskapskonferanse

Velkommen til NVEs beredskapskonferanse 2012: 

Hva har vi lært av Dagmar? 
Ekstremværet Dagmar satte kraftforsyningen på store prøver, og mange strømkunder 
var uten strøm i flere dager. Må vi leve med dette, eller er det mulig å gjøre kraftforsyn- 
ingen mer robust og planlegge bedre for det uventede?

I løpet av få år skal de fleste strømkunder ha smarte målere. Risikerer vi at hackere 
kan ta over styringen og mørklegge hele byer?

Teleoperatørene trenger stabil strømforsyning til basestasjonene for  at mobiltelefonene 
vi er blitt så avhengige av, skal fungere. Kan vi tillate at kritisk infrastruktur ikke er 
utstyrt med reservestrøm?

Samfunnssikkerhet og beredskap har igjen kommet høyt på agendaen. Kan vi vente 
oss nye signaler fra regjeringen etter 22. juli og de mange naturhendelser det siste året? 

Dette er blant spørsmålene som blir behandlet på NVEs beredskapskonferanse på nye 
Quality Hotel Expo på Fornebu 11. - 12. juni 2012. Meld deg på nå for å være sikker på  
å få plass på årets viktigste konferanse for alle som arbeider med sikkerhet og bered- 
skap i kraftsektoren!

Velkommen til Fornebu i juni!

Se hele programmet og meld deg på. Påmeldingsfrist: 4. mai 2012  

www.nve.no

NORGES VASSDRAG- OG ENERGIDIREKTORAT

NVEs beredskapskonferanse 2012

Navn
Bedrift
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Eksempel når NVE har 
ansvaret i prosjektet, 
publikasjon inngår i 
NVEs serie 

D 2

Faktaark

Ansvarlig redaktør: Bjørn Svenungsen 
bsve@nve.no
Fagansvarlig: Inger Staubo, inst@nve.no
Layout: Rune Stubrud
Trykk: NVEs kopisenter, opplag: 200

Hva gjør NVE for å følge opp
vannforskriften?
NVE har ansvar for forvaltning av landets vann- og energi-
ressurser, og skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvalt-
ning av vassdragene. NVE spiller derfor en viktig rolle i 
oppfølgingen av vannforskriften. NVE har en rekke virke-
midler for å opprettholde eller forbedre miljøtilstanden i vass-
drag. 
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Informasjon 
fra Norges vassdrags- 
og energidirektorat    

Organisering og planarbeid
NVEs regionsjefer deltar i vann-
regionutvalgene. Utvalgte region-
ansatte deltar i arbeidsutvalg og vann-
områdeutvalg.

NVE gir innspill til ”Planprogram”, 
”Vesentlige vannforvaltningsspørsmål”,
”Tiltaksanalyser” og ”Forvaltningsplaner
med tiltaksprogram”. 

NVE bidrar i arbeidet med å utarbeide 
sentrale veiledere.

Karakterisering 
NVE gjennomfører karakterisering av 
regulerte vassdrag og vassdrag med 
andre fysiske inngrep, og foreslår 
kandidater til sterkt modifiserte vann-
forekomster (kSMVF).

NVE har utviklet et verktøy for en 
enhetlig karakterisering og påvirk-
ningsanalyse av grunnvannsfore-
komstene i Vann-Nett.

Tiltaksanalyser
NVE gir innspill til tiltaksanalysene 
i vannområdene.

Nye forvaltningsplaner og 
tiltaksprogram
NVE bidrar til endelig utpeking av 
sterkt modifiserte vannforekomster 
og fastsettelse av målet for dem: ”godt 
økologisk potensial”.

Oppfølging av vedtatte 
forvaltningsplaner og
tiltaksprogram
NVEs miljøtilsyn, i samarbeid med 
miljømyndighetene, følger opp tiltak 
som skal gjennomføres av regulanter 
i samsvar med konsesjonsvilkårene. 

NVE gir bistand til å bedre vassdrags-
miljøet der det er forringet av tid-
ligere inngrep, både på eget initiativ og
etter tiltaksprogrammet i forvalt-
ningsplanene. Gjenåpning av flomløp, 

Tevla i Meråker kommune. Kunstig terskel bygget av grov stein fra elva av Nord-
Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).  Foto: Tor Olav Sandnæs, NVE

Ansvarlig redaktør: Bjørn Svenungsen 
bsve@nve.no
Fagansvarlig: Inger Staubo, inst@nve.no
Layout: Rune Stubrud
Trykk: NVEs kopisenter, opplag: 200
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Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) er et direktorat under Olje- og 
energidepartementet med ansvar for 
å forvalte landets vann- og energi-
ressurser. 

NVE skal sikre en helhetlig og miljø-
vennlig forvaltning av vassdragene, 
fremme en effektiv kraftomsetning 
og kostnadseffektive energisystemer 
og bidra til en effektiv energibruk. 

NVE har en sentral rolle i beredskapen
mot flom og vassdragsulykker og leder 
den nasjonale kraftforsyningsbered-
skapen.

NVE er engasjert i FoU og internasjonalt 
samarbeid innen sine fagområder.NVE
er nasjonal fag-institusjon for hydrologi.

Hovedkontor 1    
Middelthunsgt. 29
Postboks 5091 Maj., 0301 Oslo
Telefon: 09575
Telefaks: 22 95 90 00
Internett: www.nve.no

Regionkontorer
Region Midt-Norge (RM)  2   
Trekanten, Vestre Rosten 81, 
7075 Tiller Tlf: 72 89 65 50, 
Faks: 72 89 65 51
E-post: rm@nve.no

Region Nord (RN)  3  
Kongensgate 14-18, P.boks 394, 
8505 Narvik Tlf: 76 92 33 50, 
Faks: 76 92 33 51
E-post: rn@nve.no

Region Sør (RS)  4  
Anton Jenssens gt. 7 
Postboks 2124, 3103 Tønsberg
Tlf: 33 37 23 00, 
Faks: 33 37 23 05
E-post: rs@nve.no

Region Vest (RV)  5  
Naustdalsvn. 1b, 
P.boks 53, 6801 Førde
Tlf: 57 83 36 50, 
Faks: 57 83 36 51
E-post: rv@nve.no

Region Øst (RØ)  6  
Vangsveien 73, 
P.boks 4223, 
2307 Hamar
Tlf: 62 53 63 50, 
Faks: 62 53 63 51
E-post: ro@nve.no 

NVE har en rekke databaser som er 
tilgjengelige for allmennheten. Vann-
Nett er den viktigste for vannforskrift-
arbeidet. NVE har ansvar for ved-
likehold og videreutvikling av Vann-
Nett, og veiledning i bruk av systemet.
NVE har utarbeidet en kartløsning 
for Vann-Nett, som er et viktig hjelpe-
middel i arbeidet med vannforskriften. 
I tillegg kan mye relevant informasjon 
finnes i NVE-Atlas.

Forskning og utvikling
NVE er et nasjonalt kompetansesenter 
for hydrologi, og har et spesielt ansvar 
for å skaffe grunnleggende kunnskap 
til bruk i forvaltning av vann- og 
energiressurser  

NVE initierer og deltar i flere 
forskningsprosjekter relatert til vann-
kraft og miljøvirkninger.

