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• Videreutvikle metoder og prosesser for å støtte 
beslutningstaking som bedre kan ta hensyn til 
flerbruksinteressene i vilkårsrevisjoner på en 
systematisk måte

• Analyse av de avsluttete konsesjonsrevisjoner

• Gjennomgang av eksisterende flerbruksinteresse -, 
dvs.multi-kriterie analyse metoder og andre 
beslutningsstøtte metoder

• Aktiv diskusjon med de beslutningstakerne om behov 
for forbedring  aktiv samarbeid

Målsetting WP 4



Ferdige 
revisjoner

• Vinstravassdraget – GLB
• Tessereguleringen – GLB
• Selbu- og Dragstsjøen – TEV/Statkraft
• Årdalsvassdraget – Lyse
• Veo overføring – GLB



1) Vinstravassdraget revisjon (GLB)

Opprinnelig konsesjon: regulering Bygdin (1928)
regulering Vinsteren og Olstappen (1948)
regulering Kaldfjord (Sandvatn, Øyvatn) (1954)
reg./overføring Nedre Heimdalsvatn/Øyangen (1956) 

Krav: Vang komm. (1996); KU for Vinstravassdraget/Nord-Fron komm. (2000) 
Revisjon åpnet: 31.03.2000 for alle reguleringer i hele Vinstravassdraget
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2) Tesseregulering revisjon (GLB)

Opprinnelig konsesjon: 
«Store Tesseregulering» (1941)
(mellom kotene 841,5 og 852,4), 
GLB.
«Lille Tesseregulering» (1941)
(mellom kotene 852,4 og 853,9)
gitt til A/S Eidefoss, løp ut for 
samtlige deltakere

Veooverføring: overføring fra 
Veovassdrag til Tessevassdrag
(1960-2010); revisjon fra 2012

Krav: GLB søkte om både 
fornyelse av konsesjon («lille TR») 
og revisjon av gamle 
konsesjonsvilkår («store TR») 
(1993)



3) Selbusjøen/Dragstsjøen revisjon (TEVAS/Statkraft)

Opprinnelig konsesjon: Selbu-og Dragstsjøen
som del av Neavassdraget (1919)

Krav: Tydal kommune på vegne av Selbu/Klaebu for alle 14  regulerings-
konsesjoner i Neavassdraget (1999); 4 av disse eldre enn 50 år; 
skyve ut i tid for å få samordnet revisjon for Øvre Nea seinere/           
og ingen skader påvist

Revisjon åpnet: 02.02.2001
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4) Årdalsvassdraget revisjon (LyseProd.AS)

Opprinnelig konsesjon: Regulering/overføring av Årdalsvassdraget til Stølsåna; 
regulering av Stølsåna (1948);videre konsesj.(1961-81)

Krav: Hjelmeland kommune (1998)(reg. ÅrdalsVD); A.A. Lyse (2000)(Stølsåna)

Revisjon åpnet: 29.06.2000

Lysefjorden



Beslutningsprosess vilkårsrevisjoner
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Beslutningstaking i Tesse revisjonen 

Interesser/

Kriterier

Vilkårs-

alternativer

Kraftproduksjon Jordbruk
Fisk 

(Aure)
Friluftsliv

Erosjons-tiltak 
(sikring i høyde 

med HRV)

Kulturminner

Fyllings-

reglement
(ingen endring)

Krav ved GLB



Interesser/

Kriterier

Vilkårs-

alternativer

Kraftproduksjon Jordbruk
Fisk 

(Aure)

Friluftsliv

(estetikk)
Kulturminner

Plante-

dyreliv

Erosjons-

tiltak

Fyllings-

reglement

Økonomisk 

kompen-

sasjon

Minste-

vannføring 
Tessa elv

Terskel
Østjønnen

Tiltak 

fiske

Tiltak 

kultur-

minner

Beslutningstaking i Tesse revisjonen 

Krav ved GLB Offentlig høring



Interesser/

Kriterier
Kraftproduksjon Jordbruk

Fisk 

(Aure)

Friluftsliv

(estetikk)
Kulturminner

Plante-

dyreliv

Vilkårs-

alternativer

Erosjons-

tiltak
OED/NVE 

kan pålegge 

Fyllings-

reglement

Samme høyde
VS til 1.9.<853,7

Økonomisk 

kompensasjon
næringsfond 

4,95 /0,05MNOK 

Minstevann-

føring
ingen pålegg

Terskel

Østjønnen

ja

Tiltak fiske
standard 

vilkår/fond 

50.000kr/år

Tiltak 

kultur-

minner
standard

Krav ved GLB Offentlig høring Innstilling NVE

Beslutningstaking i Tesse revisjonen 



Innstilling NVE

Beslutningstaking i Tesse revisjonen 

Interesser/

Kriterier
Kraftproduksjon Jordbruk

Fisk 

(Aure)

Friluftsliv

(estetikk)
Kulturminner

Plante-

dyreliv

Vilkårs-

alternativer

Erosjons-

tiltak

OED kan 

pålegge 

Fylling
VS til 1.9.≤853,7

VS til 1.7. 850,67 

(h.m.)