  Klimaforskning: En rekke prosjekter 
og rapporter fra NVE tar for seg ulike 
konsekvenser ved klimaendringer i 
Norge.  

  FoU-prosjekter for vannkraft og miljø. 
Vi bidrar med forskningsmidler både 
til egeninitierte forskningsprosjekter 
som Miljøbasert vannføring, og til 
andre prosjekter som ser på forholdet 
mellom vannkraft og miljøhensyn.

Mer om NVEs oppgaver finner du på 
www.nve.no 

Utlegging av kantvegetasjon på gammel forbygning, Tanaelva, Foto: NVE

Kan også utgis som 4-siders

Saksbehandler skriver manus og finner bilder/grafikk. 
Ca 650 ord for et 2-siders faktaark og ca. 850 for et 
4-siders. Teksten korrekturleses og godkjennes  
av leder. Oversendes KS for ombrekking

gjenskaping av elvesvinger og andre 

tiltak for å få økt naturvariasjon på 

kanaliserte strekninger, er eksemp-

ler på slike tiltak. 
Noen tiltak som er foreslått i til-

taksprogrammene 
kan 

innebære 

behov for vilkårsrevisjon, omgjøring av 

gitte konsesjoner, innkalling til 

konsesjonsbehandling eller nedleg-

ging av vassdragsanlegg (gamle fløt-

ningsdammer og lignende). For disse

sakene må vannregionutvalget (VRU) 

eller andre fremme konkrete og be-

grunnede krav til NVEs konse-

sjonsavdeling. Overvåking
NVE driver hydrologisk basisover-

våking av vannforekomstene, både

for overflatevann, grunnvann og mark-

vann. For å fylle krav i vannfor-

skriften har NVE bidratt med flere 

nye overvåkingsstasjoner, moderni-

FA K TAHva er vannforskriften?

Hovedformålet med vannforskriften 

er helhetlig og økosystembasert 

vannforvaltning.

Vannmiljøet skal beskyttes og 

brukes på en bærekraftig måte. 

Det skal settes miljømål for 

alt vann, både i elver, innsjøer, 

kystvann og grunnvann. For 

å oppnå miljømålene skal det 

iverksettes tiltak for å forebygge, 

forbedre eller gjenopprette 

tilstanden der det er nødvendig. 

  Alt vann skal forvaltes med sikte 

 på beskyttelse og bærekraftig 

 bruk av vannet og vannets 

 økosystemer.
  Vannet skal forvaltes som en 

 helhet fra fjell til fjord. 

 Forvaltningsgrensene skal følge 

 de naturgitte grensene for 

 nedbørfeltene og tilhørende 

 kystområder. 
  Vassdrag (elver og innsjøer), 

 grunnvann og kystvann 

 skal ses i sammenheng. 

  Forvaltning av vannmengder,

 vannkvalitet og økologi i vann

  skal ses under ett. 

  Den samlede påvirkningen 

 av alle sektorer som bruker og 

 påvirker vann skal vurderes.

  Myndighetene skal legge til rette 

 for at alle interessenter og 

 allmennheten kan medvirke 

 til forvaltningen.

Gluggvasselva i Grane kommune. Bildene viser en elvestrektning før og etter at 

det er laget kulper og samlet vannføringen mellom kulpene. Det er lagt ut store 

steiner i kulpene for å skape skjulplasser for fisken. Foto: Tore Olav Sandnæs, NVE

Hydrologisk målestasjon ved Jægervatnet i Lyngen, foto NVE

sering av eksisterende stasjoner 

og økt saksbehandlerkapasitet.

NVE har hjemmel i konsesjonsvil- 

kårene til å pålegge kraftverkseiere og 

andre å bidra med finansiering av eller 

selv foreta hydrologisk overvåking.

Konsesjonsbehandling  

og revisjon av konsesjons- 

vilkårNVE behandler søknader om ulike 

fysiske inngrep i vassdrag etter vass- 

dragslovgivningen. Vannkraft er den  

viktigste av disse. Saksbehandlingen 

innebærer en vurdering og avveining 

av fordeler og ulemper ved tiltaket. 

Vurderinger av miljøvirkninger og 

forholdet til vannforskriften og natur- 

mangfoldloven er sentrale tema. 

Konsesjonsbehandlingen innebærer 

utstrakt høring av allmenne interesser.  

Vannregionmyndigheten er en viktig 

høringspart.  I større saker gjennom- 

føres folkemøter både under meldings- 

fasen før det fastsettes konsekvens- 

utredningsprogram, og når søknaden 

foreligger. I alle saker gjennomføres 

en sluttbefaring etter høringsrunden,  

der alle som har avgitt høringsuttalelse 

blir invitert.NVE har utarbeidet en rekke veiledere 

for å sikre at alle hensyn ivaretas. Disse 

er tilgjengelige på NVEs hjemmeside. 

NVE har ansvar for prosessene med  

revisjon av vilkårene for eldre konse- 

sjoner. Hovedintensjonen med revisjon 

av konsesjonsvilkår er å bedre miljø- 

forholdene. NVEs miljøtilsyn

Når NVE/OED gir konsesjoner eller 

reviderer eksisterende konsesjoner 

pålegges en rekke vilkår, bl.a. stan- 

dardvilkår for naturforvaltning, som 

gir NVEs miljøtilsyn og miljømyn- 

dighetene hjemmel til å gi pålegg om 

undersøkelser og miljøforbedrende 

tiltak. I tillegg fører NVE tilsyn med 

at utbyggingen og driften er i samsvar 

med konsesjonen og vilkårene. 

Kart og analyser

NVE kartlegger energiressursene i Norge 

og formidler informasjon om vann-- 

kraftproduksjonen til de ulike vann- 

regionene.

Biotoptiltak i Båhusbekken i Ringsaker 

kommune. Foto: Arne Hamarsland, NVE

+2 sider

NVEs faktaark legges vanligvis på nett som en PDF, eller trykkes opp i et mindre opplag. Det brukes for å 
utdype temaer eller konkrete saker. Typisk bruk er utdeling på messer og seminarer, til konsesjonssøkere, 
media og andre interesserte. Kan brukes f.eks. ved store konesjonssaker, beskrivelse av fagarbeid, etc.
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Sørg for at avsender kommer tydelig fram.
For design, layout og ombrekking av invitasjoner
kontakt Kommunikasjonsstaben.
Invitasjoner lages spesielt for hvert arrangement  
og ligger inne som egen mal på fellesområdet.

D 3  

Invitasjoner

 
Kvadratisk 15x15 cm, tosidig, med program

           Invitasjon

Rica Plaza,Oslo   14. - 15. juni 2012

Seminar om damsikkerhet Seminar om damsikkerhet

Fo
rm

g
iver N

V
E/rst /2012 

Program 
12:30 Velkommen v/NVE og 
 presentasjon av deltagerne

12:45 NVEs arbeidsmåte og erfaringer
  Ebitatis enis doles quam is molecep erionsequo
  Ebitatis enis doles quam is molecep erionsequo
  Ebitatis enis doles quam is molecep erionsequo
  Ebitatis enis doles quam is molecep erionsequo

13:15 Teknologisk Institut presenterer seg selv 
 og sitt arbeid med EUs forordninger.

14:00 NVEs arbeidsmåter og erfaringer

14:30 Status i arbeidet 

14:45 Nettverksskaping 
 - hva ønsker vi av hverandre? 
 (Alle deltar)

15:15 Eventuelt

15:30 Avslutning

Sted: Norges vassdrags- 
og energidirektorat, 
Middelthunsgt. 29, 
0301 Oslo

Møterom: Vettisfossen 
(7. etg.)

Dato / tid: 
Onsdag 1. februar 2012, 
kl 12:30-15:30. Enkel servering.

Påmelding: 
Sendes til nve@nve.no 
(Oppgi navn, arbeidssted 
og mailadresse)

Påmeldingsfrist:  
20. januar 2012

www.nve.no

Et ma elibus que enetEbitatis enis doles quam is molecep erionsequo bera sam 
es audis nestor aut hitio blabo. Et ma elibus que enet Ebitatis enis doles quam is 
molecep erionsequo bera sam es audis nestor aut hitio blabo. Et ma elibus que 

Kvadratisk 15x15 cm, enkeltsidig

           InvitasjonHold av dagene!

Rica Nidelven Hotel,Trondheim   4. - 5. juni 2012

Vindkraftseminaret

Teaser
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Program  

+ 2 sider

D 4

Vindkraft og utvikling av sentralnettet i nordområdene
14.55   Nettutvikling i nord
            Ingrid Eivik, fung. avdelingsleder nettplanlegging Statnett SF 

15.15    Elsystemets utveckling - utmaningar för norra Sverige och dess grannar
 Sture Larsson, teknisk direktør Svenska Kraftnät 

15.35 Finnmark Kraft - utfordringer og muligheter i et unikt samarbeidsprosjekt 
 Kjell Eliassen, styreformann Finnmark Kraft AS

15.55 Kommentarinnlegg
 Hans Jacob Bull-Berg, eksport og prosjektfinansiering Nordea

Planinstrumenter for vindkraft
16.05 Vindkraft og regionale prioriteringer
 Marit Tennfjord, fylkesråd for kultur og miljø, 
 Nordland fylkeskommune 

16.20 Fylkesdelplan for utvikling 
 Roger Hansen, fylkesråd for kultur, næring og samferdsel  i Finnmark fylkeskommune

16.35 GISVind – et verktøy for nye muligheter
 Svein Solhjell, seniorrådgiver Sweco

Vindkraft og nærings- og kompetanseutvikling
16.50  Derfor ble det ikke vindkraftutbygging på Ylvingen
 Sverre Mogstad, informasjonsleder Nordkraft 

17.10 Pause

17.35  ”Jomfru Mariann og beilerne”

17.40  Har vindkraft noen fremtidig rolle i Norge?
 Audun Ruud, forsker Sintef Energi AS

18.00 Avslutning  Praktiske opplysninger ved frk. Hammer

18.05 Alminnelig hygge

19.30  Festmiddag med underholdning

23.30  Midnattsolcruise og alminnelig hygge

Vindkraft og utvikling av sentralnettet i nordområdene
14.55   Nettutvikling i nord
            Ingrid Eivik, fung. avdelingsleder nettplanlegging Statnett SF 

15.15    Elsystemets utveckling - utmaningar för norra Sverige och dess grannar
 Sture Larsson, teknisk direktør Svenska Kraftnät 

15.35 Finnmark Kraft - utfordringer og muligheter i et unikt samarbeidsprosjekt 
 Kjell Eliassen, styreformann Finnmark Kraft AS

15.55 Kommentarinnlegg
 Hans Jacob Bull-Berg, eksport og prosjektfinansiering Nordea

Planinstrumenter for vindkraft
16.05 Vindkraft og regionale prioriteringer
 Marit Tennfjord, fylkesråd for kultur og miljø, 
 Nordland fylkeskommune 

16.20 Fylkesdelplan for utvikling 
 Roger Hansen, fylkesråd for kultur, næring og samferdsel  i Finnmark fylkeskommune

16.35 GISVind – et verktøy for nye muligheter
 Svein Solhjell, seniorrådgiver Sweco

Vindkraft og nærings- og kompetanseutvikling
16.50  Derfor ble det ikke vindkraftutbygging på Ylvingen
 Sverre Mogstad, informasjonsleder Nordkraft 

17.10 Pause

17.35  ”Jomfru Mariann og beilerne”

17.40  Har vindkraft noen fremtidig rolle i Norge?
 Audun Ruud, forsker Sintef Energi AS

18.00 Avslutning  Praktiske opplysninger ved frk. Hammer

18.05 Alminnelig hygge

19.30  Festmiddag med underholdning

23.30  Midnattsolcruise og alminnelig hygge

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 09575 
www.nve.no

Tirsdag 8. juni

Ordstyrer: Merete Knain, Enova

Vindkraft og nærings- og kompetanseutvikling,forts.
09.00  Vindkraft i Nordland – en driver for nærings og kompetanseutvikling?
 Edel Storelvmo, direktør NHO Nordland

09.20  Satsning på kompetanse kan gi strategiske fortrinn
 Ingunn Ettestøl, seniorrådgiver Agder Energi AS

Konsultasjonsplikt, reindrift og vindkraftverk
09.35  Vindkraft i samiske områder – uproblematisk?
  Representant fra Sametinget

09.55 Vindkraft og reindrift – erfaringer fra Sverige
 Anders Blom, adm. leder Svenska Samernas Riksförbund

10.15  NVEs erfaringer med konsultasjon
 Ingunn Åsgård Bendiksen, NVE

10.35 Pause  

12.05 Avslutning 

12.10 Praktiske opplysninger
 Frk. Hammer

12.15  Lunsj

Program forts.

Program

Vindkraftseminaret 2012

Program

Mandag 7. juni

Ordstyrer: Merete Knain, Enova

Innledning   
Ordstyrer: Arne Olsen, NVE

11.00  ”Jomfru Mariann og beilerne”

11.05 Velkommen til Bodø 
 Varaordfører Kirsten Hasvoll

11.15 NVEs arbeid med vindkraft mot 2015
 Agnar Aas, vassdrags- og energidirektør

11.30 Positiv utvikling for norsk vindkraft
 Nils K. Nakstad, administrerende direktør Enova

11.45 Velkommen til energifylket Nordland
 Marit Tennfjord, nestleder i fylkesrådet i Nordland fylkeskommune
 
12.00 Lunsj

Vindkraft og svensk-norsk sertifi katmarked
13.00  Perspektiver for norsk vindkraftpolitikk
 Ivar Vigdenes, politisk rådgiver, Olje- og energi-
 departementet