Økonomisk 

kompensasjon

næringsfond 

9,9 /0,1MKr 

Minstevann-

føring

ingen 

pålegg

Terskel

Østjønnen

ja 

Tiltak fiske

standard 

vilkår/fond 

100.000/år

Tiltak 

kultur-

minner

standard

Krav ved GLB Offentlig høring OED/kgl. res:Innstilling NVE





De ferdige revisjonene viser

• beslutningene er svært komplekse – men de må tas 

• beslutningstaking tar veldig lang tid

• ikke i alle revisjoner tas opp utfordringen ved å se på 
forskjellige revisjonssaker og O/U saker i samme 
vassdrag i sammenheng – verken lokalt eller regionalt

• delvis manglende lokalaksept etter beslutningen/ 
delvis større konflikter





• uklar avgrensning mellom interessene 

fiske (miljø), friluftsliv & landskap

• uklarhet hvem skal levere dataene og utredningene 
som danner beslutningsgrunnlaget 

• datagrunnlag som ble brukt har ikke samme 
kvantitet/kvalitet for alle interesser og krav

• ikke klart hvordan og på hvilken datagrunnlag de 
avveiningene mellom de interessene ble gjort 
(manglende transparens)

De ferdige revisjonene viser



De ferdige revisjonene viser

• uklarhet med referansetilstand (situasjon før 
regulering?) og overordnet målsetting/delmål

• usikkerhetene ikke tatt i betraktning:
for sammenhenger vilkår/nytte/kostnader;
for integrering av forskjellige interesser/vilkår;
ift. innhold av standardvilkår pakker (kostnader/optimering)

• Manglende kobling til revisjoner med lignende 
interesser, vilkår og sammenhenger mellom 
interesser & vilkår 
 strukturert læring kunne forbedres gjennom ordnet        

innføying av ny kunnskap

 Kan MKA og andre metodene være av hjelp?  



MKA
• PIMCEFA (Barton et al.)
• DRIFT (Brown et al.)
• Multi-attribute valuation (Hostmann et al.)
• Bayesianske nettverksmodeller (Barton et al.)

MILJØDESIGN (Forseth/Harby)

Eksisterende 
metoder for  
beslutnings-
støtte



Struktur multikriterieanalyse

Overordnet 
mål

Delmål

Interesser/
Kriterier

Effekter

Alternativ
er

Nytte

Veining

Veining

Skalering

Alternativer/
tiltak/vilkår

Multikriterieanalyse (MKA) - en strukturerende ramme 
for å samle, lagre & vurdere all relevant informasjon  



Beslutninger i en flerbruksinteresse kontekst      
Formalisering gjennom multikriterieanalyse

• Strukturere beslutningsprosessen
• Forenkle den og gjør den

transparentere
• Støtte involvering
• Felles & strukturert problemlæring 

for framtidige beslutninger 
• Redusere konflikter 

Prosessforbedrende kvaliteter for 
involverende planleggings- og 
beslutningsprosesser

PROSESSER

• Integrere interesser, ulike 
typer kunnskap, datakilder 
og delmodeller

• Analysere & sammenligne 
forskjellige tiltaksopsjoner

• Modellere sammenhenger
• Ta hensyn til usikkerhetene

Kvaliteter som analytisk 
modelleringsverktøy for å få 
informasjonsgrunnlag for 
komplekse beslutninger

METODER

STRUKTURERENDE RAMME



Multikriterieanalyse

brukt internasjonalt i arbeid med vannkraftutredninger 
f.eks. i: 

• Finland: innsjø regulerings 

prosjekter

• Kanada: BC Hydro 

province-wide
water use planning 
initiative (WUP)

• Sverige: veileder for miljøtiltak i 

vannkraftregulerte vassdrag
(Energimyndigheten/Havs-och vattenmyndigheten)

Structured Decision Making (Gregory/Failing et al. 2012)  



Håndbok for Miljødesign

«byggeklossmetode»: 
dele vassdragets årlige vannsyklus inn 
etter laksens viktigste utfordringer 
gjennom året; illustrere de 
hydrologiske flaskehalsene og 
produksjonsreduserende faktorene



Veien videre for AP 4

Intervjuer med

NVE/OED 
saksbehandler/      

interesse-
grupper

Forslag 
optimert 

beslutningsstøtte
revisjoner 
(2017)

Del av 
Håndbok for 
beslutnings-
støtte
(2018)

Diskusjon med  
interessenter

Eksisterende 
MKA metoder

Ferdige 
revisjoner
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Takk for oppmerksomhet – spørsmål?

http://www.ntnu.no/
http://www.ntnu.no/
http://uni.no/
http://uni.no/
http://www.nhm.uio.no/
http://www.nhm.uio.no/