13.20 Svensk-norsk elsertifikatsamarbeid – now or never?
 Øistein Schmidt Galaaen, Norwea

13.40 Forventninger og forutsetninger til et felles svensk-norsk sertifikatmarked
 Jens Thomassen, HgCapital

14.00 Svensk-norsk sertifikatmarked. Når drar svenskene i nødbremsen?
 Anders Gaudestad, administrerende direktør  SAE Vind DA

14.20  Spørsmål og kommentarer

14.30  Pause

14.50   ”Jomfru Mariann og beilerne”

BaksideForside

A5 (falset A4) eller A4 (falset A3), 2,4 (eller 8) sider
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Diplomer, kursbevis

Ligger som mal hos KS
Tekst settes opp etter ønske fra bestiller

NORGES VASSDRAG- OG ENERGIDIREKTORAT

Diplom
tildeles

NORWEGIAN WATER RESOURCES AND ENERGY ADMINISTRATION

Certificate of training

has sucessfully completed NVE course

D 5  

Bakside
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E       Annonser og virtuelt

Svart/hvitt. 
Rød logo kan benyttes

Sammen med andre etater

Annonser, stilling / kunngjøring

E 1 

 

High level expert for the SADC regional 
energy co-operation [Second announcement]
The Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs has, on behalf of the International Co-operating Partners (ICPs), taken on a role 
as Lead ICP for The Southern African Development Community (SADC) regional co-operation in the energy sector. In order for 
Norway to meet with the requirements of this role, Norad and NVE, in cooperation with the Norwegian Embassy in Maputo, are 
now seeking candidates in order to fill a position as a High Level Energy Expert to be based in Maputo, Mozambique. 

The overall task of the Expert will be to promote and 
coordinate programmatic approaches within the energy 
co-operation within the SADC-region, including the 
promotion and facilitation of: 

   The dialogue and partnership between the ICPs and  
 between ICP and SADC; 

   The co-ordination and co-operation between SADC   
 and ICPs;  

   A platform for SADC and ICPs for networking,  
 confidence-building and information sharing.  
 
Further the Expert shall:

   Assist in Resource Mobilisation including  
 the identification of potential partners, including  
 the private sector, and appropriate funding  
 mechanisms and approaches; 

   Assist in the consolidation of investment and  
 capacity building priorities and identify areas of  
 support to enable SADC to exercise a stronger and   
 more efficient leadership; 

   Assist in the preparation of inputs for Norwegian  
 official representatives to participate in the various  
 official SADC-forums.   

The expert might be instructed to take on other tasks 
within regional energy issues as and when required. 
Potential candidates should at least have: 

   Proven skills in financing of energy infrastructure  
 investments in Africa; 

   Extensive experience in the design, appraisal and  
 implementation of energy infrastructure projects  
 as well as institutional development programs; 

   Comprehensive knowledge of the context and  
 scope of energy sector reforms in the SADC region;  
 

   A strong understanding of the theory and practice  
 of development co-operation; 

   Highly developed communication, facilitation and 
 team working skills;  

   Excellent English oral and writing qualifications.

The Energy Expert will report to, collaborate with and 
be supervised by the Norwegian Embassy in Maputo in 
its capacity of being the lead ICP-representative for the 
energy sector within SADC. 

Norad/NVE will provide technical and professional 
backstopping and assist in procuring external technical 
assistance as and when required in order for the expert 
to meet the requirements given by the position. 

The Expert is further expected to carry out his functions 
in close liaison with the SADC- secretariat in Gaborone. 
Extensive travelling in the region would be required. 

The assignment is initially for 2 years with a possibility 
of subsequent extensions on an annual basis. Remunera-
tion will be according to qualifications and allowances 
will be paid according to Norwegian governmental regu-
lations.

Candidates are requested to submit their application 
and CV in English. The application shall be received 
before 21 May 2007. Please submit the application elec-
tronically at www.nve.no

Additional information will be provided by Head  
Engineer Mr. Kristian Løkke, NVE (phone 22 95 91 05/ 
22 95 95 95, mobile 911 31 853, kloe@nve.no).         

For further details regarding the position, please refer 
to www.nve.no

 

Noregs vassdrags- og energidirektorat kunngjer:

Høyring av søknad 
Sanering av 66 kV-leidning  
Leivdal-Haugen og Straumshamn  
transformatorstasjon
Tussa Nett AS søker i medhald av energiloven om løyve til å 
sanere en 66 kV kraftleidning mellom Leivdal transformator-
stasjon i Eid kommune og Haugen transformatorstasjon i  
Ørsta kommune, samt å sanere Straumshamn transformator-
stasjon i Volda kommune.

Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i Ørsta, Volda og  
Eid kommunar. Søknaden er og tilgjengeleg på www.nve.no/
kraftledninger. For nærare opplysningar om handsaminga av  
søknaden kan ein kontakte NVE v/ Nils Henrik Johnson,  
tlf 22 95 95 95.

Eventuelle merknader til søknaden vert å sende Noregs  
vassdrags- og energidirektorat, Pb 5091 Majorstua, 0301 Oslo 
eller nve@nve.no  innan 3.11.08. 

 

Overingeniør
Arbeidsområder

Obor alit praessequat wis 
amet, consequisse elis am, 
sustrud tisismodiam num 
do ero dolortie faccum alit, 
vel ing ero ea at. Per senim 
veliquat, si.Dolobore eui bla-
metue commy num do euis ex 
eraessectet, quam zzriuscilit 
ea augait am dolortis aliqui 
te faccum vullan eugait la aci 
blam, quametuer il ipsusci 
liquamcorem volor aliquat ali-
quam, sent venisismolor iriure 
feugiam consed doloborper 
irillum zzriusc ilissed diamco-
num esed magniscip eraeseq 
uamconsecte feugiam, vulput 
prat in hent praessed minis

Vil du være med å forvalte  
Norges vann- og energiressurser?          

Vil du arbeide med 
skred i Noreg?
Arbeidsted: Førde. Søknadsfrist 26.5.2012 
Meir på www.nve.no       Vi ser etter deg 

med høyere  
utdanning innen

  sivilingeniør bygg
  energi-, miljø- og geofag
  teknisk/økonomiske fag
  plan- og landskapsfag
  jus

Vi tilbyr
  et faglig sterkt miljø
  utfordrende og sam-  

 funnsnyttige  
 arbeidsoppgaver

  gode utviklings-  
 og karrieremuligheter

For mer informasjon om stillingene, se www.nve.no  
Kontaktperson; avdelingsdirektør Morten Johnsrud, tlf. 908 60 649 / 22 95 93 11  
Søknadsfrist: 31. januar 2008.  

Henvisningsannonse
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liquamcorem volor aliquat ali-
quam, sent venisismolor iriure 
feugiam consed doloborper 
irillum zzriusc ilissed diamco-
num esed magniscip eraeseq 
uamconsecte feugiam, vulput 
prat in hent praessed minis

Vil du være med å forvalte  
Norges vann- og energiressurser?          

Vil du arbeide med 
skred i Noreg?
Arbeidsted: Førde. Søknadsfrist 26.5.2012 
Meir på www.nve.no       Vi ser etter deg 

med høyere  
utdanning innen

  sivilingeniør bygg
  energi-, miljø- og geofag
  teknisk/økonomiske fag
  plan- og landskapsfag
  jus

Vi tilbyr
  et faglig sterkt miljø
  utfordrende og sam-  

 funnsnyttige  
 arbeidsoppgaver

  gode utviklings-  
 og karrieremuligheter

For mer informasjon om stillingene, se www.nve.no  
Kontaktperson; avdelingsdirektør Morten Johnsrud, tlf. 908 60 649 / 22 95 93 11  
Søknadsfrist: 31. januar 2008.  

www.nve.no

www.nve.no

 

Noregs vassdrags- og energidirektorat kunngjer:

Høyring av søknad 
Sanering av 66 kV-leidning  
Leivdal-Haugen og Straumshamn  
transformatorstasjon
Tussa Nett AS søker i medhald av energiloven om løyve til å 
sanere en 66 kV kraftleidning mellom Leivdal transformator-
stasjon i Eid kommune og Haugen transformatorstasjon i  
Ørsta kommune, samt å sanere Straumshamn transformator-
stasjon i Volda kommune.

Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i Ørsta, Volda og  
Eid kommunar. Søknaden er og tilgjengeleg på www.nve.no/
kraftledninger. For nærare opplysningar om handsaminga av  
søknaden kan ein kontakte NVE v/ Nils Henrik Johnson,  
tlf 22 95 95 95.

Eventuelle merknader til søknaden vert å sende Noregs  
vassdrags- og energidirektorat, Pb 5091 Majorstua, 0301 Oslo 
eller nve@nve.no  innan 3.11.08. 

www.nve.no

Folkemøte

Annonsene leses av mange. gjennom annonsene informerer vi allment om vår virksomhet også til de som 
ikke er i målgruppen. Annonsene følger en felles mal der logo og profileelementet er øverst.

Annonsene kan være i farger eller i svart/hvitt.

www.nve.no
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Svart/hvitt. 
Rød logo kan benyttes

E 2  

Nettannonser, bannerformat

Seminar om klimatiltak
Gardermoen Airport Hotel ,Oslo, 8. juni 2013

www.nve.no

Energidagene
Holmenkollen Park Hotell ,Oslo  18. - 19. juni 2013

www.nve.no

Vindkraftseminaret 2013
Rica Nidelven Hotel ,Trondheim  4. - 5. juni 2013

www.nve.no

NVEs beredskapskonferanse
Quality Hotel Expo, Fornebu, 11.– 12. juni 2013

www.nve.no

Nettannonsene på egen og andre nettsider brukes for eksempel for å annonsere for konferanser,   
som lenke til påmelding på arrangement, osv.  Profilelementene bør brukes. Nettannonsene settes opp av 
Kommunikasjonsstaben.
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E       Annonser og virtuelt

Norges vassdrags-  
og energidirektorat 

E 3  

Nettsider

11.– 12. juni 2012,

I digitale medier er det mange hensyn å ta hva gjelder funksjon og visuell identitet. Disse mediene krever 
andre spesifikasjoner enn trykte medier, og har andre forutsetninger for utforming og brukeropplevelse. 
NVEs nettsider og elektroniske tjenester skal kjennetegnes av et klart og tydelig grafisk rammerverk. Det 
skal være funksjonelt med fokus på brukervennlig, intuitiv og enkel navigasjon. NVEs nettdesign håndteres 
av Kommunikasjonsstaben og IT-seksjonen (AiT).
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11.– 12. juni 2012,

E 4  

Powerpoint

Norges vassdrags-  
og energidirektorat 

Faste presentasjonsmaler
Dette er standard presentasjonssider til benyttelse av saksbehandlere som skal opptre i en faglig sammenheng. 
Det gis det visse friheter til utforming for den enkelte men det oppfordres til å følge intensjonene i design-
håndboken.

Noen tips:
  Bruk små bokstaver i minimum 18 punkts størrelse (store forbokstaver), svart skrift
  Ikke legg inn bilde med oppløsning på mer enn 72 -100 Dpi (vil vises like bra som 300 Dpi,  

 publikum vil ikke merke forskjell og dokumentet blir lettere å håndtere) 
  Vær ryddig
  Holde seg mest mulig innenfor oppsatte marger.
  Bruk heller ett godt bilde enn 5 dårlige.

Malen finnes under Ny/”NVE-maler” i Powerpoint

Norges vassdrags- og energidirektorat 
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Utstillingsvegg for NVE 

Utstillingsvegg for NVE 

N O R G E S  V A S S D R A G S -  O G  E N E R G I D I R E K T O R AT NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT

Vann

Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et earum vent elecaepudam ipsunde lesendi picilia meneceaquo iliciliquo di nessitis volupta tatior 
re Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et earum vent elecaepudam ipsunde lesendi picilia meneceaquo iliciliquo di nessitis volupta 
tatior re

Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et 
earum vent elecaepudam ipsunde lesendi 
picilia meneceaquo iliciliquo di nessitis 
volupta tatior re Ceaquidel invelesto omnis 
aliquo mo et earum vent elecaepudam 
ipsunde lesendi picilia meneceaquo iliciliquo 
di nessitis volupta tatior re

Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et 
earum vent elecaepudam ipsunde lesendi 
picilia meneceaquo iliciliquo di nessitis 
volupta tatior re Ceaquidel invelesto omnis 
aliquo mo et earum vent elecaepudam 
ipsunde lesendi picilia meneceaquo iliciliquo 
di nessitis volupta tatior re

Hav     Prosent av alt vann 97,2%
    Sjikt under jorden 2660 m

  Is     Prosent av alt vann 2,15%
   Sjikt under jorden 59 m

Grunnvann     Prosent av alt vann 0,62%
Sjikt under jorden 16 m

  Overflatevann    Prosent av alt vann 0,01%
      Sjikt under jorden 25 m

  Vann i atmosfæren   Prosent av alt vann 0,001%
   Sjikt under jorden 2,5 m

Verdens vannforråd
Nedbør 
over land
110000

Nedbør og 
fordampning 
fra områder 
uten avløp til hav
110000

Grunnvannsavrenning til hav 
2100

Avrenning
i elv til hav 
42700

Fordampning
fra hav
502800

Evapo-
transpirasjon
fra land
65200

Nedbør 
over hav
458000

Sikkerhet og tilsyn

Tur, sanducimos entiuntis ea ipic to eliqui aut velignihitem sunt ipienimossi dolenient, of-
ficaborion expellit 

Energi

Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et 
earum vent elecaepudam ipsunde lesendi 
picilia meneceaquo iliciliquo di nessitis vo-
lupta tatior re Ceaquidel invelesto omnis 
aliquo mo et earum vent elecaepudam 
ipsunde lesendi picilia meneceaquo ilicili-
quo di nessitis volupta tatior re

www.nve.no www.nve.no
www.nve.no
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Materiell til utstillinger, seminarer

NVE presenterer seg ofte på messer, konferanser, 
folkemøter og annet, og kan i den sammenheng ha 
behov for utstillingselementer. Disse utstillingsele-
mentene kommer i forskjellige størrelser og med 
forskjellig layout fra forskjellige leverandører. Vi skal 
framstå i tråd med den visuelle profilen, slik at vi blir 
gjenkjent. Basisprofilen skal følges og den består av 
følgende: Logo, farger og typografi, samt prinsipper 
for layout.

Foto som brukes til rollups må være av god kvalitet 
og høyoppløslige, slik at forstørrelser ikke gir piksele-
ring av bildene. Rollups bestilles fra Kopisenteret og 
målene er standard (850 x 2400 mm) men kan variere 
hvis andre leverandører benyttes. Brukes andre leve-
randører skal likevel vist layout følges.

Felles for disse mediene er at teksten bør være kort 
og konsis. Spesielt gjelder dette rollupene. Publikum 
ønsker ikke å lese lenge på en utstilling. Detaljinfor-
masjon bør gis muntlig eller i andre trykksaker.

NVE

www.nve.no

Abore nitae. Nem laccus es autem 
venimus aut volendelit, sapitati que 
doloris ut aces pa ipsandi tem es-
trumquam, con conseque verro dit 
qui officit atatempor si tem re, occus 
dolecus.

  Dipidisto everspicia sunt quam, 
eatiantius aciate pe eiur re et vidip-
sae vitatiunt.

  Tis aperate porerum fugitiaepero 
culparum fuga. Et que is iundisciliat 
a dolecepelit, toria dit ea quo 

  versperumet ut earit, que persper-
ro est lation rehenes reprovitem et 
quunt que volorporrum deles mossi-
tia dolluptatior simi, volorun tion
ugiat exceprae nonsequis si nis au-
dae. Neque quos doluptaque quo 
evelit et ipis dolor sapic tectium 
laborec totatur sit mosam rem ex-
plam dolupta tempos dit laborec up-

www.nve.nowww.nve.no

N O R G E S  V A S S D R A G -  O G  E N E R G I D I R E K T O R AT

Roll-uper til seminarbruk,
om etaten 
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Roll-uper

www.nve.no

Miljø

www.nve.no

N O R G E S  V A S S D R A G -  O G  E N E R G I D I R E K T O R ATN O R G E S  V A S S D R A G -  O G  E N E R G I D I R E K T O R AT

Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et 
earum vent elecaepudam ipsunde lesendi 
picilia meneceaquo iliciliquo di nessitis vo-
lupta tatior re Ceaquidel invelesto omnis 
aliquo mo et earum vent elecaepudam ip-
sunde lesendi picilia meneceaquo iliciliquo 
di nessitis volupta tatior re

Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et 
earum vent elecaepudam ipsunde lesendi 
picilia meneceaquo iliciliquo di nessitis vo-
lupta tatior re Ceaquidel invelesto omnis 
aliquo mo et earum vent elecaepudam ip-
sunde lesendi picilia meneceaquo iliciliquo 
di nessitis volupta tatior re

Eksempler på roll-ups til seminarbruk. Hvis roll-upene produseres i samarbeid med andre institusjoner 
skal reglene for plassering av logoer på side 34 følges

Sikkerhet og tilsyn

www.nve.no www.nve.no

Miljø

N O R G E S  V A S S D R A G -  O G  E N E R G I D I R E K T O R ATN O R G E S  V A S S D R A G -  O G  E N E R G I D I R E K T O R AT

Tur, sanducimos entiuntis ea ipic to eliqui aut velignihitem sunt ip-
ienimossi dolenient, officaborion expellit fugit, necto officte mqu-
unt magnatis nesti ut faccusamet reribus sed mi, odis di volupta 
turitatus, et qui nihil ipsunt eos ma doluptat.

et experio nseque nonsenimpos dolora apicaep ellicto velesciur, officia il eat excere illanih 
unte as autestis voluptasped que doloribus ero vitatur aut in pre poreres aut fugiass impo-
ribus.
Borrume niaectio commolupti dipsam, sum sitibus.
Mi, into ex et ratem ipsanditat que voluptiae qui dolorehendit molupta tentem laborio 

Borrume niaectio commolupti dipsam, sum sitibus.
Mi, into ex et ratem ipsanditat que voluptiae qui dolorehendit molupta tentem laborio 
quibusciate prerum labor aliquatur?
Dolupta ium qui officiati sa net voluptas dolorias nihit adigendae corposs itibus pratin re 
volupta doluptur, ipsam dolupta sime nos autatur aut omnis molor simpost est re modis 

Sikkerhet og tilsynEnergi

www.nve.nowww.nve.no www.nve.no

N O R G E S  V A S S D R A G -  O G  E N E R G I D I R E K T O R AT

Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et earum vent elecaepudam ipsunde lesendi picilia 
meneceaquo iliciliquo di nessitis volupta tatior re Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et 
earum vent elecaepudam ipsunde lesendi picilia meneceaquo iliciliquo di nessitis volupta 
tatior re

EnergiVann

www.nve.nowww.nve.no
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Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et earum vent elecaepudam ipsunde lesendi picilia meneceaquo iliciliquo di nessitis volupta tati-
or re Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et earum vent elecaepudam ipsunde lesendi picilia meneceaquo iliciliquo di nessitis volupta 
tatior re

Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et ear-
um vent elecaepudam ipsunde lesendi picil-
ia meneceaquo iliciliquo di nessitis volupta 
tatior re Ceaquidel invelesto omnis aliquo 
mo et earum vent elecaepudam ipsunde 
lesendi picilia meneceaquo iliciliquo di nessi-
tis volupta tatior re

Ceaquidel invelesto omnis aliquo mo et ear-
um vent elecaepudam ipsunde lesendi picil-
ia meneceaquo iliciliquo di nessitis volupta 
tatior re Ceaquidel invelesto omnis aliquo 
mo et earum vent elecaepudam ipsunde 
lesendi picilia meneceaquo iliciliquo di nessi-
tis volupta tatior re

Hav     Prosent av alt vann 97,2%
    Sjikt under jorden 2660 m

  Is     Prosent av alt vann 2,15%
   Sjikt under jorden 59 m

Grunnvann     Prosent av alt vann 0,62%
Sjikt under jorden 16 m

  Overflatevann    Prosent av alt vann 0,01%
      Sjikt under jorden 25 m

  Vann i atmosfæren   Prosent av alt vann 0,001%
   Sjikt under jorden 2,5 m

Verdens vannforråd
Nedbør 
over land
110000

Nedbør og 
fordampning 
fra områder 
uten avløp til hav
110000

Grunnvannsavrenning til hav 
2100

Avrenning
i elv til hav 
42700

Fordampning
fra hav
502800

Evapo-
transpirasjon
fra land
65200

Nedbør 
over hav
458000
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Norwegian Water Resources  
and Energy Directorate  

www.nve.no

Nigardsbreen Glacier:  
 
 Part of Jostedal Glacier, Norway, the biggest  glacier in mainland Europe. 

 The sediment load has been measured by NVE since 1967. 

 In 1996 a glacial advance caused the glacier to split into several channels, making sediment monitoring difficult.

Nigardsbreen 2009

Sediment Core 
Analysis:
  Cores were photographed and 

 pictures were corrected using  
 a photo-editing program, due  
 to the presence of unclear,  
 distorted, or pseudo-varves 

  Core analysis was aided with 
  JPEG editor, a program which  
 differentiates between dark  
 and light pixels and measures  
 the thickness of each annual  
 layer 

  After calculating the total  
 sedimentation volume from  
 each area of the lake,  
 total weight of accumulated 
 suspended sediments was  
 found from sediment core  
 densities

Sediment Core Dating:
  Suspended sediments in glacial lakes are deposited  

 in a series of annual layers (varves)
 
  Sediment core dating is aided by certain easily  

  distinguishing features within the cores;

  In 1979 there was a major flood, producing a thicker, 
 coarser layer

  In 1993 there was extremely low runoff and sediment  
 transport

  In 1997 there was very large summer runoff

  2002 had a very warm summer, causing more melting 
   of the glaicer

Nigardsvatn Delta:
 NVE has been measuring annual sediment accumulation  

 in the Nigardsvatn delta since 1968, through surveying 

  Most of the delta consists of coarse material transported 
 by bed-load processes, but there is also a significant 
 amount of suspended sediments 

 The amount of suspended sediments (>0.5mm) in the 
 delta was originally thought to be negligible, but this 
 was not the case 

  Samples were taken throughout the delta in 1983 and  
 2007 and analysed for grain size distribution to 
 determine the total suspended sediment

Project Summary:  
This project involves comparison of the results from two 
different methods of measuring suspended sediment 
transport in a Norwegian glacial river and lake, during 
a 25-year period.  

A study of sediment cores along with measurements  
of the rate of volume increase of the delta topset in the 
proglacial lake Nigardsvatn yielded a total suspended 
sediment load of between 175,700 and 202,700 tons, 
depending on density (1.3 to 1.5 g/cm³).  

Automatic water sampling and water discharge  
measurements at a monitoring station at the inflowing 
river yielded a value of 211,100 tons after deduction of 
the sediment fraction which passes through the lake  
without being deposited.  

The discrepancy between the two methods of 8,400  
to 35,400 tons (4-20%) can be partially attributed to  
imprecision in water discharge measurements during 
the glacier advance, and inaccuracies in the determina-
tion of sedimentation rates caused by the shift in flow 
patterns across the delta area. 

Nigardsvatn Glacial Lake
 Sediment cores were taken at 24 locations in 2006,  

 shown here with letters

 The shades of grey show the thicknesses of suspended 
  sediments accumulated from 1980 - 2005, in mm

Nigardsvatn Delta Topset
 The sedimentation rates from 1980 – 2005 were

 obtained by repeated levelling

 The square and circular dots show the locations where 
 the 25 samples were taken for grain size analysis,  
 in 1983 and 2007 respectively

 The shades of grey show the total amount  
 of accumulated sediments  
 in the suspended fraction,  
 <0.5 mm, in mm 

Summary of Results:  
Sediment monitoring station measurements vs.  
Sediment cores and delta levelling

Sum suspended sediments from  
1980-2005, measured from  
sediment monitoring station:   211 100 metric tons

Sum suspended sediments  
from 1980-2005, measured  
from sediment cores and  
delta levelling:         175 700 - 202 700 
            metric tons

Glacial Advance

 Position of the Nigardsbreen front,  
after the glacial advance of 1996-2005 

 ISCO sediment monitoring station
installed in 2000

 ISCO sediment monitoring station

2005

1979

1950

Estimating long term sediment yields  
from sediment core analysis 
 
Patricia Kennie, Jim Bogen and Hans Christian Olsen (padk@nve.no) 

Poster

Eksempel på poster. Størrelse på posterne varierer etter spesifikasjoner gitt av messe/seminar/utstiller.

Posters skal ikke settes opp i Powerpoint, de bør gis ombrekking. Kontakt KS ved behov.
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Bordflagg/Flagg

110 mm

30

205 mm

25

60

NVEs flagg kan brukes ved ulike anledninger, som markeringer, samlinger, jubileum eller høytideligheter. 
Flagget kan også brukes permanent ved våre bygg. Vi kan med fordel bruke flagg oftere – flagg er en god  
markering av NVE. Bordflagg kan brukes i nær sagt enhver sammenheng. Avstandsanvisningene og målene 
som er oppgitt her bør følges.
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Profilartikler

Profilartikler kan benyttes ved konferanser, som gaver etc. Her er avbildet noen eksempler på artikler med 
profilering av NVE. Ta kontakt med Kommunikasjonsstaben for utforming av av profilartikler ved behov.

NVE markedsfører 
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Opplysningsskilt

Skilt kan benyttes i forbindelse 
med pågående eller avsluttede  
prosjekter hvor NVE er/har vært 
involvert. Skilt kan trykkes på for-
skjellige media, metall, duk, lerret 
eller annet. Størrelsen og finish 
varierer etter omstendighetene, 
men med gjenkjennelig mønster 
og tydelig avsendere. 

Skilt skal ikke settes opp i Power-
point men gis utforming og layout. 
Kontakt Kommunikajonsseksjonen 
ved behov.

Flomsikring Rukkedøla
Nes kommune og Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) samarbeider om å sikre Nesbyen sentrum mot  
200-årsflom i Rukkedøla. 

 Bygge- og deleforbudet for sentrumsarealene kan opphøre når flomsikringen er ferdig.

 En kommende storflom i Rukkedøla vil stoppe mot muren langs Møllevegen og  
 tilsvarende mur langs gangvegen på motsatt side. Som en ytterligere sikkerhet, vil det bli  
 forberedt midlertidig sikring for å lede vann over Nes bru og ned i elveløpet nedenfor.

 Sikringstiltakene blir bygd som en del av elveparken.

 Kostnaden på 4,5 mill. kr deles mellom NVE 80% og Nes kommune 20%.

 Sikringstiltakene er planlagt avsluttet 1.12.2011. Åpning av parken skjer våren 2012.

Byggherre: Nes kommune
Ole Dokken, tlf. 975 37 648

Entreprenør: NVE  
Tore Leirvik, tlf. 995 16 801

Landskapsarkitekt:  
Thormod Sikkeland

N

0 250 m

Steinleveranse: Jogra Steinindustri AS, 
Skriverøya, Halden. Erik Johansen

Arbeid på anlegget oktober 2010 (NVE)

M
ø

lleveg
en

Nes bru
Du står her

Flomsonekartet for viser flomfare (200-årsflom) både fra Hallingdalselva og Rukkedøla.  
Hele flomsonerapporten for Nesbyen finnes på www.nve.no under ”Flom og skred”. 

Steinhoggerarbeid: Decentia ANS
Tommy Gustavsen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar 
for å forvalte Norges vann- og energiressurser. 

 Direktoratet har en sentral rolle i beredskapen mot flom og vassdragsulykker og ivaretar de 
statlige forvaltningsoppgavene innen skredforebygging. Dette omfatter også sikringstiltak for  
å redusere risikoen for større skader som følge av flom og skred.

 NVE har gjennomført detaljert flomsonekartlegging for vassdragsstrekninger med stort skade- 
 potensial. Hovedmålet med flomsonekartene er å gi kommunene et bedre grunnlag for arealplan-
legging og beredskap

 www.nve.no
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Sikringsarbeider i Porsgrunnselva
Kvikkleire
Kvikkleire er opprinnelig leirpartikler som er avsatt i sjøvann. Saltet 
i sjøvannet gjør at leirpartiklene blir elektrisk ladet (+ og -) og dan-
ner en korthusstruktur som inneslutter vann. Landhevningen etter 
siste istid har ført til at leiravsetningene heves over havnivå. En sta-
dig utvasking av saltet i leiravsetningene svekker korthusstrukturen i 
leira og det blir dannet kvikkleire. Kvikkleire tåler større  trykk,, men 
ved overbelastning kan korthusstrukturen klappe sammen og leir-
partiklene flyter i frigjort vann. Resultatet blir kvikkleireskred. Kvik-
kleireskred kan forplante seg raskt bakover, og ta store områder.

Bakgrunn 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner for områdene 
Midtbyen og Rådhuskvartalet – Osebro, ble det funnet at det var be-
hov for nærmere undersøkelser av grunnforholdene under deler av 
Porsgrunn sentrum. Supplerende undersøkelser fant områder med 
kvikkleire hvor det var behov for å bedre sikkerheten for eksister-
ende bebyggelse.

Sikringstiltak:
NVE har i samarbeid med Porsgrunn kommune igangsatt sikrings- 
arbeider i Porsgrunnselva. 

Totalt vil det bli lagt ut nærmere 100 000 m3 stein over et område 
tilsvarende 5 1/2 fotballbaner. Steinmassene legges som motfyllinger  
for å stabilisere områder med lav geoteknisk sikkerhet. På denne  
måten kan sikkerheten for bebyggelsen økes til tilfredsstillende nivå. 
Kostnadene ved sikringsarbeidene fordeles jevnt mellom NVE og  
Porsgrunn kommune. Arbeidene er forventet ferdigstilt våren 2012.

Prinsippskisse av sikring ved Rådhuskaia

Prosjekterende: 

Totalleverandør av rådgivertjenester

Utførende: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et direktorat underlagt 
Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann-  
og energiressurser.

NVE har en sentral rolle i beredskapen mot flom og vassdragsulykker og  
ivaretar de statlige forvaltningsoppgavene innen skredforebygging. 
Dette omfatter arbeider for å redusere risikoen for skader som følge av 
flom og skred.

Porsgrunn  
kommune 

Byggherrebistand:

Eksempel på skilt med to samarbeidende aktører

Eksempel på skilt med flere aktører
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Norges vassdrag- og energidirektorat

Norges vassdrag- og energidirektorat

www.nve.no

Norges vassdrags- og energidirektorat                                                                         www.nve.no

www.nve.no       Norges vassdrags- og energidirektorat             

Biler

Logo på tak i samme 
størrelse som på 
panser for biler brukt  
i ”utrykning” ved  
skredulykker for  
å bli gjenkjent fra 
helikopter 

Logo med  
krone med retning 
mot kjøreretning

Veiledende målsetting. Størrelser må tilpasses etter type bil og plassforhold.

Bokstavhøyde
 ca 6 cm

tydelig merking med 
nettadresse

Tydelig  merking  
med nettadresse

H 1  

25 cm

Som hovedregel skal NVEs kjøretøy uttrykke NVEs grafiske profil. Biler skal merkes slik at det ikke er tvil om 
at kjøretøyet tilhører NVE. Anvisningene her skal som hovedregel følges. Unngå ekstramerking og egenini-
tierte slagord på kjøretøyene. Husk at nettadressen skal være godt synlig på begge sider, samt på baksiden 
av kjøretøyet. I forbindelse med leasing/leie av kjøretøy kan det by på problemer å profilere kjøretøyet slik 
vi ønsker. Det bør i slike tilfeller søkes å komme fram til en avtale med utleier som er akseptabel for begge 
parter.  Klistremerker til båter eller kjøretøy kan bestilles fra NVEs kopisenter. 
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H         Kjøretøy  

Kjøretøy skal i utgangspunktet ha lys grå metallic som grunnfarge. Fargen er nøytral og har minst variasjon fra 
leverandørene.

Font: Frutiger Regular
Farge på logo: C=2 M=100 Y=82 K=6

www.nve.no

www.nve.no

25 cm

12 cmca 10 cm

Bokstaver ca 5-6 cm høyde

Tilpasses

Bokstaver 
ca 5-6 cm høyde

25 cm

H1  
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www.nve.no

NVE Anlegg 

www.nve.no

NVE Anlegg 

www.nve.no

NVE Anlegg 

Logo plasseres på begge sider av maskinen  
og bak. Logo på høyre side speilvendes.
Størrelsen tilpasses etter plassen.

Logo plasseres på  
begge sider av båten 

Logo på høyre side speil-
vendes.

Størrelsen tilpasses  
etter plassen.

Andre kjøretøy

Andre framkomstmidler etaten disponerer, som for eksempel båter og gravemaskiner skal merkes tydelig 
med etatens logo som klistremerker på framkomstmidlets alle sider slik at det ikke skal være tvil om  
avsender. 

Gravemaskiner påføres klistremerke med hvitt 
felt med logo, og påskriften NVE Anlegg på 
sidene og et felt med logo og web-adressen 
bak. Teksten legges i negativ på svart felt.   
Størrelsen på disse feltene vil variere etter fabri-
kat og tilgjengelig område. Dette utformes av 
Kommunikasjonsstaben.

H 2  
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I        Bekledning  

Profileringsplagg

Feltantrekk

NVE ansatte på arbeid i felt skal synes, og kunne gjenkjennes som NVE ansatte. I hovedsak er det enten mørke 
eller røde skallklær som benyttes. Rødt benyttes hovedsakelig av felthydrologer i vassdrag og på breer, hvor 
synlighet er et viktig sikkerhetsmoment. I tillegg finnes fleecebekledning som arbeidsantrekk.
 
På alle jakker/skjorter/t-skjorter skal NVEs logo plasseres på venstre side av brystet. Det er også mulig å plas-
sere NVEs logo på ryggen, samt på benklær. Reflekslogo kan være aktuelt.
 
Ta kontakt med kommunikasjonsstaben dersom du skal bestille andre typer klær enn det som dekkes av inn-
kjøpsordningen

I 1  
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Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Utgitt i Veilederserien i 2012
 
Nr. 1  Slipp og dokumentasjon av minstevannføring for små vassdragsanlegg med konsesjon

Nr. 2 Cost base for small-scale hydropower plants (< 10 000 kW) 

Nr. 3 Cost base for hydropower plants

Nr. 4 Veileder for fyllingsdammer

Nr. 5 Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger

Nr. 6 Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Nr. 7 Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem. Frank Skapalen og Bjørn Jonassen

Nr. 8 Veileder til damsikkerhetsforskriften - Planlegging og bygging 

Nr. 9 Designhåndbok. NVEs grafiske profil 



Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Telefon: 09575 
Internett: www.nve.no


